Ro Shampo. 5.12a, Road Side Crag

AMERIKA

SYMFONIE ČÍSLO 9 – ČÁST PRVNÍ

Red River Gorge
Poprvé jsem do této oblasti zavítal před
pár lety, v roce 2010. Celých třicet dní
jsme tehdá vstávali za tmy, za šera se
vraceli k autu a chrtili jednu cestu za
druhou. A stejně jsem po měsíci věděl, že
se sem musím ještě někdy podívat.

Aby nezůstalo u planých řečí, tak jsme se
v říjnu 2012 s Kubou domluvili, že to na
podzim 2013 dáme. A když teda Amerika, tak rovnou na dva měsíce a trochu si
projet i západ.

„Jestli chceš rozesmát Boha,
řekni mu o svých plánech“

Indian Creek – můj dávný sen, k tomu
Red Rocks u Las Vegas a něco v Kalifornii, Joshua Tree, Bishop, prostě jak nám to
přijde pod ruku. Kde bude teplo a hezky,
tam se zdržíme, plánovali jsme, dva měsíce jsou přece tak dlouhá doba.
Mám rád lidi, kteří umí držet slovo,
a tahle naše domuva platila celý rok. Kuba
koupil v předstihu od kámoše tak velkou
americkou dodávku, že by se jí do kufru
Red River Gorge – srdeční záležitost
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M E T E O R A
Nebyl jsem si ani trochu jistej, jestli tohle martyrium chci podstoupit a jestli mám vůbec šanci to
přežít. Sedmnáct set dlouhejch kilometrů v krátkým autě a skoro stejně chorob a zranění na mým
zdevastovaným těle.

Jenže panoráma Meteor, které jsem
mockrát obdivoval v různejch časácích,
tajemné kláštery posazené odvážně na
těch nejvyšších skalách a taky vidina
pohodového (jak jsem doufal) lezení
v teple a klídku mě ve finále do auta nějak poskládaly.
Na 1. máje 2013 dorazila naše početná
a různorodá partička do vesničky Kastraki pod Meteorami. Dohromady to bylo
devět figur od čtrnácti do třiašedesáti
let – dvě dámy plus sedm chlapů. Demografický rozptyl rovněž značný – Kladno
a Český Brod, Posázaví, východní Čechy
a k tomu jeden Krušnohorec. Lezecky
taky pořádná směska. Od opravdu dobrejch lezců s morálem přes ostříleného
veterána se zkušenostmi, jaký si málokdo
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dovede představit, po mladý perspektivní
lezce či věčné začátečníky.
Že se to nakonec všem líbilo, je trochu
zázrak, ale zároveň důkaz, že Meteora a lezení po místním slepenci mají prostě atmosféru a kouzlo. Zaslechl jsem sice různý
řečičky o vertikálním brambořišti a podobně, ale s tím bych úplně nesouhlasil.
I když určitá paralela by se tu asi našla?!
Naše úderná skupina, kterou tvořil
Smrk, Zemanovci (nemaj naštěstí nic
společnýho s vrchním zemanem a jeho
partou) a já, si vybírala většinou profláklý, všemi doporučovaný kousky. To, co
by pravověrný pískař šmahem zavrhl, my
zbabělci vítali s nadšením. Totiž to, že
jsou v těchto cestách (všechny byly do 6.
stupně UIAA) ta těžší místa dost masivně

dojištěna. Takže lezba to byla fakt v poklidu a bez nervů.
Boris, kterej leze líp než my, se občas
s Vlaďkou objevil v místech podstatně morálovějších. Každej si prostě najde svoje. My
lezli lehký, kratší cesty, většinou tak na čtyři délky, na krásný monumentální vrcholy.
A o to nám šlo. V oblasti se nacházejí i fláky
mnohem delší (cesta „Kontrastprogramm“
VI+ na Grosse Heilige má délek čtrnáct
a 450 metrů), ty si ale necháváme na příště.
Z toho, co jsme vysápali, bych rozhodně doporučil „Südwestkante“ V na
Ambarii, „Ostkante“ VI na Doupianifels
a „Westkante“ VI- na Ypsilotérafels. Zatímco první dvě začínají téměř u silnice,
k té další vede dlouhej a výživnej nástup
džunglí a pralesem. Rozhodně stojí za to,

BISHOP

Pokud se někdy ocitnete v okolí Bishopu
v Kalifornii a jste lezci, vězte, že budete
mít co dělat. Ač je toto místo vyhlášeno
především boulderingem, tak lezec s lanem, sadou friendů, vklíněnců a expresek
nezůstane nijak pozadu. Samotné městečko Bishop leží na dně velikého údolí

a je sevřené pohořími Sierry Nevady. Je
poklidné, dalo by se říci ospalé, a přece
nabízí vše, co člověk moderní doby může
potřebovat: výbornou pekárnu, obchody
všeho druhu, kavárny. Jedním z nejlepších míst je tu ale obchod Gear exchange
na hlavní třídě, kde můžete sehnat po-

užité zboží – od bouldermatek až po pásy
na skialpy, vše (v porovnání s nekřesťanskými cenami u nás) za hubičku.
Ale radši rychle na skály. Poměrně
zjednodušeně by se to dalo říci: na západ
žula, na východ vyvřelina. Pár mil na západ leží světoznámá oblast Buttermilks.

T I C H Ý K O U T A M E R I K Y:

Bishop

Buttermilks
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ALPY

Kdo neriskoval, kdo nelezl sem,
ten nemůže říct: „Už vím, jaký jsem,“
střípeček hvězdy je pro mě ten největší dar,
tam dole je klid, a tvrď si, co chceš,
tam za celý život svůj nenalezneš
setinku tak nádherných kouzel a čar.
Úryvek z básně „Vrchol“, autor V. Vysockij, překlad J. Nohavica.

Celý svůj lezecký život se pohybuji převážně mezi Alpami a Tatrami. Pravidelně
to střídám. Pokaždé hledám spojení, návaznost či nějaký most mezi jednotlivými výstupy. Když jsem na Vánoce dělal
prvovýstup na Rysy v Tatrách, měl jsem
už v hlavě další kopec v Alpách – Les
Droites.
To spojení jsem našel ve jméně. Rysy
v goralštině znamenají črty, čáry a podobně lze z francouzštiny přeložit i název
čtyřtisícového obra z doliny Argentière
v masivu Mont Blancu – Les Droites. Jako
obrovským klínem jsou srázy Les Droites

rozděleny na pravou (severní) a levou (severovýchodní) část. Tento klín se jmenuje
Tournierův pilíř a představuje 2.000 metrů lezení, jímž se na východní vrchol Les
Droites dostali pánové Authenac a Tournier už v roce 1937.
V pravé části vedou převážně ledové
výstupy, jako například Le Ginat, což je
s moderními cepíny a mačkami lahodný
jednodenní výstup (Ueli Steck 2h. 8min).
Mne však zajímala mnohem skalnatější levá část stěny. Zde, napravo od Messnerova pilíře, stěna nabízela stále volnou linii protkanou sérií strmých koutů

a převisů. Zajímalo mě, proč se této části
dosud všichni vyhýbali, a tak jsem se na
to vydal podívat.
Vzhledem k tomu, že jsem v Les Droites nikdy nebyl a jedinou informací o této
části stěny byla fotografie v průvodci,
musel jsem se vybavit pořádnou dávkou
síly. Čistá chrlická síla, jak říkáme v Brně
Stračesovi, s radostí na můj návrh přikývla a s důvěrou se začlenila do mých
plánů. Nebylo to poprvé, už jsme spolu
vloni přelezli Direct Severní kuloár na
Dru, ale to bylo patnáct hodin atletiky,
kdežto zde se jednalo o podnik na několik dní. Proto jsme do tréninku vložili
i běžeckou vložku a upravili duševní přípravu z módu „rychlá smrt“ na „postupné
mučení nedostatkem tepla a spánku“.
Tlaková výše přilétla jako na zavolanou.
Šest dní slunečného počasí s nepatrnou
poznámkou „strong wind high-up“ nás
vystřelilo z pracovního stresu do horské reality. Posilněni o jesenické tvrďá-

stěnou Les Droites
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HIGHLINE

Lost Arrow Spire
Dne 18. 10. 2013, těsně před půlnocí,
přijíždíme do Yosemit. Naše cesta však
začala dávno před tím. Snad každý lezec
alespoň jednou v koutku duše zatoužil
podívat se na ty americké skály. Lajneři to cítí stejně, možná ještě intenzivněji, protože se náš sport vyvinul právě
tu a dlouho byl provozován jen v tomto
údolí. A tak je to vlastně taková cesta ke
kořenům. S Kwjetem jsme tuto cestu začali plánovat už před dvěma lety a pak
Píďův první přechod legendární lajny
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se k nám přidali Kubín Krecbach a Kuba
„Píďa“ Trávník.
Je chladná noc, měsíc svítí na El Capa,
bosí vybíháme z auta a naše nohy se prvně dotýkají yosemitského asfaltu. Nemyslete si, že jsem příliš patetická. Ale když
rok šetříte, abyste si polajnili ve Státech,
a pak vám dva týdny před odletem zavřou
všechny národní parky, protože se prezident nepohodne se senátem, nabírá vaše
dobrodružství na jistém patosu.

Pár dní se v údolí rozkoukáváme, nasáváme atmosféru a informace, třeba jak
že se to leze na ten Lost Arrow a jak se
vlastně leze technicky. Jsme ohromení,
jak je tu všechno velké, nejen skály, ale
i veverky, krkavci a auťáky.
O tři dny později, 21. října, se budíme
do mrazivého rána (což není žádné překvapení, slunce do Campu 4 dosvítí až
tak v deset hodin) a pakujeme. Jsme čtyři
Češi, Polka Basia, Australan Luke a proti

LEZ!

Rubrika, ve které najdete víc než jen inspiraci

Finale Ligure
– dokončení

GPS N44 11.858 E8 19.088
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Charakteristika: Pevná skála nabízející kvalitní lezení, a to i v zimních měsících. První cesta zde byla
vylezena už v roce 1973.
Příjezd: Sjeďte z dálnice exitem Finale Ligure, na stopce odbočte doleva (při pohledu od
pobřeží). Po 1,4 km přijedete
na malý kruhový objezd, kde zabočíte znovu doleva, a po přejetí středověkého mostu odbočte
zase doleva směrem na Calice
Ligure / Perti. Po dvou kilometrech jeďte vpravo, na cestu zvanou Via Don Mario Scarrone. Po
1,3 km přijedete na malé náměstí. Tam, před kostelem sv. Euse-

bia, můžete nabrat vodu. Cesta
dál vás povede k parkovištím
vhodným pro jednotlivé sektory.
Přístup: Od kostela (viz výše),
pokračujte dále kolem parkoviště Scimarco (viz mapka) a jeďte
asi ještě 500 metrů. Za značkou
a výklenkem s madonou se nachází parkoviště pro asi patnáct
aut (N 44 11.733, E 8 18.975).
Odtud se vraťte 30 metrů zpět
ke značce a odbočte na pěšinu
doleva. Překročíte potok a po
zhruba 150 metrech přijdete ke
kamennému domu. Po dalších
dvaceti metrech odbočte doleva
a pokračujte podél kamenné zdi.
MONTE SORDO
SETTORE CENTRALE (CENTRAL SECTOR)
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li“)… a po chvíli dojdete k prvním
cestám. Ideální místo, kde můžete
složit své věci, najdete pod červeným převisem. Pokračujte dál
pod skalami, až k němu dojdete.
Cesta č. 1 potom bude doleva od
vás, ke všem ostatním nástupům
se budete muset vracet. Přístup
od parkoviště vám zabere asi patnáct minut.
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Po šedesáti metrech dojdete ke
křižovatce, kde se dáte doprava
vzhůru („Sentieri di Pietra, Finale“). Po dalších osmdesáti metrech odbočte na další křižovatce
opět doprava vzhůru. Po asi dvou
stech metrech dojdete na další
křižovatku, kde půjdete doleva.
Po asi dvaceti krocích odbočte
vpravo („Monte Sordo/I Coral-



   






Rocca Carpanea

Rocca Carpanea
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Jedinečná, nenapodobitelná a bezesporu kouzelná lezecká oblast.
Na své si zde přijdou nejen lezci, ale i milovníci trekkingu, horských kol, archeologové a mnozí
další. Při cestě z Česka máte na
výběr z několika základních tras,
každopádně z Prahy (1.100 km)
či z Brna (1.200 km) počítejte při
dobrém provozu s nějakými deseti až jedenácti hodinami jízdy.
Nebudete litovat. Nachází se tu
2.700 cest ve sto šedesáti sektorech. Leze se zde po přímořském
vápenci, převážně v kolmých či
mírně položených stěnách, a to
zejména po dírkách a kapsách.
Více najdete v Montaně 2/2013,
str. 62 a dál.
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Charakteristika: Popisovaný sektor se nachází poblíž mnohem
větší, centrální oblasti. Zde se
však v současnosti neleze, a to
kvůli špatnému jištění. Oblast nabízí technické stěnové lezení s obtížností jenom zřídka přesahující
6c. Cesta č. 21 se nachází hodně
vpravo, asi 40 metrů doprava od
cesty č. 20.
Příjezd: viz Monte Sordo
Přístup: Z parkoviště Perti (viz
mapka), kde jsou dřevěné stoly
a lavice, a hlavně možnost doplnit vodu, běžte po nezpevněné
cestě označené jako slepá. Sledujte značku sestávající ze dvou
červených teček. Po sto osmdesáti metrech minete dům a po dalších padesáti metrech dojdete ke
křižovatce. Půjdete po cestě vydlážděné kameny, stále po stejné
značce. Cesta vede po několika
schodech a po chvíli vás dovede ke starému kostelu (San
Carlo). Po dalších třiceti
metrech dojdete ke křižovatce. Běžte doleva dolů,
po dalších devadesáti
metrech překročte potok, až přijdete na další
křižovatku (Pian Marino/Le Techcie). Zde
Lo Specchio odbočte doleva. Cesta

je dál značena dvěma červenými
tečkami a šipkou. Po necelém půlkilometru dojdete ke křižovatce,
kde se dáte doleva. Na louce pod
skalami odbočíte doprava podle
značky „červené X“. Minete skály
(sektor Pian Marino) a pokračujete dál vzhůru až k Bric del Frate. Cesta od auta vám zabere asi
půl hodiny.
Druhou možností je sjet z dálnice exitem na Feglino a na stopce
odbočit směrem na Finale Ligure.
Po 1,2 km přijedete ke kamennému mostu s asfaltovou cestou
vedoucí nahoru do kopce vpravo. Cesta vás zavede k velké betonové elektrárně, kde je možné
zaparkovat. Další možnosti k parkování najdete dále podél silnice.
Dáte se pěšky po cestě vedoucí
mezi elektrárnou a ﬁrmou FCI. Po
asi devíti stech metrech odbočte v zatáčce a vystoupejte přímo
asi 60 metrů. Znovu přijdete na
hlavní cestu, přímo do její druhé
zatáčky. Dejte se doprava. Po necelém kilometru podejdete pod
severním sektorem. Tam se v současnosti neleze. O chvíli později
minete velký rezatý triangl a cesta
vás zavede kousek dolů – jste na
místě. Cesta od parkoviště vám
zabere asi třicet minut.

