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Horská metodika 

termín: 15.-16.10. 

místo: Bořeň (stany na louce u Bořně) 

zaměření: Metodická akce zaměřená na vícedélkové a horské lezení. 

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

frekventanti:  (2) Veronika Jiráčková, Adam Fiala (Hobbycentrum) 

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

Strategie postupu. 
Budování stanovišť. 
Postupové jištění. 
Jištění a dobírání.  

průběh: 
V pátek večer nás zaskočilo stádo krav na louce, kde jsme chtěli spát. 
Nezbylo nám proto než zakotvit pod BTS před ohradou. Dali jsme si 
bohatou večeři, kterou nikdo krom Ašíka nečekal, že se podaří spořádat. 
Druhý den jsme museli vše sbalit a popojet vozem ke skalám. 

Sobotní počasí vyžadovalo celé muže i celou ženu. Byla kosa a chvílemi 
pršelo, nácvik proto proběhl v pravých horských podmínkách. Procvičili 
jsme si navázání na kombinaci bederního a prsního úvazku, vyzkoušeli 
založit mnoho štandů v lepších i horších podmínkách a následně jsme si 
přelezli pár cest na Biskupskou stolici a Skautskou věž, kde jsme procvičili 
zakládání postupového jištění, budování štandů a jištění. 

Večer jsme se zpět přesunuli do prostoru vymezeného ohradníkem, 
oplocením BTS a polem. Vybudovali jsme tábor a opět dali bohatou večeři, 
kterou nikdo krom Ašíka nečekal, že se podaří spořádat. 

V neděli jsme vyrazili již bez metodických ambicí pouze za lezením na 
Střední jižní pilíř a Levý jižní amfiteátr. V průběhu dopoledne se k nám 
přidaly děti z Hobbycentra. Postupně se natolik oteplilo, že se probraly 
k životu i zazimované berušky a jak cítily volání jara, byly k neudržení a 
v tisících kusech nalítávaly na skálu, bundy, obličeje. Tolik berušek 
v průběhu jednoho lezeckého dne ještě nikdy nezahynulo. I nejzkušenější z 
borců přiznal: "To jsem ještě nezažil." A dodal: "vole." 

Na kurzu byl mírný převis instruktorů nad frekventanty, nicméně i 
instruktoři si musí své vzdělání doplňovat a prohlubovat. Navíc jsme si 
k tomu ještě pěkně zalezli a objevili horský charakter Bořně. Znělec tam 
skvěle zní a formuje krásné cesty, které by se daly spojit i do slušného 
horského výkonu v několikadélkovém lezení. 
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fotografie: 
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