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ROZHOVOR
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Návrat krále Xa s Honzou Zbrankem

Projekt za Xb
a spánek v centru Prahy
Tak vypadá pracovní cesta podle Alexe Honnolda
Americký horolezec Alex Honnold (*1985), který bez lana a za jediný den vylezl tři nejvýznamnější stěny
v Yosemitech, se v dubnu objevil v Čechách a na Slovensku.
Také u nás potvrdil, že toho za jediný den stihne opravdu hodně. Můžete se o tom přesvědčit v reportáži
ze zákulisí jeho návštěvy Prahy a Labáku. Čtenářům Montany také poskytl exkluzivní rozhovor. V něm se
například dočtete, co plánuje do budoucna, proč nejí maso nebo v jakých situacích si připadá nejvíce stupidně.

Stává se mi to celkem často. Před cvakáním prvního kruhu nebo nepříjemně vysoko nad ním. Představuji si, jak by se ve
stejných místech v klidu procházel Alex
Honnold, a to navíc bez lana. Občas mi
to pomáhá.
Proto se docela divím jeho leknutí,
když se ho po cestě do Labáku v autě ptá-

me, jestli chce zkusit tradiční cesty nebo
sportovní. „Každopádně ty nový! Nemám rád strašidelný věci jako Adršpach!“
S Alexem je legrace už při výjezdu
z Prahy. „Co to támhle máte za komunistický rakety?“ ukazuje na Žižkov. Tak
si ho také dobíráme, jestli by raději nešel boulderovat na ošlapané kameny na

Petříně. Říkám, že by to
bylo to nejhorší, co kdy
viděl. „Blbost, nejhorší oblasti byly na Slovensku!“ tvrdí Alex a vypráví o „super znečištěných skalách“ a lezení za deště. Tenhle zážitek absolvoval
během své návštěvy filmového festivalu
Hory a město. V průběhu dubna bydlel
osm dní v bratislavském hotelu a Bratislava se mu stala, jak říkal: „novým domovem“. Vzpomínal hlavně na večírky,
z nichž některé trvaly do sedmi ráno.
Kromě Bratislavy byl Alex Honnold
ještě ve Vídni a v Budapešti. Rána trávil
v průběhu své tour po střední Evropě
hlavně tím, že běhal a poznával tato města. „Běžím takhle v centru Prahy a najednou vidím svůj obličej na plakátu. Pane
jo, to jsem já!“ směje se Alex. Odpoledne
má autogramiádu v Rock Pointu na Národní třídě a přednášku v lezeckém centru SmíchOff. Do té doby ale stíháme pár
cest v Labáku. Je krásně, zatím nejteplejší den v roce.

Polezu bez maglajzu.
Nechci riskovat mezinárodní
skandál
Když se blížíme k Labské Stráni, všímá
si Alex stolových hor v Německu. Přibližně před šesti lety byl v Sasku s americkou
skupinou natáčet film Sharp End. „Tehdy
jsem vůbec nevěděl, kde jsem. Teď už to
tady trochu znám. Už jsem vlastně skoro
místňák, když bydlím v Bratislavě.“
Přicházíme pod Trůn na pravém břehu Labe. Už teď je docela teplo a ruce se
potí. Vysvětlujeme Alexovi, že oficiálně je
tu maglajz zakázaný, ale že většina lidí ho
používá. „To zní stupidně,“ nechápe a dodává s úsměvem: „Polezu bez něj. Nechci
riskovat mezinárodní skandál.“ Z rozlezového IXb kvůli vlhkému chytu vypadává, ale je vidět, že mu to nijak nevadí. Já
mezitím stoupám po jeho laně s brašnou

Poslední relikvie Xb
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DOBRODRUŽSTVÍ MEZI DVĚMA OCEÁNY

„JDU HNED ZA PHILEM. KROK, ŠEST HLUBOKÝCH NÁDECHŮ A VÝDECHŮ,
DALŠÍ KROK, ŠEST HLUBOKÝCH NÁDECHŮ A VÝDECHŮ. VĚTŠINOU SE MI PŘI
VÝSTUPECH VLOUDÍ DO HLAVY NĚJAKÁ PÍSNIČKA, ODPOVÍDAJÍCÍ RYTMU
MÝCH KROKŮ, ALE TENTOKRÁT NE. ASI NIC TAK POMALÉHO NEZNÁM.“

Stojíme tváří v tvář pomyslné vstupní bráně královny And – nacházíme se
v údolí Punta de Vacas, ve výšce 2.350
m n. m. Já, šest Američanů, jeden Kanaďan a dva průvodci společnosti Alpine
Ascents ze Seattlu. Cestou z Mendozy
jsme v městečku Penitentes zanechali
část našich věcí a jídla. Do základního
tábora nám je pomohou dopravit muly.
Abychom se dobře adaptovali na nadmořskou výšku, máme padesátikilometrovou
cestu do základního tábora rozdělenou
do tří dnů. Cesta s trochou nadsázky přiNa zpáteční cestě

16

pomíná přerod amazonské nížiny v poušť
Gobi. Během dne je příšerné vedro, ráno
neuvěřitelná zima.
Pro výstup na Aconcaguu jsou nejtradičnější dvě cesty. Méně náročnou variantou je normálka, „výšlap“ jihozápadním
údolím, náročnější je pak takzvaná „polská cesta“ vyžadující i slušné technické
lezení. Naše trasa by měla být modifikací
„polské cesty“, těsně pod ledovcem chceme traverzovat a napojit se z „polské“
na normálku, čímž bychom horu přešli
i z východu na západ.

Cesta údolím Punta de Vacas, v dálce Aconcagua a Ameghino

PO CELÉ HOŘE JE POSCHOVÁVANÉ
JÍDLO A PLYN EXPEDIC
Mezi tábory Pampa de Lenas a Casa de
Piedra, kde trávíme první dvě noci, nás
zastihne místní obdoba písečné bouře.
I tady „dole“ umí být vítr hodně silný.
Očima plnýma prachu co chvíli sleduju
muly, které se bezhlavě řítí úzkou horskou stezkou. Okamžik nepříjemného
vzruchu přinesla zanedlouho nehoda
jedné z nich. Pád muly do divoké řeky
pod námi a mačeta v rukou honáka, která ukončila utrpení zvířete, tak nějak dokreslily narůstající drsnost okolní krajiny.
Základní tábor Plaza Argentina ve
výšce 4.200 metrů je domovem několika
stálých posádek. Jde o nájemné kuchaře, nosiče a lékařský personál. Zásoby
jim dováží pravidelně helikoptéra. Ta si

foto: Pavel Nesvadba

A zase ty sety!
Proč se stahují z prodeje ferratové sety? Proč jsou nejvýhodnější sety
párací? Lze s částečně rozpáraným tlumičem dokončit túru? Řeší
se nějak ferratové sety u dětí? Jaká je historie jištění na ferratách?

U ferrat může dojít k pádovému
faktoru, který dosahuje i dvojnásobné hodnoty, než jaká nastává
u jakékoliv jiné lezecké techniky,
při níž systém pracuje s dynamickým horolezeckým lanem a maximálním pádovým faktorem 2.
Proto se při výrobě pomůcek na
via ferratu kladou větší nároky na
veškeré prvky systému zachycení pádu. Popularita navíc přivádí
do stěn i ne příliš zkušené hledače zážitků.
…z oﬁciálních zpráv upraveno
a odborně autorizováno pro čtenáře Montany
Na začátku byla odsedka
Jistě si většina z nás pamatuje
dřevní doby zájezdů do Dolomit
s vypůjčeným vercajkem, který
v té době sestával z jednoduchého sedáku a odsedky s (ideálně)

zámkovou karabinou. Nutno říci,
že tyto doby jsou pryč, jak z hlediska vybavení, tak i z hlediska obtížnosti via ferrat, které si
dnes můžeme dopřávat. Tehdejší ferraty byly nezřídka pozůstatky z frontové linie první světové
války, tudíž byly třeba i ve stylu:
cestičkou nahoru, tunýlkem ve
skále na druhou stranu kopce
a poslední výšvih po železech…
Buďme rádi, že se tehdy nepadalo
– čtyřmetrový pád do statické šedesáti- až osmdesáticentimetrové
odsedky by generoval tak velkou
rázovou sílu, při níž by selhalo
vybavení, a pokud ne vybavení,
tak vaše vnitřní orgány zcela jistě.
Ve ﬁrmě Singing Rock zkoušeli, jaké rázové síly při takových
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případech působí na člověka. Při
pouhém šedesáticentimetrovém
pádu do šedesáticentimetrové
smyčky se generuje rázová síla
přes 15 kN (to pro představu
odpovídá hmotnosti jedenapůltunového auta). A teď si představte
třeba dvoumetrový pád.

Testy a pádové faktory pro
open slings

Open sling 60 cm / test č. 4
- použitý Open sling 60 cm
- délka pádu 60 cm
- použité závaží 100 kg
- síla Fmax = 15 kN

Sety fungující na principu
tření lana v destičce
Naštěstí se objevily tlumiče pádu
pro via ferraty, takzvané via ferratové sety, které umí velmi výrazně snížit rázovou sílu a přetížení
působící na organismus a přetavit
pádovou energii v energii tepelnou. Tyto tlumiče fungují na principu tření lana v kovové destičce.

Nevýhodou tohoto řešení je
velký vliv stárnutí a opotřebení
na funkčnost setu. Vzorek nového setu prochází podle EN normy
zkouškou, při které je vystaven
pětimetrovému pádu s 80kg závažím a musí utlumit pád do 6 kN
na 120 cm délky. Nový set je toho
schopen, ale s tím, jak se lano postupně špiní a „tvrdne“, se zvyšuje
i síla potřebná k rozpohybování
lana v destičce. A tím i rázová síla
v případě pádu. Ovšem stále je
toto řešení několikanásobně bezpečnější než obyčejná „odsedka“.
Párací tlumiče
Nakonec přišly sety založené na
párání dvou setkaných popruhů.
Škarohlídi okamžitě vyrukovali
s argumentem, že zatímco destičkový set je možné znovu přena-

stavit a dokončit bezpečně túru,
u páracího máme problém. Na
to existuje jednoduchá odpověď
– žádný výrobce neumožňuje opětovné použití setu (ani destičkového ani páracího) po zachycení
pádu. Každý set je po pádu nutno
okamžitě vyřadit. Proto by mělo
být v družstvu vždy krátké lano
na dojištění, případně náhradní
ferratový set na dokončení túry.
Toto však v praxi bohužel nebývá příliš časté, a tak by po pádu
mohly teoreticky nastat následující situace:
T V případě malého pádu, kdy
se párací tlumič nevypáře celý,
by teoreticky bylo možné nouzově dokončit túru.
T V případě většího pádu, kdy
se vypáře větší část tlumiče,
nouzové dokončení túry již
prakticky není možné, protože,
upřímně, po takovém pádu už
bez záchranářů neuděláte ani
krok.

Aktivovaný párací tlumič

Aktivovaný versus neaktivovaný tlumič

Destičkové sety

Párací tlumiče

Ještě důležitějším argumentem ve prospěch páracích tlumičů je stabilita funkčnosti během životnosti. Tlumič je většinou schovaný v obalu, který ho

