
DOLOMITY s mládeží 2013 

 Již po dvanácté vyrážíme s mládeží na soustředění do Dolomit a jako každý rok 
doufáme, že nám bude počasí přát, abychom (jako už tolikrát) nemuseli prchnout do Arca.  
Zatím je předpověď poměrně dobrá, tak snad nám to vydrží. 
 Letos jedeme v poměrně velké skupině, protože se k nám přidávají i další méně zkušení 
členové klubu, kteří chtějí využít účasti dvou instruktorů, a vylézt si spolu s nimi a mládeží 
nějaké horské cesty.  V sobotu večer nás vítá v kempu v Cortině nezvykle teplé klima, na což 
nejsme zvyklí.  Ale místa pro stany u ledovcové řeky naše prvotní nadšení rychle ochlazují.  
Po vybudování stanové základny děláme první poradu, stanovujeme plán na zítra a po 
náročné cestě jdeme brzy spát. 
 V neděli již vstáváme tradičně v šest hodin, abychom byli na nástupech včas.  Jířa 
s Martinem a Matesem jdou sportovní osmidélkovou cestu La Grande Guerra 7a (8 délek, 
230 m) na Castelletto (2656 m) v blízkosti Tofany di Rozes.  Broněk leze s ostatními 
mládežníky Jižní hranu 4+ (6 délek, 210 m) na Hexenstein (2 477 m) a potom jdou na 
sportovně zajištěné cesty u paty této věže. 
 Na pondělí je špatná předpověď, tak Jířa s Matesem, Vojtou, Martinem a Šarlotou jdou 
na sportovní cesty do oblasti Campo e Volpera, Broněk s Ájou a Kryštofem jdou nejprve Via 
ferratu G. Barbara  k vodopádu Fanes, potom se jedou podívat na Lago Misurina.  
Odpoledne opravdu přichází krátký déšť, takže jsou všichni rádi, že nevyrazili na něco 
vážnějšího. 
 V úterý jde Jířa s Ájou a Kryštofem Jižní hranu 4+ (7 délek, 245 m) na Torre Piccola 
di Falzarego (2500 m) od pana Comiciho. Broněk s ostatními mládežníky jde otestovat 
novou cestu Ada 5c na Col dei Bos (13 délek, 300 m, 2559 m). 
 Ve středu se Jířa s Martinem nechávají vysadit u první mezistanice lanovky na Tofanu 
di Mezzo (3244 m), na kterou chtějí vylézt cestu La storie e finita 7a (11 délek, 460 m).  
Nakonec ale musí slanit ze sedmé délky, protože Jířu chytají křeče do ruky.  Broněk s mládeží 
leze na Cinque Torri , kde si mládežníci zkoušejí samostatné vyvádění vícedélkových cest. 
 Ve čtvrtek jede Jířa s Verčou, Deivinou a Ivanem do Passo Giau, odkud začíná přístup 
pod Croda da Lago.  Ve dvou dvojkách všichni přelézají sportovní cestu Re Artú 6b na 
Monte Formin (11 délek, 430 m, 2657 m).  Broněk s mládeží vystupuje Via ferratou 
Lipella na Tofanu di Mezzo (3244 m). 
 V pátek jede Broněk i Jířa s mládeží na Tre Cime di Lavaredo.  Broněk s Vojtou 
dávají Dibona kante 4+ (16 délek, 630 m) a zbytek Dűlfera 5+ (8 délek, 265 m) na Cimu 
Grande (2999 m).  Na vrcholu se všichni potkávají a společně sestupují dolů. 
 V sobotu ráno už se nikomu lézt nechce a tak balíme tábor, jedeme do Cortiny na 
poslední zmrzlinu a nakoupit nějaké dárky a před polednem odjíždíme domů. 
 Účastníci zájezdu:  Martin Jech, Mates Šťastný, Vojta Šťastný, Šarlota Dušková, 
Kryštof Štejnar, Ája Štejnarová, instruktoři:   Broněk Bandas a Jířa Šťastný. 
 Děkujeme ČHS a firmě HUDY sport za finanční podporu této akce. 
 
Za Horoklub Chomutov 
     Jířa Šťastný 


