Po tom, co se mi podařilo přelézt krásnou
tradicionalistickou cestu od Beata Kammerlandera
„Princip Hoﬀnung“ (8b+, E9/E10) v Bürsu a naučil
jsem se přitom hodně o své psychice a také
o zakládání vlastního jištění, jsem se rozhodl vylézt
něco delšího. A proč ne zase cestu od Beata?
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Největším lezeckým pamlskem pro nás byl parčík Prado
de Esculturas. Zprvu nám připadalo, jako by někdo za
základní školou ve vyprahlém údolí zkřížil petrohradské
valouny a sklad s traverzami. Kubánští umělci zde před
léty důmyslně zkrášlili přírodní park uměleckými díly
a místní sedláci dnes rezavé železo lakují, aby si ze
vstupného na tuto velikou parádu mohli koupit další
metry vlněného plechu na svoji boudu.
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Jednou cizí řečí jsem si vyslechl, že „normálně těch 8A
vylezeme, tady to nejde“, a česky zase, že „to bylo
nejtěžší 7C, co jsem kdy lezl“ a „5B je to vlevo, a ne to
vpravo, zatímco to 6A+ sedí víc na to vpravo“. Je to
sranda, s těmi čísly.
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ŠVÝCARSKO
Víte, že…?
Arzak je asi nejosobnější
a nejslavnější kniha, kterou napsal a
nakreslil francouzský komiksový kreslíř
a scenárista
Jean „Moebius“ Giraud
(1938–2012),
jedna z největších ikon
evropského
komiksu. Je to fantastick
é dílo, které
ovlivnilo celý svět. Dílo,
které svým
stylem inspirovalo komikso
vé, ale i nekomiksové tvůrce od Fed
erika Felliniho, Ridleyho Scotta, Hajau
Mijazakiho
až třeba po našeho Káju
Saudka. A to
se autor téměř v celé kni
ze obešel bez
slov. V příběhu sleduje čte
nář tichého
válečníka Arzaka cestují
cího na pterodaktylovi fantaskními
světy, v nichž
svádí kruté boje s bizarn
ími a obřími
protivníky.

připravil
foto

Martin Stolárik
Stefan Kürzi
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FINSKO
Nico a jeho „Living the Dream“ (8B–B+)
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SILBERGEIER
Po zopakování klasického boulderu od Freda Nicola „Dreamtime“ (8C) v Crescianu jsem se
rozhodl, že už se nebudu věnovat čistě jen boulderingu, ale začnu také s lezení na laně. Chtěl
jsem jednoduše zjistit, jak jsem na tom v ostatních lezeckých disciplínách. Ale nebyl bych to já,
kdybych i v nich nechtěl dosáhnout na špičku.

Po tom, co se mi podařilo přelézt
krásnou tradicionalistickou cestu
od Beata Kammerlandera „Princip
Hoﬀ nung“ (8b+, E9/E10) v Bürsu,
a naučil jsem se přitom hodně o své
psychice, a také o zakládání vlastního jištění, jsem se rozhodl vylézt
něco delšího. A proč ne zase cestu od
Beata? Ale nakonec jsem vždy strávil veškerý čas, kdy byly dobré podmínky pro něco ryze horského, při
boulderingu nebo v nějaké sportovní cestě. A když už jsem se konečně
k něčemu rozhoupal, tak se na delší
dobu pokazilo počasí.
Ale nechtěl jsem se nechat počasím odradit. Ke konci léta došlo pře14

ce jen nakonec ke zlepšení a společně
s Manu Brunnem jsem vyrazil do Rätikonu. Už jen samotný příjezd po velmi
špatné cestě do Grüscher Älpli je docela dobrodružný. Manu a já jsme byli
opravdu hodně motivovaní a hned po
příjezdu jsme se dali do práce. Už po
prvním dnu jsme měli zmapované
všechny délky cesty a rozluštěný klíč
k nejtěžší délce. O kráse cesty „Silbergeier“ a její úžasné a kompaktní skále jsem toho už slyšel hodně, ale po
tomto prvním dni jsem byl prostě rozhodnutý, že to musím vylézt. Každá
jednotlivá délka je nádherná, ovšem
všechny dohromady jsou opravdu něčím jedinečným. Beat Kammerlander

na začátku devadesátých let svým
volným přelezem výrazně předběhl
svou dobu!
Večer prvního dne bylo tedy jasné,
že to bude náš společný projekt, ale
počasí nám opět hatilo plány. Dokonce začalo sněžit. V batozích jsme naštěstí měli dostatek teplého oblečení,
takže nás to neodradilo a další den,
který hodně připomínal lezení v Patagonii, jsme šli znovu do stěny a zaznamenali oproti předchozímu dni
výrazný pokrok. A díky neustálému
opakování se jednotlivé sekvence kroků stávaly stále lehčími a lehčími. Na
lezení v Rätikonu, které je hodně technické, je potřeba si zvyknout. U mno-

1 0 O TÁ Z E K P R O

¡Viva la
Revolución!

Rikša – nejlevnější cestování po Havaně (1 CUC)

Bouldering na Kubě
Konečně jsme se dočkali
žlutého školního autobusu,
pro který neexistuje žádný
jízdní řád. Mezi upocenými
černoušky, stařenkami
a prodavači lízátek, kteří
se tísnili ve sténajícím
a rozvrzaném soukolí, jsme
byli jediní turisté, kteří se
tímto dopravním prostředkem
vydali vstříc žulovým balvanům
východně od Santiaga.

Netradiční kulisy ve Valle de la Prehistoria
20

Vápencové údolí Viňales na severu
Kuby nás po pár dnech pobytu dostatečně nasytilo lezením po krápnících, salsou, tabákem a moskyty. Dostali jsme chuť vydat se do více než
tisíc kilometrů vzdálených koloniálních vod věhlasného Santiaga, kde
se podle mlhavých zpráv, které jsme
měli, ukrývaly žulové valouny velikosti
hongkongského třípokojového bytu.
Ke známé pláži Siboney jsme dorazili i přes nástrahy ostřílených ta-

Stylová kubánská pekárna

BISE FRANÇAISE

Seb

Bouin
Svalnatý zrzavý klučina z titulky
Montany 5/2013. Pro většinu
Čechů spíše neznámý Francouz se za
posledních několik let svými výkony
vyšvihl do čela hustě našlapané
špičky francouzských skalních lezců.
A pokud se budeme řídit suchými
čísly, patří mu s jeho dvaceti
přelezy v devátém stupni obtížnosti
momentálně desáté místo v žebříčku
nejlepších skalních bouchačů světa.

Seb je prostě docela hvězda, ale tak
nějak diskrétní, bez hvězdných manýrů, bez propracovaných „public relations“ a mediální podpory. Na skalách je vždy hypermotivaný, usměvavý, nestresovaný, nabitý energií
jako králíček Duracell. Ve Francii se
o něm začalo mluvit, když v roce 2011
(v osmnácti letech) přelezl své první
9a, padesátimetrový „převislo-stropoidní“ prásk „PPP“ v jeskyni Galetas
ve Verdonu. Šlo o cestu, kterou odjistil Bruno „Graou“ Clement a o jejíž
prvopřelez se postaral známý mutant AO. Pak už se devítky jen sypaly,
převážnou většinu z nich Seb přelezl
v domácích oblastech ve Francii (Seb
je z Moustiers ve Verdonu, momen-

tálně žije v Aix en Provence, kde učí
tělocvik), nějaké ve španělském Margalefu a jeden prvovýstup ve Flatangeru v Norsku.
Pokusování a následný přelez té zatím poslední, „Playboy rode sans komplexe“, jsme na začátku jara mohli sledovat na vlastní oči. A že podmínky
nebyly zrovna ideální, jak už to často
v Lourmarin bývá. Seb to však zkoušel
za každého počasí. I když bylo téměř
jisté, že ty mokré obliny v bouldru po
pětačtyřiceti metrech lezení prostě
nemůže udržet. No a co, hlavně že se
leze! A muerte!
Když jsme se poprvé potkali na skalách,
lezl jsi se svou maminkou. Přivedla tě k lezení ona, nebo ty ji?
Začal jsem tak kolem jedenácti, rovnou
na skalách, s jinými dospělými, a okamžitě
mě to chytlo. Mamka předtím nelezla, začala až se mnou a od té doby v tom frčí naplno.
Nedávno vylezla svoje první 8a v Courchonu ve Verdonu.
Dělal jsi předtím nějaké jiné sporty?
Jasně, kolo, běh, turistika v horách, dokonce gymnastika. Spíše vytrvalostní sporty… a myslím, že jsem pro ně daleko talentovanější než pro lezení. Ale lezení je daleko větší sranda.
Hodně se o tobě mluvilo v roce 2011, po
„PPP“ v Galetas, ale co předtím? Jak vypadalo tvoje lezení v začátcích, jak ses zlepšoval?
Přelez „PPP“ samozřejmě nebyl náhodný. Ve třinácti letech jsem přelezl 8a (no jo,
Adam v tom věku dal své první 9a, haha).
A pak jsem každý rok přidal jeden stupeň. Ve
čtrnácti to bylo 8b, v patnácti pak 8c, mezi
sedmnáctým a osmnáctým rokem 9a a mezi
devatenácti a dvaceti konečně 9a+. V posledních letech už je to zlepšování daleko
pomalejší, blížím se ke svým fyzickým limitům a taky zkouším cesty, které mi méně sedí.
Jsou nějaké osobnosti, které ovlivnily tvou
lezeckou duši?
To určitě! Nejdříve jsem potkal Graoua,
to zvíře (Bruno Clement, jedna z nejvýraznějších lezeckých osobností jižní Francie,
zvláště ve sféře objevování nových oblastí
a odjišťování cest od Buoux přes St. Leger
až do Verdonu). Jeho motivace a dynamika
mi opravdu daly chuť se do lezení pustit naplno. Pak jsem potkal lezce z Alp, Oliviera
Fourbeta (loni ve svých čtyřiačtyřiceti vylezl
své první 9a), Diega (Yann Gesquiers) a ti
mě taky motivovali. Moje rodina, kamarádi
jako Pierre Lacroix a Antonin Rhodes (ur-

„Chilam Balam“ (9a+/b)
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Celkový pohled na Kopiniakový múr, Malý Kolový štít je druhý zleva, foto: G. F.

Malý
Kolový štít

závod o jižní stěnu
Jižní stěny polské Zmrzlé veže, Ostrého štítu nebo Široké veže –
když se začínající horolezec chystá na svou samostatnou dráhu,
téměř vždy zvolí některou z nich. Prosluněné svahy, kompaktní
skála, odvážně vedené linie, které zároveň nejsou přehnaně
náročné – to vše způsobuje, že volba padá na cesty Stanisława
Motyky, kterých je v Tatrách téměř padesát. Mnohé z nich jsou
neobyčejně zajímavé a dodnes populární. Ovšem pouze jedna,
přesahující stupeň „mimořádně těžká“, byla autorem zdolána
zcela klasicky, a to cesta jižní stěnou Malého Kolového štítu.

Několik slov o Malém
Kolovém štítu
Tohoto nevýrazné štítu byste si prakticky ani nevšimli. Jeho severní stěnu
by se dalo označit spíše za úbočí, přičemž jižní stěna je součástí ohromného skalního srázu, spadajícího z celého Karbunkulového hrebeňa na stranu Malé Zamrzlé doliny. Název, dle
mého názoru, také není nijak výstižný. Je těžko pochopitelné, proč byla
miniatura ležící těsně vedle Kolověho
štítu nazvána Zmrzlou vežou, zatímco jméno Malý Kolový štít si zasloužil
44

jeden z šesti štítů spolutvořících tzv.
Kopiniakový múr, který přitom leží
ve zcela jiném hřebenu než v tom vrcholovém… Odpověď je jednoduchá –
rozhodla obyčejná náhoda. V roce
1898 se tehdy sedmnáctiletý Karol
Englisch rozhodl dobýt Rotseespitze
čili Štít nad Červeným (Kežmarským)
plesem1. Cílem však bylo dobýt ho novou cestou, poprvé ze severní strany,
tudíž vlastně přímo od plesa stejného
jména. Musíme si však uvědomit, že
tehdejší znalosti tohoto zákoutí Tater byly velice skoupé. V tehdejších

turistických průvodcích byly o jím
zvoleném cíli jen skromné zmínky,
proto se Karel spolu s průvodci vydal
k domnělému štítu jen podle intuice. Když se dostali těsně pod hřeben,
překazily jim na krátkou dobu cestu
potíže ryze technického rázu, ale vedoucí skupiny, Johann Hundsdorfer
starší, nakonec našel jednoduchou
cestu na hřeben. Jaký byl jejich údiv,
když na náhodně dobytém, nesmírně
exponovaném hřebeni uviděli opravdický Rotseespitze, téměř na druhé
straně doliny, která se rozprostírala
pod jejich nohama. Poté, co zjistili, že
nedosáhli vytčeného cíle, ponechali
pod kamennou mohylou návštěvní
lístky a vydali se po svých stopách do
údolí.2 Co se vlastně tohoto dne přihodilo? Ani Karel, ani jeho průvodci
si totiž neuvědomili, že Rotseespitze
čili Kolový štít neleží bezprostředně
nad Červeným plesem, jak naznačuje německý název. Na jeho omluvu
je však třeba uznat, že v době, kdy
byl název vytvořen, se týkal všeho
mezi dnešním Kolovým a Černým
sedlem.3 Za tohoto předpokladu je
to tudíž zcela akceptovatelné. Lezli
nahoru nejjednodušší cestou, kterou
se jim podařilo najít, a tak se dostali
na z jejich pohledu osudový hřeben

