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Členská základna 

Počet členů 102, z toho 33 dětí. Řádných členů 69, z toho 8 dětí. Ostatní jsou čekateli. 
V loňském roce bylo 98 členů, z toho 26 dětí. Oproti loňsku přibyli 4  členové. Počet členů se 
od roku 2012 pohyboval v rozmezí 92 až 102 členů. Členská základna je tedy relativně stabilní. 

 

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

V oddílu máme 6 instruktorů: HAL Martin Drátovský, Kuba Matoušek, RCI Michal 
Aschermann, Anna Panochová, Petr Řezka, Vojta Semík. 

Jirka Přidal letos neprodloužil svoji kvalifikaci instruktora HAL. Již mnoho let byl nejstarším 
aktivním instruktorem ČHS, druhý nejstarší je o celých 14 let mladší. Za celoživotní aktivní 
přístup a vedení mnoha akcí v horách i na skalách má obrovskou zásluhu na výchově mnoha 
desítek lezců z našeho oddílu, za což mu patří velký dík. Jsme rádi, že se na běhu horoškolek 
významnou měrou podílí i nadále. 
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Lezecké výkony 

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

V horách i na skalách se podařilo podniknout několik společných výstupů v rámci zimních 
Tater, zimních Jizerek, horoškolek a letních společných výjezdů. 

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

Letošní rok se obešel bez vážných zranění a tak nezbývá než první pomoc jen trénovat. Dělějme 
to pilně i nadále a doufejme, že zranění se nám budou vyhýbat. Na skalách se nicméně podařilo 
Řezinovi natlouct si zadek při nešikovném slanění a Michalovi podvrtnout kotník při 
nešikovném odskočení. Trénujme tedy i toto, abychom i drobným úrazům zabránili. 

Společenské akce 2019 

19.-20.1. Zimní Jizerky 

 

 

 

Zimní lezení v Jizerkách - schválně kdo uloví kolik 
horezdarů;) Možnost zase zkusit ledy, pokud budou 
podmínky. Základna zřejmě u Jáchulů doma, letos z 
Oldřichovského sedla směr Gorila. 

Počasí bylo naprosto famózní a podmínky jakbysmet. Sluníčko, 

bezvětří, mráz, tvrdý sníh a led umožnily v sobotu devíti 

borcům a v neděli dokonce šesti z nich odvézt si jeden naražený 

zadek, desítky modřin, několik dosažených věží (Gorila, obě 

Lysé, Komínové věže, Frýdlantská, Borová, Sněhulák, Pic 60. 

výročí VŘSR, Morčoun, Oldříšek) a hlavně dvojnásobný 

kulturní zážitek od Kozy. Při tomto počínání se podařilo na 

Komínové a na Frádlantské odlovit Horezdar. A na Dolní Lysé 

taky. Sice jen kvůli důsledně schované knize, kterou jsme našli 

jako první, ale formálně vzato je náš ;). 

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

Osm dvojek bojovalo v Tatrách s rozličnými podmínkami. 

Bušili jsme na slunci holou skálu, dupali žlaby plné prašanu, 

užívali si hřebeny. K tomu až -16°C a poryvy větru síly 

Mamuta. Někteří ani nezamrzli, jiní nerozmrzli dodnes. 

Vítězem se ale stal rampouch Figy. 
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16.-17.3. Březnovky Tradiční březnové slavnosti. - zpráva o činnosti klubu v 
uplynulém roce - hospodaření oddílu - plány na rok 
následující - členská schůze - degustace čajů - ochutnávka 
domácích sekaných 

Na členské schůzi byly prezentovány informace o 

hospodářské situaci oddílu a investičních plánech na 

chalupě. Vzhledem k plánovanému vyvložkování komínu byla 

přednesena žádost o sponzorský dar. Po několika letech byla 

schválena úprava výše příspěvku na provoz chalupy na cena 

za osobu a noc dospělý / dítě host 100 Kč / 50 Kč člen 60 Kč / 

30 Kč osoba s brigádou 30 Kč / 15 Kč v období od 1.12. do 

28.2. dospělí zimní příplatek +30 Kč na osobu a noc. 

Zároveň bylo zjednodušeno používání chalupy - hosté mohou 

užívat chalupu i bez přítomnosti člena, který je pozval. Toto 

užívání však musí předem schválit výbor. Výbor má na 

schválení 7 dní. Chalupu hostům musí otevřít a vysvětlit její 

užívání a provoz člen, který je pozval. Na závěr ji musí opět 

převzít, zajistit úhradu příspěvku na údržbu a chalupu 

uzavřít. Po celou dobu (i v době nepřítomnosti) za chalupu 

odpovídá člen, který hosty pozval. 

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

4.-5.5. První pomoc 
První pomoc a záchrana v ledovcovém terénu. - V sobotu 
bychom si procvičili základní techniky základní techniky a 
vyprošťování spadlého do ledovcové trhliny. - V neděli 
dopoledne bychom se věnovali první pomoci. 

Procvičili jsme si základní lanové techniky pro záchranu a 

sebezáchranu z ledovcové trhliny. První pomoc jsme zase 

trochu odflákli, takže příští rok se tomu asi budeme zase 

věnovat intenzivně ;) 

 

25.-26.5. Brigáda 
Čeká nás - podlaha v 1. studený - terénní práce před chalupou 
- oprava střechy - a další drobné práce. 

Nakonec neplánovaně se spousta lidí zapikala ve studni a 

těsném okolí, ale i přes to se nám podařilo mnoho práce: - 

výměna podlahy v 1. studené (zbývá doplnit lišty a 

zkompletovat postel pod okny) - oprava havarijního stavu 

zdiva studny - odčerpání a vyčištění studny, příprava na 

osazení čerpadla - oprava kamen (trouby, uhlák, vysprávky 

sporáku) - odvodňovač přede dveřmi do chalupy pro 

odvodnění této neodvodnitelné oblasti - příprava zahrádky - 

částečný úklid kuchyně - opora pro dřevo v dřevníku - 

dosypání zeminy se štěrkem na parkovací plochu - vsakovací 

jímka pod okapním žlabem dřevníku s přepadem drenáží za 

ohniště - oprava několika vypadlých či prasklých šablon na 

střeše, odstranění ostnáče z hřebene dřevníku - nástřik střechy 

prostředkem proti mechům (zbývá plocha za chalupou) - 
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opraveny dveře a zárubně v teplých, aby šly zase zavírat - 

vyprána všechna prostěradla 

Viz kap. Chalupa. 

15.-16.6. Skalní lezení a 

záchrana 

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

Předhoroškolková metodika proběhla netradičně v převaze 3 

účastníku nad 1 instruktorem. V Jickovicích jsme si vylezli 

pár cest, trochu se ohřáli a probrali a procvičili 

Horoškolkovou problematiku. Nakonec nás schladil déšť a 

my ukončili akci už v sobotu večer. Díky všem zúčastněným! 

 

21.-27.7. Horoškolka na 

skalách - Vrát 

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

Opět povedené počasí, povedení instruktoři a povedená děcka. 

Po celou dobu jsme byli sice V zajetí Pána času, ale podařilo 

se nám nakonec pokažený časostroj opravit. K tomu jsme dali 

spoustu přelezů na Suškách, někdo i na Zbirohu, a všichni velcí 

si zkusili i opravdický Skalák (Maják, Blatník, Brána, Galeon, 

Trůn). Cesty na druhém až do obtížnosti VII, nejstatečnější již 

lezli i na ostrém konci lana. 

22.-26.8. Tatranská 

horoškolka 

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

Povedená horoškolka na Zbojandě. Spousta capartů i několik 

velkých a s nimi hrstka nejodvážnějších dospěláků ;) Výstupy 

pod hrozbou mraků a ne lecjakých. Včasné a bezpečné 

návraty, alespoň většinou a žádné záchranky. Ostrý štít 

několika průstupy, Motykova cesta na Javorák, Svišťový štít, 

Slavkovské veže, šťasný návrat všech. 
 

7.9. Lezecké zápolení Šestý ročník lezecké soutěže. 

Termín byl z důvodu kolize s jinou společenskou akcí přesunut 

na podzim, ale sápání se na mokré a nevlídné žule v prosinci 

nikoho moc nelákalo, takže letošní ročník se nakonec nekonal. 

19.-22.9. Vícedélkové 

lezení 

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

Výprava do Vídeňské Kletrengarten Hohewand – viz 

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

Pokud čekáte na oficiální výsledky říjnovek, zklamu vás, 

protože nastala poměrně málo vzácná situace, kdy se neví, kde 

vlastně jsou. Ale já myslím, že se najdou, nebo aspoň částečně 

zrekonstruují. Dejte nám čas a začněte pro jistotu přemýšlet, 

kdo doběhl před vámi, za vámi, a jaký jste měli čas ;)  

9.-10.11. Poslední slanění Tradiční zakončení lezecké sezóny s prezentacemi z cest, 
fotosoutěží a gulášem. Letos se opět od 14h podává pod 
Vlajkovou na zahřátí teplý svařák. 

Počasí nám nepřálo a z vyhřáté chalupy se do deště nikomu 

nechtělo. Tak jsme letos neslanili a věnovali se guláši, fotkám 

a vyprávění. 

Plánované akce 2020 

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

18-19.1. Zimní Jizerky Zimní lezení v Jizerkách - schválně kdo uloví kolik 
horezdarů;) Možnost zase zkusit ledy, pokud budou podmínky. 
Základna bude po loňsku netradiční :D  
 

19.-23.2. Zimní Tatry Tradiční zimní Tatry tentokráte opět na Brnčálce.  
 

21.3. Březnovky Tradiční březnové slavnosti. LETOS VOLBA VÝBORU A 
NOVÉHO PŘEDSEDY - zpráva o činnosti klubu v uplynulém 
roce - hospodaření oddílu - plány na rok následující - 
předvolební agitace, pivo a koblihy - členská schůze - volba 
výboru - degustace čajů - ochutnávka domácích sekaných - 
veselé štěbetání do ranních hodin. 

   
1.-3.5. První pomoc Letos se zase opřeme do základů první pomoci s důrazem na 

skalní terén a naše možnosti. Bude přítomen záchranář, panna 
Anna, možná doktor a možná přiletí i vrtulník.  
 

23.-24.5. Brigáda Letos bude zřejmě taková komornější, protože část lidí 
budeme potřebovat na demolici komína na přelomu března a 
dubna - upřesníme. 

 
20.-21.6. Skalní lezení a 

záchrana 

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

 
19.-25.7. Horoškolka na 

skalách - Vrát 

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

 
19.-23.8. Tatranská 

horoškolka 

Horská horoškola ve Vysokých Tatrách. Určena pro 
absolventy horoškolky skalní. Teryna nebo Brnčála. 

 
11.-13.9. 

 

Vícedélkové 

lezení 

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

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

 
7.11. 

 

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

Členské schůze a výbor 

Účetnictví vedla v roce 2019 Áňa, kterou v průběhu roku vystřídal Marbuel. 

Na základě doporučení kominíka provádějícího pravidelné kontroly bylo rozhodnuto o 
vyvložkování a rekonstrukci komína. Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti byla 
uspořádána sbírka, ve které se vybralo cca 42 tis. Kč. Domluvený dodavatel prací bohužel z 
akce odstoupil a do konce roku se podařilo domluvit nového dodavatele s termínem na jaře 
2020. Předpokládaná cena prací je 51 tis. Kč + DPH + část prací bude provedena ve vlastní 
režii. 

Po cca deseti letech beze změn bylo ve výboru schváleno zvýšení příspěvků na energie a údržbu 
chalupy. Dále byly schváleny změny v pravidlech užívání chalupy. Podrobněji v kapitole 
Chalupa. 

V rámci příspěvku oddílu jsou již několik let poskytnuta některým aktivním instruktorům k 
užívání oddílová lana. Stávajícím držitelům i ostatním aktivním instruktorům byla delegována 
výzva k podání informací o stavu užívaných lan, případně žádosti o přidělení nových lan. Letos 
bylo na základě průzkumu jedno staré lano obměněno a dále byla lana přidělena některým 
novým instruktorům. Pravidla jsou pro instruktory HAL nebo RCI max. dvojice 
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polovičních/dvojitých lan, pro ostatní oddílové instruktory (i bez kvalifikace) jednoduché lano. 
Dále oddíl pořídil jedno statické lano pro různé lanovky a hry. 

Chalupa 

Rozhodnutím výboru z 15.3.2019 došlo k následujícím změnám v užívání chalupy. Změna 
byla iniciována na základě nesouladu mezi příjmy a výdaji spojenými s provozem chalupy. 

Příspěvky budou nově rozděleny dle následujících kategorií: 
 cena za osobu a noc      dospělý / dítě 
 host        100 Kč / 50 Kč 
 člen        60 Kč / 30 Kč 
 a osoba s brigádou      30 Kč / 15 Kč 
v období od 1.12. do 28.2. dospělí +30 Kč 
platnost od 31.3.2019 

Nově je umožněno při splnění níže uvedených podmínek užívání chalupy hostům i bez 
přítomnosti člena, který je pozval. Toto užívání musí schválit výbor nadpoloviční většinou 
přítomných hlasů na elektronickém zasedání. Výbor se k žádosti vyjádří po 7 dnech. O 
souhlas je třeba požádat mailem, telefonicky, nebo osobně. Chalupu hostům musí otevřít a 
vysvětlit její užívání a provoz člen, který je pozval. Na závěr ji musí opět převzít, zajistit 
úhradu příspěvku na údržbu a chalupu uzavřít. Po celou dobu (i v době nepřítomnosti) za 
chalupu odpovídá člen, který hosty pozval. 

Info k pracem na brigádě + fotky zde 
https://www.hkpardubice.cz/index.php?page=chalupa&subpage=brigady 

Čláky, reporty 

Zimní Tatry 2019 ( od Řezin ) ............................................................................................... 8 
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Zimní Tatry 2019 ( od Řezin ) 

den první 
V počtu 15 lidí bereme noční vlak, navazující autobus a vycházkou na Brnčálu. Na chatě jsme 
o půl deváté, posilňujeme se polévkou, počasí krásný, tak vyrážíme do stěny. Vzhledem k 
času volíme oblast Kozího Štítu, Žeruchovek a část jde na ledy. 
S Michalem jdeme na Kozí Kopku Jižním Puškášovým pilířem. Podmínky jsou letní, takže se 
dá bušit holou skálu bez maček a cepínů. 

 
pes a chalupa 

 
Michal vyhlíží vstříc šťastným zítřkům 
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den druhý 
Nad ránem k nám přijel taxíkem Figy, takže jsme v šestnácti. 
Teploty se blíží k mínus 15 stupňům, vítr k plus 150km/h, napadl čerstvý prašan a vítr ho 
přemístil do žlabů. V tomhle počasí vybíráme raději krytý žlab a drtíme žlabem po pás v 
prašanu až na vrchol Žeruchovek. Nohy omrzlé, ruce omrzlé, obličej omrzlý. 

 
žlabem 

 
vánek hrne sníh přes hřeben (a za chvíli i nám do tváří) 
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důkazem je Figy 

 
den třetí 
Mínus 16 stupňů, jasno, bezvětří. Vyrážíme na hlavní túru zájezdu. Michal touží dát 
Karbunkulový hrebeň, nicméně ostatním se do toho moc nechce kvůli sněhovým podmínkám, 
délce cesty a případným lezeckým obtížím. Proto rozhodujeme jít ve třech dvojkách na 
Jastrabku hřebenem. 
Michal do toho naburácí, načež ostatní pod vidinou úvodních obtíží okamžitě utíkají do 
Karbunkulového hrebeňa. Hřebenovka na Jastrabku je tedy jenom naše, finta se Michalovi 
povedla. Krásný hřebínek a skvělá túra, výhledy paráda, vracíme se po rampě normálkou. 
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Jastrabka 

Jastrabka 
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Jastrabka a Karbunkulový hrebeň 

 
den čtvrtý 
Konečně se Michalovi splní jeho přání a jdeme cestu Szczepaňských na Malém Kežmaráku. 
Domluva byla, že Michal vytáhne klíčovou délku a já že začnu. Zatímco se navazuji, Michal 
jde zajistit první štand. Jenom slyším, že dole není žádné dobré místo a že kousek popoleze. 
Když se otočím, Michal vysoloval celou první délku po šikmé sněhové rampě. Lezu teda na 
solo za ním. Když dolezu na štand, proběhne konverzace, kterou si pamatuji nějak takto. 
"Michale, Ty jsi ale statečný chlapík. Já se necítím úplně ve své kůži, byl bys laskav a převzal 
vedení po zbytek cesty?" Po dalších dvou (klíčových) délkách jsem již ovšem nabral tolik 
sebedůvěry, že zbylé chodecké délky již táhnu já. Sestup Nemeckým rebríkem zakončujeme 
sjezdem žlabem. 
Po obědě na chalupě, pokračujeme za hlavním cílem dne, čímž je sauna ve Starém Smokovci. 
Pak dáváme povinné halušky s brynzou a vyrážíme električkou na vlak. 
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první délka zdálky vypadá jako chodník 

 
klíčová délka - oboustranný pohled ;) 
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Horolezecká školka na Suchých skalách 

Týdenní soustředění pro děti od 4 do 18 let na skalách pořádané Horolezeckým klubem 
Pardubice ve spolupráci s Hobby centrem Praha 4. O celkem 30 účastníků se staralo 20 
instruktorů. 

 

Ubytování bylo zajištěno v chalupě Horolezeckého klubu v obci Vrát, Koberovy, ve vlastních 
spacácích, stravování bylo zajištěno vlastními silami. 
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Lezení na Suchých skalách pod vedením instruktorů školených ČHS (RCI a HAL) a instruktorů 
proškolených v rámci oddílu instruktory ČHS. 

 

Po celou dobu probíhala celotáborová hra V zajetí Pána času, aneb jak opravit pokažený 
časostroj.  
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Všichni, kteří se podíleli na průběhu horoškolky, pracovali zdarma ve vlastním volném čase.  

 

 Program:  

20.7.so – setkání instruktorů, lezení na skalách, poděkování Jirkovi Přidalovi za jubilejní 20. 
horoškolku, pivo na uvítanou ;)  

21.7.ne – sjednocení metodických postupů instruktorů, odpoledne příjezd dětí, zahájení 
horoškolky  

22.7.po – kontrola vybavení účastníků, základní zjištění úrovně, zopakování a nácvik 
základních metodických postupů, odpoledne první lezení na Suchých skalách 
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23.7.út – celodenní lezení na Suchých skalách, starší účastníci s dojištěním pomocným lanem 
nacvičují vedení cest, navečer společné lezení instruktorů  

24.7.st – celodenní lezení na Suchých skalách, starší účastníci již samostatně vedou lehčí cesty, 
navečer společné lezení instruktorů  

25.7.čt – pro vysoké teploty mladší děti výlet na Kalich a koupání v Jizeře v Malé Skále, starší 
účastníci lezení ve Skaláku (oblast Majáku)  
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26.7.pá – pro vysoké teploty mladší děti výlet a hry na Kalichu, starší účastníci lezení na 
Suchých skalách  

27.7.so – slavnostní zakončení horoškolky, poděkování všem účastníkům, instruktorům a 
organizátorům, pojídání obřího meruňkového dortu 
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Nejmenší (cca předškolní) děti zvládly samostatně slanit, vylezly na spousty skalek, kamenů a 
šutrů a pustily se odvážně i do stěn.  

Větší děti (cca základní škola) samostatně slanily, pod dohledem se učily jištění, zakládání 
smyček „na sucho“ a vylezly na druhém konci lana cesty dle svých zkušeností a dovedností od 
obtížnosti IV do VII na Suchých skalách.  

Skoro dospěláci (cca střední škola) již i samostatně vedli cesty do obtížnosti VI na Suchých 
skalách, nejprve jako nácvik s dojištěním druhým pomocným lanem shora, později samostatně 
na vybraných cestách pod dohledem instruktora. Vyzkoušely si i lezení ve Skaláku v oblasti 
Majáku (Maják, Blatník, Brána, Galeon, Trůn) v cestách do obtížnosti VII, vždy na druhém. 
Pro všechny to byl první kontakt s měkkým pískovcem.  

10 účastníků horoškolky se zároveň se dvěma dalšími dětmi zúčastní srpnové Tatranské 
horoškolky na Zbojnické chatě. 

Kromě odřených kolen nedošlo k žádnému zranění. 
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Alpy, HOHE Wand 

Bydleli jsme v kempu tady: https://goo.gl/maps/WKRGqj6JhG4btE126 
Celkem pohodovej kempík, když je tam málo lidí ;) Dokonce i se sprchou s teplou vodou:  

 
Charakter lezení spíše sportovní, takže většina cest je dostatečně osazena fixním jištěním. 
Potrénovali jsme tedy hlavně kromě samotného lezení také štandování na pevných bodech v 
různých modifikacích. 
 
čtvrtek 19.9.2019 
Betty & Paul (6/5+), 6 délek; Dráťák (1,3,5), Ota (2,4,6) 
https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/betty-paul/ 
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pátek 20.9.2019 
Neuer BG Steig + Junge Füchsin (6+), 7 délek; Dráťák (2,4,6), Ota (1,3,5,7) 
Lezli jsme Junge Füchsin, ale těžkou délku za 7 jsme oblezli cestou Neuer BG Steig ;) 
https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/neuer-bg-steig-junge-fuechsin/ 
 

  
 
Draschgrat schwer s dolezem přes Aeroplansteig (4+), 8 délek, 150 Hm; Karel (1,2,4,5,6), 
Verča (7,8), Figy (3) 
https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/draschgrat-varianten/ 
https://www.bergsteigen.com/fileadmin/userdaten/tour/topo/6814/draschgrat-traum-und-
wirklichkeit-topo.png 
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sobota 21.9.2019 
Zentennium (6-), 7 délek; Verča (1), Dráťák (2,3,6,7), Ota (4,5) 
https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/zentennium/ 
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Herbertsteig (4+), 5 délky, 130 Hm; Karel (1,2,5), Figy (3,4) 
https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/herbertsteig/ 
https://www.bergsteigen.com/fileadmin/userdaten/import/topos/herbert_klassisch_topo_0.jpg 
 

 
 
neděle 22.9.2019 
Reinecke Fuchs (5-), 4 délky, 120 Hm; Verča(1), Karel (3,4), Figy(2) 
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https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/reinecke-fuchs/ 
 
Hamburgef Pfeiler (6/5-), 6 délek; Dráťák (1+2,4,6), Ota (3,5) 
https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/hamburger-pfeiler/ 
 
Po lezení jsme se sešli v kempu, sdělili zážitky z lezení, posvačili, dobalili a vydali se na cestu 
domů. (Jak by se celkem dalo čekat). Ale nebylo to všechno tak předvídatelné, jak by se 
mohlo zdát. :) Krom lezeckých výkonů jsme vydatně potrénovali mezikulturní výměnu 
zkušeností s bratry Poláky, zakusili nevrlost a nepřívětivost místních vesničanů i lezců, 
pohostili nejednu myšku a otestovali, jaké to je, mít ji v nohavici, ve spacáku, nebo ráno v 
zavřené krabičce. V přilehlém okolí jsme našli plný šátek klouzků a bedel, a jeden šťavnatý, 
kravskými lejny hnojený žampión, na nichž jsme si s chutí pošmákli. Okusili jsme (někteří) 
pohostinství i zápachy místní hospůdky. Ve stěně potkali borce narozenýho v roce 45, co v 
sedmdesátým utekl do Vídně a teď je místní skalní znalec (něco jako místní Jurij). Přes den 
jsme se kochali výhledy dodaleka i pohledem na kroužící rogala, plachtící větroně a 
paraglajdisty - byli skoro na dosah ruky, a opájeli se horkým sluncem. V noci jsme obdivovali 
hvězdy, souhvězdí a družice držící na oběžné dráze, a klepali se zimou.  
Prostě jsme si to užili jak se patří, tak příště pojeďte taky! :) 
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Posledí slanění – fotosoutěž 

Bohužel se podařilo shromáždit jen velmi omezený počet původně vystavených fotek, které 
mají všechny stejného autora. 

 
Vítězné foto – Mirrali pass, Tajikistan. 

 
Umístění v soutěži neznámé – Snowdon, Wales, UK 
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Stanovisko ČHS k tragické nehodě v Prokopském údol ( od Řezin ) 

Nehoda se odehrála při lezení v Prokopském údolí v roce 2016. Do sdělovacích prostředků se 
dostala z důvodu odsouzení jističe z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a následného 
zamítnutí dovolání Nejvyšším soudem. 

zdroje: 
Novinky, 
Nález Nejvyššího soudu  

Protože ani z článků ani z nálezu NS není zjevné, co se přesně stalo, a zároveň ve vztahu 
k vedení výuky nováčku nejsou vůbec definované elementární „prevenční povinnosti“, rozhodli 
jsme se s dotazem a žádostí o stanovisko oslovit ČHS. Získali jsme k tématu následující 
informace: 

 
 

Ahoj, 

nehodě jsme se věnovali, protože kolem toho bylo hodně nejasností a diskusí. 

Průběh nehody je docela jasný, je popsaný v usnesení prvoinstančního i odvolacího soudu. 

Jistič spouštěl lezce z vratného bodu, nepohlídal si konec lana, které projelo jistítkem… – 

zavinění ze strany jističe tam tedy jednoznačně je. To, že se lezec nenavázal na konec a zkrátil 

lano, bylo posouzeno jako druhotné. 

Platí, že jistič má vždy povinnost zkontrolovat konec lana, aby neprojel; jakým způsobem to 

zajistí, je jeho věc. Uzel na konci lana není povinný, je to jen jedna z možností. Metodiku ČHS, 

ve které by byla povinnost uvázat na konci lana uzel, jsme nenašli, v žádné aktuální to není. Je 

ovšem na soudu, o jaké důkazy se opře – může se obrátit na ČHS, najít si informace na webu, 

povolat soudního znalce… 

Právní klasifikace případu je naprosto v pořádku: Došlo k nehodě se zraněním, takže incident 

musela vyšetřit policie, která došlo k názoru, že nehoda byla způsobena zaviněním jističe, a 

proto předala vyšetřovací spis soudu. Protože došlo k zavinění, spadla celá záležitost 

automaticky pod trestní zákoník. Také úhrada nákladů, které vynaložila zdravotní pojišťovna, 

je z právního hlediska v pořádku. 

Zákonem dané povinnost týkající se lezení neexistují, je potřeba řídit se pokud možno platnými 

a ověřenými postupy. 

Moje poznámka: 

Postup nehody podle mě až tak úplně jasný není, popis je dost zmatečný, a opravdu nechápu, 
proč by se prvolezec navazoval někde na půlku lana. 

S odpovědností jističe souhlasím a zdůrazňuji nutnost kontroly volného konce lana, stejně 

jako všech ostatních částí partner checku! 

 


