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Než se opět ponoříme do dávné historie

Prachovských skal, mám cu jednu zcela

současnou opravičku. Autorem fotografií
v minulé Montaně opravdu nejsem já, ve

třech letech jsem měl docela jiné starosti!

Černobílá fota jsou z archívu prachovské-

ho domovníka Zdendy Koťátl<a, barvu

,,ryblejsknul".Jirka Všetečka, kdyŽ si před

tím crošku pod Jehlou pohrál s moto-

rovkou, a nákres stěnyjsem ,,obšleh" od

Vládi Šoltyse. Tak, toliko vysvětlení

a zároveň omluva, snad už budu zase smět

mezi lidi.

,,Včera, dne 4. 10. 1907 , v odpoledních
hodinách za velmi nepříznivého počasí byla

poprvé vylezena mohutná skalní věž ve sl<a-

lách Prachovských, kterážto se zove Modlit-

ba skal' Výstup tento lykonali dva studenti

j ičínských škol, 1e1 ichž.1 mén a se zatím caj í. "

Tal< tal<hle ně1ak by mohla znít zpráva

z tehdejšího deníl<u ,,Blesk", l<dyby se jičínštÍ

studenti, Joseí Kubín aJosef Hendrych, ne-

bá|i vyloučeníze školy. Horolezecká činnost

totiž v té době byla piisně zal<ázána ředite-

Iem školy a podle tehdejšího názoru to by|

nepřípustný nemrav! Tal<že tomuto historic-

l<y prvnímu do|oženému prvoýstupu v Pra-

chovských ska|ách předcházelo tajné cviče-

ní horolezecl<ých dovedností v oblasti Ba-

bince a u Mouřenína. Probíhalo pod vede_

ním )ozy Hendrycha, který jal<o jediný měl

základni horolezecl<é znalosti. Po návratu

z vojenské služby v Dolomicech, kde sloužil

jal<o horsl<ý myslivec, si nechal s přáteli uplést

konopné lano a počali cvičit. Něl<dyv zářÍ ro-

ku 1907 ustavují Lezecl<ý krouŽel< Prachov

a jiŽ zmiňovaného 4.ř1na téhož roku zdolá-

vají souscavou l<omínů a přes takzvaného

,,koně" jednu z nejvyšších dominant Pracho_

va' rozložicou Modlitbu sl<al, dnes vke zná-

mou mezi horolezcr jako Mnich.

Tato vsl<utl<u průkopnicl<á cesta je dnes

ohodnocena stupněm ll. a z důvodů nesta_

biIity svahu na nástupu se nesmí v součas_

nosti Iézt. Jedinou vy.jimkou v letech nedáv-

ných byl přesně po devadesáti letech opal<o-

vaný prvoýstup pánů Kubína a Hendrycha,

l<terýv rámci oslav 90. ýroč(založeníLKPra-
chov provedI známý himála-jista Pepa Šimů-

nek s druhy.

Josko Šimůnek o Vlódb Šoltys, opokovóní
prvov1i'stupu přesně po 90 letech, dne 4. 'l0.

1997

Jen pro pořádek uved'me i popisek z prv-

ního průvodce Josl<y Janeby:

,,MNICH (RYTíŘ, MoDL|TBA SKAL nebo

RUKA).
246: NormálnÍ cesta ll' , 4.l10. 1907.

Hendrych, J.Kubín.
Jičín - vede středem ýchodni stěny nejprve

hladkým l<omínem na poIici (po levé straně),

nad níŽ přecházíme do pravého komínu, kce-

rým vystupujeme až pod mÍrný převis, kde

se bud'přehoupneme kol w. koně do levé-

ho l<omínu, nebo pokračujeme dá| spárou

podél koně na pohodlné plateau, odkud ve-

de l<rásný hluboký l<omín přes šikmou poIici

až na vrchol."

No fotogrofii, provděpodobně z n 'l907, jsou

zoklodotelé LKP (zlevo) - nohoře Štěrbo o Zdislov

Mozóček, pod nimi Jozo Kubín, Jozo Hendrych (po

něm se jmenuje Hendrychovo věž), ? o Fróňo Kubín

//a
36



Skupinka jičínských studentů pokračova-
la ve své horolezecké činnosti hned v násle-

dujícím roce 1908, kdy jim ,'neodolaly" ta-

kové prachovské dominanty jako H lavní věž

na Krkavčích skalách (Vnitřnícesta lll, Hend-

rych, Pavlík), Dráždánská věž (Pavlíkova ces-

ta lV, Pavlík, Hendrych), orel (stará cesta ll,

J. Kubín a Norbyho komín lV, J.Hendrych,
Porč aZápadní cesta V), Hendrychovka (sta-

rá cesta ll,J.Hendrych) či Krakonoš (okra-
joý komín ll a moráloý Dlouhý komín lll).
Tito průkopníci horolezecwí na Prachově bě-

hem zhruba tří let působení na místním pís-

kovci vywořiIi 18 noých cestvětšinou dlou-
hými náročnými komíny ll. a lll. stupně ob-
tížnosti. A některé si zkuste, jsou to fest mo-

rálové nejištěné tahy!

Vůdčí osobností byl především.Józa Ku bín,
jeden ze zakladatelů LKP, dlouholeý předse-

da tohoto kroužku, absolventjičínského uči-

telského ústavu a pozd{ší mnoholeý ředitel

měšťanských chlapeckých škol. Studentům
pod jeho ředitelováním jistě již nehrozilo vy-

loučení ze studia za provozování horolezec-
ké činnosti, ba právě naopak! Pan ředitel Ku-

bín byl neúnavným propagátorem lezení ve

Nejprvejen krátce zpátky. V roce ]906 se

začalyv Sasku poprvé používatsmyčý najiš-
tění. A ještě o rok dříve, 1905, byl tamtéž Po-
prvé použit stěnoý jisticí kruh, a to V cestě

AlterWeg lV na věž CrosserWehlturm (pan
Rudolf Fehrmann a O.Perry-Smith), kdy
v saských pískovcích poprvé dosáhl, a to
hned na třech cestách, oliver Perry_Smith

dnešního Vl. stupně UlM (Vllb saské stup-
n ice Teufelsturm, J u ngfer a Span nageltu rm )

a Rudolf Kauschka zahájil sým ýstupem na

Drač( zub ( Kauschkova spára Vl l ) horolezec_

ké objevování Českého rá.je. Kauschkova spá-

ra vede trhlinou, která prostupuje skrz celý

Dračí zub a na protileh lé straně v jej í sestřič-

ce vede (v minulé Montaně) zmiňovaný ý-
stup od Waltera Bartha, dnes za Vlll. A prá-

vě o tomto prvoýstupci naJehlu se mi po-
dařilo, bohužel aŽpo uzávěrce, zjistit někte-

ré podrobnosti a rád se o ně podělím' Tak
tedy: narodil se l4.listopadu 1905 a o 85 let

později zemřel v Drážd'anech. Jeho prvním
zlezeným vrcholkem byl osterturm na
Schrammech. Žiuil se jako odborný ko-
voobráběč a zřejmě i proto, cituji: ,,neopráv-
něně odstranil větrnou korouhev" z biela-
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Zópis z dochovoné vrcholové knihy z Mnicho, 1907

skalách a sPortu vůbec. Aktivně se podílel na

rozvoji zimních sPortů a atletikyjičínské mlá-

deže. Sám se věnoval horolezecwí aktivně až

do roku 1948. Skupina kolem Józy Kubína
spolupracovala také ve 30. letech sJoskouJa-
nebou a podílela se tak i na vydání ,,Horole-
zeckých cvičenív Prachovsých skalách", prv-

ního to průvodce svého druhu u nás.

Dříve než se podíváme do chytů a spárve
stěnách Mnicha, pojd'me nahlédnout do ro-

ku 1907 a zjistit, co se z lezeckého hlediska
zajímavého událo v tomto, Pro Prachov to-
lik r{znamném roce v Čechách a okolních
světad ílech.

.11

talského Daxensteinu, zacožbyl v roce 1931

odsouzen soudem v Kónigsteinu k pokutě 30

marek, nebo šesti dnům na Nrdo v árestu.

Asi pěknej klouzek!

Rok 1907 byl z historického pohledu ý-
znamným nejen pro LK Prachov, ale tento
rok je i rokem vzniku mnoha dalších horole-
zeckých a turistických spolků v okolí. Dne 29'
záYí byl napYíklad založen jeden z nejznáměj-

ších a v následujících letech i nejaktivnějších

pískovcoých lezeckých spolků,,ýchodního
Německa" Empor Dresden. Svou činnostza-
hájilo i Rakouské horolezecké sdružení. Ve

vysokých horách byla poprvé zdolána sedmi-
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tisícovka, a to 7.120 metrů vysoýTrisu l Tho-

masem C. Longstaffem s druhy. V Dolomi-

tech pískař Rudolf Kauschka vylezl sólo na

tři věže ve skupině Vajolet, vTatrách byl tře-

mi noými cestami 
"pokořen" 

obávaný ost_

rý štít, v RájciWilly Baudisch a Paul Lóschner

poprvé vystupuj í na vrchol Bl íženců (dvě ces_

ty za ll) a Sokolí věže (st.c. Vlla) a Vladimír

Uljanov odchiíaí do exilu, aby se po deseti

letech vrátil jako Lenin, vystřelil si z Aurory

a spáchal na Evropě socialismus!

Jo, a taky se narodil polský ,,tatranec",
geograf a autor průvodců a map Zbigniew

Korosadowicz, téhož roku i pan František

Kroutil, autor stále používaných průvodců

a také horolezýně, paníVlasta štáflová, kte_

rá byla rovněž autorkou, ale autorkou bele-

trie s tématech hor a skautingu. V Británii

přišel na svět asijeden z nejznámějších a nej-

aktivnějších britsých horolezců 20. století

Eric Earle Shipton.
A už jen na skok do minulosti _ V roce

1908 byla poprvé použita karabina při ho-

rolezeckém ýstupu (už žád né odvazování se

a navazováníse u kruhu, jakto známe i z dob

,,totáče", kdy ještě nebylo u nás mnoho ka_

rabin, a Eckenstein předvedl svou novinku,

desetihroté mačý. Dne 1 .6' 'l908 vydává Ru-

dolf Fehrmann prvního horolezeckého prů-

vodce na kontinentu. Průvodce obsahoval

zhruba 200 věží se 400 ýstupy, podrobné

mapý a náčrtý, co ale neobsahoval, byly

prvoýstupy udělané s umělými pomůckami.

Fehrmann tak jasně ukiízal, jakým směrem

by se mělo pískovcové lezeníubírat! Dodnes

se ve spojitosti s umělými pomůckami my

histerici přeme, zda prvním horolezeckýmý'

Mnich _ severní stěno (vysokó 35 metrů)

1 - Monželskó spóro Vll (1959, J. Brych, J. Mo.jor)

2 lnkvizice RP Vlllb c (1985, Z. Petróň, J. Mocoun, V Komórek)

3 Cesto lósky RP Xc ('1992, Morek Hovlík)

4 - ,Čtyřkruhovko" Vll (1959, Jordo Hovlík, Fr Kroupo)

5 Vorionto Studené cesty Vllb (1962,Z.Z6horo, M. Černý)

6 - studenó cesto Vll (1959, Fronto Kroupo stř J. Hovlík)

7 - Hrono Mrdochtějů RP lxb (1994, Romon Vocek stř.J. Lejsek)

stuPem na pískovcích byl v roce 1848 ýstup
bosého kominického učně Sebastiána
Abratzkého komínem na KÓnigstein -zané;ž
si chvilku poseděl v,,chládku"; dnes trojko-

ý komín, nebo první, již téměř sportovní ý-
stuP na Falkenstein v roce 1864' Teda až na

ty žebYíky, sekery a ma1zlíl<y, však taý mezi

prvoýstupci byl zedník i truhlář, Potřebná
to řemesla pro tehdejší prvoýstupce! Za-

stánci,,čistého" lezení vzpomínají prvoýstup
bez umělých Pomůcek, Pouze s lanem najiš-

tění, na věž Nonne poblíž Rathenu (ll, autor

Hugo Kurze zemřel právě v roce 1907). V té

době bylo však již mnoho věží zdoláno ,,čis-

tě" , 6ez pomůcek, Pouze s cePínem na se_

kán í stu pů !

V roce 1909 dosáhl polární badatel Ro_

bert Edwin Peary severního pólu, v roce

1910... a dost!
To jsme ale hóódně odbočili a tak se vrať-

me obloukem zpět do teplých Čech (v době

prvoýstu pu tedy spíš do chladného Rakous-

ko-Uherska), do Prachova pod Mnicha. V je-

ho mohutných, hladých a spárami proťa-

ých stěnách vedle čtrnácti PoPsaných cest

a 8 variant od nejlehčích dvojek aŽ po desít_

ku od Máry Havlíka (1992, ,,Cesta lásky",

Xc). otec tohoto našeho nejlepšího lezce

uplynulých let,.Jarda Havlík, má Ve stěnách

Mnicha nejvíce cest, i s variantami celkem

sedm. V letech 'l959_1966 seJarda Havlík na

Mnichovi pěkně se sými spo|ulezci vyřádil!

Mezijeho nej nej cesty Patří určitě ,,Studená

cesta" ('l959,Vll)a především jejístejně ob-

tížná, dlouhá a,,...krajinově malebná..."

,,Čtyřkruhová varianta", mistrná to kombi-

nace sPáry' rajbasu ajemné stěnky. Když

k tomu přičteme ještě originálníwdušné sla-

něnípřímo nad hlavami funících turistů, tak

máme razem jednu z nejoblíbenějších sedem

na Prachově.

Na Mnichovi se však určitě nenudili ani

JoskaJaneba čiZdenda Petráň se sqimi tře-

mi, resp. čtyřmi vywořenými cestami.

Petráňova,,lnkvizice" (1985, Vlllc) patří
taky mezi lahůdkové prachovské rajbásky

a na ,,onsajt" není ď tak úplně zadarmiko.

(A Zdenda na Mnichovi ,,pracuje" i nadále,

ale o tom někdyv příštízprávě zVK Prachov).

Kousek vpravo od lnkvizice vede podél spá_

ry další lezecká třešinka na Mnichovi ,,Man_
želská spára", příjemně odjištěné stěnkové

lezeníjen s minimem spárařiny (1959, Vll'
Brych, Major).

Na druhém, západním, konci severní stě-

ny vytyčil v roce 1994 Roman Vacek krásnou

logickou a lezecky vděčnou linii podél ostré

hrany, kterou, bohuŽel, kazíjejí trošku wrdší

název ,,Hrana Mrdochtějů" (RP lxb). No

a taky ty borháý tam nemusely byt. Ale ces-

ta zůstane, byla byjí škoda, na přetlučení se

už pracuje.

Mnich od jihu (od úpatí až kvrcholové

české vlajce, která byla umístěna při příleži-

tosti 90.ýročí LKP, má jižní stěna úctyhod-

ných 40 metrů) _ tak to je jen pro silné mo-
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ralisty! Jak Mocanova a Chárova ,,Cesta wdu-
choplavců" (1969, Vllb), tak její ,,narovnání"
s názvem ,,Pokání" ('l986, Roman Vacek a Mar-

tin Proch;ízka, RP lXc) do dnešních dnů moc pře-

lezů nemají a není to jen tím, že se nastupuje

z chumlu turistů na cestě a padá tamtéž. No
a Mocan se podepsal na Mnichovi ijedním ze
sých šílených přeskoků, zVelkého Kapucína na

balkónek pod jižní plošinou Mnicha! Brr!

No a na závěrjedna kuriozitka. Přesně ve stej-

nýrok_ 1907 _byl poprvézlezen ijmenovec pra-

chovského Mnicha na praqÍm břehu Labáku a to

cestou stejné obtížnosti (M. Kmeusch, ll). Na čes-

ých píscích se tedy nezačínalo ,,od píý", ale od
Mnichů' A to, co do stupnice, lehými cestami,
ale rozhodně nebyly ty starý klasicý ,,dvojčičý"
zadarmo! Museli mít ti chlapíci v polobotkách
sjedním pochybným konopným lanem děsnézá-

soby morálu, před těmi neuvěřitelnými 95 lety!

Kdl při procházce Prachovem pohlédnete do
dIouhých, široce otevřených komínů Mnicha, Kra-

konoše, Driíždbn či orla, donutí vás úcta kté-
měř jedno stolerí starým hrdinsým činům teh-

dejších mladých průkopníku horolezecwí smek-

nout klobouly a s podlamujícími se koleny rychle

doklop1itat na jedno,,stabi lizačn í" na Turisťárnu,

kam se užvšichni lezci s blížícím sejarem jistě těší.

Takže tamtéž už brry ahoj, váš kolektiv sou-

časných hrdých členů Lezeckého kroužku Pra-

chov.

Houmles
foto: archiv LKP

Mnich - jižní stěno (vysokó 40 metrů)

1 - Jižní cesto V (1932, Josko Jonebo)

2 - Pokóní RP lXc (1986, R.Vocek stř. M'Prochózko)

3 - Cesto Vzduchoplovců Vllb (1969, P Mocek stř. V. Chorousek, V. Lobik)

4 - Storó cesto ll (1907, J. Hendrych, J. Kubín)

5 - NetopýÍí spóro Vll (1962, Zd.Koťótko, R. Jokubec)

6 - Arogovo cesto Vll (1966, J. Hovlík, o. Kejk|íček)

7 - Přeskok 3/ll (1973, P. Mocek)


