mÁrur nŮvooy K sPoKoJENosTl?
V

poslední době jsme 'svědky přetřásání otázky, která

jako pro:blám

represerr'tan'tů,

_

je mnolrdy

stavěna

se diskutova.lo v kruhu
na plenu sékce a jírrde. otázkou se zalbývďi li'dé, kteří ji mohou
Žerrské 1e,prr'eserrtač'rrídr,užstvo. Živě

ze své zkušenosti posoudi't do ůtloubky (viz č'lárnek R. o. Baušeho v Horolezci),
avšak í 'tací' kteří se j'Í srraŽili řešit lpouze ,rozuÍnovou úvahou bez ,pra'ktických
znalos,tí, nebo dokonce jerr sr'd.cem. Nechci se zabývat otázkou, v jaké formě a
do jakého stuprrě je horrolezectvÍ vhodné pro žerru (rra př. často řešerrý probtám
bivaků). P.ro
toLo ,nemárn 'dosta'tečrré analosti a je věcÍ odrbornÍků, aby se věcÍ
-í když
zabýva'li,
i oni se č.as'to ve svých rrázorech rozcházejí. C}r'ci se zmínit
o věcí s techrrického hleďska a poidotýkárrr, Že nÁznry' kte,ré zde uvedr4 jsou
sřrodné (j,ak jsem si ověřil) 's míněním většiny represerrtantů _'bo je JídÍ'Jcteří
rnajÍ ne jlelpšÍplehled o výkorrrros'ťi rrašiďr,regreserr'tarntek.
,Proč oe o'tázkau vl,astrrě zahývám? Mnohdy
;'sem ďfie,l názo,ry, podle kterýďr
rnůžernebýt s lezeckou úrovrrínašicřr žen, kteqtsn se dosta]o oti člerrs'tvív r,e'preserrrbačrrín,' ďružstvtr" spotkojqni. Fodle mého míněníjsou to rrázory, kterré
pouze našernu ženskému horolezectví rnoho,u uškodit. obávám s€ tot'iž' že poravnárne-li relativnÍ úroveň žernské,bo a mužského,rgpresentačního d'ružstv,a' nezbude neŽ kons'tatovat, Že rrraše Ženy nej,sou zdďďsa tarn, kde by rněly ,být.
podávají mnrži.
Nikornu ani ve sntr n€napadlre chtÍt od rriďr stejrrý výkon'
igko
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Je však rrufuré, aby representantJ<y byly rybÍr{ny na základě určitých'špičkových qýkorrů's'h'leriiska_ženské'trrotrrorolezectví. Clenství v horolezeckémd'ružstvu
rnusi být ctÍ a odrněnrou, za mimořádný výkon. Jaká je však situace dne's? Sám
znářn tři trorďezkyrrě, kteqlrn bylo č'lernstvírrabízerro a kte'ré toťo odmÍtty'
v je'dnom případě -došlo dokonce k delšÍrnu přem'louvání, které dostld nevím,
jak skorčiló. Ňechci se opakovat a rpřirovnávat toto k naširn hgroJezeck1im repr€senbantůrn, kde je výběr rtěŽký ne proto, že 'pracrrě shárríme ,rrěkolro do rplrrré,ho
poótu družstva, ala že nrenÍ rnoŽno zařadit rffloho těch' o nichŽ víme, Že by si
toto zaslouŽili'
prvé o,bléká nepreserrtačvrÍ trikot' ovoceřn
V ji'ných
s'portecřr je derr, kdy se
-trv'rdé
přípravy, je nu,tno'rnít'pokromě houžewr.atosti ů tlÍ'či'tý'tďent a vydlo.uřlé,
bírajíse nejle_psi z rrejlepšÍch. Malý příkÍad z horolezeotvÍ. Čtyři representanti
z Lirberreckého ,}c,raje jsme že'rratí.Kdyby rr,aše 'marnŽelky chtěly. a rny je v tom
vše'stranně {podpořili, ,ručÍmsvou hlavou za'to, Že iby hěhem jednoho a .půl 'roku
rpodaly výkorr, který by je vzhlederm k rryrrější všeobe-cné-ú'rovni_op.ravňoval k zařazerri aó družstva. Kdy'byohom hyJi svoibodrrí a narrr,luvili si průměrně 'sporrtovrrě
byl-li
zalcižené děvče, na 900/0 ]by z nÍ lběhern dvou ůe't 'byla 'represe'rrtantka
by to společný cíl. Toto je rreoddiskutovatelrrý fakt. NepÍšito lproto, že- lbych si
děta'l iluse o rrašich instruktoírských schorpnosteoh. Dovolil by si to však tv'rdii
qdpovědrrě nejen lyŽař ,nebo lebký atlet, ale lúkostřelec, vodák rtebo šermíř,
kteréŽto spo'rty nejsou u Žerr vÍce'rozšÍřerny neŽ horolezectví? Určitě 'ne! _
1
a rreškodi'lo'by rnnohý'm toto si uvědomit.
Často 1proti těrn, kteří kritistrjí rryrrějšÍ ,situaci' je použÍvárrjeden velko'ráárý
ženy. Ty,to se zúčastňujívelkýďr e:npedic a ,podnikají nejargrrrnenl
- sovětské
_ a'.to rrej-en ňa Kavkazu _ spolu s muži. Jelro_au'toři si však
těžšivýstupy
rreuvMórrr,ují, Že je fo naopak rre5'větŠíargurnenlrpro kritiku. MůŽe snad rrěkdc
tw'dit, Že při organisaci 'podnitu expedičirrí,ho chEnaktenu by bylo rnožno počítat
s rrěkterou z našich žem, at již pro její řror,o 'ezecké, nebo orgarni'sačnÍschoprrosti? Měli bychom jis'to'tu, že,by to podniil< naopak neohrozilo? Sro'vnávejme a
rnyslím, Že ngmáme rnrnoho důvodůke kli'drnérnu apárn'ku.
ohtěl ,by'ch se zmín'it o da1šíms1pomrérn ibodu' kteqirn je zabranič,nÍ řelprasenta-

ce' Ženy rprý jsou

jrornnoiprá\Irr]é,

movna tak jako rnuži mají nárok >podívat

se<

(qís'Iovně podtrhávárn) ,za hranice a 1terr, kdo toto 'popÍrá, zarsi]pal dob'u a j€ ,pďitický rreuvěďorrnělý. Podle ťnéhonázoru však rrasvědčí o přílišrrémrpolirtíckóm rozhl'edu rrázor na zatrraničnÍzájezd' jako rra llpodívárrrÍ se< někam a na něco, co ně[<ornú rráleží pro jeho príslušnost k tornu ři onoťnu r$ohlavÍ. Účelem zájezd'u je
ř'elpresentace. Poje'dou-li naši ťepresen,tarnti někdy do ohamo'nix, rric je rremůže
omluvit' rr.opokrlsí-,1'i se rra přÍkla,d o sever'rrí stěnu G,randes Jorrasse's a budou-li
v Ze.trrnat'tu, totéŽ platÍ o severr'ní stěrrě Mart'terhorrrru. Nqtwdím, že tyto stéÍly
určitě lpadrrrou _ hraje ,zde roli více v'livů' z níchŽ nejdúIežitějšÍje počasí'ďe
jen zájezd' s 'takovým cílern je opoil,s'tatrrěrr. Zdal'ánÍ rrě,které z těchto stěn by
rázern zlirameň'alo dobré jméno v přtslušných klru'zÍch pro rraše horolezeotví a pro
Českoslov'errsko vůbec
tedy rrěóo, co rná všeob,ecrrrou platrros't, a ne :pouze lpro

ty, k,teří )>.se tarn

-'podívali<.
Zde

si

,můŽerne vzít příklad ze Sově,trl

reza hranice spo,rtovce jerr teřldy' kdyŽ jsou ipredrpokíady' že ltrudou opravdu

tp,osÍlají

prssemtovat.

A nyrrí závěr. Nepíšizde proto, Že bych chtěl vůbec zatlacovat ženské'represerrtačrríd'ruŽsLvo. Jsou z,de žerry' které jlsou ochoůtly dávat to, co se rnusí žáda't
od skuteč,rré lrePreserrrtarrtůcY. Nezdá se rni vša[<, že cesta, kterou j,e zaměřen rtrenirrg drruŽstva Žen, je zcela ,spr'ávná. Márn trochu dojem, Že je příliš pod vl'ivem
způsobu trerrirrgu družstva 'muŽů. 'Pro r9prosenůart'ty zarněřerrí na po'dniky vytrvarlostrrí'ho 'ďtarakte,ru rbylo výslednicÍ v1ivoje, lcterý ve,dl logicky přes těŽké
'stěrry k dlouh;fon zlmním hřelbenový!'n 'podnikům. U velké větširry Žerr zde však
zeje velká prázdnota. Na přfl<lad při 'tetoše'írn Úrřeberrovém podniku rpři sotr-

středění 'represeťltantek ptrsobity ně[<te'ré ženy, kte'ré rreměly za'6ebou y zirné
vÍce, rrěž co by jirn byl dal obyčejrrý bývalý ,irrsbrulotorský ku,rc. I když poda'ly
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za'

ne!rt1zí|\yé.lho pďasÍ

na rrěkolika tuŤáoh v úseku Kopské -sedlo

-

KeŽtnarský

zdoJání hřesilisiazivý v;;toň 1terrto podÍtik sé ovšem logid<y_ nedá 1po'vužy1t.?
byt' jedert_ den a ůři
tá"" Nop'i.e-uealo'_ u<ehnaru(ý štítvďileáerÍl k tornu,..žepďÍtat
tře_ba hlarrní
jinak ,byohom mnrsíli
chatěrroói
-dř;i*stráveny rra Téryho
- n-ěi rrakoiilďát za
zunu7aje1'a uděls'l si ho
T"á; 'i ionu, roaó ,uv si rra
po částech), domnívám *' /" lv iim íícedalo lezení' ne vytrvalostní' ale spíše
neŽ
i*' 'ly.t''za"rryrrějŠítro stavu_klad'l d'ůraz rvÍce rra 'léto'
ř""h'í"řě:''ó"k*"á
jejich-vývoj není z<laleka
" žený
vyhodú p_.oti .'aii.n" _ zd'e mají
rozv:irrout zd'ra"u
*.il á"'t'lt"t pňttc*nr k ř'ešení. RráVě zdě je _třeba
rerpre'serrtační druždobrQ
"i.l'e_ď'
juj*'.'
Jze
zák'ladě
sestavit
Poujze
soutěživost.
voíu
'--o-iJ.á

jiz í<orrečnowpořád9t s má,oorern, že 40 téŽ:l.1 stény neiě tře.ba se ''ď
d,r:uŽstvo
a Že je vža:y tre.ua :lsifuného rnuže<. Tvrd'i't 'toto unaé
žrii",t
lí
'iůž"
tn*á ";.,p*''t p.a,rcpa'.t opřavrrcnóst ženskéhorepre9errtqřrrího družst'va'
vla6tnosti _ hez
eooi"z" rio,.ot"'có ' .'áu aa"ji rrejen _fysické, ale i mórální
_l}-"-ů- si na,mloryat,'že jě rrěkáo rept'ersent'an'teťn. K zai'azeni do druŽňi"i' i" ůrlotrpos,t
ň":'i" printizei t< icrn výstup:ůrn, ktmé lprovedlo d'ruŽstvo s1o;ň 'j;
ženérp'trze z Žďl.
Považoval jsem za svou lpovinnost anínít'se o nedostatcÍcřr, které rrrevidím
vývoji n'aše'ho qportu'
:elr lí sarn, tt",.c nnr*y pielrríŽet by marnerralo-škodit
ínovz j".- s'i vědom, #rii 'b"á;;yeta,r'a zaujatost- A n3š1n.r.epresentarrtkám
inycri oó,ponreil tqto
rra věci je 'tr-eba se dÍva't korrkretrrě, i kdyŽ je to někdy
náprji".'i"c. vytyčit- si cíl,. ktěrý nesmí b1it pouz9 ))podívat se za hranice<'
a 'trteáat gvou vla'sfuií cestu pro jehd usktltečňovárLÍ.
Mist'r sportu RADoV'AN KUCHAŘ

Toto jé ovšem názor soudruha Kuchaře! očekáváme, Že
ky nám sitělí, jak ony se na celou ďázku dívajÍ.

i

ženy_representant-

Otevřený dopis mistru sportu'Radovanu Kuchařovi
k č}ánku >Má,me důvody k spokojenosti?(

'
Milý

soudruhu!

. !r99hc:re--1bgtečrÉ dloúlo polemisooat. Jen krdtce za celé družstvo žen. Napsal
tsi dlouhý čldnek. _ Dobró! _ odpust, že se nebudeme široce rozepisouat a }oztlódět'ušechng'Tuoje lproě?tt. Domnívóme se, že bg to bglo zbgtečnéa únauné,
již u-zhledem k tomu, že počet 'strónek ll llHorolezcil je stóle nedostaěujicí a že
daný pocnét k diskusi o ženském horolezectoí bg se d,al ugřešit jínou formau.
ťormou o sobniho. příkladu.
Jedním z pruních bodti Tuého míněníje, že ani zdaleka není žensfté drtlžstuo
tam, kde bg mělo být. V tom Ti dduame za praudu. Ale číje to chuba? Uuóžíme-ti,
že ozniklo 'teprve před roketn z.nóurhú krajú, múžeme říci, že uďěIalo uetiký. kus
prdce. Vždgťbglo od samého začótku osamoceno'talc, že si muselo samo hled.at
.eestu, bez radg a pomoci i uětširy1 tnšíchrepresentantú.
Róďg bychom se zeptalg'na příklnd Tebe, soudruhu Kuchaři, co jsi ud.ělat pro
družsttso žen i pro uýcuik nouých horolezc-ťt ue g'lém kraji. To-je zase naše
otdzka. Rdda buchom tlezi seboa uuítalg clespoň jednu ěieiku i Libereckého
kraje,'k'terú lu butp úechnickg i organisaprĚ na uýšilt, a kteró bg třeba próué
Tu-é př.ebohaté zkušenosti ndm ušem předala. Zdd se, že je stejně těžkéií ugbuiěit
jalco ztezerú setserni'stěng Grandes. Jorasses'

Píšeíže bg 'u připadě xaši poťlpory manželkg libereckých representantů Žd,

a'půl roku dosóhtg úro,urtě representantelc, Ovšem, díptomatieka neuuódíš,
že.''ušechngza suobodna lezlg .a bglg na tehdejší dobn t rmdprúrrnjrné for,mě.
Některé z nich pak dokonce patřilg mezi naše nejtepši horotezkgiě. rtame sě t'edg,
proč'orlg nel?ou? Je to snad nqdostatek osobniho-přesuědčovdní a agitace? Neěo
snad úmgslné zabraňoudni? Neb'o je nepodpcrujeté?
TvaiÍ.jako nneodd,iskutovatelný faktr, že z 90a/o bgs z'průměrrĚ'sportouttě
založeného děučete _ kdgbgs chtěI _ mohl za ťtua_rotcy-vgchovat iepreseitantku nrwšídnešníúrouněr. Móme o tom sué pochgbrnsťi. ňchnickg bg srad
urotsné dosóhla. _ Ale co zkušenosti a orientucě o hóróch? Lluažoual jsi o tom?
j-eclen'

A teď k npoťliuóní s.e za hr''.gnj.ce!:.Píšeš.. ll...úěelem zdjezd.u:ie re-

present.ace. Pojedou-li

naši representanti někdg do Chnmonix, ntě ie nemúže
otaluuit, nepokusi-li se rta příklad o seuerní stěnu Grandes Joiosses'a buaoi-tí
O Z'ermattu, totéžptatí o seaerrú stěně Mattefhornu.a Sóuhlasíme s Tebau, alespoň
zčdsti, zulaště po posledrúch zkušet'pstech ze zójezdu representantú ao chamontx,
Zdd se ndm c)ušem, že nemáš zcela prdud'u. ÚčěIem zdjězclu za lvanice neni srtad,
j.en repre:entace,.ale p!'edeuiiÍ'n zíškduánízkušeností'unezugktýih á-";;r;á;Ú";
terénech. To je totížrnštm přdním. A mgslíme, že reótrtěj-simi thagi tolru nckao
ižka DwúDdt se za hranicel.
Ddtsdme Ti za praudu ještě také v tom, že nói trening bul příIiš zarněřen ru
p1d.nik' ugttualostního
'charakteru. Dospělg jsme k toni pď tdtniri soustředěti.
Ale nebgla to vitu'přetleuším'těch,-ktef ?ochgbouali o tom,-že žetry j s o u schop.'
ng uglcotwt podnik erpečIičttihoclwralcteru?
'
j9drté:-1tratlž, u té ěósti st;'ého č'lónku, kde se zmíňuJešo npoilniku
'!Ýa chargkterut, pochgbuješ o lezeckých a organisačnich schbprcstechexpedičfuteré4íh'o
koliu- ělenlcg (aužstug, _ ale uzdpQtí o kousek ddte'říkdš, že t.-. jsou zde ženg,
které' jsou ochotttg dóuat to, co se musí žddat od skutečnérepresěntantkgr. Zďá
se, že sl odporuješ. Na ulastrú těci to ovšem nic nemění. Pódte tlašeho nózoru
m u s í mit represettantka schopnosti techníckéa organisačtú,ale také _ a hlavně
uelkou sílu marólní a srftusl pro kolektiu. A zuló,ště zťte si mysťtme, že úroueň
-ženského
družstoa v tomto směru je daleko uyšši než u uětšiňu representantůaoaž9oat'l'si někqv 9-toru co pro žénuunmerú dokdzat *co o'noi6těieetuú, přt
zanĚstniní a rodittě?
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My oušem chcetne džlÚt t7óš sport i za těchto podmirek. A chceme se ddle
q1víjet a zlepšouat u nezich tušich možnosti. Chcemc se nu uěci diuot konkret:
ttélt,'chcemc si xtanouit úterc _ a lhledat t:r;ši ulastní cestu pro jejich uskutečňouónir. _ AIe očekdoáme, že po této oteuřené uýměně nózorů nóm i tafi
teptesentanti poťl.aií pomacnau ruku a nebudou nám brzdou.
Za horolezecké družsttl<j žett mistrgttě sportu
Blažerla Karasoud'

Máme dÓvody k spokojnosti?
FERo zÁvoDsKÝ

Pod !ýmto názvom rrapísal 1 9. čÍsle.Elorolezcamajter. športu Radovan Kuchař článok, týkajúci sa ženského horolezeckého družstva. Nechcem polemizovat o úrcvni ženského reprezentařného družstva, tak ako ju podáva súdruh Kuchď, lebo váčšinučleniek reprezentačného družstva nepoanám, chcel by som
len nadhodiť niektoré skutočnosti, ktoré by ženskéhorolezectvo postavili do

iného svetla.
Vo všetkých športoch, najmá v ťahkej atletike, majú Ženy svpje r4ýkony, svoje
rekordy oddelené od mužov. V čom je rozdiel? V niektot1ých ďsciplínach iba
v časoch, lebo ženy aj muá beáa rovnakú trať (100, 200' B00, m), ale v iných'
časoqých termínoch;lniektoré discipliny Ženy vÓbec nebeŽa.
Tetla bežia stovku, dvojstovku, osemstovku' práve tak ako muá, ďe v niř

šlch časoch.

I.ezie.hoiolezec svoju túru na čas? Nelezie! h'eto do určitéhostupňa ťaŽkosti
by kťudne mohla žena s mužom tvoriť družstvo na lane ako rovnocenný partner'
Do toho stupňa ťažkosti,v ktorom ku príkladu v ťahkej atletike prestáva súťeŽiť.Máme v minulosti i prÍtomnosti mnoho d6kazov, že ženy v družstve s mu:
žami zliez|i veťmi ťažkétúry (Veličková-Velička,Puškáš-Petrlová), samy však
v týchto cestácť buď stroskótali, alebo sa vóbeó do nich nepustíti. V čom to
tkvie? Predovšetltým v sile, vo vytrvalosti. v nervovej sústave. ktoré ženy mqjú
ďab--šie' preto ani samostatne nemóŽu podávať tie r4ýkony ako muži.
Dostávame sa tu do otázky: reprezentačné'druŽstvomužov so ženami, alebo
dve. samostatné reprtlzentačné dnižstva, alebo len mužskéréprezentačnéttruŽstvo ?

Reprezentačné clružstvo zmiešané by ša pravdepodobne neosvedčilo. lebo
Ženská ěasť by brzdila vo vývoji mužslcúčasť,ak by liezli v zmiešaných družstvách, lebo nie je možné,aby sme od žien požadovali trvalo tie isté výkony ako
u mužov, i keby sme časove túru pretiahli. Lebo silu ťlo-túry musí vložiťtak ak4
tak, ba niekedy preťahovanie časového termínu má nepriazriqý vplyv na dušev_
ný i tetesný stav takého družstva
.Nebolo by spravodlívé, aby sme zrušili ženskéieprezentaěné družstvo' preto
ostáva jediný možný spósob riešenia, taky' alď kanečne už aj jel samostatné reprezentáčné družstvo.

A tu sme u

koreňa nespokojnosti sútlruha Kuchařa:

samostatné replezentačné družstvo nepodává tie výkony' ktoré by podávať mďo.
Cjže nemáme d6vod ku sp4kojnosti!
Komu patrí ženskéreprezentačné družstvo? Má >svojho predsedu Eenérskej
radyr<? Nemál ČiŽe je tu predpoklad, že toto družstvo po_stránke technického
qýcviku, svojich podnikov a pod. patrÍ pod trénersku radu' Ako viem, máme
jednu trénerskúradu. NechodÍm na jej schódzky' ale mám dojem, že o ženské
reprezentačnédrrržstvo sa stará iba majsterka športu Blažena Karasová, teda
zase Žena. Správnejšle' podÍa móJbo ttámttl, by bolo' keby trénerská rada sa rov'
nak9 staralď o úroveň ženskďro-horolezectva, konkrétne ženského'reprezentač_
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něho alružstva tak, ako o úroveň mužskéhoreprezentačného 'ilružstÍa''ak sa
o túto úroveň celého družstva v6bec stará.
čiŽe ženy'by mďi mať trénerov z radov mužov' Veď aj v iných športoch sú
pováčšine trénermi ženskéhodružstva muŽi. Títo muži by dohliadali na výkon
každej reprezentantky (až do krajského repr. družstva)' sledovali jej výlron a ur_
čovali maximálrry stupeň'ťažkcsti lezenía pre tú ktorú ženu' A pre všetky Ženy
by mal byť ustanovený maximálny možný stupeň lezenia' Mořto, že sa to bude
zdať ako zasahovanie do osobnej slobody' ale vezmime si zase príklatl z iných

športov: nikto neÍnóŽe donútiť žmu, Iebo lepšie r'povedané, nikoho nemóže žena
presvedčiť, že pobeži 10.000 m lepšie ako muž, alebo aspoň tak ako muž. Prečo
by v horolezeótve nemohli byť žavedené podobné spósoby?
Ideálne by bolo, aby čas od času mohla Žena liezť s niektorým mužom (svojím
trénerom, reprezentantom), aby si preslcúšalasvoje schopnosti. Bez mužskcj
podpory sú Ženy odkazané samy na seba a netreba'sa preto diviť, Že sa.nev}_rovnajri soúetskym horolezkyniam, ktoré sú často i vectúcimi expedícií. Ani
sovietska žena-horolezk}ňa sa isto nevyrovná svojmu partnerovi v muŽskom
družstve, ďe isto s nimi lezú _ na to máme doklady. Prečo u nás sa na ženské
družstvo tak zaneviera? Len preto, lebo odčerpávajúmuŽskému družstvu flnančnéprostrietlky? Ak by to tak v skutočnÓsti malo byť, ponímanie horobzectva by kleslo na vel'mi nízku ideovů a mravnú úroveň!
Nemoáro súhlasit so súclrď{em Kuchařom, Že pri ir4ých športoch sa za É
druha roka nev54rracuje na špii'ikovéhopťetekára. Naopak, máme príklady z 'lahkej atlefiky (Fikótová _ disk), lyáarstva i futbalu, že pilným tréningo$ a ehuťou do y5rvoleného športu sa dostal pretekár za rok do reprezentačnéhodružstva.
Préčoto nemohlo byť v horolezectve u žien? Je pravda, že u nás je to ťaŽké'
lebo nie je možnétak často chodiť do Tatier na-vykonávanie ttir. ako- pre-'
tekár chodí na štadión, ale možnéto je.
záver tohto mójho príspevku bude ten, že ženské družstvo iba vtedy podvihneme, ak sa mu bude mužskéreprezentačvré družstvo, alebo tréneri_muŽi, ve_
novať. Len pozor na to' aby t]úŽba žien neišla za rhranice bezpečnosti, za hranice''
,

ženských sÍl!

-Jvly můžemebýt spokojeny!
Letní soustředěnÍ Žen, které bylo uskuteěněno v době

od'

ÍL._24- září 1955. při-

Plánovaný kolektivní přechocl hlavnÍho hřeneslo našim Ženám vellď úspěch.
-za
velmi nepříznivých pottmÍ1ek, jak to lÍčídenft
bene ťater byl uskuteěnén i
pře'chodu:

Po dohottě s trenérem ing. Zábojem svoláváme družstvo na 11. ářÍ 1955. Sraz
všech úiastnic na Bilikově chatě. Chybi jedině olga v-eličko1{ pro-nemoc. svého
manžela'a Dr Fownanová, která nemďrla býti pracovně uvolněna' Dr Matějková'
která měla být lékařkou výpravy, je !ýden po záp4u plic; zastoupila ji Ema
Formanová, kúerá se přidá k družstvu během přechodu-

.

15. zářÍ 1955.

Báno o 4. hodině vstává'me a družstvo, sestávající ze s. Ireny Hrablíkové. Zc!e_
rrv NesDěchalové. olgy Láskové, Miroslavy Macků a lnne' se vydává na cesťJ
aó popiadu. Liptovského Hrádku' Pribyliny, pak kdským potahem až do Zadni
Tiché'alo[ný. pidnovaný nástup do Liliového sedla je tpnto den oďoŽen pro prů_

trž mračen.

14. záŤí.
Stále silně pršt. ale odhodlanost děvčat je veliká. Plánovaný úkol se musÍ splnit l přes všécnriunepřizeň_počas\ b!i^ itá|9da_neklesá" vyprávíme si o vý'
stupec_h a br{eme h1v Pro rrkrácent nekonečnéhodné.

w,

'
.

15. zářÍ.

Dopoledne silně prší,ďe

časný odchod
J.b.

' v

zan.

z

tábora.

k večeru se

mrak5r trhají, připravujeme tedy věci na

10,15 hod. vztyčujeme státní vlajku na česko-polských hranicích. Pak pokra-

čujeme až do Vrat Chalubiňského, kde stavÍme prvnÍ tábor přechodu. za tento
den jsme přešly přes 6 vrcholů a.4 sedla, celkem 1503 m výškovéhorozdílu
a B00 m nástupu dolinou na délce 6 km. V noci je třístupňgvý mráz.
ll. 7Átl.
Druhý den sé počasízhorší,mrzne a je silná námraza, takŽe v severních stě_
nách je jiŽ souvislý led a námraza. Družstvo není vybaveno ani jedinými žele7y, ani tricouny. Přesto ale tento den zdoláváme 7 vrcholů a 6 sedel, s výškovým rozdílem 1276 metrů. DruŽstvo robešlo jen Druhého Mnicha. Délka pochodu
je 2 t/2 km. Zdravotní stav je zatím dobrý, jen lreně Hrablíkovése obnovilo sil_
nym nachlazením staré zranění v páteři.
1IB. záři.
7 bzpečnostníchdůvoťlůtrenér družstva a lékařka nařizují sestup do Sedla
Váhy. ýichřice, která je v Tatrách, dÓsahuje 125 km za hodinu, a _15o mfáz nás
nutí výčkat' S letní qýzbrojÍ se nedá bez riskovánÍ lézt na čistémledu| který
je nynÍ i v jižníchstěnách.
L9. záři.
Počasíse nelepší, ale děvčata jsou roďrodnuta bojovat a vyalržet. Velká víra a
silný optimismus, rozhodnutí vydržet a nepovolit, jsou velkými mravními činíteli
.

v našem družstvu.

'

20.

;áří.

Ráno je jasno, slunce pomáhá vydatně odstraňovat led na jižníeh stěnách. jen
v severnÍch je dosud silná námraza. >Zakusujeme< se opét do dalšíhoúseku. Po
dohodě s trenérem obcházíme úsek v délce 1 km od Volové věže po Rysy.
Družstvo chce dohnat dvoudennÍ zpožděnÍ, Proto se rozděluje na 2 skupiny, které
střÍdavě půjdou po hřebenu. Prvá skupina vyráŽ7 z Rysů na Ganek, druhá z Ru_
manova štítutlo Žellezrté'brány' kde se večer všecbny sejdóu a společnčbiva_
m v délkuji. Přešly jsme dalších 9 vrctrólů a 6 sedel s výškovým rózdílem
ce 2Vl km. Mráz dosud,nepovoluje.
'668
2L. zář1.

Prvá skupina jtte z Výchottního štÍtunad Želeanou Branou na Zadný Gerlach
a odtud na Stalinův štít'kde vztyčuje v 15 hodin státní vlajku. Sestupuje a schá:
zl se 2. skupinou j{oucÍ ze Zadného Gcrlachu na Prielom. Tento den jsme pře_
šly přes 15 rřcholů s aiškovým rozdÍlem 1873 m a v délce 4!a km"
22. září.
Jedna část jcle z Prielomu do Javorového sedla, druhá s obcházenim Zbojnir
kých věžína sedielko. Dnes >padlo<r 9 vrcholů s výškovým rozdílem L262 m
a o délce 4 km. Počasí_jestále stejné. stlná mlha, zvláště v severovýchodnÍch
stěnáclr bránl družstvu v rychlejšim postupu. Ale i tak jsem hrdá na výkon
všecti děvčat. Bez dostatečnévýzbroJe i výstroje, kde npdostatky vyvažuje hou'
Ževnatost a odvaha, by za těchto podmÍnek málokdo vydrŽel na hřebenu. Přt'
počteme-li k -tomu, že průměrná váha batohu se pohybuje od 12-14 kg' je to
qýkon opravdu velmi dobrý.

3Lí1i; den prvá

skuplna přecházÍ ze Seďelka do VyšnéBaranÍ stráŽrice,
skupiňou druhou a pokraěujl ve své cqtě až do Kopského
sedla, kde v '15,30 napóďedy vztyěujeme státnl vlajku. Poslednl den se počaď

kde se setkává

tlo

le

oÉět zhoršuje, -silný atéšťale nevadí tomu, aby posledníclr 10 wcholů a 10 sedel
!-wšt9vyry rozdÍlem 2544, v r{élce 5 km, se nésplnilo. Úkol je splněn, všechny
účastnicejsou spokojeny. Co si družstvo naplánóvalo, skutečně iplnilo. Trenéi
družstva hodnotí naš výkon jako wcholrrý, néjen pro svůj vytrvalbstnÍ charak:
!e1' ďe předevšÍm _ a tobo si nejvíce ceníme _ pro svoji hodnotu morálnÍ.
Za
celog dobu se nevys}ytl ani jeden případ nedórozuměnÍ nebo odmÍtnrrtí
rozkazů vedoucÍch. Ing. záboj ve svém hottrrbcení dále připomíná, že ženy jsou
schopny se zďadit mezi nejlepší lezce i absolvovat budoucí zájezdy do iahra_
ničnÍchvelehor.

'

24. záŤi.
RozjÍžclímese s vědomím' že úkol jsme splnily a dobře splnily,

í když výzbroi

podnik 'podobného charakteru byla nedostačujÍcí.Útbčné staný, gumové
1a
Žďárského pytJe i lana Liitzner jsou pro tento vytríalostní podnik nďvyh-óvujÍcí.
Stručnézhodnocení
přešlo
Celkově
družstvo
za
krajně nepřízrriqich podmínek 54 vrcholů. s cel_
_
kovým výškovým rozdílem 10.233 metrů na délce-z4l/z km. Letní soustředění
že.nskéhodružstva bylo úspěšné.Napříště se ovšem musÍ počítats dokonalou
výzbrojí' jako gumové matrace, kterQ zvlášť pro ženy jšou velmi nutné, a
snížitsamobxou váhu nákladu na mhnimální váhu. Můžemebýt spokojeny
s'výkonem, ikdyž by se zdálo, že družstvo rozdělením na 2 skup-iny,it""ě.'ó
veče-r scházely, nebylo správné. Ale poěasí, které bylo opravdu spatló, nás do_
nutilo _změnit původníplán.a také proto,'Že jsrne vlastně byly tiěhý počet, což
!v nochod zdržovalo. Nám š!o o pozrratky v získávánÍ r'ytrvalosti při ňastupeeh,
_tedý
které jsou_ velmi nutné při budoucím zájezdu do Alp. Letní přečhod byl
prvním krůčkem k ilalším úkolům,které na nás čekaji.
MÍstryně sportu BlaŽena Karasová

