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Záver
sezóny
Pozdrav
z Peru

Foto: Vlado Linek

V Mekke
alpinizmu

Trošku sme triedili
materiál do steny...
Už to len vyniesť!

FILOZO

HK

F

B R A T I S L AVA

Úvodník

Až keď ma naša neúnavná tajomníčka Jarka
opakovane a nakoniec s veľkým dôrazom
vyzvala, aby som sa opäť prejavil ako píšuci predseda nášho oddielu, uvedomil som
si, že je tu : a. nové číslo časopisu b. ďalšia - teraz už jesenná časť roka. Uvedomil
som si tiež, že hlavnú aktívnu časť sezóny
máme za sebou a teraz, presne ako vo vinohradoch, prichádza jesenné paberkovanie.
Ako hovoria klasici: „Leto za nami a zimu
ešte nevidíš.“
Spolu s ďalšími horolezeckými oddielmi
sa podarilo v dobrej vzájomnej spolupráci pripraviť a úspešne prežiť „Veľkú záverečnú akciu letného lezenia – Posledné zlanenie 2008.“ Podľa spoľahlivých ohlasov
účasť nebola svetoborná, ale dostatočná.
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Výrazne sa na nej podpísali aj naši minuloroční kurzisti. Som rád, že sa môžem o nich
pochvalne zmieniť. Tiež ma teší záujem našich členov o absolvovanie zimného kurzu v Tatrách. Po dlhšej dobe sme získali do
našich radov životaschopnú partiu, s pekným a kvalitným vzťahom ku horolezectvu,
v rámci oddielu snahu o nadviazanie na staré a (ako píšu staromilci typu DeTe) dobré a bohaté tradície oddielu a klubu. Je sympatické, že okrem chuti liezť majú aj zmysel pre humor a čo je hlavné, kamarátske
vzťahy v duchu: „Kamarád taky rád.“ Mohol by som ich aj menovať, ale mne sa páči
celá tá partia a držím im palce v ich úmysle
pritiahnuť k sebe aj „nových“ tohoročných
kurzistov. A ak sa podarí dostať na niektoré

Peru

5

posedenie aj starého vekom (myslím to doslovne) a pritom mladých názorov plného
Duška Trochtu budem si môcť povedať, že
ten náš oddiel nie je celkom stratený.
V rámci prichádzajúceho konca roka
máme ešte niekoľko úloh: Do konca novembra spustiť našu pôvodnú webovú
stránku, ktorú náš IT pracovník Majkl pracne kompletizuje. Do konca roka odistiť ešte
pár ciest na Bláznovi. Zorganizovať premietanie fotiek zo spoločných oddielových
akcií, a... teraz môžete nejakým ďalším nápadom prispieť aj vy.
A záverom nech nám tento náš časopis
ešte voľajakých pár rôčkov spestruje voľné chvíľe!
Váš predseda Mižo
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Oddielové akcie
marec 2009 – Výročná členská schôdza
marec/april 2009 – Pajštúnsky budíček
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Posledné zlanenie 2008
18. 10. 2008

text: kolektív autorov

foto: Marek Paulík

Poznáte ten dovolenkový „nadpocit“, ktorý
Vám vždy aspoň pár dní po návrate nikto
nevie vziať? Ja aj môj čerstvý dovolenkový nadpocit, zarámovaní do slnečnej soboty,
sme sa práve presunuli na Pajštún.
Hoci v autobuse to vyzeralo, akoby
z neho horolezcov niekto ukradol, na skale
stretávame kamarátov chytajúcich prvý ranný spoj. Z batohu vypadne pivo, načo ho
dávať naspať? Niekto začne riešiť, odkedy lezieme pod vplyvom, môj dovolenkový
nadpocit sa potichúčky smeje, čo je to jedno pivo pre piatich?
Bol to strašne krásny deň. Slniečko sa
nechalo rozmaznane ofukovať, kdesi v pamäti som ledva – ledva vyhrabala spomienky na mrznúce prsty z minuloročného Zlaňáku. Tento rok som prišla zimu poraziť
rumom s teplým čajom, nechýbal by nám,
keby nebol, ale zasa, ako pekne pod skalou
rozvoniaval!
Keď nám poobede začalo byť jasné, že to
trápenie sa pri nástupe do Vajca nie je dané
len objektívnou obťažnosťou, ale hlavne tou
domácou slivovicou, rozhodli sme sa zbytočne to celé nesiliť a prejsť do krčmy. Juj,
celé to diákovanie a pivovanie strašne rýchlo
ubehlo! To máme čakať ďalší polrok do Budíčka? Kdeže, kdeže, koncom novembra zlaňujeme z balkóna chaty na Súľove.
Miška Kadašiová
Bola to skvelá akcia, aj keď sme s Mikom
prišli zlaniť asi ako poslední, stálo to za
to. Diashow bola super, veľmi sa mi páčila
a určite prídem na budúce zas. Bolo skvelé,
zas pokecať s ľudmi s ktorými som
sa už dlhšie nevidela.
Vika Hulenová

Na Pajštúne sa HKF zúčastnil v nízkom počte a tak nás medzi „rušňovodičmi“ nieje ani poriadne vidno.

Aj autor fotografíí zlanil. Ale kto ho fotil?

Peťo Víťaz pred zlanením Knihy.

Heňa a Peťo si užívali „sun&stone“.

FILOZO

HK

F

B R A T I S L AVA

Odmenou za výstup niektorou z ciest nebolo len zadosťučinenie, spokojnosť či úľava, ale aj takýto krásny, i keď studený, výhľad.
Už týždne pred akciou sme sa oslovovali so známymi “Tak ako, prídeš na zlanenie?“ A odpovediam „Vidíme sa....“, sa každý potešil.
Keď sme vyrazili do kopca krátko po
pol deviatej ráno, myslel som si, že hádam
budeme pri skale prví. No narazili sme na
dvojicu lezcov už v ceste, a tí cestovali do
Borinky už o 6:30.
Samotné lezenie sme si užívali v slnečnom počasí so studeným vetrom v boku, či
chrbte a príjemne vyhriatou skalou pod vymrznutými rukami. Akoby nám hradné bralo na jeseň chcelo pomôcť a uľahčiť pomalé
stúpanie nahor. Vietor odvial útržky rozhovorov preč a jednotliví lezci sa ocitli vo svojich vlastných svetoch rozvahy a rovnováhy.
Po studenej noci sa nedeľné ráno najvytrvalejším odvďačilo štyrmi srnkami kráčajúcimi cez Borinské lúky. Pri pohľade na ne
som sa hlavne vďaka predošlému dňu cítil
viac ako súčasť prírody, než ako obyčajný
pozorovateľ z mesta.

Ak sa počasie v sobotu vydarilo potom
v nedeľu bolo jednoducho prekrásne. Návštevníci hradu mohli byť v tričkách. Na oblohe sem-tam obláčik. Pritom to nebola
žiadna vysiľujúca letná horúčava.
Aj takto pôsobí Pajštún v októbri.
Mate Michalko

KARAKORAM 2008 a PERU 2008 bolo
pekným motivujúcim zakončením. Ako
optimista dúfam, že na rok sa nás nazbiera aj viac a pre zmenu zjeme všetok guláš my :-).
Ďakujem všetkým kamarátom za partiu.
Skale zdar!
Braňo Korenko

Tohoročný zlaňák mal veselý priebeh. Začalo sa to veeeeľmi skorým vstávaním
v mojom a Martinovom prípade. Chceli sme byť predsa na Pajštúne prví a poliezť si naše srdcovky. Ráno sa nám liezlo
výborne, len skalu a prsty sme si museli
trošku nahrievať. Po troch úvodných cestách už dorazila početnejšia skupinka kamarátov filozofistov. Priznám sa, že až vtedy som prestal pochybovať, že je 18-teho
a sme tu dnes správne, na zlaňáku :-). Studený vietor sa nám ale neustále snažil narušiť našu sobotnú idylku, preto sme ho
zaháňali lezením. Neskoršie aj tekutými
svetrami. Večerné premietanie z expedícií

Moje zážitky zo zlanenia sú iba pozitívne. Najviac som bola prekvapená tým, ako
krásne nám vyšlo počasie, lebo som sa obávala, že sa ani liezť nebude dať. Napriek
tomu som toho moc nepoliezla. Dala som
si 3 alebo 4 cesty a samozrejme som si
symbolicky zlanila. Potom prevládla moja
pohodlnosť a radšej som sa pustila do jedenia. Nálada v krčme bola tiež super
a premietania boli veľmi zaujímavé. Trochu
ma mrzí, že som nemohla vidieť všetko,
keďže som musela švihať na autobus. Škoda, že sa nezačalo premietať skôr.
Heňa Hodáková

Výber Schránok nebol práve najšťastnejší...

...pretože slnko bolo niekde úplne inde...

...a tak sme sa museli poriadne naobliekať.
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El Guardian de Pachamama

Expedípodcia Trek Sport Puscanturpa Sur 2008
12. 6. – 20. 7. 2008

text: Paťo Barjak

foto: Vlado Linek

Pred mojim odchodom do Peru sa ma
doma pýtali prečo práve Peru, prečo
sa tam tak teším a prečo nemôžem
ostať liezť v lete napríklad v Tatrách.
Odpoveď mi bola od začiatku jasná.
Peru je krajina s neskutočne krásnymi ľuďmi
v pestrom oblečení a s dobrým srdcom, hory
sú tu tak monumentálne, že človek je schopný celé hodiny sedieť a dívať sa, je tam kompaktná skala plná špár a kútov a počasie je tu
v tomto období stabilné, pretože tu je zima,
čo znamená, že je obdobie sucha.
Celá táto naša expedícia začala niekedy
koncom roka 2007 kedy sa začala formovať
zostava ľudí. Tá sa ustálila na piatich super
ľuďoch: Vlado Linek (Trek Sport), Aňa Lineková, Matej Duda, Stano Filkor a Patrik
Barjak (Trek Sport).
Výber oblasti a cieľa sme prenechali na
toho najskúsenejšieho z nás. Kazo sa pozná s mnohými svetovými lezcami a jedným
z nich je Oriol Anglada, ktorý mu odporučil
svoju cestu v pohorí Cordilliera Huyahuash.
Tak sa naším cieľom stala cesta „El guardian de Pachamama“, klasifikácie 7c na kopec Puscanturpa Sur. Od Oriola sme mali
nákres cesty, niekoľko fotiek a informáciu,
že cesta sa nachádza v kompaktnej skale
a ide o špárové lezenie.

Neskutočne krásny ľudia
v pestrom oblečení...

Zo Schwechatu odlietame pekne naložení,
každý z nás ma okolo 50 kilogramov batožiny. Do Limy prilietame 14. 6. 2008. Úvod-

Po dlhom čakaní konečne vidíme našu vysnenú stenu

Puscanturpa Sur
né prehliadky a kontroly nám nekazia náladu až do chvíle kedy zisťujeme, že nám nedoleteli dve batožiny s tým najpodstatnejším lezeckým materiálom. Napriek tomu
odchádzame do Huarazu ležiaceho vo výške 3100 m.n.m. po prísľube leteckej spoločnosti Air Comet, že batožinu nám dopravia do Huarazu. Nasledujúce dni boli v znamení telefonovania, faxovania, aklimatizácie a čakania na batohy. Na šiesty deň ide
Kazo spolu so Stanom do Limy nočákom,
aby tam vydolovali svoje batohy zo skla-

du Air Comet a večer sa s nimi mohli vrátiť späť do Huarazu. Ďalšie dva dni bojujeme s cestovnými agentúrami a hľadáme
najprijateľnejší spôsob ako sa dostať pod
náš vysnený kopec. Ľudia čo sa tu zdali byť
takí milí a priateľskí sa vplyvom peňazí menia na klamárov a zlodejov a keď po ôsmich dňoch vyrážame z civilizácie preč sme
všetci spokojní a tešíme sa.

Monumentálne hory

Nasadáme do objednaného autobusu a vyrážame do Llamacu, kde sa stretávame s našim driverom Eserom, ktorého sprevádza
14 somárov, ktoré nám budú najbližšie tri
dni robiť spoločnosť. Cesta do základného
tábora pod Puscanturpu bola pestrá. Bolo
pre ňu typické, že sme behom niekoľkých
desiatok minút nastúpali stovky metrov,
ktoré sme následne naklesali. Ráno sme sa
bavili nakladaním somárov, večer vykladaním. Poslednú noc nás Eser ubytoval v jeho
rodnej dedine, v Huayllupe odkiaľ sme sa
ráno vybrali na záverečný trek pod Puscanturpu. Eser nám na cestu pribalil svoju 65
ročnú mamu, ktorá nám robila spoločnosť
pekné 2 hodiny a boli sme vždy radi keď
nás počkala v strmom kopci. Po jej odchode sa počasie akosi pobláznilo a počas ďalšej cesty cez nás prešli tri snehové búrky. Medzi nimi nám náladu vylepšil úžasný pohľad na vytŕčajúcu Puscanturpu spoza mrakov. Bolo úžasné takto z diaľky sledovať tento 800 metrov vysoký masív, ktorý má dva vrcholy, Puscanturpa Norte, 5652 m.n.m. a Puscantur-
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Prvé metre v stene
pa Sur, 5550 m.n.m. Do základného tábora prichádzam súčasne so somármi a skladáme veci, narýchlo staviame stany a zakrývame čo sa dá pred ďalšou búrkou. Pomedzi to pomaličky prichádza Maťo s boľavými kĺbami, Stano, ktorého trápila výška a nakoniec Kazo s Aňou, ktorá mala zapálené priedušky. Varíme rýchlu večeru, čaj
a zaliezame do stanu, každý vstrebávať svoje nové myšlienky a pocity.

jako vyšla na mňa. Vešiam na seba nevyhnutný materiál a v ukrutnej zime a vetre sa
púšťam do kľúčového kúta s 3 nitmi, ktorý je ešte celý ponorený do tieňa. Stihli sme
len jednu dĺžku. V tejto zime sa viac asi ani
nedalo, len zaveliť na ústup. Zima bola neúprosná aj v noci kedy teploty klesali nie-

Kompaktná skala plná špár
a kútov

Prvé dni v základnom tábore boli plné ničnerobenia. Flákali sme sa hore-dole, triedili
lezecký materiál, jedlo, fotili a filmovali okolie, učili sa názvy okolitých kopcov a hlavne sme sa snažili čo najlepšie aklimatizovať, keďže náš základný tábor ležal vo výške 4700 m.n.m. a naša cesta začínala približne o 150 výškových metrov vyššie.
Naložili sme si niečo cez 15 kilogramov
a pustili sme sa do boja s rozbitou suťou.
Na nástupe, ktorý sme celkom ľahko našli sme boli za 40 minút, tento čas sa každým dňom skracoval a skracoval. V úvodných metroch svietili tri nity, skladáme veci
a rýchlo dole s vierou, že zajtra už polezieme. V noci snežilo, a tak sme sa ráno nemali kam ponáhľať, pretože do prvej dĺžky začalo svietiť až okolo obeda. Prvá dĺžka ne-

Žumarovanie s batohom preverí celé telo

čo pod - 10°C ku ktorým treba pridať vysokú vlhkosť vzduchu. Nasledujúce dni sme
s prvým slnkom na konci fixov pod kľúčovou 85 metrovou dĺžkou. Vešiame materiál
na štand a ideme dole dať deň oddych.
Maťo so Stanom nastúpili do SZ hrebeňa Puscanturpy Norte. Sneh a ľad v ceste
ich výrazne spomaľoval, a tak sa večer rozhodli pre návrat. Urobili dobre, v noci pekne mrzlo a hore by asi nemali najlepší bivak.
Ráno balíme posledné veci a a už spolu s Aňou vyrážame do 85 metrového kúta,
ktorý vidieť aj zo základného tábora. Dĺžka
za 7a vyšla na Kaza. Vešia si na seba všetko s označením micro a vyráža. Vzdychá,
zakladá, bojuje, občas sedí, no po hodinke boja v tejto na techniku náročnej dĺžke
je na štande kričí zruš. Počas môjho lezenia
Kazovej dĺžky neustále nakúkam do dĺžky
nado mnou. Budí vo mne rešpekt. Na štande sa trochu rozdýcham a dávam na seba čo
sa zmestí, no skôr čo sa zmestí do uzunkej
špáry. Idem. Čaká ma 45 metrová špára za
7c s dvomi nitmi. Prvá tretina ide voľne, aj
špára je odistiteľná. Cvakám prvý nit a sadám, idem si vyzbierať istenia pod sebou.
Ďalšia časť cesty ide čiastočne voľne a čiastočne technicky, no úsek nad druhým nitom je zúfalý. Úzka špárka do ktorej
mám tak maximálne tri istenia, plná
hliny a machu, a tak sa môj postup
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spomaľuje skobovaním a čistením špáry. Pri
západe slnka cvakám štand a pelášim dole.
Nasledujúci deň balíme posledné veci,
výškovú stravu, mačky a cepíny a skoro ráno
nastupujeme do steny. Prekonávame stovky
metrov po fixoch a s prvým slnkom nastupujem do ďalšej dĺžky na pilieri. Dĺžka nie
je náročná čo sa týka obťažnosti, no značne rozbitá a zaistiť sa tu nedá dobre. Dĺžky
ubiehajú celkom rýchlo, jediné čo nás ešte
čaká je širočina za 8+/9-. Zdola vyzerá dosť
nepríjemne. Začína na šírku dlane, rozširuje sa na päsť a v hornej časti asi po 20 metroch je široká akurát na nášho najväčšieho
camalota číslo 6. Nastupujem, pomaly stúpam, zakladám camalot za camalotom, postupne odbúdajú a stále som ľahší a ľahší.
Z lezeckej polohy si vyťahujem tie najväčšie camaloty čo máme a leziem ďalej. Parádna špára, koža na padrť. Vyliezam na vežičku. Na pomocnej repke si vyťahujem všetky
malé camaloty vo viere, že sa zmestia do tej
vlásočnicovej špáry nado mnou. S nimi prichádzajú aj skoby s kladivom čo oceňujem
hneď v prvých metroch. Moje prvé vážne
hákovanie, to nesmiem posrať, hovorím si.
A hlavne nad 5000 m.n.m.. Skúšam do šupiny zatĺcť dlhú nožovku. Kus šupiny odpadá a ja chytám skobu len tak tak. Vyberám
to najkratšie čo tu mám a tlčiem. Rebrík, postavím sa, ďalší krátky nôž a ďalší. Už v tom
mám celkom prax, idem mi to. Zatĺkam poslednú mini nožovku, staviam sa do rebríka
a naťahujem sa čo najvyššie. V jednej ruke
skoba, v druhej kladivo. Staviam sa do najvyššieho stupienka rebríka a už len cítim ako
niečo povoľuje. Stihnem len zakričať „drž!“
a už letím dole. V lete počujem jemné cinkanie a hneď mi je jasné, že zipsujem ťažko
vybojovaný úsek. Najprv dopadám na policu, otáčam sa a potom ešte niekoľko metrov dole hlavou. Asi po 10 metroch visím

Ladovec Jurau

vo vzduchu, som okej. Otáčam sa a vidím
ako ma posledná nožovka drží asi na centimetri. Pomaličky sa vyťahujem hore a dotĺkam ju. Celý proces sa opakujem odznova.
Slnko už zapadá a Kazovi s Aňou je na štande už pekná zima, a tak ma spúšťajú asi 10
metrov od konca dĺžky a už po tme a v mraze zlaňujeme na policu, kde nás čakajú spacáky a parádna výšková strava Travellunch.
Noc je pomerne chladná, no bez vlhkosti,
a tak celkom dobre spíme. Ráno Kazo zlaňuje po ďalšie fixy, aby sme si mohli zabezpečiť návrat z ďalších dĺžok. S vychádzajúcim slnkom opäť naliezam do mojej dĺžky.
Už po kratšom boji ako deň predtým preliezam kľúčové miesta voľne a doliezam
cez rozbitý terén na štand, ktorý obklopuje sneh. Už sme dosť vysoko, všade naokolo je v stene sneh a ľad. Kade-tade visia cencúle. Teraz je rad na Kazovi. Čaká ho ľahšia dĺžka, no je v nej úplný tieň a na úvod sa
na neho smeje širočina. Kazo ukazuje svoje
schopnosti nadobudnuté na pieskoch a prekonáva špáru, no zastavuje ho asi 15 metrový traverz, ktorý nebol odistiteľný. Kazo sa
celkom dlho trápi v týchto metroch, rukami ometá sneh, nohami balansuje na zamrznutých poličkách. Na záver ho ešte čakalo
prekvapenie, 60 metrov od nás hľadal spásonosný štand, ktorý na poslednú chvíľu zahliadol trčať spod ľadu. Kazo dáva laná na
fix a my sa už len zabávame v traverze.
Vyliezam 10 metrov nad štand a vidím súvislé snehové pole. Vyťahujem mačky a cepíny a snažím sa čo najrýchlejšie byť hore.
Čakajú nás ešte tri dĺžky, 7+/8-, 6+ a 7. Nastupuje Kazo, je pekne ovešaný materiálom.
Čaká ho 50 metrová mierne previsnutá špára všetkých veľkostí, evidentne sa teší aj keď
nám je pekná zima. Ďalšia dĺžka je pomerne krátka, nezvyčajne, len 25 metrov. Vyliezam na policu a spoza ľadu vidím kus hrdza-

Uzimená Aňa na š tande jedenástej dĺžky pri
západe slnka
vej skoby. Asi to bude štand. Do rúk beriem
trs camalotov, ktoré mi ešte zostali a obíjam
sneh a ľad zo skaly, aby som sa dostal aspoň
ku skobke. Kazo s Aňou došplhajú ku mne
a všetci toho máme dosť. Počasie sa totálne kazí, pár kilometrov od nás zúri snehová búrka. Aj na nás už začínajú padať snehové vločky, obloha sa zaťahuje. Rýchlo obúvam topánky, prekonávam asi 15 metrov
snehu a pri skale sa prezúvam. Topánky vešiam do camalotu a leziem. Prekliata zima,
ruky v špárach držia, no nemám v nich cit,
a tak sa koža derie hlboko do krvi. Preliezam
mierne rozbitý výlez na policu a pred tvárou
mám dve skobky so slučkou. Štand. Okolo piatej ku mne došplhá Kazo s Aňou, dávame rýchle foto, pár úsmevov a ešte rýchlejšie dole. Tmu máme v pätách, a tak výstup
na samotnú Puscanturpu Sur neprichádza do
úvahy. Zlaňujeme, traverzujeme, sťahujeme
laná a hlavne mrzneme. Okolo 21.00 sme na
našej polici, dávame páperky a varíme rýchlu
večeru. Ani neviem ako, ale zaspávam aj keď
v hlave mi prúdi obrovské množstvo nových
myšlienok.
Ráno fučí, je nepríjemne, no nás našťastie
čaká už len stiahnuť fixy a ísť dole. Poobede sme dole míňame sa s Maťom a Stanom,
ktorý si počas našej neprítomnosti zafixovali prvé tri dĺžky cesty Macanocata v SZ stene Puscanturpy Norte. Majú v pláne liezť 3
alebo 4 dni vkuse a doliezť až na vrchol. Nasledujúci deň si Maťo pri žumarovaní vytkne
členok a tým pre neho lezenie na tejto expedícii končí. Pomaličky zlania dole so všetkými vecami a my im ideme naproti pomôcť
odniesť čo treba.
Dva dni dávame rest a využívame
dobré počasie a s Kazom naliezame
do kľúčových dlžok našej cesty. Ide-
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Trošku sme triedili materiál do steny... Už to len
vyniesť!

Posledná dĺžka v znamení vlhkých špár, snehu
a zimy

me si trošku zaliezť, žiadne žumarovanie,
skobovanie, mrznutie. Kazo prelieza voľne
šiestu dĺžku klasifikácie 8 a mne sa darí na
prvú šupu preliezť kľúčovú dĺžku za 9. Po
dolezení sa necítim ako po dolezení deviatkovej dĺžky na hranici 5000 m.n.m., a tak
dĺžku hodnotím skôr na 8+.
Dávame ešte dva dni oddychu, počas ktorých pozorujeme stenu a dohadujeme sa, kde
by bolo najideálnejšie urobiť novú cestu.

li. Sneh, zlaňák a base camp. Ďalší deň sme
ako – tak obrnený voči zime a ja naliezam
do tretej dĺžky. Úvodné metre sú dosť rozbité, skala mäkne, a tak osádzam nit. Po dlhom boji v rozbitom a pomerne ťažkom teréne sa prepracovávam do kľúčovej širočiny. Oblohu začína zahaľovať mlieko a na
tvár mi padá sneh. Pomedzi zasnežené viečka sledujem 30 metrovú špáru nado mnou,
ktorá hrá všetkými veľkosťami. Začína pri

5 centimetroch a po 30 metroch do nej dávam najväčšie camaloty, ktoré sa kedy vyrobili. Doliezam, celý zasnežený, premočený
a zmrznutý. Dávam posledné camaloty do
špáry, lano na fix a fičíme dole. Nasledujúci
deň ešte v mraze žumarujeme na koniec fixov. Čaká nás ľahší terén, no počasiu to nebráni v tom, aby sme liezli v páperkách a topánkach. Doliezame pod vrcholovú stienku. Nabíjam štand a Kazo nalieza. Statne
bojuje a približne po hodinke je na vrchole.
Na druhý deň sme rozhodnutí pre RP prelez. Stena je ešte v tieni a my už naliezame
do cesty. Chladná skala nám dáva zabrať no
asi po dvoch hodinkách sme pod kľúčovou
dĺžkou. Kazo ju elegantne prelieza, doberie ma a spoločne vybehneme záverečných
60 metrov na vrchol vežičky, ktorú sme nazvali Puscanturpa Chiquita. Počas zlaňáku
sme prečistili dĺžky od hliny a kameňov, dotĺkli pár nitov a začali uvažovať nad názvom
cesty. Cestu sme nazvali Burro Loco, Šialený
somár, má 300 metrov a vedie v kompaktnej
skale. Na štandoch sú osadené nity a niekoľko nitov je aj v kľúčových dĺžkach.
Posledný deň v base campe venujeme
baleniu vecí, foteniu spoločných vecí a náš
chromý Maťo sa venuje slávnostnej večeri, ktorá pozostávala z cíceru, fazule a šošovice. Jej blahodárne účinky pocítil každý z nás, keď nám v noci vyvrátili nielen žalúdky, ale aj črevá. Ráno, podľa dohody prichádza Eser so ženou aj so somármi, no
keď vidí naše zdecimované vojsko, pochopí, že nemá naliehať a jediné čo mu ostáva
je počkať na prvé lúče slnka...

Počasie je tu stabilné...

Nasledujúce dni a noci sú chladné a pomerne veterné, cez deň sú snehové prehánky.
Ideálne počasie na prvovýstup. Vyberáme si
líniu podľa širokej špáry, ktorú je vidieť už
z diaľky v masíve Puscanturpy Sur. Širočina
je približne v druhej alebo tretej dĺžke a zdá
sa nám to byť dostatočne veľká prasačina,
aby sa nám to páčilo. Ideme do toho. Máme
približne šesť dní na to, aby sme preliezli cestu a dali v nej RP pokus. Náš postup
je úžasný, rýchly, precízny a ešte neviem čo
:). Čo deň to dĺžka. Prvá dĺžka skvost, krása. Pekné, ľahké platňové lezenie, relatívne odistiteľné. Moju radosť však kazí skala, ktorá je neuveriteľne tvrdá a potrebujem
3 telá a 2 hodiny na jeden nit. V snežení zlaňujem dole a utekáme sa zohriať do base
campu. Dĺžka číslo dva. Kazo nalieza do asi
15 metrovej špáry plnej hliny a machu, ktorá
je zakončená delikátnym previšťekom. Situácia so skalou sa opakuje. Nit sa rovná štyri telá, dve hodiny klepkania a nervov v kýb-

Zdecimovaní pochodom do BC

Vylezené cesty: Cordillera Huayhuash, Puscanturpa Sur, 5550 m, El Guardian de Pachamama, kapsuľový štýl, 27. 6. - 3. 7. 2008, vylezené 8 A3 (povinné 8-), 670 m, 16 dĺžok; Patrik
Barjak, Vladimír Linek, Anna Lineková, v lezení na prvom konci sa striedali Barjak a Linek. V dňoch 27. – 30. 6. zafixovali prvých 7 dĺžok, na noc sa vracali do BC, 1. 7. sa nasťahovali do steny
a 3. 7. o 16.30 po dvoch bivakoch cestu doliezli. (8 AF, 6, CH, 6+ OS nová dĺžka (vôbec nebolo jasné kadiaľ vedie pôvodná línia), CH, 8 AF, 8- A1, 4, 6+ OS, 7- OS, 8- A3, 7+ OS, 2+ ľad
a sneh, 8-OS, 6+OS, 7OS), koniec cesty vo výške 5380 m, na vrchol nepokračovali, tretí bivak pri zostupe. Prvovýstupcovia Marisol Monterubio, MEX, Oriol Anglada, ESP, 2005, 7c (povinné
6c+) 1. 6. a 7. dĺžka boli vylezené voľne v ďalších dňoch 1. dĺžka 8- PP Linek, 6. dĺžka 8 PP Linek, 7. dĺžka 8+ PP Barjak; Kľúčová dĺžka nie je klasifikácie 7c, 9, ale podľa nás 7a+, čo je 8+.
Cordillera Huayhuash, Puscanturpa Sur, S stena, Burro Loco (Šialený somár), prvovýstup na doteraz nezlezenú vežičku, Puscanturpa Chiquita 5066 m, 10. - 13. 7. 2008 Patrik Barjak,
Vlado Linek; 7 dĺžok (6+, 8-, 8-, 4, 5, 8, 2 dolez na vrchol), 300 m; pri prvovýstupe použité fixné laná, v 3. dĺžke potrebné veľké Camaloty do širočiny; 1. voľný priestup, 8 RP, 14. 7. 2008,
zostup zlanenim cestou, veľmi pekná cesta v pevnej skale; 11 nitov na štandoch, 7 postupových nitov
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Torre Venezia a iné Torre, jedna krajšia ako druhá

Lezenie v Mekke (alpinizmu)
O lezení v Dolomitoch som vedel len
z rozprávania a časopisov, v živote som
tam nebol, no počuté a prečítané živilo
zvedavosť a túžbu aspoň raz to tam
vyskúšať.
Na túto akciu sme sa s Áčkom chystali najmenej tri roky. Áčko vybral oblasť, zistil základné informácie, premyslel logistiku, čo
ho automaticky predurčilo do úlohy vedúceho. Prvý rok sme sa nevedeli rozhýbať,
potom prišli do toho pracovné povinnosti a iné udalosti, ktoré nám neumožnili vycestovať. Ďalší rok sme celý jún klikali na
predpoveď počasia (pre oblasť Dolomitov
odporúčam http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/dolomiti_meteo.asp) a sledovali webkamery, kedy sa konečne vyčasí. Keď
minulý rok do Európy vpadol horúci a suchý vzduch zo Sahary a nad Dolomitmi sa
spravil neuveriteľne stabilný plech, Áčko si
zlomil prst. Tento rok sme znovu celé leto
klikali, až sme sa koncom augusta preklikali
k perióde pekného počasia. Rýchlo sme sa
zbalili a vyrazili do oblasti Civetty, resp. veží
na konci hrebeňa, ktorý z Civetty vybieha
na juhozápad.
Niekde medzi Viedňou a Grazom sa pýtam Áčka, či máme vôbec lano. Lano sme
mali, ale zistili sme, že nemáme varič. Áčko
svoj zabudol a ja ten môj pre istotu vylo-

26. – 30. 8. 2008

žil z ešusa. Nevadí, aj tak sme plánovali ísť
najprv na chatu. Podarilo sa nám úspešne
vyhnúť sa niekoľkým dopravným zápcham
a večer doraziť do dedinky Listolade, autom vyjsť na koniec cesty k chate Capanna Trieste. Tu sme zvažovali, čo ďalej. Prijali sme strategické rozhodnutie hneď vyraziť na chatu, ktoré sa neskôr ukázalo ako
premyslený ťah, ktorým sme ušetrili jeden
deň. Rýchlo sme sa prebalili, napodiv nezabudli nič podstatné a o pol desiatej sme
vpadli do sympatickej chaty Vazzolér. Pekne som sa pozdravil „Dobrý večer“ a dostalo sa mi rovnakej odpovede. Personál chaty
(čašníčky a kuchári) boli z Trebišova. Odovzdali sme preukazy Alpenvereinu, ubytovali sa a zaľahli. A ráno hneď vyrazili na
prvú túru.
To sme však ešte nemali absolútne žiadnu predstavu o tom, čo nás čaká. Vedeli sme, že ideme liezť do hôr, že bez mobilných istítok nemôžeme vyraziť. Zo strohých informácií zo sprievodcu sme vedeli aj
to, že štandy sú buď vybudované, alebo ak
sú v schéme zakreslené, tak sa dajú vybudovať. Akosi nám unikla informácia, že Spolok juhotirolských horských vodcov a Juhotirolský Alpenverein sú proti sanácii klasických ciest. Z tohto dôvodu cesty ostávajú v pôvodnom stave, teda väčšinou s minimom fixného istenia. Fixné istenie pred-

text a foto: Dušan Trochta

stavujú skoby (a teraz už aj nevyberateľné
frendy). Preto sa snažia vypracovať tzv. e-čkovú stupnicu ako doplnok k bežne používanému hodnoteniu obťažnosti ciest. Táto
stupnica má vyjadrovať vážnosť cesty, pretože nie je napr. päťka ako päťka. Je rozdiel robiť nejaké kroky okolo borháku, skoby, alebo pár metrov nad skobou alebo morálovým vklínencom. V stručnosti to hovorí zhruba o tom, aký je stav istenia, aké sú
možnosti doistenia vlastnými prostriedkami, akú obťažnosť treba povinne zvládnuť
na prelezenie a aké sú riziká v prípade pádu.

Prvý deň si dáme niečo
kratšie a ľahšie na rozlez

Torre Venezia (2337 m)
Cesta: JZ hrana (Andrich/Faé)
Dĺžka: 330 m, 9 dĺžok
Obtiažnosť: 5+
Túto cestu nám odporučil náš kamarát Roland, ktorý ju kedysi liezol. Vravel, že hneď
od prvého kroku sa ide naostro. Keď to
vravel lezec jeho kvalít, tak niečo na tom
bude. Čosi podobné píšu aj v sprievodcovi.
Ale 5+ nemôže byť pre nás predsa problém. Keď si vyberáme cesty napr. v Höllentali, tak tento stupeň jednoducho ignorujeme. Vyrazili sme z chaty, cestou obdivovali strmosť veže a okolitých
stien. Na nástupe k stene sme tro-
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chu blúdili, ako máme vo zvyku, lebo sme
si pamätali, že pod stenu je to 45 minút, no
zabudli sme, že pod inú. Nakoniec sme ale
cestu k stene a dokonca aj k nástupu našli úplne v pohode. Nástup bol vidno už
z diaľky, len prístup pod stenu cez kosodrevinu nebol jasný. Do samotnej steny sa traverzuje po polici porastenej kosodrevinou.
Asi 20 m pred koncom police sme sa naviazali a už istení doliezli na nástup. A ako
sa píše v sprievodcovi, hneď sa ide na vec.
Mal som dojem, že sprievodca uvádzal,
že štandy sú vyskobované a takisto aj cesta. Ako som neskôr zistil, to tiež platilo pre
inú cestu. Váhal som, kade vôbec nastúpiť.
Ani jedna z možností sa mi nezdala leziteľná. Pozrel som do schémy a hneď bolo jasné, že kútom so špárou rovno hore. Bolo
ešte trochu chladno, skala bola nepríjemne glazúrovaná, takto som si to nepredstavoval. Skoncentroval som sa a posúval hore
kútom a potom špárou. Na každom vhodnom mieste som si založil viac alebo aj menej spoľahlivé istenie. Po asi 20 m som natrafil na prvú skobu pod nepríjemne vyzerajúcou špárou. Zo skoby visela tenká, nedôveryhodne vyzerajúca slučka. Skoba,
ako väčšina z nich, bola tak dôkladne zatlčená, že sa do nej nedalo zapnúť, ani prevliecť slučka alebo lanko z vklínenca. Založil som frenda Koubu č.4 (ďalej iba Kouba) a skúšal nastúpiť. Spomenul som si, že
v poslednom čase bývalo na Alternatívke
dosť ľudí, a stále tam niekto niekomu radil,
aby zakozil. Tak som zakozil aj ja, do špáry vložil päsť, samozrejme nesprávnej ruky.
Keď som napravil päsťoklad a zosynchronizoval to vhodným špičkokladom a nohokladom, preliezť to nebol až taký problém.
Po pár metroch som našiel dve skoby blízko seba, čo v miestnom jazyku znamená
štand. Hm, takto teda vyzerá 5+ v Dolomitoch. Pozrel som nad seba a všetko pôsobilo odstrašujúco. Nad sebou som videl sokolíkové vhĺbenie, tadiaľ by to mohlo pustiť.
Aj pustilo, sem tam sa dalo aj niečo založiť,
aj kvalita skaly sa razom zmenila na perfektný drsný a ostrý vápenec. Nad ďalším štandom na nás číhalo bruško s výlezom na policu, krátka stienka a dve za sebou idúce žlté
špáry. Možnosti zaistenia sprvu zlé, špára vyzerala sľubne, no ešte som musel preliezť stienku. Chyty boli dobré, ale dosť
vysoko nad policou a frendom pod policou. Pozbieral som zvyšky miznúceho morálu a dvomi pohybmi sa dostal na začiatok systému špár. Špáry boli geniálne, perfektná skala, dobré možnosti zaistenia. Už
mi nebola ani zima. Zhora som videl, ako
k Áčkovi svižne dolieza akási slečna. Kričí na nás „Vér ár jú kaming from? Italiano?“ „My nie sme Taliani, Lenka!“, odpovedám. Potom sa nás lámanou češtinou pýta:
„Pustite nás před sebe?“ OK, pre nás žiaden problém, keď vám to tak lezie. Ale nečakáme ich, nech nás najprv dobehnú. Do

Áčkove baletné kreácie na Torre di Babele
ďalšej dĺžky posielam Áčka. Krátkym vhĺbením sa dostáva na hranu, odtiaľ by mal
traverzovať po polici k ďalšej hrane. Medzitým dolieza tá, čo kričala. Je to Magda, kanadská Poľka. Za chvíľu je pri nej aj Sonya,
koloradská Američanka s indiánskymi črtami (alebo japonskými?). Posielam ich za Áčkom, ukazujem nákres, že táto dĺžka má dva
varianty a môžu nás sprava predbehnúť.
Sonya vyráža a bleskovým tempom bez medzistenia naťahuje celú dĺžku a predbieha
nás. Odliezam za Áčkom a Magda za Sonyou. Áčko rozumne zaštandil pred traverzom a ja pokračujem týmto 40 m travezom po polici. Pozerám, kde sú dievčatá, sú
asi 25 m nad policou, ale na úplne nesprávnej hrane. Error, bejby. Oznamujeme im, že
podľa nás sú v ***. Dajú si povedať, zliezajú na policu a idú za nami. Medzitým naťahujem ďalšiu dĺžku, najprv jedným kútom a potom ďalším nádherným kútom za
vežičkou. Ani si nevšimnem a som na štande nad vežičkou. Pozerám dole a nadávam,
že som na štande zabudol od Áčka zobrať
foťák. Úžasná expozícia, perfektný kolmý kút. Lezenie je stále okolo miestnych
5 až 5+. Silno mi to pripomína paklenické
kúty v Kline, zhruba rovnaká obťažnosť.
Len s tým rozdielom, že v ceste nie sú borháky, ba ani skoby. Teda vlastne skoby sú,
na štandoch a priemerne 1-2 v každej dĺžke. Človek je viac-menej odkázaný len sám
na seba. Áčko odlieza a pobyt na štande mi
spríjemňuje Magda, dievčatá sú trochu nafučané, že sme ich nepustili pred seba. Ale
dostali šancu a premrhali ju. Vyťahujem nákres, že ukážem Magde, kde sme. Magda
hľadá našu pozíciu v stene, myslí si, že sme
aspoň o 3 dĺžky nižšie. Vyvádzam ju z omylu, že už je to len kúsok na vrchol. Dievčatá lezú dobre, no do hôr im ešte niečo chý-

ba. Posledných 60 m je už v pohode, Áčko
nás vyvádza na suťovú terasu pod vrcholom. Potrasieme si rukami, zjeme chlebíky,
ktoré Áčko ráno nachystal, balíme sa a ideme nájsť zostup. Zostupovka je vyznačená
červenými značkami, takže nájsť zlanovaciu
dráhu – Abseilpistu, nebol žiaden problém.
V zlaňákoch je každých 20 m osadený masívny kruh. Zlaňuje sa 120 m na veľkú policu a potom sa zostupuje strmým žľabom.
Na zlaňáku totálne zamotávam lano, v tomto som skutočný expert. Áčko mi zakazuje akúkoľvek ďalšiu manipuláciu s lanom.
Môžem mu ho len podávať a sťahovať. Tu
nás dobiehajú zámorské devy a posledných
60 m zlania na našom lane. V žľabe sú ešte
dva kratšie, asi 15 m zlaňáky. Prvý si pre istotu nevšimneme a stienkou zliezame dole.
Potom zlaníme a Áčko ide hľadať ďalší zlaňák. Na chodníku usúdime, že už dnes asi
zlanovať nebudeme. Na chate si dáme večeru, pohár vína a ideme do horizontály.
S pocitom úspešného zoznámenia sa s dolomitskou realitou.

Druhý deň skúsime niečo dlhšie
a ťažšie, že ako sme na tom

Torre di Babele (2310 m)
Cesta: J hrana (Solda/Solda)
Dĺžka: 390 m, 11 dĺžok
Obtiažnosť: 6Čo píše sprievodca? Cesta vedie stenou vľavo od hrany, na hranu sa dostaneme po polici v polovici steny. Po policu je lezenie
náročné, na hrane fantastické, exponované kútové, špárové a stenové lezenie. Obtiažnosť netreba podceniť, lebo lezenie je
v pravom zmysle slova „voľné“, skôb sa
v ceste nachádza minimálne. A na záver nepríjemný zostup. Toľko sprievodca.
Do steny sa nastupuje z obrovského
vklineného balvana medzi našou a susednou vežou. Je dosť chladno, obliekam si
aj bundu. No po prvej dĺžke zisťujem, že
dnes mi bude ešte horúco. Motáme sa stenou, hľadáme vhodné miesto (špáru, kút),
kade preraziť. Skala je opäť pevná, lezenie perfektné. Všetky dĺžky sú od 5 vyššie, ale iných 5, aké poznáme v našich zemepisných šírkach. V tretej dĺžke neveriacky pozerám na špáru pred sebou, idúcu do
previsu a pokračujúcu kútom. Tadiaľto to
predsa ísť nemôže. Asi 5 m vpravo nachádzam skobu, ale tadiaľ to tiež nevedie. Snáď
štvrťhodinu lozím po polici doľava a doprava, striedavo sa zapínam a vypínam zo
skoby. Nakoniec sa definitívne vypínam,
pár metrov pod špárou nachádzam jediné
vhodné miesto na umiestnenie frenda, vkladám ho do horizontálnej špárky a doliezam pod kolmú špáru nad policou. Tu nachádzam skobu, poisťujem si ju vklínencom č. 1 a opakujúc si „pozeraj na nohy“
nastupujem. Krátkym sokolíkom sa
dostávam do terénu, kde to už púšťa. Fajn. Ďalšia dĺžka je jasná, poho-
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dový kút na policu. Tam doliezam do jaskyne a neveriacky (to predtým ešte nebolo
až tak neveriacky) pozerám pred seba a potom nad seba. Pol steny jaskynky je mokrej, zo stropu jaskynky vedie široká špára
prechádzajúca do komína. A navyše ani neviem nájsť miesto na zaštandenie. Po zúfalom hľadaní nachádzam dierku, ktorou sa
dá prevliecť repka a zaštandiť na tutových
hodinách. Doberám Áčka a ukazujem mu,
čo nás čaká. Štand je pohodlný, polihujem,
dopĺňam energiu a koncentrujem sa na nadchádzajúce metre. Nastupujem, je jasné, že
nesmiem ísť dovnútra, treba čo najviac využiť rozpor a ísť po hrane, aby som sa nedostal do previsnutej polohy vyvolávajúcej
bandasky. Zaujímam stabilnú polohu, zakladám Koubu č. 4. Robím ďalší krok a pridávam Koubu č. 3. Robím ďalší krok a váham, či spraviť krok alebo ešte si niečo založiť. V Hudy letáku písali, že pri naberaní lana hrozí z prvých 2 istení zemovka. Zakladám teda päsť a druhou rukou Koubu
č. 2. To by som už mal odvisnúť vo vzduchu. Niekoľko krokov a som v kolmom
komíne. Tu sa už nedá nič založiť, ale aspoň sa dá dobre vklíniť a liezť. Veď sa hovorí, že z komína sa nedá vypadnúť. Konečne doliezam na policu v polovici steny. Nakoniec to ani nebolo také strašné,
ako sa nám to na prvý pohľad zdalo. Doprajeme si malé občerstvenie, Áčko traverzuje za hranu a štandí pod nádherným 40
m kútom. Doliezam k nemu a pri pohľade do kúta mu vyberám zo štandu Koubu č.
4 a nahrádzam ho vklínencom č. 1 ako poistkou do protiťahu. Kútom ide široká špára ako stvorená pre viacerých štvorkových
Koubovcov, no máme len tohto jedináčika. Nastupujem do kúta, postupne sa zbavujem materiálu a za chvíľu som na jeho
konci. Neviem či doprava, hore alebo doľava. Metódou pokusov a omylov sa dostávam doprava do nepohodlného štandu.
Keby som to vedel, odleziem ešte 10 m na
širokú policu nad týmto štandom. Opäť nadávam, že zas nemám foťák. Po predchádzajúcich 5-pluskách v očakávaní nastupujem do dĺžky za 6-. Je to taký kútik vedúci priamo na hranu. Tentoraz úplne v pohode, vôbec to nebolo ťažké. Lezúc po hrane nevedomky míňam štand a spájam dve
dĺžky. Keď už nevládzem ťahať lano, objavujem štand s plesnivcami. Áčko síce celou
cestou rozprával o plesnivcoch, no ja som
doteraz videl len horce. Vyzerá to, že máme
vyhraté. Ešte mi prischol jeden pohodový kút a ľahšia dĺžka pod vrchol. Áčko vyvádza naše družstvo na vrchol cesty do malého sedielka, odkiaľ sa zlanuje na druhú
stranu. Pozeráme na hodiny, že vraj 18:00.
Rýchlostný rekord to teda nebol. Rýchlo hltáme pár súst a mažeme dole. Tentoraz žiaden komfortný zlaňák. Niekoľko slučiek
rôzneho veku hodených okolo zuba v sedielku. Áčko pripravuje laná a zlanuje 25 m

Dušan v systéme doľava ubiehajúcich sokolíkov (5+)
šikmo doľava. Mne stále platí doživotný zákaz manipulácie s lanom pri zlaňákoch. Potom sa z dvoch pružných skôb spúšťame
50 m mierne šikmo nadol. V polovici je na
veľkom bloku omotaná slučka. Možno bolo
lepšie zaštandiť tu, kvôli sťahovaniu lana.
Zlanujeme ale celú dĺžku na hranu komína.
Sťahujeme lano a nedýchame, aby sa nezaseklo. Na chvíľu stŕpneme, zacítime odpor,
ale našťastie sa pohlo a spolu s kamienkami
šťastia padalo dole stenou. Ešte zlaníme tri
dĺžky a konečne sme na pevnej zemi v žľabe. Na chatu dochádzame s prichádzajúcou
tmou, po záverečnej v jedálni, ale ochotné
dievčatá nám ešte zoženú polievočku a čaj.
Tento servis nám dobre padol, celý zostup
sme vlastne riešili otázku, či ešte dostaneme najesť.

Tretí deň lezieme cestu, ktorú
sme ani nemali v pláne
Torre Venezia (2337 m)
Cesta: JZ stena (Ratti/Panzeri)
Dĺžka: 370 m, 10 dĺžok
Obtiažnosť: 6
Pôvodne sme chceli ísť úplne inú cestu, ale
dlho do noci som si lámal hlavu zložitými
výpočtami času potrebného na prelezenie
jednej dĺžky. Nech som čas nástupu akokoľvek posúval, vychádzalo mi stále dosť malé
číslo na to, aby som sa odvážil nastúpiť. Tak
som vybral alternatívku. Nástup poznáme,
prvá dĺžka je spoločná s JZ hranou. Za nami
idú dvaja Pražáci, ktorí idú liezť JZ hranu. Cítim už miernu únavu z predchádzajúcich dní a obavu z výstupu. Žeby tretí, krízový deň? Leziem úplne nemožne, nekoordinovane, skala mi pripadá šmykľavá, bojím sa. V špáre na konci dĺžky si tentoraz
dávam o jedného frenda naviac. Opäť ko-

zím, no v špáre nachádzam dobre schovaný
spoďák, ktorý mi dosť uľahčí jej prelezenie.
Doberám Áčka, ktorý sa zastavuje a začína
nadávať. Dodatočný frend sa kúsol. Nakoniec ho na všeobecné a hlavne moje potešenie vyberá. Pokračuje traverzom na vežičku.
Dolieza Pražák č. 1, chvíľu sa bavíme o všeličom možnom a lúčime sa s tým, že sa asi
stretneme na vrchole. Ja mu na to, že asi najskôr na chate, lebo vyzerajú byť makači, zatiaľ čo my sme len takí motáci. Preliezam
hranu a vliezam do exponovaného traverzu.
Sprievodca sľubuje pestré lezenie. Traverz
je vyskobovaný, no niektorých skôb by som
sa bál chytiť, nieto si odsadnúť alebo padnúť. Mám to úspešne za sebou, za chvíľu aj
Áčko. Dole vidím pobehovať akéhosi chlapíka v baretke a volať na nejakú Sabrinu.
Vzbudzuje vo mne podozrenie, že to bude
nejaký miestny klasik. Naliezam do platne,
nie celkom preferovaného skalného útvaru, kde v úctyhodnej vzdialenosti od seba trčia 2 skoby. Do prvej sa mi podarilo vtiahnuť lanko vklínenca a použiť ho namiesto
rozstrapkanej šnúrky, o pár centimetrov vyššie som si ešte založil vklínenec č. 1 a pomaly sa sunul v ústrety ďalšej skobe s tenkou šnúrkou. Snáď 8-10 metrov nad posledným istením som hypnotizoval šnúrku visiacu z ďalšej skoby, tentoraz mi už nevadilo,
že je tenká. Doliezol som na štand, dobral
Áčka. Za chvíľu prifrčal, prefrčal a odfrčal
muž v baretke. Lepšie povedané dedko. Ale
stenou išiel ako po rebríku. Bol to pán lezec. Len sme sa nevedeli rozhodnúť, či má
byť pre nás inšpiráciou do ďalšieho lezenia alebo impulzom, aby sme išli do starého
železa. Nechali sme preliezť Sabrinu, ktorá bola už tiež pani v rokoch
(našich?). Vydal som sa v ich sto-
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Áčka, slintajúceho blahom, hovoriaceho niečo o tom, že konečne poriadne lezenie, niečo iné ako tie debilné kúty, vhĺbenia a špáry.
Dobre, tak som sa teda vybral do záverečného vhĺbenia a komína, spojil dve dĺžky a dosiahol vrcholovú suťovú policu. V suti som
našiel jediné vhodné miesto na štand, založil frenda, prevliekol hodiny, zvyšným materiálom maximálne predĺžil istenie a začal
bojovať s Áčkom o každý centimeter lana,
aby som ho vôbec mohol cvaknúť. Podarilo
sa nám doliezť a hore sme predsa len stretli našich známych Pražákov. Trochu sme si
oddýchli a zbalili veci na zostup. Áčko zbalil
laná, jedno mi podal, aby som s ním nič nerobil, len mu ho podal označeným koncom.
Ako povedal, tak som urobil a bez problémov sme na dvakrát zlanili 120 metrov.
Známa cesta na chatu nám už tentoraz pripadala kratšia.

Aké poučenie z toho vyplýva?

Torre Venezia so svojou veľkou J stenou
pách, tentoraz žiadna platňa, ale poriadny
kút, konečne som mal pocit, že som rozlezený. Dedko natiahol ďalšiu dĺžku, no nevedel odliezť zo štandu. Pozreli sme do schémy a poradili mu, že asi treba kúsok traverzovať, zliezť dole a preliezť na vežičku. Len
nebolo jasné, či je dobre, lebo traverz je nakreslený vodorovne. Dedko pozrel, zakričal,
že je to OK, aby sme išli za nimi a zmizol.
Keď som doliezol na vežičku, už tam bola
len pani Sabrina. Pochválil som ich, že perfektne lezú. Pani Sabrina skromne povedala,
že on lezie dobre, ale ona len také šestky na
skalkách a päťky v horách. Keď dostala pokyn, začala liezť, ale nie tade, kade šiel dedko, ale kadiaľ išlo lano. Vôbec sa s tým nehrala, bachla to rovno cez previs a zmizla za
hranou. Dobral som Áčka a z vežičky som
sa vydal do vhĺbenia, ktoré prešlo do kúta.
Liezol som, liezol, až sa mi minuli slučky,
potom mi už ostala posledná expreska. Na
moje potešenie som hneď našiel štand. Doliezol Áčko a povedal, že konečne poriad-

ne dlhá dĺžka. Že vraj som vynechal štand.
Vôbec som si ho nevšimol, len sa mi zdalo, že už nejako dlho leziem a podozrivo sa
mi míňa materiál. A keď som zaštandil, niečo mi na teréne nado mnou predsa len nesedelo, bol som kúsok pod záverečným komínom. Kút ako sa patrí, dobrých 55 m. Pustil
som sa do čiernej kolmej stienky s malými
bruškami, prekvapivo chytovej. Perfektné lezenie, asi najkrajšia dĺžka zo všetkých. Keď
som si cvakal istenia, mnohé som si predlžoval slučkou a v duchu som sa usmieval
nad tým, že na skalkách často špekulujem, či
si radšej namiesto 15 centimetrovej expresky predsa len necvaknem 11 centimetrovú. Opäť sa mi potvrdilo, že lezenie viacdĺžkových ciest v stenách je to, čo mi sedí lepšie a kde sa cítim istejšie. Stienka vyzerala na rozsypanie. ale skala bola veľmi pevná, drsná a s ostrými chytmi na správnych
miestach. Uviazal som perfektné hodiny, vyliezol ešte dve poschodia brušiek, odtraverzoval po madlách a zaštandil. Dobral som

Pôvodne sme si chceli dať deň oddychu,
presunúť sa do inej oblasti pod inú stenu a vyliezť ešte jednu dlhšiu cestu. Nakoniec sme zvážili argumenty pre a proti a išli
domov. Vystihli sme periódu pekného počasia, tri dni liezli pekné a pre nás hodnotné cesty. Do Dolomitov sme prišli našťastie
perfektne rozlezení, oplatil sa pravidelný
tréning. Pod našim tréningom samozrejme myslím lezenie, nijaké iné násilie si nerobíme. Snažili sme sa liezť dvakrát do týždňa na skale a sem tam k tomu nejaký múrik. Keď sme boli naposledy v Höllentali, vtedy sme ani len netušili, ako dobre sme
si namodelovali prípravu na Dolomity. Perfektné špáry a kúty na Vordere Klobenwande (Die nächste Stufe, Dachverschneidung,
Nix für Süderer) boli tou najlepšou prípravou na miestne skalné útvary. Za tri dni sme
v Dolomitoch vyliezli 30 dĺžok, vyše 1000
m lezenia stále v zhruba rovnakej obťažnosti. Podobný objem a asi aj obťažnosť,
ako v máji v Paklenici. Avšak tam sme boli
po dvoch Aničiach totálne rozbití a zvyšné dva dni sa vyslovene trápili. Takže chlapci (a dievčatá), v zime sa neflákať. Tentoraz
sme boli aj po troch dňoch celkom v pohode. Navyše lezenie bolo úplne iné, než na
aké sme zvyknutí. Bol to taký zvláštny, dávno nezažitý pocit z lezenia. Liezť po vlastných isteniach vo väčšej stene je trochu
z iného súdka, ako mať istotu borháku po
každých pár metroch. Tak trochu to zaváňa alpinizmom a tou dieškovsko-kollerovsko-sekajovskou rovnováhou medzi fyzickým a psychickým výkonom. Keď sa bude
dať, určite si ešte niekedy dáme nejakú strmú dolomitskú stenu, veď sme si tu niečo
(aspoň v duchu) povesili.
Osoby a obsadenie:
Daniel Krchňavý (48) - ako „Áčko“,
vedúci, lezec
Dušan Trochta (46) - ako „ja“, lezec
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Sprievodca oblasti Blázon

Pracovná verzia, ktorá bude následne upravená a doplnená v kompletnom vydaní.
pripravili: Vlado Linek a Ján Zaťko
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Skratky
D – sprievodca Dieška – Cvičné skaly na Slovensku, 1978
AF – sprievodca Alan Formánek, Slovenské skalky, 1990
z – zlaňák
n – nit

Veža Venuša

Sektor Bič
12 metrov vysoká vežička, ktorá poskytuje
krásne platňovité a špárové lezenie.
Machovka 6+, 10 m, 2n+z
- nová cesta, 2007, 1. RP Vlado Linek
- krátka platnička so zaujímavými krokmi
Škára 5,  12 m, 3n+z
- preistené 2007, cesta D9, V, I. Dieška,
A. Jakubovský, 1963
- päťkový komín, ktorý prekvapí
Bič boží 9-?,  12 m, 3n+z
- nová cesta, 2007, ešte nemá voľný
prelez
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Skala je z chrumkavého vápenca. Masív
je dlhý 300 metrov a najvyššia veža Venuša má 50 m. Je tu potenciál na 150 ciest vo
všetkých stupňoch obťažností. Zatiaľ je
odistených a pripravených 19 ciest.
Orientácia: Skaly sú otočené na SV, výhodná oblasť na leto.
Istenie: 14 starých alebo nových ciest je
už kompletné vyistených nerezovými nitmi
s osadenými prasatami na štandoch. Jednu
treba doistiť a v štyroch sú navŕtané diery.
Lezecké obmedzenia: Celá oblasť je
v najvyššom 5. stupni ochrany. Je tu povolené liezť v období od 15. 6. do 15. 3.
Prístup: Z Plaveckého podhradia po modrej značke asi 15 minút do sedla pod hradom. Hneď za ohniskom je odbočka doľava
a pri prvom veľkom strome odbočte doprava. Po 5 minutách sa dostanete pod skaly.
Poznámka: V sprievodcovi sú zatiaľ zahrnuté len nanovo preistené cesty

Plavecký
Mikuláš

Praha
300 km

Oblasť Blázon sa nachádza v Malých
Karpatoch pod Plaveckým hradom
v NPR Pohanská.

foto: Vlado Linek
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sektor Bič
sektor Božský traverz
sektor Ajda
sektor Venuša

Anjelská
veža

Mačacia
veža

Javorová veža
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- narovnávajúci variant cesty Prásknutie bičom dole, špára nepríjemnej šírky, kde nedržia ani žaby, ani päste
Prásknutie bičom 8+,  12 m, 4n+z
- preistené 2007, 1. RP Roland Ďurka
80. roky, cesta D10, V A1, I. Dieška A. Jakubovský, 9. 6. 1963
- nástup previsnutou stienkou, od 3. nitu
doľava do špáry
Prásknutie bičom doprava 9?, 
12 m, 4n+z
- 2007, ešte nemá voľný prelez
- narovnávajúci variant cesty Prásknutie
bičom hore, od 3. nitu priamo stienkou
s malými chytmi
Bič 7,  15 m, 4n+z
- preistené 2007, cesta D11, V A1, I. Bernát a spol, 1963
- perfektná previsnutá špára, ktorá preverí každého
Poznámka: 4 cesty Bič boží až po Bič majú
spoločný zlaňák.
Sektor Ajda
40 metrov vysoký sektor vľavo od Venuši
charakterizovaný nádhernými špárami. Tretia špára je dvojdĺžková. Medzi špárami sú
super stienky s ťažkými krokmi.
Prvá špára,  zatiaľ neodistená
Druhá špára 5,  25 m, 8n+z
- preistené 2008, cesta D12
- pohodová špára s komínovými krokmi
Ajda 8+, 25 m,  9n+z
- nová cesta, 2008, 1. PP Vlado Linek 31.
10. 2008
- Čím vyššie, tým ťažšie, na záver zaujímavé kroky v mierne previsnutej platni.
Tretia špára, 40 m, 
2 dĺžky, 1. dĺžka 20 m 6, 6n+z
- preistené 2008, cesta D13, V-, I. Dieška,
V. Diešková, 1967, cesta AF1
- krásna špára s vyrovnanou obťažnosťou,
druhá dĺžka do previsu zatiaľ nie je odistená nitmi
Štvrtá špára 7+ TR, 
20 m, 5n+z – zatiaľ len navŕtaná
- preistené 2008, cesta D14, V A1, I. Dieška,
P. Dieška, 20. 10. 1963, cesta AF2
- krásna previsnutá špára s ťažkým začiatkom
Piata špára 7 TR, 
20 m, 5n+z – zatiaľ len navŕtaná
- preistené 2008, cesta D15, V A1, I. Dieška, J. Juska, 26. 5. 1967
- nástup do špáry previsnutou stienkou
Poznámka: Cesty Tretia, Štvrtá a Piata špára majú spoločný zlaňák.
Sektor Venuša
Výrazná 50 metrov vysoká veža s mohutným strechovitým previsom v strede a dvoma previsnutými piliermi hore. Možnosti na
veľmi ťažké cesty.
Márova cesta,  9, 50m
- preistené Marekom Caltíkom niekedy
okolo roku 2000, čiastočne spoločné s cestami D16 a AF3

Kubo Kováčik v ceste Ajda, 8+
- náročná a dlhá cesta v previse
Venuša, 7+ TR, 
12 m 1. dĺžka, 4n – zatiaľ len navŕtaná
preistené 2008, cesta D17, V A3e, J. Ďurana, I. Kosiba, 1962, cesta AF4
- technické platňové lezenie, končí pod
strechou Venuši
Pravá noha, 6 TR, 
25m, 9n – zatiaľ len navŕtaná
- nová cesta, 2008
- na začiatku platňové lezenie, potom pilier
a dolez pod Venušu
Sektor Božský traverz
Božský traverz 50 m, 
3 dĺžky, 1. dĺžka 5, 20m, 6n+z
- preistené 2008, cesta D20 dole + D18 hore
- šikmo doprava tiahnúce sa vhĺbenie, na
záver kolmý sokolík, 2. a 3. dĺžka zatiaľ nie
sú odistené nitmi
Ahoj 20m,  6?, 6n+z
- nová cesta, 2008, ešte nemá voľný prelez

- platňové lezenie, štand spoločný s prvou
dĺžkou Božského traverzu

Anjelska veža

Vtáčik 6,  18 m, 5n+z
- preistené 2008, 1. RP Miro Janotka, 2.
11. 2008
- cesta začína spoločne s cestou Pravý kút,
pri 2. nite odbáča doprava do kolmej špáry a stienky
Variant Vtáčika 7,  18 m, 5n+z
- bez použitia pravej stienky v spodnej časti
Pravý kút 5,  15 m, 5n+z
- preistené 2008, cesta D27, Pravým kútom priamo nahor, Ľ Brázdová – Mocková,
P. Dieška, 19. 10. 1965
- pekné kútové a špárove lezenie
Anjelsky smer 6,  15m, 5n+z
- nová cesta, 2008, 1. RP Ján Zaťko, 2. 11.
2008
- lezenie v nádhernej skale, pilier vpravo od
Pravého kúta
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Zo zápisníc HO HK Filozof

text: Jarka Petrlíková a Milan Mižičko

Zhrnutie zo stretnutia výboru oddielu
15.09.08 a 17.10.08

Na stretnutie prišli Milan Mižičko, Fero Mitošinka, Jarka Petrlíková, Vlado Linek, Michal
Michalčík, Vika Hulenová a Marian Marek.
Hlavnými témami večerov boli: prerozdelenie sumy z 2% dane, zláňák 2008, telocvičňa počas zimy, preisťovanie „Blázna“,
web HKF, odchod Maťa Raka a iné.
Návrh zo septembra, o prerozdelení získanej sumy z 2% daní je na októbrovom stretnutí schválený. Čiže 25% z celkovej sumy 35 106 Sk (1 165,31 €) poputuje na výdavky spojené s preisťovaním ciest
na Plaveckom hrade, 25% bude použitých
na nákup materiálu, 25% na podporu talentovaných mladých lezcov a 25% na lezeckú
činnosť študentov.
„Posledné zlanenie“ (víkend 18. - 19.10.08)
sa tak, ako aj posledné roky uskutoční opäť
na Pajštúne v spolupráci s ďalšími oddielmi.
Samozrejme nesmú chýbať ani diáky z ciest
Vlada Lineka a spol. Kazo nás zároveň informuje o tom, že nám na „Bláznovi“ veselo pribúdajú nové a nové odistené cesty obťažnosti 5 až 9- a tak sa všetci tešíme znova na tep-

lo, aby sme aj my mohli opäť ošahať vápenec
pod Plaveckým hradom. :)
Diskusia je chvíľu znova zameraná na
obnovenie pôvodnej webovej stránky hkfbratislava.sk. Tá, ako sme už spomínali, bude obsahovať diskusné fórum lezec.
info, ktoré posledné roky stránku nahrádzalo a tiež mnoho iného. Mišo Michalčík potvrdzuje predbežný termín zahájenia na koniec novembra 08.
Predseda v mene HO HK Filozof vyslovuje poďakovanie Martinovi Rakovi, doterajšiemu predsedovi metodickej a športovo technickej komisie za obetavú prácu
pre členov oddielu a na základe informácii
o jeho pracovnej vyťaženosti ho uvoľnuje
z tejto funkcie.
Následne výbor HO navrhuje do funkcie
predsedu metodickej a športovo technickej
komisie Mariana Mareka a poveruje ho vedením metodickej práce oddielu.
Mižo nám na záver potvrdzuje možnosti využívania telocvične FiF Mlynská Dolina
členmi HO počas zimy (soboty/nedele) za
účelom stretávania sa a športovania a ďalej
v diskusii pokračujeme už v „Malom Ríme“.

Zhrnutie zo záspisu stretnutia
metodickej komisie oddielu
20.10.2008.

S radosťou vám oznamujeme, že sa nám
s vašou pomocou podarilo pre oddiel získať celkom 35 106 Sk (1 165,31 €). Táto
suma bude využitá na čiastočné pokrytie výdavkov spojených s preisťovaním le-

zeckých ciest na Plaveckom hrade, na nákup klubového materiálu a podporu mladých lezcov.
Ďakujeme za prejavenú dôveru.
Milan Mižičko, Jarka Petrlíková

Stretli sme sa v zložení Marek Paulík, Peter
Víťaz, Marian Marek, Jarka Petrlíková, Michal Michalčík , Milan Mižičko a Vlado Mihál.
Na programe bolo uvedenie do funkcie
nového predsedu metodickej a ŠTK HO,
informácie zo sveta nováčikov, doplnenie
materiálu a plány výcviku jeseň 08.
Úvodom sa sústreďujeme na oddielový
materiál, ktorý je už v biednom stave a tak
konečne príde na rad kúpa nového. Ďalej
predseda predstavuje Mariana Mareka, ktorého výbor HO kooptoval do funkcie metodika oddielu. Prebieha priateľská výmena návrhov, predstáv a obrazov o fungovaní oddielu zo strany M. Mareka aj nás ostatných. Ďalej nás Mižo informuje o počte
prijatých nováčikov (24), úvodných prednáškach (3) a výcviku na múre (3). Kurzistom sme naplánovali lezenie na Troch jazdcoch na 25.10. 08 a predbežme aj Medvediu
skalu o týždeň neskôr. Všetko sa však bude
odvíjať od počasia.

Oznamy
Poďakovanie a využitie daru 2% z daní
V mene HO HK Filozof, by sme radi poďakovali všetkým priateľom a známym, ale
i neznámym priaznivcom tohto krásneho
športu za podporu.

Avízo 1/2009

Uzávierka č. 1/2009 je 15. januára

Chamonix

Svoje príspevky posielajte Jarke na adresu pjjarka@hotmail.com
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