Most Barikádníků (Trojský most)
první pilíř na trojské straně
Horolezecký průvodce po pražské žule
© Ctirad Slavík, 20. 4. 2000
Most Barikádníků se nalézá mezi Holešovicemi a Trójou, či Libní, vede po něm magistrála na Teplice.
Dostat se tam dá pěšky ze stanice metra Nádraží Holešovice, nebo odtamtud autobusem na zastávku
Kuchyňka a pak kousek zpátky.
Pilíř je ze všech stran obložen žulovými dlaždicemi, na jižní straně, kde je pod mostem asfaltový chodník,
přibližně do výše 4,5 metru, na severní straně, kde je jakási navážka, do ca 3,5 metru. Výše je betonový
blok. Po jeho dosažení je nutné slézt zpátky, nebo seskočit (na chodník v lezečkách z více než dvou
metrů na jižní straně nic příjemného). Jedná se tedy vždy jenom o několik kroků, potřeba jsou pouze
lezečky a magnézium. Dlaždice ovšem nejsou všude, pouze v místech v nákresu vyznačených šedou
barvou. Jedině v prostřední části pilíře by se snad z jihu nechalo vylézt nahoru na most (cesta č. 8). Jinak
by se tam hodilo narvat nějaké nýty, do kterých by se člověk cvaknul, a pak ty tři metry slanil, ten odskok
opravdu není nic moc.
Červené šipky už na mostě byly, když jsem se tam 21. 3. 2000 poprvé vydal. Asi to jsou cesty. Není tam k
nim nic napsáno a některé vypadají dost drsně. Několik jsme již s kamarády přelezli. Černé šipky
označují “prvovýstupy” od té doby. (Stejně je to i na mostě.) Dovolili jsem si cesty pojmenovat a ohodnotit
podle UIAA klasifikace. Ze zdi čouhají nějaká plastová těsnění, jejich držení při lezení označuji A0.
Veškeré připomínky jsou vítány.
Cesty (jméno, klasifikace, prvolezci, datum prvovýstupu):
1. Jarní 3+, Ctirad Slavík, Tóno Vávra, 21. 3. 2000
2. Deštivá 5-, Ctirad Slavík, Martin Komárek, 30. 3. 2000
2a) Varianta bez chytu na šesté dlaždici 6, Martin Komárek 30. 3. 2000
3. Komáří 5, Ctirad Slavík, Martin Komárek, 28. 3. 2000
4. Východní pilíř 3+, Ctirad Slavík, 21. 3. 2000
5. Barevná 5+, Ctirad Slavík, 28. 3. 2000
Cesty 6. až 8. neznámé, nepřelezené v mé přítomnosti
9. Betonářská 5, Tóno Vávra, Ctirad Slavík, 16. 4. 2000
10. Rozpálená hrana 5, Tóno Vávra, Ctirad Slavík, 16. 4. 2000
11. Dífky na pramici 4+, Jiří Šumbera, 19. 4. 2000
12. Dvoupivní 5+, Ctirad Slavík, 12. 4. 2000
13. Osvícená 5- A0, Ctirad Slavík, Tóno Vávra, 12. 4. 2000
13a. Krvavá varianta (Osvícené) 5, Tóno Vávra, Ctirad Slavík, 16. 4. 2000, nástup jako Osvícená,
pak překrok doprava a dolez v Dvoupivní
14. Sokolí 5+, Ctirad Slavík, 7. 4. 2000 (lezeno A0), čistě 12. 4. 2000

Komentář:
Klasifikace Sokolí AO je trochu ze srandy, ale človek se chytá takovýho železnýho či plastovýho těsnění,
bez něj by to asi šlo ztuha.
Komentář o týden později:
Sokolí jsem včera přelezl čistě, bez A0, a je to stejně za 5+, zas tak drsný to nebylo. S tím A0 u Osvícené
je to stejné jako u té Sokolí, zase tam je takové těsnění, jak to půjde bez něj, se uvidí příště.
Komentář k Dífkám na pramici:
Čert ví, za kolik to je, říkal něco, že 4 nebo 4+, tak jsem tam dal tohle, já mám z toho skákání na ten blbej
chodník akorát v háji kolena, takže to zkoušet nebudu.
Historka z dobývání jedné cesty:
28. 3. 2000 jsem přelezl první cestu na jižní straně, nad chodníkem. Byla to Barevná (5+). Poté, co jsem
se vydrápal až "na vrchol", jsem zjistil, ze se mi to na odskakovaní na chodník zdá dost vysoko a slézáni
se mi zdalo nereálné. Martin Komárek tedy ochotně natáhl ruce, ať si na ně šlápnu. V momentě, kdy už
moji pravou nohu pevně držel, pustily obě ruce malé chyty a
já jsem letěl dolů. Bohužel Martin držel moji nohu opravdu pevně a nahoře. Na chodník jsem tedy přistál
zády. No alespoň jsem si nezlomil nohu.

Půdorys prvního pilíře na trojské straně Mostu Barikádníků
Sever

Západ

Východ
Jih

14

1

13a 13

2 2a

12

3

4
11

10

5
9

chodník

Vltava
© Ctirad Slavík, 11. 4. 2000

6
8

7

