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Ze severu

LE ZE

ŘECKO
achází se na východním pobřeží Pe
loponéského polostrova, což zname
ná, že z Athén tam dojedete asi tak
za tři hodiny autem nebo čtyři hodiny
autobusem. Samozřejmě, délka cesty
je relativní a záleží na tom, jak pocti
vě jste biflovali řeckou abecedu, abyste
byli schopni přečíst silniční ukazatel
napsaný v řecké „azbuce“ při průměrné
rychlosti 90 km/h či autobusové dopra
vě závisející na schopnosti a zkušenosti
řidiče protáhnout se uzkými uličkami
přímořských letovisek, aniž by se někde
zaklínil či uvázl.
Leonidio je takové příjemné malé měs
tečko rozprostírající se pár kilometrů od

moře uprostřed obrovského údolí, po
stranách pokrytého olivovými háji a po
merančovými sady, které je obklopeno
nekonečnými skalami rozvětvujícími se
do dalších údolíček směrem do pelopo
néského vnitrozemí.
6

Administrativním centrem Leonidia
je radnice, avšak lezeckým všekultur
ním centrem je místní kooperativní bar
nazývající se Pánjika, který má zhruba
stejnou důležitost jako Goma2 v ka
talánské Cornudelle. Což znamená, že

se tam po lezení stáhnou všichni lezci
na dobré pivo či vynikající presovaný
100% pomerančový džus, a sdílí se tam
zážitky a cenné informace z jednotli
vých lezeckých sektorů. Je tam taková
veselá barevná internacionální atmosfé

S LY Ž E M I V Ř Í Š I I N K Ů
B R AT Ř I Š V I H Á L C I S E V Y D A L I N A D A L Š Í V E L K O L E P O U E X P E D I C I

Illimani, horní headwall se více a více nastrmuje

SAJAMA:
dobrodružství v poušti
Je čas se do toho pustit. Po nepříliš vyda
řené sezoně v Evropě, kdy jsme byli kaž
dou chvíli na vzdělávacím kurzu UIAGM,
a sami toho kromě celkem vydařeného
přechodu Tater moc nestihli, nám ko
nečně začíná nové dobrodružství. Cesta,
kterou jsme měli v hlavě už několik let.
Snad aspoň formu jsme za poslední mě
síc vytáhli nahoru, ale to už je teď jedno.
Sedíme na letišti v kolumbijské Bogotě,
za okny trčí tropická vegetace, a nám za
chvíli odlétá letadlo do bolivijského La
Paz, nejvýše položeného hlavního měs
ta světa.
Čekají nás andské štíty Královské Kor
dillery (Cordillera Real) a Západní Kordil
lery (Cordillera Occidental), ale nejdřív to
budeme muset chvíli vydržet ve městě.
La Paz je stejně hlučné a pestré jako kte
rékoliv jiné velké město Latinské Ameri
ky, přestože leží v poměrně drsném kli
matu. Tak tohle bude náš base camp po
dobu dalších 37 dní, říkáme si, když ta
xíkem klesáme do obřího kráteru upro
střed plošiny Altiplano, kde se barevné
La Paz rozkládá.
Kvůli aklimatizaci se vydáváme pod
Huaynu Potosí, kde se nacházejí jediné
horské chaty v bolivijských Andách, a pře
16
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ce jen je to takhle na začátek příjemněj
ší než ve stanu. Ze zkušenosti už dobře
víme, že při příchodu do vysokých hor se
nic nesmí uspěchat a že dva tři dny navíc,
vyhrazené na aklimatizaci, mohou v cel
kovém zúčtování jedině pomoci. Trpěli

vost přináší růže. Přece jen nás tu čekají
tři velké hory, které chceme vylézt a sly
žovat a na každé budeme mít jen jeden
pokus, jestli chceme stihnout všechny.
Je konec dubna, zatím je stále spíš ška
redě, a my se pár dní poflakujeme kolem

S H A N T A R A M
Je možná těžké spojit si tahle slova do
hromady, ale knižní Šantaram není ten
jediný slavný na světě. Shantaram je také
boulder. Poměrně velký, řekl bych. A jak
je těžký? mohli byste si pomyslet. Nikdo
neví. Nikdo si není jistý, jak obtížné je
ho vylézt, ale obecně se říká, že hodně.
A to mi stačí.
Shantaram není jednoduchý boulder,
o kterých běžně slýcháte každý den. Shan
taram má spoustu tváří: životní styl, ces
tování, vítr, oceán, divočinu, lodě, historii,
Norsko… a alespoň pro mě také barvitý
a intenzivní nádech opuštěnosti.
„Shantaram“ je dlouhá linie vedoucí na
jediný, veliký a izolovaný boulder upro
střed divokého ostrova Ramsoy v jednom
z norských fjordů. Na Ramsoy dnes nikdo
nežije, je tu jen pár víkendových chalup.
Zbytek ostrovní divočiny obývají mořští
orli a kanterelli aneb lišky – místní typic
ké houby.
Pokud žijete v Itálii a chcete se k to
muhle bouldru vydat, může to být jak
utrpení, tak báječné dobrodružství.
30

Záleží na tom, jak se obvykle díváte
na svět.
Shantaram je osamělý kousek ležící na
dalekém severu a obklopený divočinou.
A je obtížný. Poměrně snadno si tedy lze
představit, jak je těžké sehnat někoho,
kdo by se za ním s vámi vydal. Někomu
se to možná podaří, mně ne.
Protože jsem cestoval sám, potřeboval
jsem dvě věci – dostatek bouldermatek
a času. To znamenalo žádné letadlo, ale
vyrazit autem. Z Itálie je cesta velmi jed
noduchá: 31 hodin na sever, dokud nedo
razíte do malé rybářské vesničky Vingsand
poblíž vesnice Osen. Jakmile se tam do
stanete, začne to být komplikovanější. Ve
Vingsandu si musíte najmout loď na Ram
soy, kde se následně musíte prodrat divo
činou a najít Shantaram. Až ho najdete,
bude možná tak větrno, že ani neotevřete
bouldermatku, a můžete začít od začátku.
Tedy z Vingsandu, ne celou cestu z Itálie.
Takhle nevyzpytatelný a mrzutý občas
dovede bouldering být. A to je také jeden
z důvodů, proč ho mám tak rád.

JEDINEČNÝ BOULDER

Poprvé jsem o Shantaramu začal uvažo
vat v roce 2013, když ho jako první vylezl
mytický a neúnavný pionýr boulderingu
Bernd Zangerl. Berndovy historky mě
často ohromí, a chytily mě i tentokrát.
A fakt, že jde o lezení v Norsku, tedy tak
daleko od mého domova, mě k této my
šlence přitáhl ještě víc.
Minulý únor jsem si při zkoušení boul
deru „The Nest“ (V15) v Red Rocks částečně
utrhl šlachové poutko na prstu levé ruky.
V tu chvíli začala dlouhá a strašlivá ces
ta k uzdravení. Každý měsíc byl sice prst
lepší a lepší, díky pomalému a opatrnému
procesu léčení. V červnu to však ještě stále
nebylo ono, ale už jsem aspoň viděl světlo
na konci tunelu. Ovšem vzhledem k tomu,
v jakém stavu byl můj prst, jsem musel vy
nechat i plánovanou cestu k protinožcům.
Ale všechno zlé je pro něco dobré. Ve
skutečnosti bylo tohle provizorium zají
mavou cestou. Na konci června jsem si
uvědomil, že bych mohl jet do Norska.
Nejen kvůli tomu, že pro mě bylo priori

ROZHOVOR

Iva „If“ Řezníková

„Gamba“ 8A, Sněžník

Při předvánočním úklidu se mi dostal
do ruky starý Rock’nWall z roku 1998
s úvodníkem od samotného velkého
Edlingera. Ani časák, ani lezecká
legenda už nejsou mezi námi, a vidíte,
Montana je tu pořád.

Patrik v časopise vzdává hold dvěma
holkám, které v tom roce posunuly hranici
obtížnosti ženského lezení a dostaly se do
sfér vyhrazených těm nejlepším chlapům.
Josune Bereziartu svým přelezem cesty
„Honky Tonky“ (8c) v Oñate v lezení
s lanem a Catherine Miquel přelezem
bouldru „Duel“ (8A) ve Fontainebleau
v boulderingu. Boulderingu jsem v té
době vůbec nerozuměla, ale přelez Josune
mi připadal jako z říše snů. Rozhovor
a fotky s ní jsem doslova hltala a velice
mě to motivovalo v mém tehdejším lezení.
Mimochodem, o pár stránek dál informoval
francouzský plátek o třech českých lezcích
(Benian, Kořán, Havlík), kteří v tomtéž roce
taky poprvé dosáhli obtížnosti 8c.
Vloni se podařilo prolomit hranici 8c
rovněž dvěma českým borkyním. Francouzi
o tom sice už nepsali, zato Montana
o přelezech Elišky Adamovské a Ivy
Vejmolové reportovala vzorně. Ale jak je
na tom český ženský bouldering? Jaká je
jeho úroveň? Existuje vůbec? Velmi pozorný
čtenář možná nějakou tu mikrozmínku
zaznamená. Ve srovnání s lanem je však
bouldering v Montaně chudinka. Po troše
pátrání jsem zjistila, že české holky vyprášily
bouldrové 8A daleko dřív než skalní 8c.
A protože v minulém roce dokonce padlo
i první české ženské 8A+ a zase skoro
ticho po pěšině, rozhodla jsem se to lehké
přehlížení bouldristek trochu napravit.
Bohužel, ani po dvaceti letech boulderingu
o moc víc nerozumím, tak jen doufám, že
moje otázky nebudou úplně hloupé.
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Ivko, začneme pro změnu od konce. Na
konci loňského roku sis nadělila parádní
vánoční dárek – první svoje a taky české
ženské 8A+. Taková pecka, to si zaslouží
podrobnější komentář. Takže, o co jde, kde,
od koho, jaké v tom jsou (nebo spíš nejsou)
chyty? A proč zrovna tohle? Jak probíhala
příprava, jak pokusy a samotný přelez?
Prvně bych chtěla podotknout, že ve světě
holky lezou jiné, těžší prásky! Nechci, aby se
přelez nějak moc vyzdvihoval. Navíc, možná
kdyby se do toho obuly holky, které lezou prásky s lanem, přelezly by to taky a třeba i rychleji. Je to tedy globálně vzato průměrný výkon.

Navíc, není to cesta jak z amerického videa od
Alex Puccio, není převislá a nelítají tam nohy.
Každý těžký bouldr je pro mne hypoteticky
lezitelný. Později jsme z hypoteticky lezitelného vyrobili teoreticky lezitelný, a to za jasných
dvou podmínek: buď ještě vyrostu, nebo ještě
zesílím. První podmínku jsme zavrhli hned, ta
druhá byla reálnější.
Samotný bouldr je pak v Labáku na
Pravém Břehu, jmenuje se „The Itchy and
Scratchy show“ a je od Rosti Štefánka (což
je nejspíš člověk s nejsilnějšími prsty na zámky). Je tam vysoká smekavá pata a z ní dlouhý
fix do malinké klouzavé lišty, vše držíš v levé

Yosemity, lajna mezi věžemi Cathedral spire

Dlouhé lajny v Americe
Po měsíci v Yosemitech jedeme
konečně do Moabu. Je nás tu
jedenáct Čechů ve třech autech,
lezci a lajneři. Nálada v partě
jak jinak než perfektní!

Vstávání na věži, Danny si šťastně maže placku, Voříšek
mu ji závidí...
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Ten měsíc v Yosech jsme si každý užili po
svém. Majkls, Vojtík a můj milovaný muž
Kwjet si vylezli „Freeridera“ na El Capa.
Peeto Kučera přešel Lost Arrow highline
freesolo. Danny Menšík střídal vícedélky
s lajnama, oboje v hodně vysoký kvalitě,
jak je jeho zvykem. A Voříšek a já jsme
upřednostňovali hlavně lajny. Každý yo
semitský den stál za to, ale naprostý top
byly tři dny na lajně mezi Lower a Higher
Cathedral Spire, což jsou dvě věže, kte
ré mají údolku tak 500 metrů a náhor
ku asi 150 metrů. Poprvé byla tahle 130
metrů dlouhá lajna napnutá před čtyřmi
lety a my jsme byli první, kdo ji zopako
val. Za to může nejvíc Danny, který do
předu prozkoumal obě věže a s Peetem,
Voříškem, Faith a Aurelií vylezli všechny
ty nutné délky.
Vzhledem k náročnému nástupu jsme
se rozhodli, že nejlepší bude spát na vršku
věže. Tři dny a dvě noci jsme tak strávili na
věži bez kontaktu se zemí, jak na ostrově
ve vzdušném moři. Danny a Voříšek lajnu

přešli, my ostatní jsme se o to pokoušeli.
Mně cesta tam a zase zpět trvala hodinu
a půl a po každém pádu jsem urputně
přemlouvala svou hlavu, abych se zvedla
a šla dál, do toho otevřeného prostoru.
A to jsem netušila, co ještě zažiju.

Přejeli jsme do Utahu

Na podzim ve Švýcarsku jsme si s Miou
Noblet (současnou nejlepší slackliner
kou) řekly, že se tam potkáme a napne
me Castleton. Lajnu, která se svými 496
metry byla v roce 2015 světovým rekor
dem, než Danny s Nathanem přešli kilo
metr. Až v Moabu mi došlo, že lajnu ne
jen pomůžu napnout, ale i na ní dám ně
jaké pokusy. Zdálo by se to samozřejmé,
ale o takhle dlouhé lajny je velký zájem
a vůbec není sranda sehnat na ně matroš
a napnout je. Proto se na ně většinou do
stanou jen ti největší borci, což já se svou
hodinou a půl na 130 metrech rozhod
ně nebyla. Ale Mia mi tam držela místo.
Kanadsko-americko-německo-český tým,

AMERIKA

Selfie ze sedla Superior. V pozadí východní stěna Fitz Roy.

Hodně z vás asi Honzu Horáka nebude znát, ale
pro mě bylo povídání s ním výjimečné, protože
se nebál veřejně mluvit o „škaredých“ aspektech
současného lezení. Takové rozhovory pro mě osobně
mají velkou hodnotu. Kromě lezení v Patagonii jsme
si povídali především o jeho zkušenosti s americkou
přední lezkyní Pamelou Pack, která se specializuje
na širočiny a se kterou se dohodl na dvouměsíčním
„spolulezení“. Nakonec se jednalo pouze o měsíc
jeden, protože pro tamní lezce nejsou odpovědi na
otázky „co“ a „jak“ stejně důležité.
Honza není jen nějaký investigativec, jedná se
také o skvělého lezce/horolezce, který se lezením
baví už více než třicet let. Ve dvaceti se pustil do
severní stěny Eigeru, o pár let později si rozšířil
výškové obzory na vrcholu Pik Lenina, bouldruje,
miluje lezení širočin a jeho snem je big wall v Zemi
královny Maud na Antarktidě.

Marketing až na prvním místě
ANE B

P R V O V ÝS T U P Y

„ P O

A M ER I C K U“

V létě 2016 jsi podnikl větší lezeckou
výpravu do USA a loni v únoru do
Patagonie, s Jindrou Hudečkem. Začněme
tím, co je kalendářně blíže. Co jste
s Hudym lezli a jaké bylo počasí?
Do Patagonie jsme odjížděli hrozně narychlo, protože jsme už od prosince čekali na
počasí. Obecně to byla z pohledu počasí hodně krutá sezóna. Když to vypadalo na dobré
okno, koupili jsme letenky a vyrazili. Nalezli
jsme do cesty „Pilar Rojo“ na Aguja Mermoz
(7a+ pozn. red.) a končili někde za polovinou.
Spáry byly zaledněné, rozhodně žádné ideální
podmínky, a tím pádem je klasifikace obtížnosti pouze orientační číslo.
Dalším cílem byl vrchol Guillaumet, ale
už nebyla příležitost tam nalézt, protože bylo
špatné počasí. Ta sezóna prý byla z pohledu
počasí nejhorší za posledních pět let. Když
je v Patagonii hezky, tak můžeš lézt v tričku,
ale my byli celou dobu nabalení v péřovkách.
I přesto to pro mě byla obrovská zkušenost.
Poznal jsem toho na laně už dost, ale pro Patagonii nemám srovnání.
Jak se v takových vyledněných spárách
hýbeš? To máš po ruce vždy připravený
jeden cepín?
Bez cepínu. Spára nebývá vyledněná celá.
Jen místy máš po stranách glazurku, a když
tamtudy musíš, tak oklepeš a pokračuješ.
To musí být obrovsky náročné na
vytrvalost...
Já jsem tam netahal, tahal Hudy, ale i on
musel někdy odsednout do frienda a nejen
kvůli vytrvalosti. Bylo pod nulou, lezeš bez
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Camp na hřebínku těsně před sedlem Superior

rukavic a neustále ti přemrzají ruce, tak je
musíš zahřívat.
Patagonie není levná záležitost. Nebylo
to pro tebe vzhledem k průběhu trochu
frustrující?
Do Patagonie jedeš s tím, že můžeš narazit
na špatné počasí. A já si uvědomoval, že tam
lidi jezdí čekat (smích). Jedna má kamarádka

byla v trochu jiné patagonské oblasti, Torres
del Paine. Ti čekali v podstatě tři měsíce a nevylezli vůbec nic.
Jaké pro tebe bylo, že jsi mohl jet s Hudym?
Obrovská zkušenost a ulehčení, protože Patagonii skvěle zná. Byl tam mnohokrát.
Zná perfektně přístupy, vrcholy a přelezl
mnoho cest.

