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Een intro van Adrspach

Adrspach is een klimgebied in het oosten van Tsjechië met hoge 

torens in zandsteen. Het lijkt wel een beetje op een stenen stad in 

het bos. Bij het binnenkomen van Adrspach is er een opvallende 

groepering van rotsen met de naam ‘The Kingdom’. Op 20 mei 

1923 kwam er een groepje duitse klimmers van dresden naar 

Adrspach om de eerste torens te beklimmen. The King was de 

eerste toren die beklommen werd.

de jaren nadien kwamen daar ‘The Queen’, ‘The Castle’,  ‘The 

Fool’,…enz. bij. Sinds de jaren 60 kwamen meer klimmers deze 

gewaagde torens beklimmen en wat jaren onmogelijk leek 

werd keer op keer overtroffen. Meer en meer torens werden 

bedwongen en op de top werd dan een boekje in een metalen 

doos geplaatst waar de routeopeners hun naam in schreven. 

Traditie en respect voor de omgeving worden hoog in het vaandel 

gedragen waadoor je op de toppen nog steeds boekjes vind die 

verwijzen naar de eerste beklimmingen in 1960.

de torens lijken wel één voor één sculpturen en kregen dan ook 

elk hun eigen naam. In The Mayor’s house vinden we ‘The Mayor’, 

‘The Mayor’s wife’,‘The Bell Tower’, ‘The Village Magistrate’,… 

een verzameling van opmerkelijke rotsen, elk met hun eigen 

verhalen en geschiedenis, die elk weekend door klimmers en 

wandelaars bezocht worden. de locals weten dan ook van elke 

toren, door wie en wanneer deze als eerste beklommen werd en 

zeker hoe ze dat toen deden.

de manier van routes openen heeft een hele geschiedenis. 

Omwille van het enorme respect voor deze mooie omgeving 

worden zo weinig mogelijk sporen nagelaten bij het klimmen. 

dus, veel haken zijn er niet. Er wordt zo ver mogelijk geklommen 

en dan wordt er met de hand een gat geslagen waar een ijzeren 

staaf met een ring in komt. de rots is zo zacht dat na een aantal 

vallen een staaf met kleine diameter zou buigen en loskomen. 

TRADITIONAL SANDSTONE CLIMBING MEETING ADRSPACH 2012

Tsjechië stond al lang op mijn verlanglijstje...
deze eerste meeting georganiseerd door de Ceský Horolezecký Svaz 
(Czech Mountaineering Federation) was dan ook een uitstekende
 gelegenheid om naar het gebied te gaan waarover gezegd wordt: 
‘there is more climbing than protection’. 
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daarom worden staven van 30mm doorsnede gebruikt, 300mm 

diep. de tweede verankering is dan meestal dubbel zo ver, in 

geval van een val raak je dan de grond niet of net wel… Het 

motto bij de Adrspach-klimmers is: “hoe gewaagder hoe meer 

fun”.

Een toren wordt niet echt ingedeeld in touwlengtes zoals wij 

dat bij routes van meerdere touwlengtes gewoon zijn, maar er 

wordt bijna van haak tot haak geklommen.  Soms wordt die 

haak gebruikt als tussenzekering, soms als relais. Het klimmen 

en afdalen gebeurt nooit in moulinette want dit zou de rots en  

de  haken te veel beschadigen. Je merkt hier dat de rotsen en 

omgeving door de klimmers met respect behandeld worden. 

De meeting

Een lange dag met bus, trein en wagen bracht me tot aan het 

Penzion Adrspach, waar we vriendelijk ontvangen werden door 

de locals. Na het afwerpen van mijn rugzak in de hut waar ik een 

week zou verblijven, bezoek ik samen met de Zweden Jonas 

en Stefan, de plaatselijke bar voor een pintje en een maaltijd. 

we ontmoeten de rest van de klimmers: Roemenen, Polen, 

Nederlanders, Finnen en uiteraard veel Tsjechen.

Na een zalige nacht in de hut met mijn geliefde oordopjes (tegen 

de nachtelijke snurkterreur), word ik zalig wakker voor ontbijt in 

het pension. Vandaag ga ik met Zbyšek (CZ), Frank en Michel 

(NL) naar de Crosshill voor een eerste beklimming. 

Zbyšek start de klim in een ‘opwarmer’. Eerste tien meter een 

barst, dan face-climbing om te eindigen op een stuk dal. Op een 

achttal meter hoogte haalt hij een stukje kevlartouw boven, legt 

er een knoopje in, frommelt het in een gaatje, stampt het aan 
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met een stokje, hangt er een carabiner in en klimt verder. Enkele 

meters hoger knoopt hij nog een touwtje rond een zandloper, en 

klimt verder naar de eerste ring. 

“klip”… eerste ring ingepikt, op hoogte van 20meter. Hij klimt 

rustig en beheerst, er is geen verschil te zien in zijn klimstijl voor 

of na het inklippen.  Niet slecht voor een man die de dag ervoor 

nog in zijn bed lag met griep. Na een tiental meter hoger klim-

men komt hij aan de tweede en laatste ring… “relais”. wij 

klimmen braaf de route na …het blijkt een stevige 6B te zijn. 

Straffe klimmers toch die Tsjechen.

In de namiddag klimmen we op de Maire, een mastodont van 

een toren. Zbyšek wringt zijn lichaam in een offwidth en 15 meter 

hoger hijst hij de rest van zijn klimgerief omhoog, aangezien de 

barst tot daar te smal was. Omdat je in een barst niet kan vallen, 

als je er volledig in zit, is er ook geen reden om “protection” te 

plaatsen, zegt hij. Laat staan dat je iets zou kunnen plaatsen. Hij 

klimt dan rustig door tot de eerste ring, zoals gewoonlijk op zo’n 

20 meter hoogte. 

we komen boven op de eerste toren en de route gaat dan 

verder op de toren ernaast, welke een grote meter verder staat. 

Aangezien er veel torens zijn moet je af en toe wel eens van de 

ene toren naar de andere springen wil je op de gemakkelijkste 

manier op de hoogste toren geraken. Onze sprong was 1=easy. 

waarschijnlijk easy voor een Tsjech want mij lukte de sprong 

niet! 

we komen op de volgende relais aan en zien alleen nog een 

vlakke loodrechte wand. Vol spanning wachten we nu af hoe onze 

straffe Zbyšek dit gaat oplossen. Het plan is als volgt: iemand 

pakt de ring vast, de volgende klimt via de knie en schouder 

twee meter hoger om dan op een dalplaat voorzichtig verder te 

klimmen. dit noemt hier “combined tactic”, en zo hebben ze er 

hier een hele hoop, meestal zeer creatief. 

Na het einde van de derde lengte staan we op de top, midden 

van alle andere rotsformaties. Van hieruit heb je een fenomenaal 

uitzicht over de torens van Adrspach, tijd voor een fotomoment 

en het boekje invullen dat zich op de top van elke toren bevindt.

de volgende dagen komen er nog meer beklimmingen met 

legendarische klimmers, zanderige rots, verre haken, slackline 

en tyrolienne…Intense momenten tussen de mooie torens in 

deze adembenemend mooie stenen stad.
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de week eindigt met een bezoek aan het plaatsje Templice, op 

15 minuten rijden van Adrspach. Ook hier zijn er momenteel 

ongeveer 3000 routes. Elk weekend worden er nog nieuwe 

geopend, zo’n 100-tal per jaar. In deze immense canyon waar 

de zandstenen zuilen 80 meter uit de grond rijzen, zijn de 

beklimmingen stuk voor stuk “world-class-climbing”. 

we wandelden door het gebied en bij elke stap viel onze 

mond open. Templice is nog groter en impressionanter dan het 

familiale en gezellige Adrspach. Locals vormen hier een hechte 

community en treffen elkaar na het klimmen in Pete’s bar voor 

een pintje of een Czech Kofola (locale cola). 

Tsjechië heeft een enorm aanbod aan klimmassieven en ze 

hebben hier dan ook hun eigen klimmagazine, websites en een 

viertal fabrikanten van klimmateriaal zoals de sponsors van deze 

meeting: Rock Empire en Tendon. Elke avond was er een straffe 

Tsjech of Slovaak die een diareeks of film vertoonde over hun 

wereldwijde klimtrips of lokale beklimmingen. 

Na vele jaren klimmen in verschillende stijlen was dit voor 

mij een hele verrassende ontdekking. Hier kom je niet zomaar 

eventjes klimmen. dit heeft niets te maken met zaalklimmen, 

zelf niet echt met sportklimmen. Het is een aparte stijl van ‘trad 

climmbing’ (zonder nuts of friends). Klimmen is hier pur sang en 

klimmers zijn hier dan ook stuk voor stuk avonturiers.
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Praktisch

Adrspach ligt 180 km ten N-O van Praag.

wagen: vanuit Brussel, 1050 km 11uren.

Trein: Brussel-Frankfurt-Praag dan lokale bus tot Adrspach, 14uren, 

richtprijs +-/ 250 EuR.

Vliegen: Via Praag, dan wagen huren of lokale bus tot Adrspach 

              (5 uren), vanaf 250 €.

Lokale munt: Tsjechische Kroon

Verblijf

wij verbleven in Pension Adrspach: www.penzionadrspach.cz

In Adrspach zijn verschillende mogelijkheden om te overnachten, 

van kamperen tot hotel.

YouTube

Klimmen en towerjumping: youtube: “Czech tower jumping NY 

times” en “the sharp end + Adrspach” (Benjamin Pradel) 

Algemene info: www.adrspach.com

Adrspach is niet voor niets de plaats 

waar het echte freeclimbing ontstaan is...


