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Členská základna 

Počet členů 98, z toho 28 dětí. Řádných členů 70, z toho 9 dětí. Ostatní jsou čekateli. 
V loňském roce bylo 96 členů, z toho 26 dětí. Oproti loňsku ubylo 7  členů a přibyli 2 nový a 
5 starých členů, 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. 

V oddílu máme 7 instruktorů: HAL Jiří Přidal, Martin Drátovský, Kuba Matoušek, RCI 
Michal Aschermann, Anna Panochová, Petr Řezka, Vojta Semík. 

Lezecké výkony 

V oddílu je přes tucet aktivních členů. Je potěšující sledovat rozsah zdolávaných obtížností a 
geografickou i věkovou rozmanitost. S přibývajícími členy rodiny a vzdalujícím se datem 
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narození zdánlivě možností lezení ubývá, nicméně i někteří zkušení lezci zvládli několik 
kvalitních zejména horkých výstupů. 

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

• Marťa v Tisé tahala třeba železnou plotnu a Sousedskou cestu. V Drábských 
světničkách si na druhým vylezla Ecce Homo za VIIc a nervové zhroucení VIIa, v 
Tisý ještě na prvním na Vyhlídku cestu Po třech sudech za VI. Marťa také dosáhla 
rekordního počtu přelezů na klasikách Suchých skal. 

• Řezinovi vyrostl pupek a vybušil nějaké dvojky až trojky v Jizerkách, rozvěsil první 
pytle v Drábkách, vyhákoval čtyřku na Spitzmauer (Totes Gebirge) a splnil si svůj sen 
zalézt si v Montserratu (Španělsko). 

• Marťas letos strávil půlku prázdnin v ádru a hodně lezl na písku. Tolik, že si přestal 
psát deník na Lezci. Hodně lezeckejch dní bylo ve znamení "zkus těžkou sportovku a 
vylez klasiku". Do první skupiny řadí vysněnýho Barona Prášila, Nautilus v Labáku, 
pár dalších devítek a osmiček v Ádru nebo na Ostaši. Z dream listu nevylezený zatim 
Hrana pádů a Citová investice. Druhá skuina jsou odškrty jako Papouščí spára, Komín 
na Tři obry, na Krále, Sokolík na Kapucína ve vstupní rokli Teplickejch, Smítkova na 
Domminstein. 

• Honza: V neděli 15. července 2018 jsem se s Aničkou vypravil na žulové lezení ve 
Štolpichu. Počasí nám přálo. Nejdřív na kole na Ferďák, pak pěšky po zelené značce 
na rozcestí Pod vodopády. Po kamenech přes Velký Štolpich a pak do kopce malou 
vyšlapanou pěšinou po úbočí hory Ořešník. Plotny pod Ořešníkem jsme našli docela 
snadno. Nejdříve jsme se trochu rozlezli na Staré plotně. Pak jsme se přesunuli na 
Velkou plotnu, na cestu Ukradený dárek VIb (průvodce říká stručně „stěnou přes 3 K 
na temeno“). Anička lezla na prvním a byla to dost výzva, nejtěžší místo bylo u 
prvního kruhu. Kromě třech kruhů toho moc nešlo založit a tak jsme se museli 
spolehnout na jizerskohorské krystaly. Po dlouhém úsilí se nám cestu podařilo zdolat, 
měli jsme z toho velkou radost. Žule zdar. (zapsal Marbuel) 

• Zuzkačka dosáhla takové instruktorské úrovně, že se odvážila jistit Mamuta v traverzu 
na Kuttův roh a to i přes nerovnou Mamutovu převahu. Celý výstup se nakonec obešel 
bez pádu, a tak mohla Zuzkačka až 8 hodin v kuse poslouchat moudrosti z úst 
nejupovídanějšího člena Horoškolky. 

• Ašík vyzkoušel několik oblastí lezení ve Velké Británii, od poblázněně převrtávaných 
sportovek na Portlandu po výhradně tradiční lezení v Peak Districtu. Na začátku 
podzimu se zadařila i (prý) vyhlášená cesta Coronation Street v Anglickém Cheddar 
George, která nabízí pět délek pěkného lezení. 
Také si zalyžoval za hudby minaretů v perském prašanu, kde se podařilo vyjít a 
slyžovat třetí nejvyšší horu Iránu Sabalan (4811m.n.m.) Pravděpodobně se jedná o 
český prvosjezd. 

• Verča se naučila celkem úspěšně hákovat v krásných a vyprahlých Totesgebirge. Ale 
jistě to není první a ani poslední český hákovací počin. A oddílový také ne. 

• Tom strávil převážnou část loňského roku v Asii, převážně v Thajsku. Centrální 
Thajsko je převážně vápencové a i když tam je několik oblastí se sportovkami, lezení 
stojí celkem za prd, navíc je vedro a vlhko a ruce se člověku brzy spotí tak, že z lezení 
nic nemá. 
Z horskych výstupů stojí za zmínku návštěva narodních parků na Taiwanu (Taroko a 
Shei-Pa), které nabízí neuvěřitelné hory, které jsou zajímavé, tím, že v nich skoro 
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nikdo není (což je na Asii dost výjimečné). Z výstupů vyzdvihl Tao-San (3325) a 
Bilu-San (3371). 

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. 

Letošní rok se obešel bez vážných zranění a tak nezbývá než první pomoc jen trénovat. 
Dělejme to pilně i nadále a doufejme že zranění se nám budou vyhýbat. 

  

Společenské 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. 

Pět dvojek se vypravilo bojovat do tvrdých jizerskohorských 
zimních podmínek. Vyzouzalo se několik komínů, prostoupilo 
pár spar a vybalancovalo malinko ploten. Podařilo se vylézt 
na Sviní kámen, Netopýří věžičku, Pevnost, Ostrou stěnu, 
Žábu, Sedlo, Ostrý roh a téměř oba vrcholy Červených skal. 
Odloveny minimálně 3 horezdary. 

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

Na Březnovkách byla účast takové slabší nic moc. Proto 
budou příští rok Březnovky doplněny v rámci motivace o 
degustaci čajů a soutěž o nejlepší domácí sekanou. 

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

Víkend ve winterraumu Taschachhaus v Oetztallkách 
provázelo skvělé počasí i lavinová prognóza. Sesmahli jsme 
se příšerně všichni přes veškerá provedená preventivní 
opatření. Zvládli jsme super dlouhý výstup na rakouský 
Václavák zvaný Wildspitze, kde jsme definitivně přišli o iluze 
o naší fyzičce a lyžařském umění, když na vrcholu byla 
výrazně před námi rakouská horoškolka se čtyřleťákama, 
kteří odlyžovali tak rychle, že už jsme je nepotkali. Pak jsme 
si dali něco radlerů ve wintru a taky ještě krásnou tůrku na 
Taschachjoch s excelentním sjezdem. 
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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. 

Sešlo se nás po skrovnu, přičemž instruktoři byli v přesile. 
Probrali jsme obsah lékárniček a procvičili několik způsobů 
záchrany nahoru i dolu. Pod vedením Dráťáka jsme zaškrtili 
několik zdravích končetit a rozbalili hotový obvaz číslo 4. 
Nechyběl ani odpolední výběh na Kozákov či nedělní krátké 
polezení na Suškách pro zájemce. 

 

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

19.-20.5. Brigáda 
Díky všem, kdo přijeli. Všem, co pracovali už v pátek večer, 
všem, co pracovali v sobotu až do noci, všem, co pracovali i v 
neděli. Díky všem. Podařilo se: úklid chalupy, příprava 
zahrádky, oprava podezdívky, příprava dřeva. Nestihlo se:  
dodělat oprava podlahy. 
9.-10.6. se podařilo dílo dokončit a následně i vymalovat. 
Před sebou máme další velké výzvy, ale to až si všichni 
trochu odpočinou a zapomenou na dřinu z letoška :D. 

Viz kap. Chalupa. 

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. 

Počasí vyšlo super, parádně jsme si zalezli a ozkoušeli formu 
před létem. V mezičase u oběda jsme se naučili dopomoci 
vzhůru a zopákli si blokace a odblokace jistících pomůcek. 
Nasbírali jsme zkušenosti, klíšťata a taky kulturní zážitky s 
nevidomým hamonikářem. 
 

22.-28.7. Horoškolka na 

skalách - Vrát 

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

Horoškolka 2018 byla tradiční snad téměř vším kromě počasí 
- lezlo se prakticky každý den. Nově bylo zrušeno bodování 
výstupů. Místo toho sbírali účastníci symboly jednotlivých 
věží, jejichž linorytové tisk místni grafická dílna narychlo 
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zhotovila. To ukázalo na některé naprosto opomíjené věže: 
nikomu se zjevně nechtělo zdolávat Kazatelnu, věž Milana 
Černého, Hladkou ani Nosatou!... netušíme proč. Všichni ve 
zdraví přežili až do závěrečného dortu. Instruktorstvo se 
shodlo, že příští rok je potřeba více zapojit nejstarší 
mládežnické odrostlíky a nechat je jeden den pod dohledem 
instruktorovat. 
Další podrobnosti viz Jirkův report. 

16.-19.8. Vícedélkové 

lezení 

Lezecká akce zaměřená na horské a vícedélkové lezení. 

Na Prielschutzhaus jsme ani jednou nestihli večeři. Ale 
vyzkoušeli jsme jak kompaktní nahusto vyjištěnou skálu, tak 
hákování ve zvětralé stěně, hledání, útěk do jiné cesty, 
hledání slanění, hledání dalšího štandu na slanění, 
prusíkování zpátky po laně, uvolňování zaseklého lana, 
návraty na čelovkách, křížaly, víno, švestky a řadu dalšího. 
Moc díky všem, že jsme si to mohli spolu takhle užít. 

 

27-30.9. Tatranská 

horoškolka 

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

Výlet do Tater se celkem vydařil. Počasí vyšlo, a to všechny 
druhy. Nakonec z celkových 4 dní bylo dva dny krásné letně-
zimní počasí, které nám umožnilo vystoupit na vrcholy Široké 
věže, Východní Vysoké, Ostrého a Svišťového štítu. Plno bylo 
i různých nelezeckých zážitků, počínaje východy slunce, přes 
sběr brusinek a borůvek na zasněžených mezích, různé kejkle 
s cepínem na sněhovém svahu až po trable se slaněním a 
zatmění na sestupu. Někdo si dal odvážný noční výstup na 
chatu po zuby ozbrojen cepínem proti medvědům a různým 
jiným úchylákům. Jiní zas kromě úspěšného dosažení vrcholu 
zapíjeli žal nad ztrátou oblíbeného kusu materiálu. Někteří 
mladší členové nás neustále zahrnovali převážně 
nepotřebnými informacemi, vědomostmi, vtipy a v horším 
případě i zpěvem, ale vše ve zdraví přežili oni i my dospěláci 
a těšíme se na další podobnou akci. 

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

Víkend byl náročný. Dopoledne se lezlo a zápolilo, aby byl ve 
14.00 konec zápolení a už za hodinu vedl Jáchula úvodní řeč 
před výběhem Říjnovek. Zápolení se letos zúčastnila i čtyři 
dítka a dvě až tři dvojky dospělců. Drtivým výkonem zvítězil 
Prcek s Jiťulíí s šesti věžemi a 72b. V Říjnovkách doběhli 
současně Svobi a Ondra Malík. V pivu pak dominoval první 
jmenovaný. Největší prase (rychlost piv) byl Eda. Mezi 
holkama vyhrála Čouďa. Nina s Klamošem běžely chlapskou 
trať, a ještě že jsou jiná kategorie, protože jinak by byly skoro 
i na chlapské bedně.  
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Viz podrobné výsledky. 

 

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

Plánované akce 2019 

Plánované akce jsou v obdobném rozsahu jako v letošním roce a v podobných termínech. 
Detaily, aktuality a předpokládané termíny jsou dostupné na webu. 

19-20.1. Zimní Jizerky Zimní lezení v Jizerkách - schválně kdo uloví kolik 
horezdarů;) Možnost zase zkusit ledy, pokud budou 
podmínky. Základna u Kozy v Oldřichovském sedle, letos z 
Oldřichovského sedla směr Gorila. 

 
21.-24.2. Zimní Tatry Tradiční zimní Tatry tentokráte na Brnáčce. Pokud máte 

někdo zájem zapište se do tabulky a pošlete zálohu. V tabulce 
naleznete i postupně další aktuální informace, tak jí sledujte 
pravidelně: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ElQOQ9Tyn6XYH
RqZHVhtv4Rh19df0IkI3V41n0OGZI/edit?usp=sharing 
Plánovaný termín a lokalita se může změnit podle 
obsazenosti chaty, tak bych rád vše vyřídil co nejdříve. 

 
16.-17.3. Březnovky Tradiční březnové slavnosti. - zpráva o činnosti klubu v 

uplynulém roce - hospodaření oddílu - plány na rok 
následující - členská schůze - degustace čajů - ochutnávka 
domácích sekaných 

 
29.3.-1.4. Skialpy Silvretta Lyžařský výlet na Silvrettu. Garant Tom. 

 
27.-28.4. Rudé Řitě Tradiční utrpení na kolech z Hřenska na Ještěd a na Vrát. 

 
27.-28.4. První pomoc První pomoc a záchrana v ledovcovém terénu. - V sobotu 

bychom si procvičili základní techniky vyprošťování 
spadlého do ledovcové trhliny. - V neděli dopoledne bychom 
se věnovali první pomoci. 
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25.-26.5. Brigáda Na Březnovkách se domluvíme, co je nejvíc potřeba udělat. S 

případnými náměty se obracejte na členy výboru. 

 
15.-16.6. Skalní lezení a 

záchrana 

Lezení na Kozelce (v případě nepříznivého 
počasí/předpovědi na Suškách a na Vrátě). 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 ;). 

 
21.-27.7. Horoškolka na 

skalách - Vrát 

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

 
22.-26.8. Tatranská 

horoškolka 

Horská horoškola ve Vysokých Tatrách. Určena pro 
absolventy horoškolky skalní. **Pozor, tentokráte opět o 
prázdninách.** 

 
7.9. Lezecké zápolení Šestý ročník lezecké soutěže. Lokalita bude upřesněna. V 

případě nepřízně počasí přesun do Jizerek. 

 
19.-22.9. 

 

Vícedélkové 

lezení 

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

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

 
9.11. 

 

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

Členské schůze a výbor 

Řezin na výboru představil koncepci vedení a financování oddílové lezecké výuky a zavedení 
statusu Mazáka pro školené a aktivní lezce. Navázala opět debata o možnostech zvýšení 
příspěvků účastníků skalní horoškolky a bylo domluveno, že od roku 2019 převezme 
administrativu horoškolky Řezin, aby se Jirka mohl plně věnovat jejímu vedení. Od roku 
2019 dojde k navýšení příspěvků na horoškolku. 
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Poplatek za doškolení instruktorů bude za předpokladu účasti instruktora min. na 4 
horoškolkách (skalních nebo horských) v uplynulých 5 letech hradit oddíl. 

Macíno se nestíhá věnovat vedení účetnictví a hospodaření oddílu. Povinnosti do konce roku 
převzal Milan Hrdlička a na rok 2019 bude vybrán někdo další. 

Podařilo se narovnat vlastnická práva k pozemku kolem chalupy, jehož vlastnictví nepřešlo na 
oddíl při koupi chalupy. 

Chalupa 

Letošní brigádě dominovaly práce na výměně podlahy v teplých místnostech. Věděli jsme, že 
to bude časově náročné, ale nakonec bylo třeba doplnit ještě jeden plně pracovní víkend na 
její dokončení. Ale sláva, podlaha se už nehoupe, není prolezlá červy a krásně voní po 
místnosti. 

Na brigádě byly provedeny zejména následující činnosti: 

• výměna podlahy v teplých místnostech 
• oprava příček a věšáků v teplých 
• vymalování teplých místností 
• úklid chalupy 
• příprava zahrádky 
• oprava podezdívky 
• příprava dřeva na topení 

  

Články, reporty 

Coronation Street 2018 ( od Michal ) ..................................................................................... 9 

Zápolení 2018 ....................................................................................................................... 12 

Výsledky Říjnovek 2018 ...................................................................................................... 13 



HOROKLUB PARDUBICE  ROČENKA 2018 

 strana - 9 - 

 

Coronation Street 2018 ( od Michal ) 

Lezení v anglickém Cheddar Gorge 

Od začátku léta jsem se dočasně přesunul na jih Spojeného Království a tím 
se pro mě lezení stalo o něco více organizačně náročné avšak ne nereálné. 
V anglickém Cheddaru jsem se hned zakoukal do vysoké stěny High Rock. 
Vzhledem k obtížnosti cest mi však přišlo ne příliš reálné, že bych stěnu mohl 
prostoupit. Když jsem byl v Cheddaru poprvé, bylo navíc lezení v této stěně 
zakázáno. Nezbylo tedy, než se vyřádit na jižních, sportovně odjištěných 
cestách. 
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Pohled zdola + přibližná trasa výstupu 

První říjnový víkend se domlouvám na lezení s Martou a lokalita padá na 
Cheddar. „Zimní sezóna“ tady začíná v říjnu a tím se otevírá možnost 
nakouknout do severních stěn. Koukám do průvodce a příde mi, že bychom 
to měli zkusit. Plán je se v sobotu rozlézt a v neděli za lepšího počasí 
naburácet do Coronation Street. Když to nepůjde, jde po první dýlce uhnout 
doprava a kapradím se prodrat k jakémusi slaňovacímu stromu. Snad to 
nebude nutné. V sobotu prší, takže se rozlézání nekoná. No alespoň budeme 
čerství. V neděli ráno je kosa. Nějací borci drtí sportovky a já si říkám v kolik 
asi do týhle severní stěny začne svítit slunce. Naštěstí se trochu otepluje a 
tak ani neoblékám péřovku co se mi celou cestu houpe na batohu. 
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Nalejzáme do první dýlky. Je to nutný zlo. Bahýnko, některý šutry volný. 
Celkem mi to trvá a neni to nic příjemnýho. Marta tam dokonce sedí a já se 
snažim vzpomenout na nějaká ta moudra co se týče záchrany směrem naoru. 
Jen aby bylo odkud zachraňovat. 

Druhá dýlka ukazuje první nástrahy – převísek který je potřeba vzít trochu 
zleva a pořádně u toho zatvrdit. Naštěstí je tam dobrej frend. Dávám to na 
třetí pokus jen pod hrozbou kapradí. Trochu se děsim že to má ob jednu 
dýlku ještě pěkně přitvrdit. 

Na dalším štandu se stojí lím než na tom prvním a my si prohlížíme 
následující traverz. Bude to silovka. A taky že jo – nohy tam shoro nejsou a 
na plochym vápně shledávám malou oporu na tření. Na dalším štandu sou 
čtyři skoby a jedna dokonce nová. To je luxus. Marta to dává bez sednutí – 
asi se mejch frendů fakt bojí. A já jim věřil. 

Teď je řada zase na mě. A prý je to to nejtvrdší. Kousek zpátky, do koutku a 
pěkně nahoru. Vyhoupnout se do z koutku do spáry a pádlovat až ke štandu. 
To moje pádlování probíhá dost v křeči a zakládám co to de. Naštěstí se ve 
spáše nacházejí chyty, jinak bych byl v pytli. Rezavá skobka mi dodává 
trochu odvahy a pár dalšími pohyby se dostávám do lepších chytů. Něco 
takovýho v průvodci psali. Další dvě skobky mi říkají, že nejhorší mám snad 
za sebou. 

 

Kuk dolu 

Tohle je prý nejlepší štand v Cheddaru a tak si užívám okolní výhledy. 
Poslední dýlka v plotnách už jde celkem snadno a tak dávám hlavně bacha na 
volný kameny. Štand u stromu, dobrý pocit a konečně svačina. Sestup odsud 
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je naštěstí po schodech. No a pak už nezbývá než sednout do auta a za 
nějakých těch pět hodin na mě čeká postel na jižním pobřeží. 

Dobrou noc, 

Michal 

  

Zápolení 2018 

Report vítězné dvojice. 
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Výsledky Říjnovek 2018 
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