BODØ

Velký
bratr
tě vidí!
ak to má být zase Norsko. Náš každoroční ledolezecký výlet nás poslední zimu zavedl již počtvrté do země
trollů. Tentokrát do oblasti kolem města Bodø. Tato oblast je mezi norskými
lezci známá již dlouho a je velmi oblíbená. Doporučovalo nám ji více místních
lezců. A tak jsme Albert, Klaus a já opět
vyrazili za hledáním známých a méně
známých ledů. Doufali jsme i v nějaké
prvovýstupy, podle posledních zpráv se
zdálo, že některé těžké ledopády ještě
nebyly vylezeny.
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Po všech těch cestách do Norska už
nás tu může jen máloco překvapit. Mnichov, Oslo, Bodø, půjčení auta. Vše nám
jde mnohem hladčeji než kdysi poprvé.
Člověk si po několika návštěvách Norska
sice zvykne i na ten ne zrovna příznivý
měnový kurz, nicméně bez přepočítávání
a vzdychání se to neobešlo ani teď.
Tentokrát bydlíme v chatě v kempu.
Jídlo, sušení věcí a spaní – víc času zde
netrávíme. O to náramněji si vychutnáváme polohu kempu. Nachází se přímo u nejprudšího slapového proudu na

světě. Celý den proudí zdejším fjordem
voda a vytváří působivý vír. Když se na
to divadlo člověk chvíli dívá, musí si dát
pozor, aby se mu nezatočila hlava.
První den jdeme, jako tradičně, na
průzkum. Srovnáváme informace, které
máme, s tím, co vidíme na vlastní oči.
V Norsku to může znamenat také celý
den a stovky kilometrů v autě. Rozlehlost celé oblasti nás rychle utvrdí v tom,
že vše za jeden den vidět nestihneme.
Jednotlivé oblasti jsou od sebe dost daleko. Začínáme tedy cestou na jih, podél

BODØ

„Skjelstadfossen“ WI5
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Ve městě Feldkirch žiju už třicet let. Narodil
jsem se ale dvacet kilometrů odsud, v městečku Bludenz, kde se také nachází plotna s mým
prvovýstupem „Prinzip Hoﬀnung“. Museli jste
ji vidět z auta, pokud jste jeli z Innsbrucku.
Nebyla moc dobrá viditelnost, takže jsme
neviděli nic. Špatné počasí, vysoké hory
v mlze okolo – tady asi musí být docela tvrdý chleba…
V údolí to tak strašné není. Lidé tady žijí
již dlouho. Stýkají se zde tři údolí – Walsertal,
Montafon a rovné údolí Rýna. Původní obyvatelé sem přišli zejména z oblasti současného švýcarského kantonu Valais, přes údolí
Montafon se sem ale také přisunuli naši před-

chůdci z Itálie – rétorománští mluvčí, což byla
taková směsice místních kmenů a římských
přistěhovalců.
Myslím, že život v údolí je jednodušší než
v horách. Žije tu docela dost bohatých lidí.
V okolních kopcích je ale spousta míst, kde
vždy žili velmi chudí lidé. V dnešní době se
z nich ale stali boháči, protože na jejich pozemcích vznikly známé lyžařské areály. Za
posledních sto let se zde hodně změnilo –
z chudáků se stali velmi zámožní lidé, což se
samozřejmě odrazilo i na jejich mentalitě. Jsou
trochu divní…
Nezvyklé je tady ledacos, třeba tvé křestní
jméno. Mohu se zeptat na jeho původ?

Beat je švýcarské jméno, které vychází z latinského Beatus. Ve Švýcarsku je Beat poměrně rozšířené jméno zejména v německy mluvících oblastech. V Rakousku nás ale, pravda,
mnoho není. Otec mne tak pojmenoval podle
jednoho svého švýcarského kamaráda.
Byli to rodiče, kdo tě přivedl k lezení?
Lezcem jsem se stal bez jejich přičinění.
Byli ale velmi sportovně založení – zvláště
můj otec, který závodil v cyklistice. Dosáhl
řady úspěchů. Několikrát se u nás dokonce
stal mistrem v cyklokrosu. Moje máma byla
zase přebornice v šachu. Jednou se umístila
na prestižních rakouských šachových závodech na třetím místě. I teď, přes svůj věk 81
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INDIE

„POSLEDNÍ
INDICKÁ VESNICE“
Innsbruck, 2009 / Večeře u Paula a Barbary Mitchelových: povídáme
si, diskutujeme a vyprávíme si příběhy
z cest, které jsme podnikli, hovoříme
o cizích kulturách, které jsme poznali,
a o lidech, které jsme na našich výletech
potkali. Báječně se bavíme a následuje
jedna anekdota za druhou.
Je už celkem pozdní večer, když se
konečně začínají vyprávět ty nejdobrodružnější příběhy: v roce 1999 byl Paul
členem irské expedice, která jako první
překonala horský ledovec v pohoří Párvatí, od buddhistického regionu Spiti
na severovýchodě Indie až po jižní údolí
Kullú ve státě Himáčalpradéš. Expedice
se oproti původnímu plánu poněkud protáhla a zásoby jídla se ztenčovaly. Naprosto vyčerpaný a hypoglykemický tým se
snažil prorazit si cestu sněhem a ledem
až do bezpečného údolí. Paul si jen matně pamatoval detaily této třídenní odysey, ovšem co v jeho paměti zůstalo, to
byly všechny ty skalní bloky podél řeky,
kterou následovali. Pod rouškou jednoho
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z těchto bloků byli schopni se utábořit.
Následující den, zcela vyčerpaní, konečně došli do „údolí bohů“ a opět se setkali
s civilizací. Francouzi a Italové, kteří posléze bydleli v malých horských vesničkách kolem Kullú několik týdnů, po celý
den vzdávali hold bohu Šivovi, jednomu
z nejvýznamějších hinduistických bohů.
Himálaj mě fascinoval. Vždycky jsem
chtěl vidět největší pohoří na světě na
vlastní oči. Od dob, kdy jsem byl ještě
malý kluk, mi v paměti uvízly tisíce obrázků a příběhů – od Reinholda Messnera, Reinharda Karla, Heinricha Harrera…
a samozřejmě také od mého strýce, který mi z každé své expedice přivezl nějaký suvenýr. Říkal jsem si, že jednoho dne
se také vydám do Himálaje, abych zažil
svůj vlastní příběh. Ovšem tento příběh
nebude o ledových osmitisícových vrcholech, přeplněných základních táborech
a frontě na Mount Everest, jelikož jsem
si velmi brzy uvědomil, že mnoho vrcholů
můžete obdivovat zespodu. Vrcholy, které chci zdolat, jsou úplně jiného charakte-

ru. Chci cestovat po Himálaji mimo vyšlapané stezky, chci se potkávat s místními
obyvateli, prožívat jejich kulturu v tomto
náročném prostředí a samozřejmě chci
najít vhodná místa pro bouldering.
Po tom večeru v Innsbrucku jsem měl
již první konkrétní cíl. Paul mi velmi laskavě dal veškeré své záznamy, včetně expedičních map, a já jsem si pak o tomto
regionu na severu Indie zjistil ještě víc informací. Při listování ve starém trekovém
průvodci jsem našel černobílou fotografii, která ještě zvýšila mou motivaci prozkoumat Himálaj: ukazovala impozantní
rozpětí vrcholů. Byly na ní patrné strmé
stěny a pilíře, tyčící se stovky metrů nad
údolím. Struktura skály jasně ukazovala, že jde o žulu, což bylo také signálem,
že s velkou pravděpodobností bude dole
pod tím vším hodně skal, bloků a kamenů. Ale kde se toto údolí nacházelo? Kde
byla fotografie pořízena?

2010 / Přesvědčit švýcarského světoběžníka Elieho Chevieuxe, aby se při-
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Boulder „Walkinf of Haevens Door“ 7A

36

Slunko už jde spát, ale pro nás chození teprve začíná. Faith na lajně po celém dni napínání.
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