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Zobúdzanie
lezcov
na Pajštúne

Pohľadnice
od Docenta
Maťo Heuger a Dušan Myslivec,
famózna 5.dĺžka za A3.
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Úvodník

Som rád, že s príchodom jari, keď sa
prebúdza príroda a všetko kvitne, sa
rozbieha aj naša činnosť. Symbolicky
sme jarné lezenie zahájili 19. apríla Pajštúnskym budíčkom. Táto akcia nie je len
naša, realizujeme ju v spolupráci s Lokomotívou a Alpinusom. O jej popularite
svedčí veľký počet aktívnych i pasívnych
účastníkov a ich pozitívne odozvy. Akcia
v tomto rozsahu by sa nedala pripraviť
bez obetavej práce Jana Zaťka (Alpinus),
„Jaštera” (Lokomotíva) a našich, najmä
Aňi a Vlada Linekovcov. Patrí im za to
naša vďaka.
Ďalšou tradičnou aktivitou tohoto

Obsah

obdobia je májové lezenie našich členov
v chorvátskej Paklenici. Už sa teším na
ich zážitky a fotky z tejto krásnej oblasti.
Že aj toto pravidelné stretnutie má svoju
obľubu v našom oddiele, vidíme aj na
rastúcom počte účastníkov a množstve
vylezených ciest.
Nakoľko náš klub venuje veľkú pozornosť nováčikom, pripravujeme začiatkom júna spoločnú víkendovú akciu na
Hrádku. Je určená pre nováčikov, ako
príprava na lezenie v Tatrách, ale tiež pre
našich dlhšie lezúcich, skúsenejších členov. Nováčikovia si tak môžu overiť, čo
sa doposiaľ naučili, prípadne odstrániť

Sprievodca

6

zistené nedostatky ešte pred záverečnými
skúškami a kurzom vo Vysokých Tatrách.
Budíček, Paklenica, Hrádok, Tatry,
THT, zlaňák a iné. To sú každoročné
klubové akcie, plus ešte mnoho ďalších
individuálnych, na ktoré sa môžeme aj
tento rok tešiť. Príležitostí pre každého,
kto chce liezť, je veľa. Využime ich. :-)
Chcel by som vám na „začiatku” novej
sezóny popriať priaznivé počasie, dobrých spolulezcov a veľa naplnených lezeckých očakávaní. „Nech vám to lezie!”
Za výbor nášho oddielu vás v tomto
budeme plne podporovať.
Váš predseda Mižo

Docent
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Pajštúnsky budíček
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Oddielové akcie

31. 05. - 1. 6. 2008 - víkendovka Hrádok
19. 7. - 26. 07. 2008 - sústredenie na Chate pri Zelenom Plese, Vysoké Tatry

Zo zápisníc HKF
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Metodické okienko
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Bratislavský jarný zraz

6. ročník Pajštúnskeho budíčka
19. 4. 2008  

V sobotu 19. apríla sa vyznávači lezenia
zišli na Pajštúne, aby týmto už tradičným
podujatím zahájili lezeckú sezónu.
Usporiadatelia mali asi ťažkú hlavu, keď
ráno kráčali tichým lesom pod pajštúnske
bralo. Predpoveď počasia bola zlá. Kým
však Kazo Linek predniesol úvodnú reč,
pod Pajštúnom bolo vyše päťdesiat pretekárov. Prišli mladí aj starší, nováčikovia aj skúsení borci. Svojou prítomnosťou nás poctili
aj také legendy slovenského lezenia ako
Zolo Demján, Maroš Marek, Dežko Pusztay
a na našu veľkú radosť aj Maťo Heuger.
Okolo 10.00 odštartoval maratón, prvá
disciplína Budíčka. Fučalo, zimilo, aj zopár
kvapiek spadlo, ale nikoho ani nenanapadlo aby neliezol, no… možno napadlo…
Sily však vo vetre ubúdali rýchlo a tak sa
po troch hodinách lezenia objavili aj prví
hladoši pri rošte so špekáčikmi. Každý
dostal aj nejakú tú sladkosť, veď sa malo už
čoskoro pretekať na rýchlosť!
Po krátkej pauze sa začalo v kategórii
C (začiatočníci) s rýchlosťou. Parádny
výkon najmladšej, iba 10-ročnej účastníčky
z Moravy, Janky Vincourkovej, nás úplne
dostal. Obloha začala tmavnúť a keď sa už
už malo začať v kategórii B a A, zahrmelo
a hneď na to sa spustil fajnový dážď. Tí

text a foto: Aňa Lineková

Predseda Mižo a Maroš Marek

Peťo Kajan v ceste Trhač nitov

najviac motivovaní zostali čakať na lepšie
časy, nakoniec to však museli vzdať. Zablatení a mokrí sme sa všetci stretli v obľúbenej krčmičke v Borinke, kde nás čakalo
pivko a vyhlásenie výsledkov pretekov.
Najväčší potlesk jednoznačne zožala Janka
Vincourková, ktorá získala špeciálnu cenu
za chrabrosť a bojovnosť. Všetky cesty
preliezla štýlom OS a nevzdala to ani pri
malej nehode s uvoľneným kameňom.
Keď sme už konečne dotlieskali, prišla na
rad očakávaná tombola s kopou cien. Slova
sa ujal Jano Zaťko so svojou žienkou Ivetkou a začalo sa rozdávať. Nikto neodišiel na
prázdno vďaka množstvu štedrých sponzorov: ALPINUS Bratislava, CANYON,
HUDY SPORT, SCARPA, STUBAI,
TRANGOWORLD, VAUDE, 4FUN.
A na záver, ako sa patrí, zlatý klinec
programu - Maťo Heuger. Na úvod sme si

pozreli film z poslednej návštevy Yosemitov, Mandarínkový výlet a potom prišli
parádne diáky s Maťovým šťavnatým komentárom. Najskôr to boli staršie Yosemity,
dych vyrážajúci Eiger a nakoniec Himaláje.
Sála bola natrieskaná, veď kto by už nechcel
vidieť Maťove fotky.
Čo dodať na záver. Šiesty ročník Pajštúnskeho budíčka bol opäť vydarenou
akciou s rekordným počtom účastníkov
(57 pretekárov)! Dúfam, že sme sa všetci
zobudili do úspešnej lezeckej sezóny.
Veľká vďaka patrí sponzorom a usporiadateľom – AC Lokomotíva, ALPINUS
Bratislava a HK Filozof, dušiam, bez ktorých by sa táto super akcia neuskutočnila
– Ľubo „Jašter” Galanský, Vlado „Kazo”
Linek, Jano Zaťko a samozrejme
všetkým, ktorí podporili Budíček
svojou účasťou.

Prečítajte si aj článok http://www.alpinusba.sk/index.php?ID=209
VÝSLEDKY
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Usporiadateľ a sponzor Alpinus. No pomohol nám aj
Hudy Sport

Kategória A
Maťo Heuger (1020
Rasťo Šimko (950)
1970 bodov
Vlado Linek (1035)
Aňa Lineková (432,5)
1467,5 bodov
Peter Kajan (440)
Ján Zaťko (195)
635 bodov

Jednotlivici
Kategória A
Muži
Vlado Linek - 1035 b
Ženy
Aňa Lineková 432,5 b

Kategória B
Peter Greksák (515)
Maťa Ballová (515)
1030 bodov
Viktor Vaculčík (525)
Peter Korman (220)
745 bodov
Miroslav Janotka (505)
Milan Valachovič (47.5)
552.5 bodov

Kategória C
Michal Májek (235)
Marek Zelo (167.5)
402.5 bodov
Lukáš Gubáni (164)
Martin Kiňo (164)
328 bodov
Martin Nágl (115)
Tomáš Chlupík (200)
315 bodov

Kategória B
Viktor Vaculčík - 525 b
Maťa Ballová - 515 b

Kategória C
Michal Májek - 235 b
Viola Ternényová -145 b
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Juval á la Lokomotíva
Piatok poobede bežím na autobus. Plný
nedočkavosti pozerám na pohybujúci sa
horizont Malých Karpát za oknom. Na
Patrónke sa stretnem s mojim parťákom na
lane s Martinom „Yetim“. Spoznali sme sa
na kurze pred vyše rokom a dlho netrvalo,
kým sme zistili, že naša krv nie je len rovnakej „lezeckej“ farby, ale aj skupiny ABrh+
(absolútnych bláznov do romantického
horolezectva). Zo Záhorskej sme sa vydali
pešo na Pajštún, kde si pripravujeme bivak.
Nemôžeme zaspať a tak plánujeme našu
lezeckú budúcnosť. Skôr ako vystúpime na
Eiger zaspím.
V sobotu ráno vystrelím zo spacáku,
prejdem sa po hradbách a budím Martina so
slovami: „Počuj, keď Messner má Juval (zámok; pozn. red.), tak my zrenovujeme Pajštún.“ Obaja sa usmievame nad touto nádherne nereálnou myšlienkou a balíme veci.
Potom bežíme dolu pomôcť s vynáškou. Už
z diaľky nás víta Jašterov a Karolov smiech
zavŕšený dôkazovou fotkou s titulom „Yeti
a Messner existujú.“ Po vytrepaní vecí
hore, sa zaregistrujeme a obdržíme drobivú
zlúčeninu horečnatého typu. Ani som si
neuvedomil a maratón začal. Pre mňa je to
viac než súťaž, čo aj je pravým zmyslom
Budíčka. Minulý rok nás poctil návštevou
Ivan Kluvánek. Vtedy som ešte nevedel
kto to je, až kým som neprečítal knihu od
Ruda Morica. Tento ročník prišiel opäť Zoli
Demján. Stáť pri ňom je pre mňa neopísateľný pocit. A to platí aj o Igorovi Kollerovi, Kazovi Linekovi, Marošovi Marekovi,
Maťovi Heugerovi a ďalších. Sú pre mňa
veľkými vzormi. Možno sa mi nikdy nepodaria také výkony ako im, ale každý kontakt

Najmladšia pretekárka 10-ročná Janka
Vincoureková.

text: Lukáš Gubáni

foto: Aňa Lineková

Stará garda: Zľava Dežko Pusztay, Maroš Marek a Zolo Demján
s horami bude sprevádzaný ich myšlienkou
pravého významu horolezectva.
Po maratóne, v ktorom ma najviac zaujal
skvelý výkon drobučkej Janky Vincourkovej
z Moravy, sme rozbehli 2. kolo lezenia na
rýchlosť. Ponúkol som sa ako „predjazdec“. Opäť ma udivila Janka v štýle Dana
Osmana. Rýchlostnú disciplínu prerušil
dážď a následne moju radosť z víťazstva

Janka pri pretekoch.

šalamúnske rozhodnutie organizačného
výboru Budíčka.
Pri balení materiálu v krčme som započul hodnotenie miestnych slečien prostredia nášho vyčkávania na výsledky nízkou
známkou „voňavosti“ slovami: „Fuj, tí ale
sm...“ a náhle zarazenie po zaregistrovaní
mojej osoby. Nasledovala tombola, vyhodnotenie a vytúžená diashow Maťa Heugera
(diashow – nie je prednáška o životnom
štýle diabetikov; pozn. autora).
Rozpustením lezeckej spoločnosti sme
sa pridali s Martinom ku skupinke kolegov
z HK Filozof s myšlienkou spoločného
bivaku. Lenže podľa starého príslovia
„nechajte psov spať kde sú zvyknutí“, ktoré
som si pravé vymyslel, sme sa zložili na
našom obvyklom mieste a kamaráti filozofovia o pár metrov ďalej.
Ráno sme išli pozrieť ako sa im darí.
Podľa tónov chrápajúceho chóru sme usúdili, že dobre. Pobalili sme si veci a išli sme
dolu, kde nás vítal hrobár Vilo s úsmevom
sobotňajšej opice a pesničkou „Horolezci,
horolezkyně…“ S Martinom sme sa rozlúčili
a zamierili sme domov pešobusom. Cestou
som rekapituloval zážitky a už som sa tešil na
Zlaňák, keď sa opäť všetci stretneme a pochválime sa, čo všetko sme zažili v horách.
Tak sa teším na vás všetkých na Zlaňáku
alebo o rok na ďalšom Budíčku.

Hore i dole zdar!

... aj Bajo existuje!
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Konzervatívny začiatok
text: Martin Kiňo

Nebýva zvyklosťou, aby sa viaceré lezecké
kluby stretli na spoločnej akcii. Preto je potrebné oceniť, že sa každoročne podarí zorganizovať príjemný zraz s akčným názvom
Pajštúnsky budíček. Nie je veru od veci držať
konzervatívny kurz a tradíciu, ktorou sa otvára lezecká sezóna v západných vertikálach.
Preto sme aj my (Maťo K. + Lukáš G.)
akciu podporili. Nejaký čas už tvoríme
tradičný itinerár oblasti a tak nás ráno našlo
opäť na Pajštúne. Nech je v cestách hojnosti, vynesieme z Borinky proviant. Špekáčiky,
pivo a tak – proste také konzervatívne
menu. Postavíme poľnú kuchyňu a fičíme
sa registrovať, nech to odsýpa!
Prvýkrát sa mne - konzervatívcovi do
rúk dostane kocka magnézia. Pripomína mi
to prášok na pranie. Milý darček. Začneme
celkom nekonzervatívne - špagát hodíme
do Sedemskobovky. Rýchlo pridávame

Aňa pri príprave špekáčikov

ďalšie tradičné cesty – Stromovku, Fabíkovu hranu, Schránky, Ferov komín, či
Knihu. Cesty strieľame jednu za druhou,
súťaž nás veru vyburcovala. Tento rok sme
sa rozhodli, že zabojujeme o umiestnenie.
Súťaž dodala lezeniu príjemnú iskru. Stále
však zostala neagresívnym, konzervatívnym
(v pozitívnom slova zmysle) stretnutím
lezcov rôzneho veku, pohlavia, názoru,
rasy, náboženstva či klubu. V tomto smere
je Pajštúnsky budíček naozaj obohacujúcim
stretnutím. Možno tu stretnúť všetkými
vetrami ošľahaných pútnikov smerom hore
(do konzervatívnych šušťákov odetého
Zola Demjána) rovnako ako vertikálne embryá (Janku z Moravy), ktoré však spôsobujú padanie sánok.
Liezlo sa teda na body, či len tak v rámci
salám-párky pohody, bolo to chrumkavé,
každý si našiel svoje. Vyzývavé Alpy v diaľke akoby účastníkov pobádali k určitému
smerovaniu. Občasne sa taktiež niekto
preletel, nalomil si členok, čo bolo pre
okoloidúcich, senzáciechtivých, potulných
batožníkov patrične horolezecky otrasné a zdvíhalo pulz, zišla by sa ordinácia
v ružovej záhrade resp. nemocnica na
okraji mesta. Ale inak treba usporiadateľom vzdať poctu za dobrú organizovanosť
nenásilného a príjemného podujatia, kde sa
v jedálničku myslelo ešte aj na vegetariánov.
Maratón ubehol a ja si utekám po špekáčik, ktorý ma, dúfam, vytrhne z nutričnej
biedy. Veď Lukáš do mňa celý čas hádzal
iba tabletky hroznového cukru, ako mince
do automatu. Konzervatívec jeden!
Keby sa príroda nerozhodla zahrať sa
s nami, bola by aj súťaž v lezení na rých-

foto: Aňa Lineková a Jarka Petrlíková

losť, lež búrka nás vyhnala. Napočudovanie
naše kroky podozrivo konzervatívne viedli
do najbližšej krčmy, kde prebehlo vyhlásenie výsledkov, ktoré bolo pre mňa s Lukášom potešujúce, ale chalani z Filozofu nám
to aj tak nedarovali. Gratulujeme!
Čerešničkou na tope milého stretnutia
bola prezentácia nie celkom konzervatívneho liepania sa Mr. Maťa Heugera. Veľmi
dobré!
Sezóna je odpálená, hor sa do zbierania
cenných výstupov! Čo dodať na záver?
Borinského hrobára sme nechali bez práce.
Nebolo to zlé!

Peťo Greksák zostupuje z Kodiaka

... povedali ďaľší
Som rád, že som sa na budíčku mohol
tento rok zúčastniť. A ako bolo? Jednou
vetou - výborná atmosféra, dobré lezenie,
počasie sa celkom držalo. S poklesom
síl súťažiacich, stúpala intenzita vône
a chrumkavosť pečených špekáčikov.
Tým sa samozrejme nedalo odolať.
Nakoniec, keď začalo byť viac mokro ako
sucho, sme všetci skončili pri stole v Borinke. A ďalej? Výsledky, tombola, diáky.
Keby som nebol odišiel tak skoro, bol by
som aj čosi vyhral :-). Už teraz sa teším
na ďalšiu spoločnú akciu.
Marek Kučera

Príprava na Budíček

Spokojnosť s narastajúcou účasťou ročník
od ročníka. V dnešnej „spreglejkovanej”
dobe je potešujúce vidieť hlavne mladých
dotýkať sa skaly. A myslím, že aj uvolnená
atmosféra je už trvalou súčasťou tohoto

podujatia, vrátane večerných diashow.
Čo sa mi nepáčilo, či návrh na vylepšenie
akcie? Hluché miesto dlhého čakania na
vyhodnotenie výsledkov - navrhoval by
som vyplniť ho besedou s nejakým zaslúžilým vertikálnym klasikom, myslím, že
by to len podporilo celkovú atmosféru.
Jašter
Je to určite vynikajúci nápad vybehnúť
privítať jar a začínajúcu lezeckú sezónu
do mekky bratislavského lezenia - na Pajštún. Pajštúnsky budíček je dobrá príležitosť aby sa zišla „naša” lezecká komunita.
Po kratšej lezeckej prestávke sa moje prvé
opatrné pohyby na skale opäť premenili
na chuť, aj túto sézonu liezť, liezť a liezť.
Ďakujem všetkým organizátorom za nápad a pravidelné organizovanie budíčka!
Michal Šárnik
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Siuranička
Každý si rád prečítame pútavý článok
o tom ako niekto niekde bol, objavil
nejakú novú a peknú oblasť či vyliezol
nejakú extrémne ťažkú cestu, no
myslím, že v repertoáre článkov chýbajú
také, ktoré by nám predstavili, priblížili
a uľahčili zorientovanie sa v nejakej pre
nás novej oblasti.

Začiatkom marca sme sa pomerne veľká skupina Slovákov vybrala na výlet po
španielskych lezeckých oblastiach v okolí
Barcelony. Navštívili sme dve známe oblasti
– Rodellar a Siuranu.
Druhá spomínaná oblasť ma uchvátila
natoľko, tak lezecky ako i krajinou, že som sa
rozhodol vám o nej poskytnúť pár užitočných informácii, ktoré Siuranu priblížia
a pomôžu sa v nej aspoň trošku zorientovať.

História oblasti

Prvé zmienky o lezení v Siurane sú z roku
1959 kedy dvojica Adsere-Jansa vyliezli cestu
„The leap of the Moorish Queen“ pomocou
klinov kľučkujúc pomedzi rastliny a drobivú
skalu. Touto cestou sa tu začalo obdobie
technického lezenia, ktoré tu vydržalo až do
osemdesiatych rokov. Lezenie sa tu stávalo
čoraz viac populárnejšie, miestny sa chceli
vzoprieť gravitácii, a tak preistili nitmi pár
malých skaliek a prvou voľne prelezenou cestou v Siurane bola cesta „ Ya Callate“ za 6c.
Po uvedomení si potenciálu tejto oblasti

text: Paťo Barjak

foto: Vlado Linek

schémy: Paťo Barjak

miestnymi lezcami tu boli po prvýkrát na španielskom polostrove použite expanzívne nity.
Novodobá história oblasti je písaná ešte
pred rokom 1995 kedy sa do Siurany nasťahoval Toni Arbones, ktorý sa tu rozhodol
zriadiť lezecký camp a ťažiť z potenciálu
tejto oblasti, ktorý je doposiaľ využitý maximálne na 25 percent. Od jeho prvého stretnutia s oblasťou sa Siurana rozrástla z 50 na
vyše 650 ciest a toto číslo neustále rastie.

Prístup

Z hľadiska prístupu do oblasti má človek
dve možnosti – buď autom alebo lietadlom.
Doprava autom je trošku zdĺhavejšia
a častokrát aj drahšia ako doprava lietadlom.
Vzdialenosť Siurany z Bratislavy je približne
2250km. Pokiaľ sa rozhodnete ísť autom
čo má aj svoje výhody, tak najlepšie je ísť
smerom na Benátky, Veronu a Monako.
Z Monaka priamo do Barcelony po diaľnici
A-7 a za ňou smerom na Tarragonu, cez
Reus a na Cornudellu de Montsant odkiaľ je
to 6 km priamo do dedinky Siurana.
Doprava lietadlom je možná z Bratislavy do Barcelony. Momentálne celoročne letenky do Barcelony ponúka letecká
spoločnosť Ryanair, v letnom období aj Sky
Europe. Ceny leteniek sa pohybujú podľa
toho kedy si letenku objednáte ( letenka
zakúpená v októbri 2007 na marec 2008 ma
stála 55 eur aj s poplatkami, letenka zakúpená 2 dni pred odletom stála okolo 100 eur).

Denisa Šulcová v ceste Gamba gamba; 7b
v sektore Can Piqui Pugui
Maximálna váha batožiny je 15kg a 10kg
príručnej batožiny (pozor na to, my sme
niekoľkokrát prebaľovali na letisku).
Ďalej je možné požičať si auto na
letisku, kde je niekoľko požičovní,
no treba počítať s tým, že cena bude
trošku vyššia ako za požičanie auta
Montblanc
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v spoločnosti, u ktorej si auto zarezervujete
cez internet a dáte si ho doviezť na letisko,
kde vás bude čakať. Pokiaľ sa rozhodnete
požičať si auto na letisku, tak tiež odporúčam si ho vopred zarezervovať. Cena za požičanie auta je rôzna, záleží od spoločnosti
a dĺžky vášho pobytu. My sme za požičanie
auta (Kia Carnival) na 12 dní platili 200 eur.
Auto sme si aj pripoistili pre prípad akejkoľvek škody za 160 eur na 12 dní.

Ubytovanie

Opäť sú tu 2 možnosti – buď bývanie
v campe alebo tzv. open air bývanie.
Väčšina lezcov, ktorí prídu do Siurany
si zvolia bývanie v campe. Camp nie je
veľmi drahý, tým nechcem povedať, že je
úplne lacný, ale je úmerne drahý k tomu, že
každý deň sa musí niekto starať o čistenie
záchodov, spŕch, o vynášanie odpadkov
a dopĺňanie toaletného papiera. Všetko čo
tu je, je podriadené lezcom.

Dedinka Siurana
Bývať sa dá vo vlastnom stane kedy je cena
za osobu 6 eur bez ohľadu či máte v campe
auto alebo nie, či spíte v stane 2 alebo 6.
Druhou možnosťou je bývanie v bungalovoch pre 2 až 5 osôb. Dvojmiestny
bungalov stojí na jednu noc 25 eur.
Čo sa týka nejakej tej hygieny, tak v campe sú po dve sprchy pre každé pohlavie,
voda býva striedavo teplá aj studená. Je tu
možnosť oprať si veci v práčke, tento luxus
vás vyjde na 3 eurá.
V campe sa nachádza niečo medzi krčmou
a reštauráciou, kde môžete tráviť dlhé zimné
večery (aj keď nie ste ubytovaní v campe) pri
lezeckých filmoch Toniho Arbonesa a kde
môžete večerať za jedným stolom s osobnosťami ako je Stefan Glowacz či Dani Andrada.
Ceny jedla a pitia sa tu pohybujú v bežných
španielskych reláciách, paella za 10 eur, pivo
1,5 eura, čaj 1 euro. V campe je aj internet,
1 euro/1 hodina (len pre ubytovaných).
Úžasné na tejto oblasti je open air bývanie. Môžete bez akýchkoľvek problémov
spať kdekoľvek sa vám zachce, kľudne aj
10 metrov od campu. Miestny les ponúka
veľké množstvo pekných miest, kde môžete
zaparkovať a postaviť si stan. Jediné o čo nás
prosili miestni, aby sme tu nezakladali žiadne
ohne, pretože miestny les je dosť suchý a aby

sme na mieste kde campujeme nenechávali
po sebe odpadky. Prosím, rešpektujte to!

Klíma

Denné teploty začiatkom marca sa tu pohybovali vysoko nad 20 stupňov na slnku,
v tieni okolo 15. Teplota v noci poklesla
približne na 10 stupňov.
Najideálnejšie ročné obdobia na návštevu Siurany sú od neskorej jesene až do
jari kedy sú teploty na slnku znesiteľné,
v prípade veľkých horúčav je možné liezť
v tienistých sektoroch. V zimnom období
je tu možnosť prehánok, ktoré väčšinou
nemajú trvalý charakter.
Lezenie v lete tu veľmi neodporúčajú ani
miestny lezci pre vysoké teploty, ktoré sú aj
v tienistých sektoroch.

Jedlo, voda

Pokiaľ bývate v campe, tak vodu je možné
načapovať v niekoľkých pípach, ktoré sú
rozmiestnené po celom campe alebo priamo pri wéckach.
Pokiaľ ste open air návštevníci, tak dobrú, pitnú vodu je možné nabrať v dedinke
Siurana, kde sa oproti kostolu nachádza
verejná pípa.
Najbližšie potraviny sú v Cornudella de
Montsant vzdialenej 6km od campu. Je to
dedinka, cez ktorú budete prechádzať keď
budete smerovať do Siurany. V Cornudelle
je aj benzínová pumpa a obchod s lezeckými potrebami, kde je možné kúpiť plynové
kartuše, napichovacie aj šróbovacie.
Všeobecne je v Španielsku problém
zohnať šróbovacie plynové kartuše, v obrovských supermarketoch mali len napichovacie preto pokiaľ nebudete mať poceste
obchod, kde viete, že kúpite šróbovacie, tak
odporúčam benzínový varič.
Potraviny odporúčam nakupovať vo veľkých supermarketoch, kde sa ceny potravín
výrazne líšia od cien potravín v malých
obchodíkoch, je tu oveľa lepší výber a pri
porovnaní so slovenskými cenami potravín
sa tu dajú niektoré veci kúpiť aj lacnejšie.

vydania 2003) je možné zakúpiť priamo
v campe za 20 eur. V campe je k dispozícii
jeden erárny sprievodca v ktorom sú podokreslované nové cesty, ktoré si môžete sami
dokresliť do svojho sprievodcu. Sprievodca je urobený veľmi dôkladne, sú v ňom
zakreslené všetky prístupové cesty ku
každému sektoru. Cesty v sprievodcovi sú
klasifikované francúzskou klasifikáciou, je
pri nich uvedená ich dĺžka a počet istení.
GPS Siurana - N 41 15.668 E 000 56.483
1/2008
Ďalšie fotky nájdete vo Filozoffe 1/2008.

Doporučené cesty

Sektor Can Melafots: Trigonometeria,
6a+; Garbatx despistax, 6c+; Gat reggae,
6c; Pizza de pinya, 7a
Sektor Ca L’Isabel: El dit del gegant, 6b+;
Diedre, 6c+
Sektor Can Marges: Jota negra, 5+;
Pixapins, 6a+; Esquivapins, 6c
Sektor Campi qui pugui: Saiko dase,
6b+; Tasta, 7a; Tocame-la Sam, 6c+;
Delicatessen, 7a+; El iogurin, 7a; Gamba
gamba, 7b; Cleptomania, 7c; Anabolica, 8a
Sektor Can Gan Dionis: Escaralamoza,
6b; Eto e totá, 6c

Okolité oblasti

Margalef je zlepencová oblasť skladajúca
sa z viacerých sektorov, v ktorých je viac
ako 400 ciest. Sektory sú prevažne malé
a sú rozhádzané po dvoch údoliach, teda je
potrebné sa presúvať(autom) pokiaľ preferujete slnko alebo tieň. Lezenie je tu veľmi
pestré, človek tu môže nájsť cesty v platniach, previsoch, špárach a kútoch. Človek
by očakával od zlepencovej oblasti dierky
a obliaky, ale celkom v kľude sa tu nájdu
cesty aj po stiskoch. Sprievodcu (6 €) si je
možné kúpiť priamo v Margalef u majiteľa
reštaurácie, ktorý je aj tvorcom väčšiny ciest.
Ďalšími oblasľami je La Riba a La
Mussara.

Mapy, navigácia, sprievodca

Na letisku v Girone je informačné centrum,
kde vám radi dajú zadarmo mapu Barcelony
pre prípad, že by ste si chceli pozrieť historické centrum a na požiadanie vám darujú
aj mapu Katalánska, ktorá vám bude určite
stačiť na to, aby ste sa dostali do Siurany.
Cesty sú tu dobre značené, nám sa
osvedčilo ísť podľa mapy, nie podľa GPS.
Pokiaľ možno, tak sa čo najviac vyhýbajte
diaľniciam, ktoré ani nebudete vedieť ako,
vám zhltnú desiatky eur. Väčšina mýtnic
na španielskych diaľniciach sú tzv. bezkontaktné, teda platenie prebieha pomocou
kreditnej karty, takže bez nej v Španielsku
ani krok. Vedľajšie cesty sú rovnako kvalitné ako diaľnice a neplatí sa za ne.
Aktuálneho sprievodcu zo Siurany (rok

Maťo Duda v ceste Cruela de vil, 7b
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Zasmejme sa s Docentom
text: Jarka Petrlíková

foto: Vlado Linek

kresby: Jozef Lipták

Pri mene Docent Lipták, sa niektorým
vynoria jeho výstižné karikatúry, iní
ho poznajú ako priateľa či kolegu
z Filozofickej fakulty, ale určite všetci si
predstavia jeho večne usmievavú tvár.
To je Jožko Lipták.
Rada by som ho trochu predstavila tým,
ktorí ho ešte nepoznajú, ale aj vyčarila
úsmev na tvári tým, ktorí ho poznajú skoro
ako vlastné lezky.
Ako dlho sa už venuješ kresleniu?

Kreslím už od malička, ani si to nepamätám.
Viem, že som mal vždy z kreslenia v škole
jednotky a dokonca som kreslieval na hodine
kreslenia výkresy i spolužiakom. Dávali mi za
to známky do mojej filatelistickej zbierky :-).
Publikoval si už ako študent?

Na strednej a vysokej škole v Prahe som
poškuľoval po redakciách rôznych časopisov, ale nechceli ma. Keď som pracoval,
začal som posielať obrázky do redakcií
novín na Slovensku, ale nič.
Kedy sa začali časopisy zaujímať
o tvoje obrázky?

Posielal som obrázky, až som raz vyhral jednu súťaž, ktorú organizovali okrem iných aj
noviny Smena (teraz Sme) a časopis Roháč.
A zrazu bol o mňa z novín záujem.
Zmenil sa tvoj pohľad na svet
humoristických kresieb za posledné
roky?

Áno, zmenil sa. Každý človek sa, ako hovorieva dcéra mojej kamarátky, vývojuje.
Z akého prostredia kreslíš najradšej
a prečo?

Ako kedy. Záleží aj od nálady. Ale samozrejme horolezecké, tie s radosťou.

Doc. RNDr. Ing. Jozef Lipták, PhD.
Strednú školu vyštudoval v Prahe a vysokú školu v Bratislave, Prahe a Moskve.
Venoval sa postupne grafike, karikatúre
a sklu. Je vedúcim Katedry knižničnej
a informačnej vedy Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.
Jeho karikatúry boli po prvý krát vystavené už v roku 1980 v Bratislave. Odvtedy sa jeho obrázky objavovali na rôznych
výstavách po celom Slovensku (r. 1994
Chata pri Zelenom plese), ale pocestovali si aj po svete (Brusel, Macedónsko,
Taliansko, Turecko, Anglicko či Kanada).
Publikoval a publikuje v časopisoch

a novinách Roháč, Smena, Sme, Stop
auto moto, Pravda, Roľnícke noviny, Tele
plus, Kocúrkovo. Získal niekoľko ocenení
a svojimi humornými kresbami ilustroval
aj Učebnicu poľského jazyka pre Slovákov (1998) na Jagelonskej univerzite
v poľskom Krakove. Je autorom sklenenej
plakety filmového festivalu ART FILM
Trenčianske Teplice – dostali ju osobne
Sofia Lorenová, Catherine Deneuve,
Annie Girardot, Geraldine Chaplin, Jana
Brejchová, Daniel Olbrychski, Ladislav
Chudík, Jean - Paul Belmondo, Ornela
Mutti a ďalší.

Ako člen Horolezeckého klubu Filozof
Bratislava si vydal pre Vysoké Tatry
kolekciu humoristických pohľadníc
o horolezcoch. Venuješ sa ešte lezeniu?

Áno, lozím a chcem ešte loziť. Ale čím som
starší, tým som horší. Biológia je prevít.
Čaká to každého mladého ak sa dožije veku
seniora. Kedysi som lozil ako chlapec u nás
v kameňolome v červených trenírkach a naboso. Bol som ľahký a nemal som strach.
Teraz by som to už asi nevyliezol. :-)
Ďakujem za milý rozhovor a prajem ešte
veľa nalezených metrov a kreatívnych
nápadov.
Kresby Docenta Liptáka nájdete na
konci časopisu vo forme pohľadníc
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Výcvik nováčikov
Počet nováčikov zo sezóny 2007/2008
sa ustálil a konečne klope na dvere jar.
Pondelňajšiu učebňu doplnila telocvičňa v Mlynskej doline, kde mali kurzisti
možnosť zúčastniť sa prednášky Maťa
Raka - vyťahovania zraneného spolulezca
Štrausovou metódou. Pre zvedavosť nezúčastnených a veľký záujem (+ opakovanie
je matka múdrosti), sa nácvik uskutočnil
ešte raz v polovici mája. V marci nováčikovia zavítali poliezť na Pajštún a pár
odvážnejších sa o týždeň neskôr zúčastnilo
aj tradičnej akcie „Pajštúnsky budíček“.
V chladnú aprílovú sobotu prišlo na rad
precvičovanie zlanovania na Troch jazdcoch
a koncom mesiaca sme sa vybrali v bohatej
zostave obuť lezky na Technické sklo. Tu
už všetci prítomní samostatne ťahali cesty
a užívali si pekného slnečného počasia. Deň
sme ukončili diskusiou klasicky na jednom

(čapovanom), či jednej (kofole) v neďalekom pohostinstve. Po príjemných dňoch
voľna, spôsobených oslavou práce a slobody, sme opäť zavítali na Pajštún, kde už
bolo poznať výrazné zlepšenie technických
i fyzických schopností nováčikov. V čase
uzávierky tohto čísla, v poslednú májovú
nedeľu, sa nováčikovia vybrali na Kuklu.
V súčasnosti má väčšina mladých už základný materiál dávno nakúpený, poniektorí
dokonca majú bohatší repertoár než niektorí
cvičitelia. Ešte pred záverečnými skúškami je
víkendovka, nie len pre nováčikov, na Hrádku. A potom? No predsa vytúžený týždeň
v Tatrách. Je sa určite ešte na čo tešiť.
Výcviku nováčikov na skalkách sa za
uplynulé obdobie ako metodici zúčastnili:
Milan Mižičko, Peťo Krč, Marek Paulík,
Jarka Petrlíková, Juraj Samaš a Peter Víťaz.
Účasť nováčikov bola dobrá.

text: Jarka Petrlíková

foto: Marek Paulík
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Sezóna 2007 HKF Bratislava
Smith Rock, Full Heinous 5.12c, 9- PP.
Za zmienku stojí aj RP prelezenie cesty
Kráľovná diaľnic, 8- na Alternatívnej stene
nestarnúcim Dušanom Trochtom.
Medzi ženami sa Aňa Lineková zlepšovala aj v tomto roku a konečne sa posunula
do deviateho stupňa. Na Pajštúne preliezla
Preťahovanie, 9-, PP. Vo Francúzsku pridala
Supermickey, 7b v Ceuse a koncom leta
Long Kaliber, 9- na Alternatívnej stene. Stabilné výkony stále podáva Denisa Šulcová.
Do formy sa dostáva aj Miška Nemečková, ktorá má na svojom konte niekoľko
sedmičkových výstupov. Zlepšuje sa aj Jarka
Petrlíková a Miška Regecová, ktoré preliezli
cesty za 7.
Piesky
Na pieskoch bol úspešný Andrej Šoltýs,
ktorý na Jeptišku v Labáku vyliezol cestu
Údolní hranu za IXc na druhý pokus RP.

Foto: Dušan Myslivec

V roku 2007 boli naši členovia po lezeckej
stránke veľmi aktívní. O tom, že oddiel
začína fungovať, svedčí aj fakt, že našich
oddielových akcií sa zúčastňuje stále viac
a viac členov. Škoda, že nám výstupy do
sezóny poslalo len 19 našich členov, čo je
ešte menej ako minulý rok a preto prehľad
ani nemôže byť kompletný. Ešteže, máme
oddielový časopis, z ktorého sa aký taký
prehľad o našej činnosti dá spracovať.
Hneď na prelome rokov sa uskutočnila
vynikajúca akcia do talianskej oblasti Finale,
ktorej sa zúčastnilo 11 členov.
Ešte v zime vyrazila trojica Aňa Lineková, Paťo Barjak a Vlado Linek do tureckej
oblasti Geyikbayiri, kde sa k nim pridal náš
vyslanec Rasťo Križan pracujúci v Ankare
na ambasáde.
V apríli neúnavný Rasťo Križan zorganizoval skialpinistickú expedíciu Posvätné
hory 2007 do Turecka, Iránu a Arménska,
ktorej sa zúčastnil aj Ďurco Hýroš.
Vynikajúco dopadol jarný zraz Pajštúnsky
budíček. Zúčastnilo sa ho vyše 80 účastníkov. Počas otvorenia zrazu sme zagratulovali Ivanovi Kluvánkovi, ktorý sa dožil
80. rokov. Darček mu za všetkých lezcov
odovzdal predseda JAMES-u Igor Koller.
Už tradične na začiatku mája sa uskutočnil výjazd do Paklenice, ktorej sa zúčastnilo
15 členov.
V júli sa uskutočnilo sústredenie na Brnčalovej chate. Počas neho naši nováčikovia
vyliezli niekoľko pekných výstupov. Ďalšou
oddielovou akciou bol augustový Súľov.
Na jeseň to bol Tradičný horolezecký
týždeň JAMES na Brnčalovej chate s našim
bohatým zastúpením.
Maťo Heuger opäť vyrazil do Yosemitov, kde sa mu podaril ťažký technický
výstup.
Posledné zlanenie na Pajštúne ukončilo
náš úspešný rok. Bol to skutočný horolezecký zraz, ktorý musel každého potešiť. Aj
keď sme nič svetoborného nevyliezli, určite
tento rok bude patriť k našim najúspešnejším, lebo aktivita a účasť bola vysoká.
Ale poďme k samotným výstupom.
Skalky
V tejto kategórii sa vyliezlo veľké množstvo
ciest.
Najlepším mužským výstupom je Hradný pilier, 9+ na Pajštúne, ktorý preliezol
Andrej Šoltýs. Maťo Heuger si zlepšil svoje
maximum, keď v Mišej peči preliezol Huga
klasifikácie 9/9+. Výborným výkonom
je aj Flash Rasťa Šimka cesty Tortuga,
8+/9- v Mišej peči. Maťo Duda sa zlepšuje
ako raketa a koncom roka vyliezol v Ospe
dve cesty za 9- Fragile a Durango. Paťo
Barjak sa udomácňuje v deviatom stupni
a na svojom konte má 9 ciest v obťažnosti
9-. Maťo Heuger vyliezol v USA v oblasti

Mato Heuger v Yosemitoch
Bigwall
Vo veľkých stenách pôsobilo veľa našich členov. Najlepším výstupom je cesta Tangerine
Trip 5.9 A3 v Yosemitoch, ktorý sa podaril
dvojici Maťo Heuger a Dušan Myslivec.
V Paklenici Paťo Barjak s Vladom Linekom preliezli cestu Kaurismakis Mistake,
7a+, 8+ AF, 10 dĺžok na Aniča kuk a dobrý
výkon podali aj Rasťo Šimko a Matej Duda
OS prelezom cesty The show must go on, 6c.
Vysoké Tatry
Zima
Vo februári vyliezol Andrej Šoltýs so
Štefanom Papčom cestu Gálfy/Urbanovič
(V) na Zadnú baštu. Maťo Hueger preliezol
sólo na Kežmarák Ľavý Y klasifikácie 6.
Leto
V lete je tých výstupov oveľa viacej. Najlep-

ším výstupom je Kororo, 9- RP na Ostrve
od Maťa Heugera. Okrem toho Maťo
preliezol ďalšie ťažké cesty: na Ostrve,
Akoriabe, 8/8+ RP, Guliver, 8- OS, Haľko,
8 RP a na Jastrabej veži Chlapcom z Everestu 8/8+ OS.
Juraj Hýroš vyliezol niekoľko klasík
s Bohušom Čiernikom, Galéria Ganku
- Cesta Pavúkov V+ A2, Lomnický štít
- Puklina v platni V+ A1 a Lomnický štít Ľavé platne hokejky V+/VI.
Stredné veľhory
Výborným výkonom je rýchly prelez cesty
Emperor, 8 RP, 9 dĺžok (všetky v stupni
7 - 8), Stadlwand, Höllental v Rakúsku
dvojicou Aňa a Vlado Linek. V tejto oblasti
preliezli aj Daham ist Daham, 8- RP, 16
dĺžok. Dušan Trochta s Danielom Krchňavým vyliezli RP Toy Machine na Gaisbauerwand klasifikácie 7.
Ženská dvojka Miška Nemečková a Janka Jasovská takisto pôsibila v tejto oblasti,
kde sa im podarilo niekoľko výstupov.
D´oide wurz´n, Vordere Klobenwand ,7-,
220m, OS a Welcome to Stadliwand, Vordere Stadelwand 7, 105 m, OS.
Juraj Arnold sa dal na sólo pôsobenie.
Podarilo sa mu preliezť zopár pekných výstupov. Napríklad na Aiguille Verte 4122m
v máji vyliezol SV stenu, kuloár Cordier,
D+, zostup J kuloárom (Whymper).
Skialpizmus
V apríli sa expedícii Posvätné hory 2007
do Turecka, Iránu a Arménska zúčastnili
Rasťo Križan a Ďurco Hýroš. Podarilo
sa im výstupiť a zlyžovať Suphan 4.061m
(Turecko), Ararat 5.165 m (Turecko) a Damavand 5.671 m (Irán). Rasťo uskutočnil aj
prvozjazd z Koyunasagi, 3426 m, pohorie
Bolkar, Turecko, SZ kuloár, 45- 48 stupňov.
Najvyššie veľhory
V roku 2007 sme sa nezúčastnili žiadnej
expedície do vysokých hôr.
Preteky v športovom lezení
Pretekov v športovom lezení sme sa vôbec
nezúčastnili.
Ľadové preteky
Tu sme mali tiež zastúpenie. Na Slovenskom pohári na veži Aupeak sa Denisa
Šulcová umiestnila na treťom mieste.
Ženy
Najlepšie výkony podávala Aňa Lineková,
ktorá preliezla niekoľko ciest v nižšom
deviatom stupni.
Juniori
Potešiteľným faktom je to, že sa nám
rozbiehajú naši juniori. Za rok 2006 sme
konštatovali, že nám vyrastá horolezec na
slušnej slovenskej úrovni a to Patrik Barjak.
Paťo sa zlepšoval aj v roku 2007 a čo je
super, máme tu ďalšieho dobrého
lezca Maťa Dudu, ktorý sa zlepšil až
na úroveň deviateho stupňa.
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Ocenenia rok 2007

ga, 8+/9- FL – za prelezenie ťažkej cesty
na 1. pokus
Maťo Heuger, USA, Yosemity, Tangerine
Trip, 5.9 A3, spolulezec: Dušan Myslivec –
za prelezenie ťažkej technickej cesty
Maťo Heuger, Vysoké Tatry, Ostrva, Kororo,
9- RP, spolulezec: Rasťo Šimko – za voľné
prelezenie ťažkej cesty vo Vysokých Tatrách
Aňa Lineková, Vlado Linek, Rakúsko, Höllental, Stadlwand, Emperor, 8 RP, 9 dĺžok – za
rýchly a čistý prelez vyrovnanej ťažkej cesty

Janka Jasovská, Miška Nemečková, Rakúsko, D´oide wurzen, Vordere Klobenwand , 7-, 220 m OS – za prelez horskej
cesty v ženskej dvojke
Rasťo Križan, Turecko, Koyunasagi, 3426
m, pohorie Bolkar, SZ kuloár, 45- 48 stupňov – za strmý prvozjazd
Za aktivitu v roku 2007 sme podporili Patrika Barjaka a Maťa Dudu sumou
2 500 Sk, ktoré použijú na horolezckú
činnosť v roku 2008.

Foto: Vlado Linek

Zlatá karabína
neudelená
Strieborná karabína
neudelená
Bronzová karabína
Andrej Šoltýs, Pajštún, Hradný pilier, 9+
PP – za najťažšiu skalnú cestu
Anna Lineková, Alternatívna stena, Long
Kaliber, 9- PP – za najťažšiu skalnú cestu
Rasťo Šimko, Slovinsko, Mišja peč, Tortu-

Výjazd nášho klubu do Paklenice 2007. Horný rad zľava: Robo Kovács, Paťo Barjak, Rasťo Šimko, Juraj Samaš, Matej Duda, pani z kempu, Peťo Krč,
Roman Jasovský, Peter Víťaz; dolný rad zľava: Miška Nemečková, Miška Regecová, Janka Jasovská, Aňa Lineková, Jarka Petrlíkova a Vlado Linek

Zo zápisníc HK Filozof
15.2.08 sa konala schôdza výboru HO
Filozof. Zúčastnili sa jej Milan Mižičko, Jarka
Petrlíková, Michal Michalčík, Maťo Rak, Fero
Mitošinka a Vlado Linek.
Schválený bol termín usporiadania Pajštúnskeho budíčka, dohodnuté organizačné
a finančné pokrytie. Taktiež bol navrhnutý
výjazd do Paklenice, Chorvátsko na termín
30. 4. – 11. 5. 2008.
Predbežný plán činnosti HO na r. 2008
spracuje a predloží na doplnenie a schválenie
VČS HO Vlado Linek.
28.4.08 sme zvolali schôdzu metodickej komisie V–HO Filozof. Stretli sme sa
v zostave Samaš J., Paulík M., Petrlíková J.,
Mižičko M.. Prebrali sme otázky počtu cvičiteľov, nováčikov, plány jarnej časti výcviku
r. 2008, termíny skúšok a iné.
Predseda Mižičko nás informoval o skutočnosti, že na záverečný výcvik do Tatier
je prihlásených 23 nováčikov. Tento počet
však bude presnejší po vykonaní teoretických
a praktických skúšok.
Dohodli sme sa na termínoch výcviku
nováčikov na cv. skale a to:

8. 3. 08 Pajštún, 12. 4. 08 Tri jazdce,
26. 4. 08 Technické sklo, 15. 5. 08 nácvik
záchrana zraneného- telocvičňa Mlyny,
17. 5. 08 Pajštún, 24. 5. 08 Kukla, 30. 5. 1. 6. 08 Hrádok (náhr. termín 7. - 8. 6. 08).
Termíny teoretických a praktických skúšok
boli určené nasledovne:
Teoretické skúšky : 2. 6. 08
Praktické skúšky: 14. 6. 08
Opravný termín: 21. 6. 08
Na záver MK HO schválila návrh na
zabezpečenie 7 miest pre členov HO v rámci
THT – JAMES.

Výročná členská schôdza

Výročná schôdza horolezeckého oddielu
HK Filozof sa konala 4. 3. 2008. Schôdze
sa zúčastnilo 42 členov a otvoril ju tradične
príhovorom p. Lipták. Následne prebehlo
schválenie programu schôdze. Po zvolení pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej
a návrhovej komisie, predniesol Milan Mižičko správu o činnosti a hospodárení HO za
rok 2007. Taktiež predseda predniesol návrh
činnosti a rozpočtu na rok 2008 a členovia

HO sa dohodli a schválili nasledovné aktivity:
19. 04. 08 – Pajštúnsky budíček
30. 04. - 11. 05. 08 – Paklenica 2008
31. 05. - 1. 6. 08 - víkendovka Hrádok
19. 7. - 26. 07. 08 – Vysoké Tatry, nováčikovský letný kurz (predbežný termín
a miesto)
august 08 (koniec mesiaca) – Teplice nad
Metují – piesky a filmový festival
14. - 21. 9. 2008 - THT JAMES , Sliezsky dom
november - Posledné zlanenie
V diskusii sa apelovalo na zakúpenie
materiálu pre výcvik nováčikov, obnovenie
akcií premietania a besied. Tiež p. Lipták
a Mižičko vyzvali členov, aby sa prihlásili na
školenia cvičiteľov a inštruktorov horolezectva. VČS zvolila do V-HO pp. Mižička M.,
Mitošinku F., Petrlíkovú J., Raka M., Michalčíka M. a Hulenovú V. Pán Ivan Kluvánek
pozdravil jednanie VČS a vyslovil podporu
práce oddielu. Schôdzu ukončil a prítomným
poďakoval za aktívnu účasť p. Lipták.
Úplné znenie zápisu predsedu Mižička
nájdete na lezec.info.
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Gri Gri a istenie s ním
C F

text: Patrik Barjak

foto: Vlado Linek

V poslednej dobe sa hromadia úrazy
a nedorozumenia spojené s používaním
tohto na jednej strane praktického, no na
strane druhej pri neodbornej manipulácii
celkom nebezpečného istítka.
Za posledných niekoľko týždňov by som
napočítal na prstoch oboch rúk úrazy a nedobrovoľné prelety celou stenou a môžem
celkom objektívne prehlásiť, že za týmto
všetkým sú iba 2 typy ističov.
Prvý typ ističa je borec, ktorý vidí okolo
seba každého istiť pomocou Gri Gri, a tak
si za zbytočné dva litre kúpi aj on to svoje.
Druhý typ je ozajstný borec, ktorý už má
čo-to odlezené, napadané a lezenie je pre
neho rutinou.
V oboch prípadoch vznikajú momenty
kedy samotné istenie nie je dostatočne
bezpečné, či už v dôsledku nevedomosti
a neznalosti ističa alebo jeho pocitu úplnej
istoty, že jemu sa nemôže nič stať.

Žltá šípka ukazuje smer lana vedúceho k lezcovi
Či Gri Gri používate týždeň, či roky,
vždy je dôležité previesť kontrolu správnosti založenia lana a funkčnosti istítka. Pri
potiahnutí lana od seba smerujúceho k prvolezcovi by sa správne založené a funkčné
Gri Gri malo samo zaseknúť.
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Žltá šípka ukazuje smer lana vedúceho k lezcovi
Žltá šípka ukazuje smer lana vedúceho k lezcovi

E

Žltá šípka ukazuje smer lana vedúceho k lezcovi
Pri istení prvolezca je potrebné držať
lano vedúce do Gri Gri (teda to voľné lano
idúce zo zeme, ktoré povoľujete lezcovi)
jednou rukou a druhou rukou pridržiavať
Gri Gri vo vodorovnej polohe, pretože voľne visiace istítko sa nemusí v prípade pádu
zablokovať (obrázok D).
Pri povoľovaní lana prvolezcovi pri
zapínaní istenia sú dve možnosti. Náročnejšia, no bezpečnejšia možnosť je povolenie
lana, kedy jedna ruka podáva lano do istítka
a druhá ruka ho vyťahuje (obrázok E).
Druhá možnosť je pohodlnejšia, no
nebezpečnejšia. Pri tejto možnosti jedna
ruka drží palcom páčku na Gri Gri a druhá
ruka povoľuje lano (obrázok F). Pri
tejto možnosti je riziko, že pri páde
prvolezca pri cvakaní istenia môže
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Žltá šípka ukazuje smer lana vedúceho k lezcovi
Správne založenie lana do Gri Gri je
prvým krokom k bezpečnému isteniu.
Obrázok A znázorňuje správne založené
lano vo vnútri istítka, obrázok B znázorňuje
správne pripnutie istítka pomocou zámkovej karabíny k sedaciemu úväzu.

Žltá šípka ukazuje smer lana vedúceho k lezcovi
Červená šípka ukazuje smer lana prichádzajúceho
zo zeme do istítka

Žltá šípka ukazuje smer lana vedúceho k lezcovi
Červená šípka ukazuje smer lana, ktoré doberáme
pri istení druholezca zo štandu
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nastať skrat ističa, ktorý bude reflexne
držať páčku a tým zapríčiní nesprávne
fungovanie istítka.
Gri Gri nám umožňuje aj istenie druholezca na štande (obrázok G).
Pri spúšťaní prvolezca, ktorý doliezol
cestu alebo pri lezení s horným lanom (na
udicu, top rope), istič spúšťa lezca zásadne
pomocou oboch rúk kedy ľavá ruka ťahom
páčky k sebe reguluje rýchlosť spúšťania
lezca a pravou rukou je potrebné držať
lano idúce do Gri Gri. Pomocou páčky si reguluje rýchlosť spúšťania, pri pocite pálenia
ruky či iných problémoch stačí páčku pustiť
čím sa istítko opäť zablokuje (obrázok H)
Pomocou Gri Gri môžeme aj zlaňovať
na jednoduchom lane, ktoré však musí
byť pevne ukotvené. Pomocou Gri Gri sa
zlaňuje vždy len na jednom prameni lana do
priemeru 11mm (obrázok I).
Bližšie informácie o istení, údržbe a kontrole funkčnosti Gri Gri nájdete na stránke
výrobcu. www.petzl.com
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Žltá šípka ukazuje smer lana vedúceho k lezcovi
Červená šípka ukazuje smer lana prichádzajúceho
zo zeme do istítka
Modrá šípka ukazuje smer ťahu páčky

Červená šípka ukazuje smer lana prichádzajúceho
zo zeme do istítka

Horolezectvo je nebezpečný šport, údaje uvedené v tomto článku sú len informatívne a autor ani redakcia nenesú
žiadnu zodpovednosť za prípadne zdravotné následky alebo smrť pri istení na základe uverejnených údajov.

Avízo 3/2008
Vysoké Tatry

Jordansko
Piesky

Foto: Vlado Linek

Kaľamárka
Paklenica

Rasto Križan v ceste Flight of Fancy, Jebel Rum, Wadi Rum, Jordánsko
Uzávierka č. 3/2008 je 15. júla

Svoje príspevky posielajte Jarke na adresu pjjarka@hotmail.com
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