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Lobské pískovce o lezení
Labslíé pískoDce. vělšině z nds se uabaDt pad tim1a pc)i]nem hluboké údalí

Labe směí'uiící od Děčina na seDel lemo,ané mahulnými pískoDcoÚúmí sÍě"
nam'Í, mezi kťelÚmi cleliluií štíhlé D]]soké Děže' AÍe Labské pÍskoDce, to není
ien labské ťldalí.

cel!, Íen čarokfásna sDět u seÚelní čásli čech ie součásli mohu|né pÍskoDca'
Dé tabule Dazuednuté hofatDolnÚmi silani ze dna druhahofnÍho |noře a n1ode'
loDané po celé uěka deštém, mfazeÚ1, Úodou a Dětrem do dnešni podoba. Roz'
plostítá se na území NDR a u nós od NakléřoDskéha plúsrnyku na zópadě
aŽ k Lužicklm hoťám na Dýchadě a poklačuie na iih k MělnÍku.

Neni diL)u, Že pískaÚcaDé DěŽe měIll sué kouzlo i pla t|'lil1ulé geneÍace.
Kdasi bgla sÍdlem neitůzněišÍch dé anů a stlašidel, n1Íste]n uklatých pakladů
a útočištěm IiCLí' L)Ždu ale pl1ostředíÍn úáždÍch1 lidský p;1tl po poznóni dosud
n e po|nané ho '

Prun| pakus!] o doslaupení Dfcholků pískaucauÚch Úěží |aztloušenÚch po
širokém klaii plném hlubaklch stťŽí a tabuloDúch hoÍ se datuiÍ dáuno a dóDno'
I'eptoe minulě století Dšak padnÍlilo , čIoÚěku chuť dasólŮaul l)lcholů bez
tesáni schodů' bez přisÍaDaÚánÍ Žebřiků' iak iík'áme dnes _ spalto,ně; pa
uŽitÍm pouze sDé DlastnÍ síu' Z ťěch nesnÉ]Úcl1 pokusú Dakfastalizouala po'
sléze spoltauni činnost maiícÍ suá peDná pfalrid'Ia' soau hisloÍii a sUé napfasto
Íedinečné misto Ú žÍuotě litll. Ťéch pruních, obieuitelů a p|ůkopníků noDého
spoltu i 1ěch, kteřÍ je ndsledooali.

}lok 1864 ie pol)ažouán za počótek spart(lDního lezení U sasku sousedicinl
s našinlÍ českÚmi pískoucoDÚmi oblaslmi na seueřu. od lohota data clocházi
k postupnéfiu obieÚouánl těcl1 neiklósněiŠich Děží a cest na ně. NejLtříDe leh'
čich a přistupnéiŠÍeh, ale iak léÍa šLa, b!|i!,/ z|ézán! stále těŽši cestv, hofolezcÍ
se Dedle kon'Línů naučili lézt spfua, adDáŽili se do s1rmqch sÍěn. BaIv LIDedena
botu s kořiapnou podlúŽkou Ispletenou z kÚnopných copónků), zclokanaleny
iisticÍ potřeb!. Hoť.alezec]cá obieÚitelská éÍa D sasku spěIa zcela logicky ke
sDému ,gDfcholeni'

PráÚě I) té clobě se uadal snad na nedělnÍ L)liLel do |LoDých' ablasli s blatr!]
Meurerolanli set\mdesáIilety pan CaťI Beck' MoŽnó piišli po hlanični ces!é ad
Velkélú WÍntelbel(lu a zaslaDili se na oslrohu u,'lsoko nad PrcDčickúch dalen'
obloDská hlana píslca,caDé DěŽe ležicÍ D pl01ilel1lgcll sDazich KřidelnÍch 51ěn
iin1 lnusel'a učarouat ' ',

TalC něiak zi;eimě CLošIo 1l la}Ilu, že u bi'eznu roku 1888 b!]La dostoupena ÚěŽ
'nazDaná 

{ snad podle plÚaDÚstu pce ) Beak sÍ ein a současně na L:Úchodě souse.licÍ
Lauecká tlubka ||agerhornl. Pruni Úěže L) LabskÚcl1 písko)cícll oteÚíla]í knihu
]lisloťLe Lezeni u ceském sDrcarsku'

I'epDe po několÍka lelech se lezci Dláltli abu po]cfačo,ali Ú abjel)auání dal
ších pi'ekfu1snlch kautú Hřenska' Mezi nirni blJI tentckfát i Íet|en ze zakladt1'
teIú spoÍtounÍha lezeni D sasku dl. osc@ sch stel, ÚlnikaÍÍci organizáÍof
4 lezec 1skutku eÚopskéha lalmátu. TÍDaIa Dšak dalšich deset let, než se
začal! zlézat daÍší Dlehol!,a neÍen De Hiensku' Í entolcráte suslenaÍicka' KIár
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kc Ú údalí Labe folcu 1904 Edmaúem Klarem a ieho druha' Ráieclcá iehla
u Ráic-i loku 1905 a o dua loky pozděÍi Blíženci a Sokolí uěí' V Ťiskúch sté'
]1ách bula mezi pfÚn|mi uěžemi dostaupena Paulem Kepp|efe}n a R' Kopptas
chem ťolcu 1908 charckíerístická Doga, D astraÚě stanli poprué na urói'alku
Kořenóěe (1'906) pozděiší autoť plDního hotolezeckého průooáce ŽdeiŠí obtasti(| Dýrazná pastaDa saského halalezeckéha suěta RucÍalÍ ť-ehfmann' sPctečně
s Walleten Eúniqem.

- PlD^ní s,étoDá DáIka přelušila ušechna sparloD4i předseDzetl' iměna anahach
Ipzc'ú se tesala do ctesek pomníčkú. piipomÍnajrcich aběti let'1:na'18. Bialy
iiné starcsti, tomantický sDět skalnÍch bludiŠť Labskúch piskoDců asiřei. SDědčí
o t.on i sl'rohý ýali5lickú údai rikalfl' Že D lpleeh ígÍ 1 .2a bala D lélo obtas|i
u\KuIeenena poLnopounaah sedm DúsÍupů na dUsua pa4ens;é Uě)P.

DL)acdtd léta b!]Ia ue znalnenÍ ulnlkaiicích l')ýstupti na dalši obieD()uané uěŽeí D'-. iiž pře|Pzc4P sIalP L!]š\i obliŽaaýj. Ra(]! ]'rDa0Estupú a iňiictl n.jsIe-
4aD''lku se roz'iÍi!a' pronika!í do doIsúh |cou:ú člpnl,.ha trro1e s]-aInil,'l la-klenli fozbl(izděné piskol-)coÚé tabule českeha sÚúcalska. tJŽ sb le:Io na kl)a
li|ních konc,pnÚch lonech, použÍlala se kafabin! a smačk!], zaiišťoÚacÍ kruha
zasazoDané d,o dřeDa Dkládaného ala Urtan!.lch clěr zdob1lq LDln!é stěnu i Úchě"l!. stále ie DŠak palrné národnostní lozurs1DPnl obuua1plslua. v zdbisecn ue
urchalooúch knizKoc11 se obieul!]I limb, JlJlučné němec^a inino' 1 ,(áu2 aased1
nepocllazela ie,] 7e seDelni,Ii IPŽicil]a 5a5kú, 0!e l z t,iiina, l,itěnb, t^ čt
Íeplic'

- V ro.P l!o8 sP ab!eDil prD],i němPfk,l p\an]/ prŮDodC" pa piska,LaI)úch ska'
lacn soska ue Dgddni roku ]923 bala pup'ana i dos|oupeaé 1":e u ČŠq' zlatč'doba! VŽd!|t' iich bllo něko|ik desítek oploti (llEšnífi; nékolika stúm.

' Ani dluhci 'sÚětoL)á uálka nebala lnllasrdna' znLimau hislariz Rudúch horolezců to začalo, koncentračními lúbal!] a smúi na mloha boušťlch sDěta
ryr|ač?!!all 4etedna iiDalni .kapi!o]a lezlů z LaL\k!)ch t;st<oucu' a,an'iti
sK'ala' snaa l and se palÍeDaualg DzpanlalaDal z lé hrůzv.

V seDpffum pah|aničI se abieDitq noDé tL)ái e, licté kláčeiÍcí ()o sřdu s minl_
n em zkuŠpnosli s uznáninl prohl|ŽelÍ směte uedené cesty Dzhúlu. PiibtíŽit setak mÍsÍÍaustÚí těch pí'ed námi!

PřÍblížili se. A neien to. Zcela zákon ě a s Úhront.nr]u eneÍLlli se DauštěI'i da40D!ch d ]tep'rlslLlpngLh s!ěn. Vzpanllnam na t)UfraJ^41 stát,i'7''ián,ptllit;ta radasli. kleÍá zaDlcidla nezi ]ezci po uskl'lpiněnl pÍÚallú poDdlpiného pjp-lezení mimořádně obtíŽné l)ěže zuané Koč'ič't trostet i l e tr,cl Lóutilcň. íntlilata5ebeoědÚni. p: lbl]DaIo i plDou!<Íupu' Poi"a!kPn !'ad.solut t, tp, po>kraonu a
:!!:'!".' u ?\aoJ93!"h-Iezeck-ých -ab'lastech 

(Rdiec, ostŤou' Bělá u Ďěčína], poz'
ap|I l na nelDétŠi Úěže D údolí Labe, např, leplišku' stfáŽce mvÍinlJ, nebo kLár.
kD.

RozŠiÍuiící se pleiáda lezců cileÚědomé posauuala přÍčku abtíŽnosti stáIe ÚÚš,posléze.'n'estačil ani VII, klasiÍikačnz siupeň, t táag se zacató i p:isrnen''tcg
.!na'čuiicÍni u!stu-p! !é7si nPŽ dosud platné nax;]4unl. Co 1nen ountka1tcic:h
Lezcú se tu sliidalo: Karel Klolnbholz' brutři Weiglooé' Rudá Wak|žínek,' Ger
hafd Tschunko, sláDa stehtík, pozclěii zcela DÚiiníečn! Ruda Zabilka. sli'e(tem
ieho záimu bua íiŽ ta neÍmohut]1ěÍšl stěn! D údoti Iabe o cestu iiml Oe(1enéponesou na,ěka pečet silné halaleze:ke asrbnasti. Pak p|išla n1[ar]ši qeneruce
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zastaupená mezi iinými: J'pÍskaucoDau Ílézou" KaÍlem BěIinou, b]'aÚa Wein-
galtloDúmž'a laroslaDem Houseleln, ieiichž enerqie a touha pa plaoDistupech
ie aŽ neuÚěiitelná,

znoÚu se poLiniÍil ?'áiem o Děže D překrásnÚ.h' nepiislupnú.h a dosti a!)nli
Íenýclz údolích kotem letřichouic' TokánÍ a hhiků' v sa;uÚislosti s tDlťbou
tenIokfáte ÍÍž českéha plťDodce Íu Dedle ce|é Íaldy harolezcú .'námúch i e,I
od,edl mlaL)enčí obieuitelsl|ou a lez!.ckou ,,pÍó'ci' tlěčinslcý Zdeně\c klopčltelc'

cilem mnohúch Dšak nebll! ien ufch()ta piskaDcoÚých Děži a mislloDstDÍ 1)

ieiich dabýDóní' MÍřiIi dáI a DÚš' IaloslaD 
^Ilezák 

a MilÓš Mallas se zapsali
da hist.olie lalranského holÓIezectl)í, reprezentoDali nás D dalších ablaštecJ1
EDlop-a Í mima nii batři Weigeloué, Ftal1tišek ChLu]iiskÚ, Gerhald Tsc]Lunko,
]aroslaD Budín, VócIaD Širl a mnoha a mnoha (talších za'pisooali suá iména dó
DrchaiouÚch knížek ďc|lolů ocl Špicbefků až po Hima!ái.

. Nebllo ba pochopitelně splaÚedl|ué zapJnenout n4 ,'něŽné,. pohlaDÍ' oč ietent'o spoft těžší a nfuočněišÍ, o to cenrLěisi isc]u ulliianu odcllol)ánek domáciahlprénú-sllDa K!silkauě' zuzana HDImdnoDé a D"l Křopcčt'ooě oe iEslkýc't'I'alrórh' D AIp1ich a do|sic]' soěluL,úch De|ehJrach.

Ii ušíchnl, a neien oni' se paclíle\Í na noDÚch cl |lau!]ch poielrch té překňs-
né' hf LJ 

'm-adelní 
dab! nebo také hr! (tospěl!-ch -_ iak je hórótezectui ňeuerg^ni.saciologa naLÚÚána. Večeťní ahně D b.iacidl paLl'skala]ni bull] neiedl1ou

sL)ědka Dá\niuÚch sporú o čislo|u IczcnÍ, a pau:luá41 noDlah ii>!;l-h !'rost'pd
^:u' 

o uznanI neLo zruŠenI naDlj.h prDaDqs|uoů'

',zel':.n"<'e 
sebou lenlo 5part i neDPzpeči a Íiz;].J DJž'tcts; ']'ollů i!nachMnozÍ iiž 'neisou'mezi 

nómi a nezbÚua' ne: Dzpo]nÍnul na iP];ch itl,Dokq "ra'1k h(llám' kamarál1ům a horalezectDl'

ziÚot ide cláI' MLadá pÍůboiná generaae lezců se hldsi o sloDo Úe zdoláDání
clalŠích ploblémů, obieuuie se modeIněiŠ! a kDalitněiši uústlai i uaŽbrai, měnÍ
sL 4d2or!- a c'lle le:ent 4a piŠkDcoDtJch ska!dch i iinr!P: ratroculi se hodno!a
,'slare'"'' h!edati sc hodnala '.4aDé". steině bou|ziDé diskuse ]a\'a'přea IeIq šP
ozÚua|í De skalách a nait stÍánkami plůDottců' PřlcházeiÍ noui tdé a ptauďelně
Dlhadnoco,aná místa neilepšÍch lezců roku se JostaDlit noÚd iméia' DÚkony
isou opět Dašší a lezení nárcóněiší' PřtlodnÍ scenere iod děčÍnskúm snóŽni'^
kem, u údolí Labe nebo lcolem Křinice zusldDá sletntl' snad ien óchuzená oplůmuszouÚmi exhalacemi zničené stlo 1!' ate stáIe ieŠtě lffásná a p!šnú, Lá.
kaiicí naué a naÚé miloDniklJ IohoÍo přek|ásnéha sportu'

VladimÍŤ S]ouka



Labskú s1fáŽce




