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Čertova ruka
Hrádek Čertova ruka v Českém ráji. Více na straně 16.  Foto: Tas

Studánka
Znovuzrozená Heřmanecká studánka na Roverkách.  

Více na str. 11.  Foto: Tony

Aljaška
Fotka již bývalé Aljašky v Labských pískovcích.  

Více na straně 4.  Foto: Kameňák

Foto na titulní stránce: Kameňák
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Chceš dostávat VITAMÍN KŘ! až domů?
Není problém. Nemůžeš si ho sice předplatit, protože si na předplatné nehrajeme, ale když 

nám na redakční mail vitamin.kr@volny.cz napíšeš, že ho chceš dostávat v elektronické 
podobě, tak je vše vyřešeno a bude ti posílán, hned jak vyjde.

Každé číslo Vitamínu bývá rozhozeno po trampských pískovcových campech. Pokud 
nalezneš na campu víc jak jeden výtisk tohoto čísla, tak si ho klidně vezmi domů. Pokud tam 
bude zbývat už jen jeden výtisk - zanech ho tam prosím ostatním ke čtení. Díky!

Pokud si budeš chtít Vitamín Kř! sám tisknout, tak nám napiš na výše uvedený mail  
a budeme ti posílat i tiskové PDF (přes Úschovnu - velikost je kolem 10MB).

REDAKČNÍ hAlóó!!!
Protože naše tiskové kapacity přestávají stačit zvýšenému zájmu o Vitamín Kř! a už se nám 

nedostává výtisků na část míst, kde by měl být, hledáme kamarádky a kamarády s možností 
tisku Vitamínu Kř!, kteří jsou schopni ho tisknout nejenom pro sebe, ale i pro ostatní. Počet 
výtisků není omezen a to jak nejmenším množstvím, tak i tím největším:).

Děkujeme za každou nabídku na výše uvedený redakční mail.

A v sobotu…
... jsme úplně náhodou zjistili, že už je to pár 

let, co v sobotu balíme uzdy a čekáme na sobotní 
expres, aby nás odvezl daleko od města. Seděli 
jsme na našem starém kempu, a jak jeden z nás 
upravoval ohniště, které je na tom místě už od 
pradávna, vyhrabal najednou z popela pomačkané 
pouzdro od doutníků a v něm zprávu o jednom 
z prvních ohňů naší osady. Už dávno jsme na ni 
zapomněli, a tak jsme se zájmem četli o starých 
kamarádech, kteří už odešli, o písních, které už 
nezpíváme. Celý večer jsme vzpomínali. Byly to 
stovky ohňů, kempů, navázaných přátelství i bojů  
s nepochopením, dny dobré i zlé.

Začínali jsme jako kovbojové s koženými 
nátepníky, širáky po tátovi a cvokovanými opasky. 
Mlátili jsme se smíchy, když si Johan vzpomněl na 
potíže kamaráda, který nosil svůj originál

Colt pečlivě vyřezaný z lipového dřeva nebezpečně 
nízko zavěšený na stehně.

Zůstala nám z těch let nefalšovaná láska  
k přírodě, legrace, zvyk spoléhat na sebe, někomu 
revma. Naučili jsme se žít střídmě, za vedra, za 
deště, ve sněhu, poznali jsme, že se můžeme 
jeden na druhého spolehnout. A tak, když se  
z toho vzpomínání najednou vyklubala otázka, proč 
vlastně jezdíme ven – už jsme si na ni nemuseli 
odpovídat.

- Miki Ryvola - 
(psáno v době, kdy ještě soboty byly pracovní)

Přebráno z knihy Listí aneb Co zbejvá
Foto: Kameňák

mailto:vitamin.kr%40volny.cz?subject=


strana  4         Vitamín KŘ

Máš nějaké drby, zprávy, oznámení? Novinky, nad které není?
Tak je pošli na e-mail: vitamin.kr@volny.cz

Konec Aljašky
V minulém čísle Vitamínu Kř! jsme napsali, 

že se k nám doneslo, že ochranáři zničili 
v Labských pískovcích camp Aljaška. Bohužel 
nám to potvrdil kamarád Jéňa, který nám 
poslal i fotku současného stavu.

Zajímalo by nás, který chytrý mozek nadále 
věří tomu, že když zničí kemp (na kterém 
býval pravidelně pořádek), tak donutí jezdit 
trampy a špagátníky do jiné oblasti.

Fotku Aljašky, jak vypadala před zásahem, 
který bezesporu zachránil celý kaňon Labských 
pískovců i s okolním krajem před jistým 
zničením ze strany hord divokých trampů, 
najdeš na straně 2. 

- M -

Koupák končí
Kdo se kdy toulal Hruboskalskem 

snad nemohl tuto legendární osvěžovnu  
v Sedmihorkách za kempem minout. Z venku 
sice připomínala kiosek, ale po bližším ohledání 
jste přišli na její půvab. Ve vnitřní světnici 
byly vystaveny tabule s historickými fotkami 
a textem o počátcích lezení ve Skaláku, mělo 

to zvláštní a příjemnou atmosféru. Personál 
byl milý a tolerantní, ceny levné. Trempům 
a horolezcům zde bylo zkrátka přáno. Těch 
báječných večerů, co se zde na kytaru vyhrálo 
a prokecalo zanechalo v mnoha lidech jistě 
silnou vzpomínku. Nyní po mnoha a mnoha 
letech provozu Koupák končí. Majitel opět 
zvýšil nájem a provozovatel to již nemohl 
utáhnout. 

Proslýchá se, že majitelem je jistá zahraniční 
společnost s neprůhledným vedením, která též 
vlastní celé lázně Sedmihorky, ale neprovozuje 
je. Z tohousuzuji, že konec Koupáku je 
bohužel nadobro zpečetěn. Škoda že již tolik 
vzácných míst neviditelná ruka trhu nadobro 
rozmačkala. Vzpomínka snad zůstane.

- Jarda -

19. oheň Modrých knížek
O víkendu 26. - 28. října 2012 proběhl  

v pořadí již devatenáctý ročník „mírně“ 
recesního ohně osady Modrých knížek. Letos  
s motivem dob nedávno minulých, rudých 
vlajek a vlády jedné strany...

Akce odstartovala v pátek ve večerních 
hodinách příjezdem pátera Koniáše a jeho 
pojízdné hospody U Soudruha vzniklé na plácku 
u silnice na Hvězdu, vytvořené pod heslem: 
Když zavřeli hospodu v Liticích, nepotáhnem 
se do Blížáků, ale uděláme si ji sami. Sice byl 
menší problém s naražením sudu, ale pípa  
s nápisem Kofola tyto trable hravě vyřešila. 
Večer tedy ohrožen nebyl.

Ráno bylo takové zvláštní: Probudil 
mě výkřik: Sněží! Čekám drobné vločky, 
roztávající dřív, než se dotknou země, ale 
když vystrčím hlavu ze spacáku, čelist mi padá 
dost hluboko: Venku leží asi deset čísel a stále 
sněží. Chvílemi se poklidné sněžení mění ve 
vánici, pak s praskání padá strom a boří stánek 
s budovatelskými plakáty, včera vybudovaný. 
Vypadá to, že i poslové ze Sibiře dorazili na 
Modré, tedy vlastně Rudé knížky...

Ani ledové běsnění nezabránilo odpolednímu 
programu, tedy až na dětské hry, ono těch dětí, 
překvapivě, nakonec mnoho nedorazilo. Tak se 
aspoň dospělí s o to větší vervou pustili třeba 

mailto:vitamin.kr%40volny.cz?subject=
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TRAMPSKÉ NOVOROČENKY 2013
Víc jak tři stovky krásných PF 2013, které 

potvrzují, že trampský národ je stále ještě 
národem hravým a se spoustou fantazie.

Najdeš je na:

http://tonyavalon.rajce.idnes.cz/
TRAMPSKE_NOVOROCENKY_2013/ 

Všechny VITAMÍNY KŘ 
jsou ke stažení ...

... na stránkách osady On the roads, kde 
kromě tohoto časopisu najdeš i mnohé další 
zajímavosti z pískovcového trampování.

http://www.ontheroads.net/rubrics/
tramping/vitaminkr/vitaminkr.php 

do kvízu z marxismu-leninismu, Zápotopkova 
maratonu nebo gorodek, u kterých nikdo 
nevěděl, jak se vlastně přesně hrají...

Večer pak teda ty plameny prozářily tmu 
a sníh vrhal blyštivé odlesky, jak už jsem 
tuhle zmiňovala v úvodu. I ten tradiční lyžař 
tam pochopitelně byl: Jen měl k ruce dalšího 
štěkajícího a vrčícího kolegu a sám lyžař trpěl 
utkvělou představou, že je povolán ke strážení 
hranic socialistického ráje. Před nimi pak pelášil 
další zjev, který hlasitě vyvolával, že agent 
SíAjEj, je nebezpečnej a zlej. Po právu byl za 
to na konci boje zakousnut pohraničářským 
psem. A ták. Hrálo se, zpívalo, však to znáte, 
jak to bejvá. Jen ten sníh byl takovým bonusem 
- kolikrát ho zažijete na konci října, zvlášť 
když předchozího dne hledíte na prosluněný a 
jásavý podzim?

(redakčně kráceno)
- Kawi - 

ZAKŠÍNSKÝ TRUBADŮR
Originální trampský ležák

Bohužel, přestaňte kamarádi jásat, nejde  
o nové trampské pivo v Zakšín city, ale „pouze“ 
o prosbu sběratele pivních tácků, který nám 
společně s touto fotkou poslal i dotaz, jestli 
nevíme, kdo tenhle krásný tácek má svědomí. 

Protože by nás 
to taky zajímalo, 
tak pokud někdo ví 
víc než my, budeme 
rádi, když nám na 
redakční mail pošle 
pár vět o tom, jak 
tácek vznikl, kdo ho 
vyrobil a tak...

Rádi to panu  
sběrateli přepošleme a zároveň se poučíme:).

Osadní Rudý koutek

http://tonyavalon.rajce.idnes.cz/TRAMPSKE_NOVOROCENKY_2013/
http://tonyavalon.rajce.idnes.cz/TRAMPSKE_NOVOROCENKY_2013/
http://www.ontheroads.net/rubrics/tramping/vitaminkr/vitaminkr.php
http://www.ontheroads.net/rubrics/tramping/vitaminkr/vitaminkr.php
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Pařát zůstal nehnutě trčet v prostoru a oči zrůdy se pomalu stočily k tělu trampky ležící bezvládně 
na zemi. Horní dva knoflíčky košile se při pádu rozepnuly a odhalily část dívčiny hrudě. Tvor 
zpočátku v rozpacích přešlapoval na místě, ale nakonec se v jeho očích objevil pohled krutého 
rozhodnutí. Pařátem, za přerušovaného vzrušeného dýchání, zamířil ke zbývajícím knoflíčkům, 
když tu nečekaný úder pěstí ochromil na chvilku jeho smysly i sexuální pud a odhodil ho zády 
na pískovcovou stěnu, od které se odrazil rovnou pod nohy urostlého muže v modrém úboru. 
Ano, James Bond, geneticky proměněný v postavu Supermana, přilétl v pravý čas, aby zrůdě 
zabránil v hrůzném činu horšímu smrti. Když se tak stalo, nastal i čas ke konečnému průchodu 
spravedlnosti.
„Řekni mi, kdo vlastně jsi a já ti slibuji řádný vojenský soud a když budeš obzvlášť spolupracovat, 
tak i delší pobyt v našem ozdravném zadržovacím zařízení na Kubě. Jsi nacistická bestie Kluge?  
A proč se tvá teroristická jednotka jmenuje Ochrana přírody? Mluv!“ a ruka Jamese Bonda v podobě 
Supermana sevřela krk zajatce.
Vtom trampka, probouzející se z hluboké mdloby, tiše zasténala a připoutala k sobě zachráncovu 
pozornost. Zajatec, využívajíce této chvilkové nepozornosti a kluzkého slizu vlastní výroby 
stékajícího po jeho krku, prudce trhnul tělem, aby s vítězným skřekem skočil po zádech do 
nenápadné skalní štěrbiny skryté v noční tmě a kmenem borovice. Jeho skřek se pozvolna měnil 
v triumfální, nedbaje svého otloukaného těla při pozvolném pádu zpět na svobodu. James Bond 
se pokusil vměstnat své tělo mezi skálu, ale bohužel svalová dispozice Supermana mu v tom 
zabránila. Chvíli zamyšleně zíral do temnoty průrvy, aby další zasténání obrátilo jeho pozornost 
k tělu trampky. Sklonil se nad ní a ustrnul při pohledu na jemné rysy její tváře ozářené měsícem. Za 
svůj život poznal hodně žen, ale divošská přirozenost této dlouhovlásky a poněkud exotický přízvuk 
v jejím sténání, v němž neomylně rozpoznal lingvistické kořeny hantecu, ho zcela uchvátil. Úplně 
zapomněl na svoji povinnost dopadnout zločince a pomalu natáhl ruku k dívčiným rozepnutým 
knoflíčkům, aby je pomalu a jemně zapnul…
Poté se podíval na hodinky, aby po chvilce hledání našel na třetím spodním displeji zleva odpočet 
času, který mu zbývá do zpětného získání podoby Jamese Bonda. Nakonec vzal trampku do 
náruče a opatrně se i s ní vznesl nad koruny stromů s myšlenkou na to, že první tvář, kterou dívka 
uvidí po svém probuzení ze mdlob, musí být ta jeho původní, která omámila celou řadu bondgirls 
a těšilo ho, že čas zpětné tělesné transformace se rychle blíží.

***

Vzdálené hlasy, praskání větví pod nohama bezpochybně těžkých kanad a probleskující kužely 
baterek se díky neuvěřitelné náhodě (která se však pravidelně stává všem těm, kteří kráčejí 
čestně a nebojácně po své stezce) pomalu blížily k místu nedávného střetnutí Jamese Bonda 
s tvorem zvaným Kluge.
V čele dusajícího davu se potichu plížil Kapitán Klos společně se zadýchaným vůdcem Roverských 
patriotů, který věrný své image táhnul na zádech batoh v podobě středně velkého menhiru. Klos si 
vybavil Bondovo podezření ohledně obsahu této hromady bagáže a s jistým ulehčením si pomyslel, 
že pokud má James pravdu, raketová střela Patriot se jim možná bude zatraceně hodit. Znenadání 
však jeho devátý rozvědčický smysl začal bít na poplach! Rychle ulehl k zemi, aby co nejvíce 
splýval s okolím a do nosu ho uhodil pach působící náhlou nevolnost. Když se přestal dávit a ovládl 
zbytky svých zmasakrovaných čichových buněk, nahmatal na zemi kus ležícího hadru. Jeho nález 
o něco později způsobil radostný úžas mezi všemi. Byl to totiž kus trička z tvora, o kterém byl 
Klos bytostně přesvědčen, že jde o nacistického zločince Klugeho. Kromě smradu a zbytků slizu 
to potvrzoval i zbytek nápisu hlásající světu, že jeho původní majitel není obyčejný člověk, ale 
archeolog.
„Zdá se, že mu někdo natrhl triko a zdá se, že jsme na dobré stopě,“ pronesl s uspokojením 
Velký patriot a pozorně se rozhlédl kolem sebe. „Tato těsná průrva, kterou jsem nikdy nešel, vede 
k jednomu z našich campů. Dá se však i obejít podél skalních stěn a proto navrhuji k němu dojít  
a v klidu a pohodlí se při válečné poradě dohodnout co dál.“ Návrh byl jeho roverskými podřízenými 
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jednohlasně přijat. Dokonce i Klos pocítil touhu po odpočinku. Jaké však bylo jejich překvapení, 
když na dotyčném campu našli osamocenou plačící dívku, ve které rozvědčík poznal vychrtlou a 
fanatickou členku komanda Ochrany přírody, s níž měl naposledy tu čest při svém dramatickém 
seznámení s Jamesem Bondem - ano, šlo o tu blahem slintající uctívačku Velkého sedimenta, těšící 
se na vyříznuté srdce tehdy zajatého a k obětování připraveného Jamese Bonda.
Ihned oznámil všem přítomným své zjištění. Přerod osamocené plačící dívky do ještě více plačící 
svázané zajatkyně byl dílem okamžiku. Bohužel, na všechny otázky reagovala ještě větším pláčem, 
trhavým pohybem ramínek a neartikulovaným skučením…
Kapitán Klos, kterého tato parodie na výslech poněkud nudila, zatím zvědavě prolézal trampskou 
základnu, aby posléze zahlédl malý papírek pohozený na hromádce slehlých suchých kapradin. 
Zvedl ho a začal číst: „Kamarádi a kamarádky, zveme vás na náš 5. podzimní oheň, který vzplane…. 
Ahoj v Roverských horách! Roverští patrioti. To je co?“ zeptal se zvědavě.
„To je pozvání na tu naši akci, ze které právě jdeme dáti průchod spravedlnosti,“ odvětil úslužně 
vedle stojící jakýsi řadový člen Roverských patriotů.
„Hm, a proč je na obrázku toho pozvání indiánský totem, všude okolo les a lesní zvířátka, když ta 
vaše akce byla u pivního kiosku na kraji vesnice? Automobily tu taky nejsou nakreslený.“
Kolem Kapitána Klose se rozprostřelo ticho, ale vše pohotově vysvětlil přicházející Velký patriot, 
který otázky zaslechl.
„To máš tak, Klosi, máme spoustu nepřátel, a aby tito nepřejícníci, kteří nechápou náš přínos 
Roverským horám nemohli narušit naše setkání, tak na obrázku je záměrně namalováno prostředí, 
kde bysme trampský potlach opravdu nikdy nedělali.“
„Aha, již chápu. Matení nepřítele falešnou zprávou,“ zvolal Klos spokojeně „S tím u nás v Rusku 
máme bohaté zkušenosti. Je vidět, že jste zkušení rozvědčíci, ačkoliv ten výslech tomu neodpovídá. 
Dovolíte, aby vám předvedl, co nás v mládí učil soudruh Dzeržinski?“
Pod převisem znovu zavládlo ticho, dokonce i zajatkyně přestala plakat a Klos pomalu vytáhl 
z kapsy vojenský otvírák na konzervy.
„Myslím, že to nebude potřeba,“ ozval se ze tmy tichý hluboký hlas, který na sebe vzal postavu 
vysokého vandráka. Klos po chvilce pozorného zvažování a pozorování postavy patriotům dosud 
neznámého trampa, schoval otvírák zpět do kapsy.
„A máte nějaký lepší nápad, Trampe?“
„Ano, nechat na pokoji tuhle holku, který se zbořil svět, když viděla, jak její obdivovaný sedimentí 
guru odtud utíká jak spráskaný pes.“
„Myslíte Klugeho?“
„Jo, běžel tu před chvilkou kolem nás.“
„A to jsi ho nechal utéci, kamaráde?“ ozval se doposud pozorně poslouchající Velký patriot.
„Ne. Poslal jsem na něho Marušku.“
Kapitán Klos si maně vzpomněl na dlouhovlasou dívku běhající po kmenech borovic s mačetou 
upevněnou na zádech a skoro mu Klugeho začalo být líto.
„Ale to byl nerozum, pustit za tou bestií osamocenou kamarádku!“ nesouhlasně zvolal ne zcela 
informovaný patriotí šéf za souhlasného přizvukování ostatních.
„Taky si myslím,“ souhlasil ponuře Tramp. „Aby z toho Maruš neměla na krku zabití v afektu, jestli 
ho dožene… A kdepak máte kolegu Kapitáne Klosi? Nelítá vám někde?“
„Jak to víte?“ odtušil Klos, kterého u Trampa po předchozích zkušenostech jen máloco dokázalo 
překvapit…
„Ale, chvilku před tím, než jsme potkali tu bestii, jsme na obloze viděli letět mužskou postavu 
držící v náručí bezvládné dívčí tělo. Přišlo nám to v tu chvíli velmi americké, a když vás tak tady 
vidím, tak je mi v tu ránu jasné, kdo ten letící muž asi mohl být.“
Velký patriot se s podezřením na Trampa podíval. „A to bezvládné tělo ti nepřišlo divný?“ 
„Ne, proč? Chvilku před tím jsme s Maruš po netu surfovali s naším vyhledávacím programem 
Orwell 1984 a ten nám hlásil zmizení jakési IK alias Kiwi, právě uprostřed těchto skal. Nebyl 
problém si domyslet, čí byla ta dívčí postava.“
„A odkud tedy seš, kamaráde, že víš takovéhle věci?“ zhoupl se Velký patriot na svých patách, 
palce zaklínil za opasek a významně se rozhlédl po okolí, kde všichni pozorně sledovali, co se bude 
dít.
„To bych nerad říkal na veřejnosti, kamaráde,“ odtušil Tramp a s nelíčeným zájmem se věnoval 
pozorování ve tmě skrytého vršku vedle rostoucí borovice.
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Velký patriot se významně usmál. „To bys mohl, kamaráde, tvrdit, že jsi třebááá, počkej, já na to 
přijdu. Třéébáá z…“
Tramp přestal sledovat vršek borovice, přenesl svůj pohled o několik pater níž a pak se naklonil 
k Velkému patriotovi a něco mu zašeptal do ucha.
„Cože? Z ministerstva trampi…?“zasípal překvapeně velký roverský vůdce a zmlkl. Jeho tělesná 
schránka jakýmsi zázrakem na sebe opět vzala původní objem středně velkýho mastodonta a pod 
převisem se zase dalo nejen líp dýchat, ale i pohybovat.
„To nám tady chybělo…“ zaznělo unisono z úst okolních patriotů.
„Ministerstvo trampingu?“ naklonil se kapitán Klos k nejbližšímu patriotovi. „Co je co?“
Oslovený Roverský patriot se zachmuřil a pak zamumlal pod nos něco o drsnejch trampech jezdících 
na Brdy a tak…“
„Takže vy, Roverští patrioti, nejste výkvětem trampingu?“ ozval se překvapeně Klos.
„No, to jasně že jsme, to je bez debat, ale jsme výkvětem trochu jinak, to ti těžko můžu vysvětlit, 
když nejsi Roverský patriot. Víš, stav duše a tak…“ odtušil odmítavě tázaný. „Věnujme se raději 
zajatkyni, která nám jistě odhalí mnohé z temných plánů Vy víte koho.“
Tato slova byla vodou na mlýn patriotímu šerifovi, kterému se s náhle nabytou sebedůvěrou vrátila 
i původní velikost.
„Pravdu díš, můj bratře Pravá ruko. Učiňme vše, aby zajatkyně promluvila, kde máme hledat Vy 
víte koho!“
Ta zatím se zavřenýma očima seděla schoulená v hluboké depresi v chrápališti campu. Při šerifových 
slovech se otřásla, otevřela oči hrůzou a pomalu se začala sunout do tmavého koutu převisu.
„Poslouchej mě dobře,“ naklonil se Velký patriot nad zajatkyni, „buď nám tady zazpíváš, nebo 
budeš až do rána nosit můj bágl kolem Taťky Vlhoště a věř mi, vím sám nejlíp, že není o co stát.“
Oči zajatkyně zalily slzy úlevy a obličej prosvítil nesmělý úsměv. Pomalu povstala a se slovy „…
když je to tak“, začala zpívat na celé údolí píseň jednouchého rytmu, ale velkých slov!

V dobách dobrých i zlých nad námi tu ční
A bude tu, až my tu nebudem
Jak pro generace trampů mnohých
I pro nás stal se osudem

Nad námi jeho vrchol bdí
A to nám sílu dává
Naděje skryté v nás probudí
Je čas hájit svá stará práva

Ten vrchol kamenný
zná dobře všech blesků sílu
My k němu vždy oči napřáhnem
Když zas nám chtějí brát,
již posté, tu naši víru

V myšlenkách stále tě prosíme
Prosíme, OTČE všech trempů
Nedovol té moci zlovolné
záhubu těch našich kempů

I kdyby stokrát nás hubili
My vždycky povstaneme
Věrné tvé děti, Vlhošti
Navždy zůstaneme!

Když skončila, všude vládlo šokované ticho.
„Odkud jsi vzala slova této písně,“ vykřikl patriot, kterého jeho boss chvíli před tím nazval Pravou 
rukou. „Vždyť ty jsem složil já pod vlivem dějinných událostí, které hýbaly Roverkami, když zde 
hrozil zánik trampingu! A tato posvátná slova byla zveřejněná pouze v prvním čísle naší Roverské 
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Sosny a tu předáváme dál jedině po tajném zlamovacím ručním trampském rituálu a s upřeným 
pohledem do kamarádových očí, sledujíce, jestli bude pohled obdarovaným opětován upřímně.“
Dívka opětovala úžas Pravé ruky. „Ty jsi autorem slov našeho chorálu, kterým vyznáváme svůj 
obdiv k dílu Velkého sedimenta!?“
Nečekaně odhalený autor i dívka při těchto slovech došli až k sobě. Jejich hrudě se jim v citovém 
rozpoložení trhaně zdvihaly v mohutných nádeších a výdeších.
„Tak jsi autorem Textu…!“ zašeptala.
„Ty jsi ho tak krásně zazpívala...!“ odvětil dojatě Pravá ruka.
Zajatkyně trhla svojí hlavou vzhůru a pohleděla na ostatní.
„Potom nemůžete být tak špatní, jak nám bylo pořád opakováno, když ve vašich řadách dlí tak 
geniální básník! Vše vám řeknu a svojí výpovědí snad postavím most přes propast našich hlubokých 
nedorozumění a společně budeme chránit tento nádherný kraj proti mnohým nebezpečím!“
„Velký sediment s Ťaťkou Vlhoštěm mi to odpustí, protože mír už musí vládnout naší krajinou….“  
A její hlava se sklonila k tiché modlitbě, po jejímž skončení se rozhlédla kolem sebe, a sice tiše, 
ale zřetelně pronesla: „Náš vůdce se uchýlil do svatyně boha Šivy.“
Po těchto slovech nastalo ticho, 
které bolelo v uších.
„Jaká svatyně boha Šivy, 
proboha?“ ozvala se po chvilce 
hromadná otázka.
„Já nevím, Vůdce a náš guru před 
časem říkal, že tuhle svatyni tady 
na Roverkách všichni zasvěcení 
znají. Všichni, kteří opravdu 
milují pískovce a vitamín kř mezi 
zuby. Ale počkejte, nazýval ji  
i jiným jménem. Jak jen znělo…“
Roverští patrioti se začali 
vzájemně překřikovat s desítkami 
různých místních názvů, ale 
nešťastná, teď již bývalá, 
zajatkyně jen kroutila odmítavě 
hlavou.
„Ticho!“ zařval Velký patriot  
a po chvilce pokračoval. „A jak se 
pozná ta svatyně boha Šivy? To má bejt nějaká hospoda, nebo převis, nebo Správa CHKO? Jak to 
k čertu vypadá?“
Bývalá zajatkyně se pod jeho dominantním pohledem schoulila zpět do sebe a jen špitla, že neví.
Pohled Kapitána Klose se střetl s pohledem Trampa. Ten s lehkým pousmáním zaujal pravoruký 
poklopcový postoj, tak důvěrně známý všem pubertálním fanynkám božského Majkla. Klos pokýval 
spokojeně hlavou a obrátil svoji pozornost na patriotího bosse.
„My tady s Trampem si myslíme, že svatyně boha Šivy musí mít podobu velkého mužského údu, 
protože bůh Šiva je kromě jiného i bůh vesmírné plodnosti nesmírné a v Indii mu mužské údy staví 
v jeho svatyních na jeho počest. Tak přemýšlejte, jestli není ve skalách nějaký útvar, který vypadá 
jako č..., však Vy víte, o kom mluvím.“
Tváře a pohledy patriotů upřené na kapitána Klose začaly pomalu nabírat celou škálu úsměvů  
a významných pomrkávání…
„Jako č...?“
„Jó aháá…!“
„Jako Č....“ 
A do všeobecného pochechtávání pronesl Velký patriot zcela zřetelně: „Tak to bychom tady  
o něčem věděli.“

Pokračování v dalším čísle Vitamínu Kř!

- Pro Vitamín Kř! dodává přímo z terénu náš zvláštní válečný zpravodaj -

Vlhošť v době těchto dějinných událostí
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Stormův kříž

Bludiště skalnatých roklí Českého Švýcarska se stala osudnou šestiletému chlapci z Rynartic, 
vesnice na jižním konci toho kraje. Na svatého Jana 24. června 1855 se vydal do lesa na borůvky. 
Nešel sám, vzal sebou holčičku ze sousedství, nebylo jí ani pět roků. Rodiče se začali shánět po 
dětech již v časném odpoledni, když začalo pršet. Když k večeru déšť zesílil, hledala děti v okolních 
skalách již téměř celá vesnice. Hledali a volali dlouho do noci, ale marně. Druhý den prohledávalo 
rokle již sto lidí z Rynartic a s nimi odrostlejší mládež, lesní personál a pohraniční finanční stráž. Když 
nadešel večer před další deštivou nocí, pátrači se vrátili z lesů zpět bez dětí. Třetí den prohledali, 
na základě výzvy okresních úřadů v České Kamenici a v Rumburku, celý bludný a skalnatý kraj 
Českého Švýcarska již obyvatelé všech obcí mezi Vysokou a Krásnou Lípou, hledali dokonce i na 
Saské straně Křinice, ale zase marně. Až pozdě večer toho dne, 26. června, byly obě děti, a to 
ještě náhodou, nalezeny v odlehlé rokli zvané Königsteichgrund. Úzká skalnatá a lesní rokle leží na 
opačné straně Rudolfova kamene (Ostrohu) než Rynartice, vzdálená od nich více než 3 km vzdušnou 
čárou, roklemi a lesy ještě mnohem dál. Děti tam našla při sekání lesní trávy Františka Hackelová. 
Děvčátko ještě žilo, ale chlapec, který ležel opodál, byl mrtev, zemřel patrně hladem, vysílením  

a prochlazením. Dívku se podařilo 
zachránit, chlapci vytesali na 
místě, kde zemřel, do nevysokého 
kamene kříž s letopočtem smrti. 
Říká se tam u Stormova kříže, 
ale stejně tak dobře by se to 
místo mohlo nazývat u kříže dětí 
Stromových, protože oba malí 
sběrači svatojánských borůvek 
se jmenovali shodně - Stormovi, 
aniž byli příbuzní.

Najít bez popisu onu rokli 
není snadné, již proto, že není 
uvedena v žádné mapě Českého 
Švýcarska. Pokud ten, kdo ji 
chce nalézt, vyjde z Jetřichovic, 
musí jít vzhůru po zelené značce 
až na hřbet, na místo zvané 
na mapách Pohovka. Odtud 
zase dolů ve stejném směru již 
neznačeným Malým Mokrým 
dolem. Asi po půl kilometru 
přichází zprava - v místě, kde je 
do skály vytesán vpravo skalní 
sklípek a vlevo je osamělá skála 
s „kapací studánkou“ - dolinka. 
Tou je nutno jít další asi třetinu 
kilometru a kámen s křížkem 
obou zbloudilých dětí leží v lese 
asi třicet metrů vlevo nad dnem 
rokle, tedy vlastně na její pravé 
straně.

- Miloslav Nevrlý - Ilustrace: Petr Polda
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Bylo nebylo a na Roverkách, tedy v kraji 
kde voda (hlavně v neděli ráno) bývá docela 
nedostatkovým „zbožím“, se skví v plné 
kráse další opravená studánka. Stejně jako  
u předchozí studánky pod Hvězdou to má tento 
dobrý skutek na svědomí Miki a celá tlupa 
jeho zabahněných kamarádek a kamarádů. 
Z uvedených fotek je vidět, že to byla docela 
dřina.

Požádal jsem proto přímo Mikiho, aby o tom 
něco napsal, protože to tak bude nejlepší.

-T-

Stavba nové zídky (Wolf, Jerry, Jitka vše kontroluje)

Výkop v rozbahněném terénu - práce pouze pro chlapy 
(Buky, Exot, Jifi)

Čištění záchytných skruží - ta voda nevypadá jako pitná 
(Buky, Exot, Jifi, Vilma nevěřícně zírá)

Materiál i pracovní síla jsou na místě, rekonstrukce 
začíná (Jitka, Buky, Exot)

Protože z Heřmánecké studánky se 
postupem času stala zapáchající bažina, 
rozhodli jsme se pro generální opravu. První 
fáze proběhla na jarní brigádě 2012. Vyčistili 
jsme skruž, vodu z prameniště zachytili 
pomocí trativodů a natáhli novou hadici  
k výtoku. Přes léto jsme potom provedli 
terénní úpravy, vystavěli novou kamennou 
zídku a zakryli skruž betonovým poklopem. 
Byla to práce namáhavá, ale podařilo se. 
Voda teče jako dřív a rybník v Heřmánkách je 
opět plný. Za to patří dík především Exotovi, 
Bukymu, Jifimu, Wolfovi, Jitce, Viki, Kamile, 
Veverce, Leňárkovi, Jerrymu a dalším, kteří 
přiložili ruku k dílu. 

Miki

Fotka opravené a trampy hojně využívané 
studánky je straně 2.



strana  12         Vitamín KŘ

Trempové a horolezci se v pískovcových 
skalách Čech potkávají už od pradávna. Tyto 
dvě subkultury toho mají mnoho společného, 
přestože vedou prakticky paralelní život. 
V Čechách vznikají de facto ve stejném 
časovém období. Mezi jejich hlavní společné 
rysy patří zejména vztah k pískovcové 
krajině a netradiční forma jejího využívání. 
Jak trempové, tak horolezci byli, a často 
také stále jsou z pohledu širší veřejnosti 
vnímáni jako asociálové nebo blázni bez 
většího přínosu pro společnost. Často se také 
dostávají do konfliktu se státními orgány, 
coby nekontrovatelná skupina lidí, která má 
životní priority jinak uspořádané a proto je 
obtížně manipulovatelná. Jak je možné že 
z obou těchto skupin vyšlo tolik zajímavých 
osobností? Asi právě proto.

Tak tedy teď trochu z té dávné historie 
špagátnictví v českých pískovcových 
oblastech, aneb malé seznámení s tím jak 
vlastně začala činnost kolegů ze skal.

Tradice pískovcového horolezectví do Čech 
přišla ze sousedního Saska, kde se ve skalách 
Saského Švýcarska pod vlivem zkušeností 
ukula první pravidla lezení po pískovcích na 
světě. Ta se vyznačují zejména uplatněním 
maximální čistoty výstupů, ohledem k přírodě 
a kladou vysoké nároky na psychickou  
a fyzickou přípravu. Jejich hlavní priority 
lze shrnout do několika bodů: prvovýstupy 
dělat od spodu, využívat minimum umělého 
jištění, nepoužívat umělé pomůcky, neničit 
skálu. Skupinky lezců postupně pronikaly 
ze Saska na naše území, nejprve do oblasti 
Sudet, později i do Českého Ráje. Jejich 
hlavní motivací nebyl pouze sport, ale 
především touha poznat nepoznané. Stanout 
na výrazných krajinných dominantách, kde 
doposud člověk nikdy nebyl a rozhlédnout se 
do krajiny. 

Co je známo, tak vůbec první vylezená 
pískovcová věž na našem území byla Fellerova 
věž v Krkavčích skalách, nedaleko Horního 
sedla. Prvovýstup byl uskutečněn v roce 
1894 tehdy ještě s umělými pomůckami. Již 
v roce 1907 byl na našem území založen první 
ryze český lezecký spolek s názvem Lezecký 
kroužek Prachov (LKP). Spolková činnost 
byla přerušena první válkou, muži odešli na 
frontu, v Sasku dokonce došlo k úřednímu 

zákazu lezení po skalách. Železo potřebné 
na jistící kruhy bylo třeba do kanónů a lidské 
síly potřebovala fronta. Brzo po konci války 
však došlo k novému rozvoji pískovcového 
horolezectví. Do Čech začínají hojně vyjíždět 
lezci ze Saska a Sudet. Jak vidno tento sport, 
stejně jako přírodní procesy které odpradávna 
utvářejí krajinu skalních měst, nezná hranic 
států. Jsou objevovány doposud nepoznané 
části nejen Labských pískovců, ale i Českého 
ráje, Adršpachu a dalších oblastí. Ještě před 
koncem první světové války vznikají výstupy 
až VII stupně obtížnosti. Tyto cesty i v dnešní 
době vyvolávají v myslích současných lezců 
značný respekt.

Po první světové válce nastupuje éra 
velkých objevů a výstupů. Lezecká iniciativa 

Věž Taktovka, jeden z prubířských kamenů Skaláku, byla 
slezena již před druhou světovou válkou. (foto: autor) 
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se přesouvá do Čech. Na scénu přicházejí 
česky mluvící lezci, kteří se rychle učí od 
kolegů ze Saska a pohraničí. Nejprve přelézají 
všechny do té doby vylezené věže a pak 
přidávají i řadu nových prvovýstupů. Píší se 
počátky českého pískovcového horolezectví, 
které je vázáno na několik part, lezci se mezi 
sebou často dobře znají. Začínají se utvářet 
první české horolezecké spolky. Činnost 
po válce obnovuje LKP, vzniká Klub Alpistů 
Československých (KAČS) a objevují se  
i další neoficiálně organizované party lezců. 
I když mnoho krajinných dominant jako 
Kobyla, Prachovská jehla a Čapka, Kapelník, 
Taktovka a desítky dalších jsou již vylezeny 
Sasy, naši lezci přidávají také mnoho 
významných zářezů. Přichází však válka, 
která opět znamená útlum lezení, zejména 
pro Němce. Přestože jsou Čechy prakticky 
součástí Říše, německá činnost ve skalách 
paradoxně ustává. Naopak Český ráj, který 
jako jediná velká pískovcová oblast zůstal 
územně příslušný Protektorátu, je hojně 
navštěvován českými horolezci.

Jak válka postupovala, ve skalách Českého 
ráje se začali ukrývat pronásledovaní 
lidé, jako třeba Joska Smítka svérázný  
a velmi dobrý turnovský lezec vychovaný 
Hruboskalskem, který odmítl odejít na nucené 
práce s tím, že pro fašisty pracovat nebude. 
Během jeho skrývání ve zdejších skalách si 

krátil čas údržbou jištění, výchovou mladé 
generace horolezců a také stačil vytvořit 
s ostatními kamarády mnoho špičkových 
prvovýstupů. Legendární se stala Kouřová 
cesta na Daliborku, ve které byl prvně použit 
stupeň klasifikace VIIb (do té doby nejtěžší 
cesty měli pouze označení VII, vyšší se 
nepoužívalo) a tím tak vlastně bylo zavedeno 
jemnější dělení pískovcové stupnice na 
písmena. Uskutečnil také např. prvovýstup 
velmi dlouhou a málo jištěnou Smítkovou 
spárou na Rakev v Příhrazech. Jedním z jeho 
posledních prvovýstupů se stala Smítkova 
cesta na Dominstein, která byla jako první 
vůbec klasifikována stupněm VIIc. Joska 
Smítka několikrát unik nacistů, jeho životní 
osud vydal na celou knihu a dokonce  
i na krátký televizní film (obojí s názvem 
Kamarád ze skal). Nakonec však byl dopaden 
a spolu s dalšími svými kamarády převezen 
do Terezína. Když na dvoře Malé pevnosti 27. 
března 1945 začali vyvolávat jména, mnozí si 
mysleli, že se fašismu krátí dech a z věznice 
již propouštějí. Mezi jmenovanými byl 
Josef Smítka. Skutečnou pravdu si nejspíše 
uvědomili až během průchodu úzkou brankou 
terezínského popraviště, kde kulky popravčí 
čety přetnuly, během jedné z posledních 
terezínských poprav, pramen jeho života. 
Tak skončila i jedna kapitola dějin lezení  
a objevování pískovcových skal.

Z leva Vladimír Chroust Procházka, Manfred Kauschka a Joska Smítko.  
Muže, kteří se vepsali do historie českého pískovcového horolezectví spojoval sen vylézt na Kobylu,  

asi nejznámější českou pískovcovou věž. (archiv Matthiase Großera).
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Závěrem malý slovníček:

Smyčka

Specialita pískovcového lezení. Zakládá se 
do puklin uzlem, který se při případném pádu 
zaklíní a ideálně pád zastaví. Plní obdobnou 
funkci jako kovové vklíněnce, ale nepoškozuje 
měkkou skálu.

Kruh

Objevuje se ve stěnách pískovcových 
skal, tam kde se nelze zajistit smyčkami. 
Délka dříku ve skále obvykle přesahuje  
15 cm. Kruhy se vyráběly z ocele a do skály 
se témovaly olovem a betonem. Dnes se 
používají nerezové kruhy a speciální kotvící 
pryskyřice.

Slaňovací kruh

Velké oko na vrcholcích skal. Protahuje se 
jím lano při slaňování. Obvykle trochu trčí ze 
skály, to je kvůli tomu, aby šlo lano dobře 
stáhnout a nedřelo.

Vrcholová kniha

To jsou ty železné krabičky. Nejčastěji se 
dávají na věže, na masivech jsou spíše 
výjimečně. V Čechách bychom jen stěží 
hledali věž, na které není vrcholovka. Plní 
prakticky totožnou funkci jako kempovky. 
Zápisy jsou však poněkud strožejší, obvykle 
se uvádí pouze lezecká příslušnost (oddíl),  
jména, datum a cesta, kterou bylo vylezeno 
na věž. Popsané vrcholovky se archivují, 
např. v oblasti Labských pískovců mají 
dokonce vytvořen speciální fond na SOkA 
Děčín, jinde je mají v držení správci oblastí.

Klasifikace

Má ji každá cesta. Jde o subjektivní hodnocení 
obtížnosti výstupu. Pískovcová klasifikace 
se píše římskými písmeny a od VII. stupně  
je jemněji dělena pomocí písmen á, bé a cé. 
V současnosti dosahuje nejtěžšího stupně 
XIa.

Zapovězeno jest:

používat na pískovci skoby, železné vklíněnce, 
lézt po mokré skále, používat magnesium. 
Kolem toho posledního se vedou neustálé 
žabomyší války. Inu i horolezce lze dělit na 
sportovce a romantiky, dnes asi více jak kdy 
dříve. 

 - Jarda - 

BŘEZNOVÉ RÁNO  
pod skalním převisem ...

...studené boty, vlasy a vousy vonící 
březovým dýmem, touha zůstat co nejdéle ve 
vyhřátém spacím pytli. Mezi zuby skřípá písek 
v ovesných vločkách. Za zády se ti ozve zvuk. 
Pět metrů od vychládajícího ohniště přechází 
v novém sněhu beze spěchu, ale s ostražitým 
funěním obrovský kňour. Vidíš, jak tě pozoruje, 
ale nenechá se rušit, stoupá mezi stromy svou 
stezkou k hřebeni. Černé zvíře zmizelo, je 
čas vstávat, nad Lorencovým dolem již volají 
středověkým hlasem krkavci, velcí černí ptáci. 
Minula doba chladných únorových krkavčích 
lásek, nadešel čas hnízd, starostí o kropenatá 
vejce, čas plachého skrývání před lidmi. Nad 
převisem spadá ze skalnaté roklinky dva 
metry vysoký andělský vodopád, v Zadní zemi 
vzácný úkaz. Dosud teče silným březnovým 
proudem, ale za srpnových veder bude jen 
namáhavě kanout po kapkách do vlhkého 
písku, ze kterého budou za polední dychtivě 
pít vosy, a abys získal vodu na jitřní čaj, budeš 
muset postavit plechovku pod skalní stěnu již 
večer. Nyní je ale březen a dosud je možné 
smýt ze sebe pod chladnou vodou celozimní 
lenivou ospalost, své zimní hříchy. Pak už 
jen uklidíš ohniště, na tmavý uhlazený písek 
položíš zelenou smrkovou haluz a vydáš se 
tam, kam tě volají krkavci, černí ptáci.

- Miloslav Nevrlý - 

Z knihy CHVÁLY ZADNÍ ZEMĚ
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...blížil se konec zimy, pršelo a všude se 
válely vodou nacucané hromady tajícího 
sněhu. Ani jsme se s Chemikem, Indym  
a dalšími raději nenamáhali jít v Blížákách 
do hospody, protože nám bylo jasný, že by 
nás z ní pak do toho marastu nikdo nedostal.

Na přespání jsme zvolili Náhodu, protože 
se nám v tom všem opravdu nechtělo jít 
příliš daleko a i tak tahle cesta noční tmou 
v neustálém dešti, v bílých sračkách (dámy 
a romantici odpustí) s ledovou krustou na 
povrchu patří na čelné místo v mé soukromé 
hitparádě nejhnusnějších pátečních cest 
od nádraží do lesa. Když jsme konečně 
doklopýtali kluzkou a bořivou hmotou pod 
Náhodu, ještě jsme museli pracně zdolat 
skluzavku, která se vytvořila z toho prudkého 
svahu, po němž vede pěšina vzhůru na kemp.

Dřevo u ohniště nebylo, pokud nepočítám 
slušnou hromádku březových polínek 
z čerstvého (!) stromu. Zanadávali jsme si  
a vyšli ven hledat soušku, kterou jsme v okolí 
tohoto totálně vybraného fleku po delším 
namáhavém hledání našli. Její zpracování 
při svitu baterky bylo dílem okamžiku  
a několika následných držkopádů po kluzké 
zemi při její donášce pod převis.

Odměna se však dostavila v podobě 
krásného hřejivého ohně, horkého čaje, jídla 
a suchého oblečení. Šli jsme spát a oheň 
živený tlustými poleny ještě jasně hořel…

Z počínajícího spánku nás vyrušily hlasy, 
spíše křik několika příchozích, kteří se 
k Náhodě šplhali prudkou ledovkou vzhůru, 
občas padajíce zpět dolů. Zvědavě jsme 
čekali o koho jde a dočkali jsme se. Šlo  
o čtyři známé roverské postavičky, které 
s ohledem na nadcházející další děj nebudu 
raději jmenovat, navíc před časem Moby 
plánoval vydávání časopisu pro pískovcové 
trampy a mohl by se mi pomstít:).

Byli čtyři a bylo na nich vidět, že se 
v hospodě dlouho odhodlávali k tomu, 
aby opustili její útulné teplíčko. Upozornili 
jsme je, že jsme už skoro spali, což vzali 
kamarádsky na vědomí. Sedli o ohni, hřáli se 
a bavili se mezi sebou. Dlouho. Nebudili nás 
ani tak svojí řečí, jako spíše svými ohledy na 

nás. Když se některý z nich zapomněl a ze 
šeptání přešel k hlasité mluvě, zbývající tři 
na něho prudce zasyčeli „PŠŠŠT!“

No řekněte - nebudilo by vás to? Nás jo.

Když se dosyta ohřáli a vysyčeli, rozhodli 
se, že budou pokračovat dál na Key Way.

Svým hromadným pádem dolů ze 
svahu, připomínající nejlepší léta němé  
(v tomto případě hlučné) grotesky nás docela  
i pobavili. Odpustili jsme jim a snažili se 
znovu ponořit do říše snů. Ale již po pár 
minutách, uplynulých od jejich odchodu, 
se z dálky začal ozývat strašný řev, ječení, 
místy snad i kvičení. Nechápavě jsme se 
opět začali probouzet z polospánku a vše 
zhodnotili slovy, že nechápeme, proč dělají 
takovej bordel, že zas tak ožralí nebyli… 

Po hodně dlouhé době nastalo konečně 
ticho a my mohli spokojeně usnout.

Ráno bylo výrazně veselejší. Nepršelo, 
dokonce jsme měli i dost dřeva z noční soušky 
a tak jsme si na pohodu uvařili snídani, zjistili 
z kempovky jméno blba, který tam nechal 
to čerstvé březové dřevo a ještě se tím 
pochlubil, sbalili usárny a sklouzli prudkým 
svahem dolů, pobavení veselou vzpomínkou 
na naše čtyři noční artistické návštěvníky.

Když jsme vyšli na kraj lesa, k poli, za 
nímž se tyčí ve své majestátnosti Vlhošť, 
tak jsme jen nechápavě zírali před sebe, 
přemýšleli, jestli se nám to nezdá, a když 
jsme se všichni společně ujistili, že vidíme 
totéž, dostavily se hotové řehtací orgie. 
Opravdu to byl „ten smích, až jsme se za 
břicho popadali“.

Vše hned rád vysvětlím.

Muselo být na Roverkách opravdu mokro. 
Uprostřed louky se totiž rozprostíralo jezero. 
Žádná maxilouže, ale opravdové jezero! Bylo 
dlouhé asi sto metrů a široké odhadem tak 
třicet. Jak bylo hluboké, nevím, zeptejte se 
jiných, protože přímo z místa, kde jsme řvali 
smíchy, vedly sněhem čtyři řádky stop našich 
nočních návštěvníků, aby pokračovaly napříč 
celým tím velkým jezerem, zanechávající za 
sebou rozlámaný led...

-Tony- 



strana  16         Vitamín KŘ

Málo známé zbytky hrádku či opevněného 
sídla zvaného Radeč, nacházející se na dlouhé 
úzké ostrožně asi 0,5 km západojihozápadně 
od Arboreta Bukovina u Hrubé Skály (nad 
rozcestím zelené a modré turistické značky), 
byly odbornou veřejností „objeveny“ až 
roku 1989, kdy o nich turnovské archeology 
informoval nálezce z řad laické veřejnosti. 

Na lokalitu se dostanete krátkým strmým 
výstupem od výše uvedeného rozcestí nebo 
pohodlněji pěšinou ze směru pokračující 
ostrožny, od Nouzova. Od tohoto pokračujícího 
hřebene je areál oddělen hlubokým ve skále 
vytesaným příkopem. 

Na ploše první části lokality, snad původního 
předhradí, se v severozápadní části nachází 
nepříliš výrazné čtvercové zahloubení, 
pravděpodobně pozůstatek podvalí dřevěné 
obytné stavby, jejíž dvě strany byly částečně 
vytesané do skalního podloží. Za ním je ostrožna 
v nejužším místě přeťata dalším, tentokrát 
již málo výrazným a snad v plném rozsahu 
nedokončeným příkopem. V takto odděleném 
jádru hrádku spatří pozorný návštěvník 
nevýrazné zbytky dalších zahloubení, svědčící 
o existenci dalších pravděpodobně dřevěných 
staveb, a je zde patrné i částečné přitesání 
skalního bloku. 

Jižně pod hrádkem se nachází okrouhlý 
zahloubený objekt, sloužící původně zřejmě 
jako studna či cisterna. Některé terénní 
pozůstatky naznačují,  že opevnění hrádku 
nemuselo být úplně dokončeno; to může v tuto 
chvíli ale potvrdit či vyvrátit jen archeologický 
výzkum.

Historie sídla ani důvody jeho vzniku nejsou 
dosud známé. Zlomky keramiky nalezené 
při povrchovém průzkumu pocházejí z 15. 
století, jejich malý počet a vypovídací hodnota 
ale jednoznačné hodnocení neumožňují. 
Analogické případy z blízkých hradů, např. 

Radeč, do skály vytesaný příkop v čele ostrožny

Radeč, panoramatický pohled přes čelní příkop od jihovýchodu
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Chlumu-Kozlova a Starých Hradů u Příhraz 
(tesané příkopy, studna) umožňují rámcové 
datování do 13. – 15. století. Je možné, že 
hrádek sloužil v 15. století jako předsunuté 
opevnění nebo strážnice hradu Hrubé Skály 
nebo Valdštejna. 

Jediná písemná informace ze starých 
listin, kterou je teoreticky možné spojit 
s existencí hrádku, je predikát Zbuda z Radče, 
připomínaného v letech 1318 – 23, kdy byl 
pohnán Vokem z Rotštejna k soudu kvůli 
škodám způsobeným na Turnovsku a Jičínsku. 
Otázkou zůstává, zda zmíněný Zbud sídlil 
na našem hrádku Radeč, či se psal po dnes 
zaniklé vsi Radeč u Hořic, jak dosud historici 
předpokládali. Ves Radeč pod Hrubou Skálou, 
po níž se nedaleko hrádku dodnes dochovala 
kaple, je totiž písemně doložena až v soupisech 
zboží příslušného k hruboskalskému panství  
z let 1543 a 1605. 

***

Necelý 1 km severně od Radče 
se v prostoru Hruboskalského 
skalního města mezi žlutou  
a modrou turistickou značkou 
nachází výrazný skalní útvar - 
polokruhová strmě ohraničená 
skalní skupina - zvaná Čertova 
ruka. Narozdíl od předchozí se 
jedná o archeologicky známou 
a několikrát zkoumanou 
lokalitu, osídlenou v několika 
fázích již od eneolitu. 

Poněkud stranou zájmu 
doposud ale zůstaly pozůstatky 
dalšího středověkého hrádku 
neznámého jména i osudů, 
zachované v severní části 
skalního útvaru - tzv. Šourkovy 
věže. Historie hrádku je zcela 
zahalena tajemstvím; nepříliš 
početný soubor nalezené keramiky je datován 
do 2. poloviny 13. a začátku 14. století a podle 
některých historiků se tedy může jednat o tzv. 
kolonizační provizorium (přechodný typ sídla) 
nebo hrádek nejspíše některého člena rodu 
Valdštejnů, např. Heníka či Zdeňka, kteří jsou 
doloženi ve 20. letech 14. století bez uvedení 
svých sídel. 

Podle dochovaných terénních reliktů vznikl 
hrádek během jedné stavební etapy, nebyl 
osídlen příliš dlouho ani intenzivně využíván 
a zanedlouho zanikl. Zajímavá je skutečnost, 
že byl zřejmě přístupný ze dvou stran; v úzké 
skalní průrvě na východní straně jsou podnes 

dobře patrné záseky po konstrukci dřevěného 
schodiště, další vstup je pak možný od jihu 
upraveným skalním převisem, v němž je 
patrno několik přitesaných výklenků, draže pro 
trámy i pozůstatek zasekané dveřní zárubně. 

Před převisem se ještě nacházel příkop 
vzniklý prohloubením přirozené rozsedliny 
mezi skalními bloky. Ve výše položené 
centrální části areálu se nachází několik dalších 
pozůstatků stavební činnosti, s přitesáním 
skalního terénu – uměle srovnaná plošina 
pro umístění obytné stavby, pozůstatky 
dalších schodů či kruhový důlek po trámové 
konstrukci. Jen horolezecky je dnes bohužel 
přístupná také vytesaná kruhová cisterna 
či zásobnice o průměru necelých 2 metrů  
a neznámé hloubky, umístěná v severozápadní 
skalní stěně.

- Tas - 

redaktor www.hrady.cz

Literatura:

T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, 
LIBRI, Praha 1999 a dodatky

J. Waldhauser: Český Ráj očima archeologie, 
Knihy 555, Liberec 2006

Z. Fišera: Skalní hrady zemí Koruny české,  
LIBRI, Praha 2004

Čertova ruka, přitesaná vstupní dutina / 
převis s pozůstatky dveří

http://www.hrady.cz/


strana  18         Vitamín KŘ

Kromě ozbrojeného psance Jetmara 
Jindřicha se v půlce ledna na území NP České 
Švýcarsko „schovávalo“ i blíže neurčené 
množství trampů, z nichž jeden nám poslal 
krátké povídání o tom, jaké to bylo a přiložil 
naprosto úžasné fotky ledopádů.

.... a s tím chlápkem v lesích je to veselý, 
vládne okolo toho strašná hysterie, všichni 
nás varovali ať nespíme v lese, že tam číhá 
vrah. Začalo to v autobuse, pokračovalo  
u lesa atd. Posichrovali jsme se a na převis 
- cenzurováno:) - šli velkou oklikou a ne od 
spoda, abychom případný stopaře znechutili 
a měli čas z převisu zmizet dřív, než přijdou. 
Taky nepřišel nikdo. Ráno jsme trochu 
znejistěli, když jsme slyšeli jak naším směrem 
přilétá vrtulník (bylo nám jasný, že mají 
termovizi a my měli velkej oheň), říkali jsme 
si začíná legrace a budeme muset rychle do 
Němec. Předpokládám, že tam nesmí a než by 
přiletěl německej vrtulník, stačili by jsme se 
snad někam zašít.

Naštěstí to před Suchou Bělou zalomil 
asi podél Křídelních stěn, čímž nás přes 

skály neviděl, takže našli prd, ani lupiče, 
ani nás. Nahoře v roklích u hranice klid  
a žádný stopy, tam nikdo nebyl. Nakonec jsme 
oklikou přes Německo a pak Meznou došli na 
- cenzurováno:) - , kde byl taky klid, žádný 
stopy a poslední návštěva byla ta naše v září. 
A všude ve skalách ledopády, rampouchy, 
ledový klouzky, prostě ledový království.

Byl to fakt dobrej víkend...

To rádi věříme!

-Kř!-

Zadní země v půlce ledna letošního roku
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Seděli jsme kolem dohasínajícího ohně.

Kytary už dávno byly opřeny o stromy, nebo 
ležely v orosené trávě, řeřavé uhlíky ohně 
pomalu protahávaly šedou blanou popela  
a nám se pořád nechtělo jít spát.

Měli jsme takovou tu zadumanou náladu, co 
vás jednou za čas chytne – mlčíte, myslíte 
na všechno a na nic, necháváte na sebe 
působit všechno kolem sebe – letní tmu, 
pípnutí probuzeného ptáka, prasknutí větývky 
v nočním tichu, vůni dohořívajícího ohně, 
pravidelný dech kamarádů.

Myslím na to, že v téhle sestavě jsme prožili 
podobných ohňů už nesčíselné množství. A ne

vždycky v tak nádherné pohodě. Mnohokrát 
se nám už zavíraly oči nesmírnou únavou  
z tvrdého počasí a těžkého trailu a přesto byste 
nás našli mlčky hledět do oharků ještě dlouho, 
dlouho do noci.

Řeknu vám, že oheň ve sněhu, v blátě, dešti, 
zimě, to je teprve ten pravý nefalšovaný OHEŇ.

Musí vás zahřát, osušit, posvítit, navodit 
důvěrnou a bezpečnou atmosféru, musíte 
vědět, cítit, že to před vámi praská a spokojeně 
chroupe větve váš přítel.

Teprve když padáte únavou a zmrzlé prsty 
marně zápasí s krabičkou sirek, teprve když 
na smrt utrmáceni a na kost promoklí dorazíte 
pod převis, zapálíte oheň a pozorujete, jak se 
i z vás kouří, jak životodárné teplo proniká  
k tělu, teprve potom dokážete oheň ocenit.

A tak jsme o tom najednou začali mluvit.

V partě člověk rád vzpomíná. Spojuje vás 
to. Prožijete spolu tolik příhod, tolik dobrého  
i zlého, že se rádi ke všemu vracíte.

A tohle byla zvláštní parta.

Snad proto, že jsme jezdili vždycky 
nazdařbůh, kam nás oči vedly, jsme zažili tolik 
neuvěřitelných věcí, že se o tom i vypráví těžko. 
Jako bychom přitahovali něco ze čtvrtého 
rozměru, jako bychom už už měli pochopit, 
jak to vlastně všechno je, ale v poslední chvíli 
se všechno ztratí, odejde to s kouřem, mlhou, 
ránem.

Ty věci vždycky čekaly na nás…

Jednou, před mnoha lety, jsme vyrazili 
v prosinci jen tak naostro do krajiny za našim 
starým campem. Nechtělo se nám být dva dny 

na jednom fleku v tom ponurém počasí, raději 
jsme riskovali.

Vlak nás poztrácel jako korálky v bílém sněhu, 
šli jsme v jedné stopě s párou kolem hlavy, 
veselí v tom jiskřivém vzduchu, pod olověně 
šedou, těžkou oblohou.

Večer jsme zarazili ještě za světla u staré, 
opuštěné hájovny, která stála ve stráni pod 
lesem, kousek od velkého čedičového lomu. 
Neznali jsme to tady a tak nás ta hájovna mile 
překvapila. Zaduněli jsme horalama o verandu, 
strčili do dveří a hele, dveře se otevřely.

Nikde ani kus nábytku, ale nikde také žádný 
nepořádek, jako by se byl ten hajný odstěhoval

teprve včera. Prošli jsme všechny místnosti, 
prkenná podlaha byla všude čistě vydrhnutá, 
nakonec jsme se rozhodli, že zůstaneme dole 
v přízemí, ve velké místnosti s pecí a čtyřmi 
okny.

Shodili jsme usárny a šli se ještě na chvíli 
podívat k tomu lomu, lákal nás svou rozlehlostí 
a nepravidelným tvarem. Smrákalo se už, ale 
sníh všechno obílil, šlo se nám dobře.

Ale po pětistech metrech cesty jsme došli na 
okraj té obrovské jizvy. V houstnoucím šeru už

nebylo možné dohlédnout na konec jámy, ale 
odhadovali jsme to na dvěstě až možná třista 
metrů. Stáli jsme nad kolmou skalní stěnou, 
hluboko dole svítila bílá nepřerušená plocha, 
asi zamrzlé jezírko. Z pravé strany se znovu 
přihnal vítr se sněhem.

Obešli jsme skalní ostroh s hrozivě rozeklanou 
borovicí a za ním jsme narazili na neznatelnou 
stezku, vedoucí dolů k lomu. V sílící vánici nám 
podklouzávaly boty a nebylo už vidět na krok. 
Jenom hmatem jsme pomalu klusali níž a níž…

Dole to tak nefoukalo. Bělavém přítmí se tiše 
snášely vločky sněhu a my se vydali podél 
skalní stěny tam dozadu k tomu jezírku.

„Monte, máš tu baterku?“ houkl zepředu Kid.

Šel před námi asi deset kroků a my na něj 
všichni narazili, jak tam stál před skalní stěnou, 
poprášený sněhovými sedláky na čepici a na 
ramenou. Dívali jsme se mlčky v té bílé tmě na 
tmavou skvrnu ve skalní stěně a Monte doloval 
z buršlaku baterku.

„Na. Posviť tam.“

Z bílého světelného kužele se před námi 
vyloupl obrovský skalní převis a pod ním 
camp, o jakým se vám zdává v trampských 
pohádkových snech. Strop z převisu nám 
česal z čepic sníh a jak se svažoval pozvolně  



strana  20         Vitamín KŘ

k patě skály, vytvořil tam ideální táborový kruh 
se sedačkami a noclehárnou za nimi – zřejmě 
tam někdo stabilně jezdil, protože jsme viděli 
čerstvé větve a seno. Vedle ohniště se na nás 
usmívala vyrovnaná hranice suché naštípané 
borovice.

„Hm. Pořádní chlapci, co?“ povídá Monte  
a začal chrastit sirkama. Vyšlehl plamínek 
a začal chroustat smolnaté červené dřevo 
borovice. Rozjasnilo se.

Páni, to vám teda byl camp! Venku mohly padat 
trakaře a tady bylo teplo, útulno, pohodlí jak 
za pecí. Naše stíny vrhal oheň na tu obrovskou 
skalní masu nad našima hlavama a daleko na 
bílou plochu zamrzlého jezírka, nebo co to tam 
vlastně bylo.

Jako bychom si řekli, začali jsme hrát starou 
dobrou hru na Rychlé šípy z výletu po zamrzlém 
potoce, což jsme, přiznávám, okoukali od 
Hejkalů.

Kid zrovínka dokončil Červenáčkovo „Halo, 
pane, vstaňte, tady zmrznete“ a my se chystali 
na pořádné „Ha, ha, ha,“ když něco za námi 
ruplo, sesypalo se pár kamínků a jemný prach 
zakroužil v jazycích ohně.

Díval jsem se v tu chvíli na Mraka a viděl jsem 
jak strnul a pomalu zbledl. Neodvažovali jsme 
se promluvit nebo pohnout. Vzadu na krku 
jsem cítil každý chlup.

„Ale nesmysl,“ povídá najednou Monte, „víte 
jak dlouho to už tady musí takhle viset? A že 
by to čekalo zrovna na nás?“

Vlastně měl pravdu. Málem jsme se sesypali 
pro trochu rámusu. A začali jsme mít ramínka 
a mluvili jeden přes druhého a bylo nám fajn  
a venku padal sníh čím dál víc.

Necítil jsem se dobře.

Málo platné, proti přírodě je člověk jenom 
člověk. Cítil jsem nad hlavou ty tuny skály  
a měl jsem takový dojem, že s tímhle pocitem 
nejsem zrovna sám v téhle partě. Aspoň řeči 
nám už nám nešly tak, jak by měly jít.

Někdo dlouze hvízdl.

Podívali jsme se po sobě a pak ven do 
chumelenice, na přibývající netknutou 
sněhovou vrstvu. Monte se zvedl a vyšel až 
pod okraj převisu. Chvílemi tam stál s rukama 
v kapsách, vyplivoval oblaka páry a čučel do 
toho sněhového blázince tam venku.

Pak se vrátil a zase usedl.

„Co já vím…“ pokrčil ramenama.

Docházelo nám dřevo. Hall sáhl po baterce  

a narazil si bekovku do čela. Zvedl jsem se  
s ním.

Pronikavý hvizd nás přimrazil na fleku.

„Do psí kšíry, kdo se to tu…“ rozsvítil Hall 
světlovrh a vyšli jsme asi deset kroků před 
převis. Kužel světla ohledával okolí, ale marně. 
V téhle chumelenici byste nepoznali na dva 
metry vlastního bráchu. Kus dál jsme narazili 
na pár větví a tak je dotáhli ke skále. Z dálky 
byl na ten camp nádherný pohled. V té sněhové 
vánici se vám to vylupovalo před očima jako  
v Laterně magice, jak jsme docházeli blíž.

Lámal jsem klacky a pozoroval kluky, jak jsou 
celí nesví. Jenomže to je taková už věc – 
zaboha by vám nikdo nepřiznal, že má vlastně 
strach. Zadky měli přilepené k šutrům, ale 
stačilo slovo, správné slovo ve správnou chvíli, 
aby člověk nepřišel o důstojnost, to je to – 
a ležérně bychom jako jeden muž s úlevou 
vyrazili zpátky do hájovny.

Tak se to slovo chystám nedbale pronést, ale 
jenom jsem stačil otevřít hubu.

Příšerný hvizd rozřízl tmu jako italský 
vyhazovací nůž a lom ho vracel skálu po skále, 
až se utloukl někde vzadu za tím jezírkem.

Vyletěli jsme naráz ven do sněhu, do tmy, 
udělali jsme snad deset kroků a vtom za námi 
vypuklo peklo.

Jakoby nám někdo nalil do ucha whisku. 
Prchali jsme o život. Nemuseli jsme se otáčet. 
Věděli jsme, co uvidíme. Zarazila nás až strmá 
stěna lomu a v tu chvíli nás dohnal prudký 
náraz vzduchu, zvířeného prachu se sněhem, 
drobné jehličky čediče.

Za námi dozníval burácivý rachot zříceného 
skalního masívu a lom třískal tím nesnesitelným 
duněním ještě hezkou chvíli o naše uši.

„Hergot,“ rozhlédnu se s nejasným podezřením,

„Halle, máš tu baterku?“

Bliklo světlo a já začal počítat. Věděl jsem to. 
Zdálo se mi, jak jsem běžel, že za mnou někdo

zakopl nebo co.

„Neviděli jste Drobečka?“

Ale to už mi Hall běžel k tomu zborcenému 
převisu. Po deseti krocích jsme ho našli. Byl 
rozpláclý ve sněhu jak žába a ve světle baterky 
se mu pomalu usazoval zvířený prach a vločky 
sněhu na zakrvácené hlavě.

Mužská košile je v takovýchhle případech 
přesně to, co potřebujete. Ozval se zvuk 
páraného plátna, Monte nabral sníh a připlácl 
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ho Drobečkovi na obličej. Kid už mu třel 
sněhem kolem té rány a vtom Drobek zamžikal 
a to už bylo fajn.

Postavili jsme ho na nohy a všichni jsme se 
zadívali ve světle baterky na hromadu zřícené 
skály, pod kterou jsme ještě před chvílí 
bezstarostně seděli kolem sálajícího ohně. 
Teprve teď nám to vlastně všechno došlo.

„Ježišmarjá, dyť my sme tam eště před 
chvilkou pod tím seděli!“ zachrochtal najednou 
Kid a pod náma se v tu ránu rozklepaly kolena. 

A jako bychom si řekli, podívali jsme se na 
sebe, pobledlí a strhaní od toho běhu a strachu.

„Ten hvizd…“ zašeptal Monte.

Všichni jsme na to mysleli, všichni.

Pomalu jsme se vraceli v té tmě nahoru do 
hájovny.

Vzduch byl plný tichého šelestu padajících 
vloček sněhu…

- Wabi Ryvola -

Ilustrace Martin Beneš
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Pokud jsou ve skalách o víkendu jenom 
dvě party, které o sobě neví, můžete si bejt 
jistí, že se potkají při procházce na nějakém 
kempu. Nám se to přihodilo, když jsme seděli 
na oktagonu nejmenovaného campu a četli 
kempovku.

Průrvou po rozmoklým sněhu a ledu 
postupně sklouzli Jindra, Béďa, Mára a Kyan. 
Zalomili jsme palce, prohodili pár slov odkud 
a kam, kde spíme a tak. Šlapali jsme pak 
společnou cestou na sousední kemp, když se 
najednou Kyan zastavil a říká:

„Tak, tady někde to bylo,“ a donutil nás 
zastavit všechny.

„Asi mě nebudete věřit, ale právě tady 
jsem našel před asi dvaceti lety jeden starej 
odrbanej huberťák. Normálně visel na stromě 
u cesty, byla doba honů, tak jsem si myslel, že 
ho tam pověsil nějakej myslivec a zapomněl 
na něj. Sundal jsem ho s tím, že ho vezmu do 
hospody a poptám se, ale v kapse jsem našel 
takovej divnej vzkaz. Lístek na kterým bylo 
napsaný: ¸Tohle je kabát, kterej nosí štěstí. 
Vem si ho, je tvůj. Až to svoje štěstí najdeš, 
tak tento kabát pošli dál, aby to svoje štěstí 
našel taky někdo jiný´.

Kyan se na chvilku odmlčel a pokračoval ve 
vyprávění:

„Samozřejmě že jsem tomu nevěřil, kabát 
jsem si ale vzal. Co kdyby, že jo? Jenže pak se 
začaly dít věci. Všechno na co jsem šáhnul se 
mě dařilo, ani ne za dva měsíce jsem potkal tu 
nejkrásnější holku na světě a za půl roku byla 
svatba, žil sem si svou pohádku, podnikal, 
přišly děti. Na kabát jsem v tom všem dočista 
zapomněl. Po pěti letech přes pohádku začaly 
padat první stíny a já si vzpomněl na huberťák. 
Všude jsem ho hledal, ale najednou prostě 
nebyl. Nakonec se přiznala moje máma, že 
jakejsi starej molama prožranej hubertus 
kdysi vyhodila. Pochopil jsem, že jsem přerušil 
kouzlo a moje štěstí se vypařilo, zmizelo. Teď 
nemám nic, než jenom pár dobrej kamarádů  
a kemp ve skalách, zbytek nestojí za řeč.“

Kyanova tvář se zachmuřila s očima 
upřenýma kamsi do minula.

„Divná historka, co? Kluci ji slyšeli už 
mockrát a mou teď už bejvalou ženu znaj, 
nevymejšlím si,“ dušoval se Kyan.

„Jasně, jeho žena byla fakt kus, vůbec 
jsme nechápali kde k ní přišel,“ potvrdil aspoň 
částečně Kyanovo vyprávění Mára.

„Teď už je to pryč,“ prohodil Kyan. „Vlastně 
by mě zajímala jenom jedna věc. Kdo sem 
tenkrát ten kabát pověsil a co mu přinesl…“

- Višnák -

Ilustrace: Komár



strana  23         Vitamín KŘ

Akéla

Jorin

Kokeš




