Boj se širočinou u pátého

A. O. na písku
Na věži Rokoko, Křížák
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Zdá se to už tak
strašně dávno, co
jsme viseli v té
obrovské stěně,
za vytrvalého
drobného deště,
kterému místní
říkají Orbayu. Mé
pocity byly tehdy
opravdu velmi
silné, bylo to
totiž neskutečně
intenzivní
a namáhavé.

Nico Favresse mi o této cestě řekl už
před několika lety, ale nikdy jsem neměla odvahu do ní vlézt, tedy až do
doby, než mi Cédric předloni ukázal
jednu fotku. Byl rozhodnutý tuto
pět set padesát metrů dlouhou stěnu vylézt. Den nato jsme vyrazili na
patnáctihodinovou jízdu, která nás
přivedla do pohoří Picos de Europa.
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Orbayu

Ani jsme nemluvili, když jsme tu
obrovskou stěnu poprvé uviděli, takový na nás udělala dojem. A také
jsme byli docela nervózní, protože
o samotné cestě a možnostech zajištění ve stěně jsme měli jen velmi kusé informace. V dalších dvou
dnech jsme se snažili jakýmkoliv stylem cestu vylézt, abychom si udělali

představu o reálných obtížích a možnostech čistého přelezu. Během těch
dvou dní nás krása této geniální linie
naprosto uchvátila.
Zpod stěny jsme odcházeli úplně promrzlí, vyčerpaní, ale s úsměvem na tváři. Měli jsme pro další
rok novou výzvu, cestu s názvem
„Orbayu“.

Picos de Europa
Tajemné místo, o kterém už asi každý někdy slyšel, ale kam se zřejmě jen málokdo vydal.
Nedoceněné a často přehlížené, to je pohoří Picos de Europa na severu Španělska. Divoké
vápencové stěny a vrcholy Picos přitom nabízejí jak sportovním lezcům, tak i alpinistům
nepřeberné množství cest v různém stupni obtížnosti, různé délky a odlišného stylu.

Úžasné lezení ve východní stěně Naranjo de Bulnes

Picos de Europa je relativně malá horská oblast v centru španělské Costa
Verde a je pro mnoho horolezců stále hodně neznámá. Místní mohutné
vápencové hory nabízejí opravdu širokou škálu náročných cest. Zalezou
si zde jak ambiciozní sběrači čísel, tak
i ryzí horolezci vyhledávající odlehlé
severní stěny. Samotné vrcholky hor
vypadají doslova fantasticky, a přitom
dosahují maximální výšky 2.600 me20

trů, takže se nemusíte aklimatizovat
a můžete rovnou začít vaše vertikální
dobrodružství.
Asi nejznámějším vrcholem v oblasti a pravděpodobně nejpopulárnější horou mezi španělskými horolezci je Naranjo de Bulnes (místním
názvem Picu Urriellu). Téměř každý
španělský lezec sní o tom, že alespoň
jednou v životě vyleze na tento 2.519
m vysoký vrchol. Na tento impozant-

ní monolit neexistuje žádný turistický
chodník, dokonce i ta nejlehčí cesta
v jižní stěně je regulérním lezeckým
podnikem a nedá se nazvat choďákem.
Napříč čtyřmi stěnami Picu Urriellu
je roztroušeno více než sedmdesát cest.
Klasická cesta „Rabadá-Navarro“ (6a/
A2 nebo 6c+) v 500 metrů vysoké západní stěně je se svou lezeckou délkou
více než 700 metrů bez pochyb nejdelší
cestou na vrchol a absolutní nutností

Na festivalu a závodu Rock Master
v italském Arcu jsem zaslechl názor
jednoho novináře, že Adam Ondra už
svého vrcholu dosáhl a že v příštím
roce už ničím neoslní. V tu dobu byl
Adam nominovaný na prestižní cenu
Arco Rock Legends za on sight cesty
„Il domani“ 9a. V té době bylo ještě
před mistrovstvím světa v lezení na
obtížnost a nebyl ukončený světový
pohár. Nyní už všichni víme, že se
italský novinář mýlil.

DOUBLE

2014

Zlomové bylo pro Adama předchozí
léto, které téměř celé strávil v oblasti
Flatanger v Norsku, kde v předešlém
roce přelezl cestu „Change“. Kromě
„Change“ Adam v této jeskyni navrtal
dalších sedm projektů, na kterých začal pracovat. Některé vylezl, mezi nejtěžší patřila cesta „Iron Curtain“, kterou klasifikoval 9b. Další cestu „Move“,
o které si myslel, že bude určitě 9b+,
nakonec vylezl trošku rychleji, než
předpokládal, takže ji také nechal na
stupni 9b. Kromě těchto cest však
v jeskyni zůstaly další čtyři projekty,
které Adam sice zvládl zkrokovat, ale
na souvislý přelez už nebyl dostatečně
silný. Jak sám řekl: „…v ten moment
jsem necítil, že bych byl nějak blízko
k tomu, abych je zřetězil. Takže jsem
si řekl, že by asi bylo potřeba začít
na ně pořádně trénovat, protože má
motivace vrátit se zpátky na Flatanger a přebušit tyhle projekty je veliká. Primárně je to Project Big (Velký
projekt), který je podle mě jednou
z nejlepších linií celé jeskyně. Vede
od země až na hranu jeskyně a je to
ultimátní test, protože stejně jako
v ‚Change‘ obsahuje všechno. Jsou tam
bouldry, jsou tam nějaká odpočinková místa, ale klíčová sekvence je prostě dlouhá, s velkým počtem těžkých
kroků, s tím, že ty nejtěžší jsou úplně na konci.“
Kromě motivace zrealizovat Project Big v norském Flatangeru Adam
uvažuje o závodech. A tohle všechno
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potřebuje zkombinovat se studiem na
vysoké škole.
Čemu tedy Adam přizpůsobil celý
svůj trénink?
„Chtěl jsem začít studovat a zároveň závodit. Ale co mě opravdu zajímalo, bylo mistrovství světa v obtížnosti a přes to nejel vlak. I když jsem
to nikde veřejně nepřiznal, protože to
nedělám, chtěl jsem se stát mistrem
světa! Chtěl jsem být mistrem světa
v lezení na obtížnost a cokoliv jiného
by pro mě byla prohra!“
Adam proto kontaktoval Patxiho
Usobiagu, který patří mezi mistry
lezeckého tréninku s mnohaletými
zkušenostmi, a společně připravili
trénink, který začal Adam realizovat.
„Začal jsem trénovat jak zvíře. V životě jsem nezažil takové tréninkové
dávky, jaké jsem dostával od Patxiho. Hodně jsem se na to těšil, proto-

že jsem vždycky trénoval tak, abych
mohl jet o víkendu na skály a tam
něco vylézt. Takže jsem se přes týden
nemohl při tréninku totálně zničit.
Měl jsem radost, že konečně poznám,
zač je toho loket, když člověk trénuje
přes brutální únavu pořád dál a dál.
Trénoval jsem šest dní v týdnu, každý den v plném nasazení a v podstatě
jsem se začal cítit slabší než v předešlém roce. V ten moment jsem musel věřit Patximu, že ví, co dělá, a že
to, co fungovalo u něj, bude fungovat
i u mě. Udělali jsme proto v květnu
test s tím, že jsem vypustil v tréninku objem a soustředil jsem se opravdu jen na kvalitu. Po dvou týdnech
jsem odjel na týden do Španělska,
kde jsem měl v plánu vylézt cestu „Il
domani“ 9a na onsight, což je docela poctivé 9áčko na onsight. Musím
přiznat, že to byl hodně ambiciózní

SKIALP

Tatry jsou fantastickým kouskem země,
a když se pokryjí bílou sněhovou peřinou, vypadají jako malý Himálaj. Těsná,
v zimě osamocená údolí, sevřená mohutnými štíty, a spousta pestrých sjezdových linií. Sezona 2013/2014 byla
moje nejlepší od dob závodního lyžování, a to z jediného důvodu: v prosinci
jsem si konečně koupil skialpové lyže
a otevřelo se mi zcela nové pohádkové
zimní království.
A jak to vzniklo? Prostě jsme se ženou v létě začali šlapat ty dlouhé tatranské doliny jako Tichá a Koprová,
a když jsem to viděl, říkal jsem si: „To
musíme jet v zimě na lyžích!“ V prosinci jsme ještě brázdili sjezdovky, ale
v lednu to začalo. Mlynická dolina, Satan a Štrbský štít. Ze Satana tedy ještě
pěšky, hlásili lavinovou „trojku“. Litoval jsem, podmínky byly vynikající, ale
to jsem zjistil až na kopci. Rozhledy
fantastické, nádherné převěje a všude
spousta sněhu – tedy pro mě, nikdy
předtím jsem v zimě ve Vysokých Tatrách nebyl. Vlastně jo, jednou v dětství, ale to jsem ještě nedokázal ani
vnímat, ani ocenit. Na Štrbském štítu
už jsem nezaváhal, ačkoli pohled dolů
byl poprvé přímo děsivý. I přestože
Miro Peťo na svých stránkách (miropeto.sk) píše: „Ĺahké, vhodné pre začiatočníkov“... Smířil jsem se snadno
s touto rolí, protože to, co se tu nabízelo, neposkytují ani ty nejčernější
a nejdivočejší sjezdovky. Nezbylo než

pustit se střemhlav dolů. Ocitl jsem se
ve svém živlu. Ta radost, že svah drží,
lyže drží a že to jde. Poprvé je to vždy
nejkrásnější. Únor, Mlynické Solisko
do Furkotské doliny. To už bylo nahoře mezi skalami, něco pro mě, technika jízdy, přeskoky, šlo mi to líp než
na rovince v prašanu. Je to podobné
jako v dírách mezi brankami. Náročné
na techniku. Během jízdy se vystřídá
klidně pět druhů sněhu a lyžař na to
musí být připravený. Pak přišly sjezdy
téměř na ledě ze svahu Pyšného štítu a Ľadového štítu do kotliny Spišských ples u Teryho chaty. Z Lomnické kopy na hřebeni Lomnického štítu
na Skalnaté pleso a dlouhý sjezd po
sjezdovkách do Tatranské Lomnice,
1.450 metrů převýšení! Jedině tady
a na Štrbském plese se dalo po technickém sněhu dojet až k autu. Všude
jinde člověk šlapal nejméně hodinu
pěšky. Málo sněhu.
V březnu jsem konečně poznal, jak
se jezdí extrémy. Sníh nabral zcela
novou konzistenci, trochu zfirnovatěl,
zhoustl a lépe držel lyže. Najednou
bylo všechno jednodušší. Pochopil
jsem výrok kamaráda Tomáše: „Skialpinisté v prosinci a lednu běžkují.“
Furkotský štít přes Furkotské sedlo
a přímo dolů na Vyšné Wahlenbergovo pleso a krásný dlouhý sjezd až na
sjezdovku pod Soliskem. První lehké
žlaby na Chopku a nejtěžší – pořád
však ještě lehké, modré podle Peťa –

ze Salatína v Západních Tatrách. Klasifikace Mira Peťa, i když se o dost
liší od mezinárodní, protože je tak
o jeden až dva stupně těžší, mi maximálně sedí. „Tvrdě na cvičišti…“, jako
kdysi v Porúbce, a pak „vo Višňovom“…
Začíná jaro, musím pracovat, a tak konečně v půlce dubna jsem opět v Tatrách, na Chopku. A dubnový firn, to už
je paráda, lyže drží jako přibité. Na vrcholu Chopku ani nečekám, až zmrzlý
povrch odměkne na slunci, a po sedmé ráno už se vrhám mezi skály. Rozkoš nad rozkoš. Taky jsem si říkal při
sledování videí s Peťem, že to už není
lyžování, ale je. Je to právě kouzelné
lyžování, ale prostě jiné. Pozornost,
přítomnost, odhad, přesnost, lehká
tíseň a gejzíry duševní extáze. To je
součást extrémního lyžování. Mocné dojmy, hluboké prožitky i vnitřní
klid, to se ani nedá popsat. Dám obě
nejtěžší linie za S3+ E2 a S3+/4 E2+,
červený středně těžký. Jednu si trochu přikrášlím drobným skokem přes
práh. Úchvatné. Pokračuji na Děreše.
To už je odměk a všechno drží jako
lepidlo, úplná fantazie. Nejtěžší je tu
krátká skalní stěna za S3+/4 E1, 53°.
Ještěže dojezd byl do širokého žlabu,
jinak bych se ani neodvážil. Srdce až
v krku. „To přece není možné ustát,“
myslím si. Bylo. Lyže zase držely perfektně, i když ten pocit v takovém
sklonu, jako by měl člověk každou
chvíli sletět dolů!

Tatranské sněžné království

Miro Peťo zdraví hory, Hrubá kopa
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„Nu tedy dobrá. Dostali jsme rozkaz
zlikvidovat diverzanta na motorce. Muže
s koženou brašnou na zádech. Zaujali
jsme pozice v jedný takový nepřehledný
zatáčce a skryli jsme se u rybníka na
skále. No, to mohlo bejt tak kolem půl
třetí. Příjíždí k nám motorka a na ní muž
s koženou brašnou.“
„Jen co dozněly výstřely, ozval se další
motocykl. A na něm muž s koženou
brašnou. Rozkaz, ten zněl jasně – nesmí
projet za žádnou cenu. Nebyl čas lámat
si hlavu, kdo je kdo.“
„Chceš říct, soudruhu kapitáne…?“
„Nó, dvě dávky.“

Arnold
v Ádru
První dávka
foto Alešák, koláž Standa Mitáč

Poplést zdánlivě jednoduché a samozřejmé
věci není žádný velký kumšt. A kdyby mi
kdokoli před deseti lety zmínil nějakého Arnolda, tak jediný, na koho bych si v tu chvíli
vzpomněl, by byl hrdina béčkových akčních
ﬁlmů, které jsme jako malí kluci hltali, a vybavil bych si, jak tam borcovi hrály všechny ty svaly. Jenže tenhle Arnold byl jednak
v rajbáku docela dřevo, a navíc vždy, když
to chtěl oprasit přes kruh, ho jednou rukou
lehce vytáhl ze skály. Takže dnes bude řeč
o někom úplně jiném. Pravda, oba Arnoldové se narodili ve stejném roce v německy
mluvící zemi a ve svém oboru dosáhli virtuozity. Ročník 1947 byl prostě dobrý.
Sasko, Hohnstein, zvonek.
Christine Arnold: „Bernde, je tu ten mladý muž z Česka, přijel za tebou kvůli rozhovoru.“
Bernd Arnold – žijící pískařská legenda
a první tvrdě trénující lezec na písku.
V polovině šedesátých let vylezl v Sasku
všechny nejtěžší existující cesty. Začal tedy
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dělat prváče a posouvat limity. První IXb?
První IXc? Xa? Xb? Xc? One man show.
Měl cit pro linii, a navíc byl ve své době naprosto nejlepší, takže si mohl vybírat volné
směry, o kterých většina lezců po večerech
tajně snila jak pubertální školák o své mladé učitelce francouzštiny.

Sasko, Hohnstein, vůně kávy a čerstvého pečiva.
„Připravil jsem malou snídani, než se podíváme na ten Adršpach a na historii… Jó,
tady v kuchyni už seděl kdekdo. Henry
Barber, Jerry Moﬀat, Lynn Hill, Kurt Albert,
Fritz Wiesner, Wolfgang Güllich…“

Bernd Arnold: „Trénoval jsem tři hodiny
denně. Kampusoval jsem jenom při špatném počasí, jinak jsem byl pořád ve skalách. A přes zimu jsem třikrát týdně cvičil
v tělocvičně, lezecké stěny tehdy prostě nebyly. Do toho běžky a další doplňkové sporty, člověk pak nevyhoří, má v sobě ten drajv,
když chvíli neleze.“

Bernd Arnold: „O Adršpachu jsem se dozvěděl na konci šedesátých let. Když byli
v nároďáku Herbert Richter, Fritz Eske
a Günter Kalkbrenner, tak se natočil ﬁlm
o tom, jak tam tehdy lezli. Ony to byly spíš
jen takové pohybující se obrázky na osmimilimetrovém formátu, nežli opravdový
ﬁlm… Ale od té doby jsem o téhle oblasti
věděl a samozřejmě jsem se moc těšil, až
se tam jednou podívám.
Ale pojďme ještě pár let nazpět. V padesátých letech, dávno před Berlínskou
zdí, odjížděli lezci ze Saska na Západ, aby
mohli lézt v Alpách. Harry Rost třeba odešel kvůli politice, ale Karl-Heinz Gonda kvůli
horám, Wulf Scheﬄer taky. A právě s Wulfem jsem se vydal do Adršpachu poprvé. Já
žil v DDR, on v Západním Německu, kde
jsme se nemohli setkat, takže jsme si domluvili sraz v Československu.“

Do Ádru jezdil „škodit“ od roku 1972 do
roku 1990, vždy zhruba dvakrát ročně.
A zbylo tu po něm sedm dokonalých linií na
dominantní věže. Dnes, o několik desítek let
později, leze tuhle obtížnost sice „kdekdo“,
jenže stejně je tu několik detailů, kterými se
jeho linky vyznačují, a které tvoří dohromady tzv. přidanou hodnotu.
Zaprvé univerzálnost. Bernd se nesoustředil pouze na určitý typ lezení. Ničemu
se nevyhýbal a očividně mu šlo všechno. „Ve
skalách pár minut od domova jsem měl dírky, lišty, hladký kout, spáry. Vždy jsem se
zaměřoval na to, co můj projekt vyžadoval.“
Zadruhé smyčkování. Že se to bralo ve
třetím semestru a ty jsi zrovna doma marodil se zápalem průdušek? Tak to máš
docela blbý, protože Bernd seděl v první
řadě. Dvě padesátiprocentní smyčky jsou
jedna stoprocentní a pět dvacetiprocentních, zatížených přesně v jeden okamžik,
také. To je fyzika.
Zatřetí technická a psychická vyrovnanost obtíží. Je skvělé, že v kolmici udržíš nad
hlavou dvě půlčlánkové jednoprdy a dáš si
patu k ruce, ale dovolí ti to našeptávač, co
ho máš u ucha, udělat šest metrů nad kruhem? Občas pod Arnoldovou cestou projdeš a ani si nevšimneš, že tam něco vede.
V extrémním případě abys pak hledal první kruh dalekohledem a chyty nad ním mikroskopem.
Mimochodem, Bernd Arnold je známý
také tím, že většinu prásků, což mimo jiné
znamená i desítkové stěnové lezení, lezl
naboso.
Bernd Arnold: „Lezečky jsem začal používat
poté, co přišly sedáky, a to z docela prostého důvodu. Když jsem předtím lezl navázaný jen kolem hrudníku, tak jsem spadl vždy
krásně podél stěny, ale se sedákem je to jiné,
nohama kolikrát kopneš do skály, proto ty
lezečky. Ale když sóluju, tak zásadně naboso, mnohem lépe pak cítím jemnost písku
a vnímám jeho členitost.“

1972. Arnold Schwarzenegger v ostře sledovaném ročníku soutěže Mr. Olympia těsným rozdílem několika bodů poráží favorizovaného Kubánce Sergia Olivu.
Bernd Arnold naproti tomu ve vší tichosti uhání do
Českého ráje na sraz s Wulfem Scheﬄerem.
Bernd Arnold: „Dne 20. května 1972 jsme
v Příhrazích vylezli ‚Veselou cestu‘ (VIIa)
a ‚Smítkovu spáru‘ (VIIc) na Rakev a pak
jsme pokračovali do Adršpachu, kde jsme
si druhý den dali ‚Východní spáru‘ (‚Iljův
odkaz‘, VIIc) na Starostovou, a 22. května
zpátky v Ráji na Hrubé Skále ‚Údolní cestu‘
(VIIIa) na Kapelníka.
V Ádru bylo strašně málo lezců, poprvé
jsme nepotkali vůbec nikoho, později pár
lidí ano, většinou o víkendech, ale moc jsme
si nesedli. Dobře si vzpomínám na Petra
Mocka, ten byl pořád v hospodě. Mocek

„Nejprve jsme spali na louce pod Křižákem a pak v kempu
U Stránských.“ (archiv B. Arnolda)

