
Život v každém nádechu 
 

Býčí skála, hákovací varianta „Drobkovo Idaho“ A2+ 
 
 

 Je první červencové pondělí a Felicie opět spokojeně polyká kilometry na 
cestě směr Kras, Býčí skála. Musím objektivně říct, že mi tato lokalita značně 
zdomácnila a vracím se sem velmi rád. Dnes však jedeme spolu s Kubou s jasným 
cílem realizovat nápad kompletního propojení stropní klenby jeskynního oblouku. Na 
cestě ještě přibíráme nového krasovského gladiátora Ondru N., který si ovšem 
narozdíl od nás líných hakerů ničí prsty v devítkových cestách. Ráno je obloha jako 
vymetená a vládne příjemná avšak unavená atmosféra. 
 
Něco okolo půl deváté dorážíme na místo 
určení. Ještě malá zastávka pro svačinu 
v Adamově (rohlíky se samozřejmě jí 
s kremžskou hořčicí) a jde se na věc. Po 
příjezdu zjišťujeme radostnou událost, 
skálu nám nikdo přes zimu neukradl, ani 
se nerozpadla a navíc tu jsme sami. 
Kdyby šel někdo kolem, pak by si jistě při 
pohledu na mou maličkost vybalující 
batoh s matrošem pomyslel, že brzy 
vybalím ještě stánek a dám se do 
pouličního prodeje železného materiálu. 
Ondra taky nechápal, na co můžeme 
potřebovat hromadu různých hračiček, ale 
znáte to, člověk nikdy neví co ho na cestě 
nahoru potká.  
 
No uff... tak to na sebe navěším a jde se 
na věc. První friend, druhý friend, pecker 
(pro neznalé: je to takový malý háček co 
vás za žádných okolností nikde nedrží), 
už skoro dosáhnu na ty hodiny... ještě se trochu nahnu snad to ten hook udrží... 
PRÁSK ... hele, dyť to je Kuba a já sem zpět na nástupu, tak to je přímo vynikající. 
Můj ukazováček sice mé úšklebné názory nesdílí, jelikož se ho letící pecker pokusil 
oddělit od ruky, avšak marně. Jedem, makáme, praskot jen jiskry budou lítat. Druhý 
pokus o transfer do střechy je úspěšný a jde se na věc. Ještě cvaknu posledního 
borka a vypínám mozek, nechám se unášet na vlnách euforie a šílenství, protože 
shybovat po micro friendech ve stropě může jenom úplný magor. Ale jde to, stačí se 
trochu zatnout...  nádech ... výdech ... jako v americkém filmu. 
 
Asi na konci první třetiny musím na okamžik přerušit mé působení ve vertikále, ale po 
vykonání všech potřebných lidských procedur (babička vaří výbornou fazolovou 
omáčku, ale nečekal jsem tak prodloužené účinky) se poctivým jumarováním 
dostávám na výchozí poslední pozici. Teď u zase jenom mikro a pak hned jednička, 
po jejímž zatížení se ze spáry linou zajímavé zvuky, ale co už. Hnusná rezavá skoba, 
a smyčka s uzlíkem za volným lokrem jistí další postup. Malou římsu jsem řešil opět 
jedničkou, ale šla by jít komplet po skyhoocích. Další smyčka zavěšená za něco, na 



co jsem se raději ani nedíval, rezavý nýt z období, kdy jsme ve školce říkali ještě 
soudružko vychovatelko, následuje obdobné něco co vypadá jako očko z drátu a na 
závěr zaseklá trojka čok. No a jsem v horní jeskyni... úžasné pocity po třech 
hodinách poctivé dřiny. 
 
Kuba se po malé pauze vrhl 
na likvidaci materiálového 
pásu, který lemoval velký 
strop. Vše se zdařilo naprosto 
perfektně, polští turisté fotili 
jeho akce jako o život. Navíc 
pro ulehčení zanechal Kuba 
budoucím generacím 
v problematickém místě 
jedničku frienda, takže to už 
budete mít lehčí. Na  nástup 
se o chvilku přiřítil i šéf 
jeskyňářů a domácí haker, 
který taky uznale kýval hlavou 
a říkal, že ty tři zrezlé skobky 
v celé cestě jsou dost málo  
zkusí vyměnit. No fakt paráda! 
 
Na závěr kluci zalezli dobře i volně. Ondra 

S.  Musím zklamat všechny co si vsadili 

 

 

akže Resumé: Pálavským věšáků
álo lezený průstup klenbou Býčiny z Idaho do Drobka a nadrobit část vlastní 
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se neúspěšně, avšak nadějně pokoušel o 
Schody do nebe a Igor o tamější projekt. 
Bohužel se tak nedařilo. Po přesunu na 
Rorejsy vymotal Kuba dva metříky 
v Kouřilce (8) a těsně pod vrchem vzdal. 
Pokusil jsem se ho napodobit, ale skončil 
jsem přesně tam, kde on...  jelikož odmítám 
lézt v legolandu... 
 
P

na mou brzkou smrt... Zase to 
nepřišlo (kdo ví co příště, ale naštvali 
jste mě, tak to čekejte každým dnem)  

:-) 
 

 
 
 
 
T m (dvojici J. a K.) se podařilo zopakovat velmi 
m
varianty (střed po mikrech) celkem za A2+ (nových). Paráda! Děkujeme všem za 
podporu. 



 
 


