
HORIZONTAL LIMIT – Kras 2005 
 
Završení loňské lezecké sezóny v Moravském Krasu proběhlo ve znamení technického lezení a drytoolingu na 
Býčí skále v Josefském údolí. Pro čtenáře, jež nemá výše zmíněné pojmy ve svém lezeckém slovníku cituji slova 
jednoho z účastníků této akce (Mirka Zacpala): „ Sakra vždyť mi tady děláme naprosto opačné věci, než 
trénujeme na stěně. Chyť a drž co můžeš, ať už nýt nebo friend.“ To Mira ovšem ještě netušil, že bude po skále 
bruslit v lezeckých mačkách se zahnutými cepíny v rukou. Kdo neviděl a nezažil neuvěří. 
 
Cesta proběhla až podezřele klidně. Problémy to začalo zavánět v momentu, kdy jsme vystoupili z auta. 
V klenbě jeskyně je fakt zima a to bez ohledu na roční období, a tak bylo rozhodnuto pro centrální vytápění 
v podobě menšího ohníčku. Toho se ihned ujal zkušený a životem v džungli základní školy ostřílený Yarrica. 
Tábornickým způsobem (tj. na jeden zapalovač) zažehl chumáč okolního klestí, a všichni se tak z těšili hřejivého 
ohníčku. Všichni snad až na místní jeskyňáře, kteří nás přišli taktně upozornit, že jsme v nejvýše chráněné 
CHKO části Krasu, a tím poslali náš táborák k ledu. Vidina několika tisícové pokuty hřeje víc než jakýkoliv 
oheň. 
 
V silně nanukózním stavu jsme 
se úspěšně přestrojili za 
mobilní železářství a vydali se 
k nástupu. První dvojku tvořili 
Kuba a Yarrica, kteří si 
brousili zuby na střechu u 
vchodu do jeskyně (cesta 
Z díry A2), druhou cestu (do 
skalního okna A1-A2) jsem 
nastoupil já s Mirou. Nutnost 
bratrské dělby hakerských 
žebříků nám zkomplikovala 
pohyb v převisech, ale co už?! 
Tak nadechnout a proběhnout 
po shnilých skobách (a kdoví 
po čem jiném) hladký nástupový kout. Trojku frienda do spáry v polici a nezapomenout na hnusné nízké hodiny, 
pak pomalu do zrezivělé skoby. Po zatížení žebříku v co nejvyšším bodě se natáhnu do madla pod převisem a 
cvaknu dvojici něčeho, co kdysi bývalo skobou. Opatrně zatížím a ... Fuj i dneska to vydrželo a já žiju dál, pak 
už dva tutové nýtky a skobka a je to. Obrovské hodiny poskytují psychickou i fyzickou oporu.  
 
V tuto dobu se už pod Býčí skálou objevuje Dušan Janák zvaný Stoupa se svým kámošem. Narvané bágly na 
zádech svědčí o jejich hakerském ladění, což ovšem není úplně přesné. Stoupa ze svého báglu totiž vytáhl taky 
botky mačkochodky a Raveltíkové extrémní cepíny. Nu což, nějaké rampouchy ze stropu klenby visí, ale lézt se 
po nich tutově nedá! Brada nám padá v momentu, kdy se pouští s těma fajn motykama na stěnu pod klenbou. 
Pohled je to pěkný, zvuky příliš uchu nelahodící ale hlavně, drytooling v Krase? Asi jo, každopádně se věnujeme 
naší linii a necháváme naše kolegy bavit se A2 stropem hlavní klenby. 
 
Mira svoji první hákovačku přefuněl rychle, a tak 
se jdeme podívat co Kuba a jejich cesta. Linie je to 
pěkná, ve spodní části dobře osazená, ale vršek je 
nefalšovaný A2, což znamená po vlastním a 
nepadej, nebo si chvilku nezalezeš. Kuba se utrápil 
za zaseklým mikro vklíněncem, kdy mu ze spáry 
prvně vypadl friend, a pak ho málem zastřelil 
vlastní abalak. Se slovy poměrně 
nepublikovatelnými se spustil a nechal Yarricovi 
prostor pro jeho vlastní technický tanec. Jeho 
houpání se na žebříčcích doplňuje Mira chutnými 
komentáři jako: „Výborně, už jsi metr nad zemí!“, 
atd. Yarrica však strop zvládl poměrně bravurně a 
nechal Stoupovi v kritickém místě cvaklou 
expresku. Ten začal výše zmíněnou cestu 
nacvičovat v suchém drytoolingovém stylu. 
 



Mezitím jsem se s Mirou vydal do cesty Zavřelovo Idaho IV A1-A2, která byla zároveň jeho hakerskou 
premiérou na prvním. Yarricou povzbuzován předvedl se Stoupovým kámošem divadelní představení nazvané 
Strop dilema dialog. Každý viseli ve svém borháku, avšak metr a půl od sebe a teď babo raď kam? Naštěstí se 
všechno vyřešilo a dolézající Stoupa dokonce zrušil některé jištění v naší linii tak, že jsem z toho sám netušil 
(Hákuju a najedou? Že by ten Mira byl tak dlouhý? Ale kdeže, tady někdo vybral expresky!!! A hádejte kdo?). 
 
Kuba s Yarricou ještě přefuněli cestu do okna a závěrečné představení obstaral Stoupa RP přelezem A2 
hákovačky ve stylu Drytool. Nedá se to popsat slovy... prostě šílené! Kdo bude chtít, tak na promítání přineseme 
video. V úplném šeru prosincového večera nazul ještě mačky Mira a vylezl na druháka cestu v boční stěnce. 
Kuba dal taky ještě pokus, lezl dobře, ale už se mu nevedlo, a tak vysvištěl. Zabalili jsme martoš, rozloučili se s 
Krasolezci a vydali se domů k vánočnímu cukroví. Jo abych nezapomněl, na úplný závěr jsme si dali Pao-Kung 
v Brněnské knajpě... 
 
Prostě super akce, která si přímo volá po zopakování... ! 
 

 
 

Poznámka autora: Hodil jsem sem nějaké obrázky ze stejné lokality a stejných cest, ale z léta... Ze zimy máme akorát video :-( 
 
Pro pobavení kousky dialogů: 
 
Kuba – Všichni kolem: 
 
Kuba (v klíčovém kroku)... 
 
Mira:  Tak nám Kubo naposled ještě něco pěkného řekni... 
Kuba: Jak to vypadne, tak budu jak „Bomba“... hlavu na bok a budu se bavit s .... 
Já: Hlavně si pořádně naraz tu helmu na hlavu! 
K: Yarrico!!! Povol já si cvaknu lano! 
Yarrica: Jo máš povolené! 
J,M: Pojď do toho!!! Zaber do toho!!! Makej!!! 
K: ... (evidentně v něm probíhají nepopsatelné psychologické pochody).... 
J,M: Pojď!!! 



!!! PRÁSK !!!  Kuba (kleje již znatelně níže pod klíčovým krokem) 
 
K: .... (nepublikovatelné (ale ne zas tak moc)) ... Jsem se málem posral strachy!!! 
J,M: ... (Srdečný smích) ... 
J: Koupil jsi to někam? 
K: Nevím... Někam sem (ukazuje na rameno), ale dobré... 
 
Mira – Yarrica: 
 
Yarrica (stojící na pevné zemi)... Mira (houpající se ve střeše)... 
 
Y: Miro!!! 
M: Co je? 
Y: Mohl bys předvést nějakou tu pořádnou akci! 
M: A co třeba? 
M: Třeba pád až na zem, co? 
Y: Hmm, to by nebylo na zem. Bys šel tam na tu polici... 
M: Aha, no to fakt potěší! 
 
 
J.Š. 
 


