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Já si vozím jako
talisman fotku starý.
Fotka je furt stejná.

Každej tam jezdí, vš
ichni kamarádi
tam byli a vrátili se
s úsměvy na
vystouplých lícních
ko
vrhají hluboké stín stech, které
y do vpadlých
tváří, tak proč ne
my.
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Keeping it real

Ty vole, mám tohle ještě fotit, nebo si radši
chystat telefon na volání vrtulníku? Tahle
honba za autenticitou jednou špatně skončí...
Před objektivem se (alespoň v mé hlavě) odehrává boj o holej. Macca zrovna
minul nýt, založil nicotné RP mezi dvě
zrnka písku a mírně rozstřesenými pohyby se sunul vertikální stěnkou vzhůru. Dole pod stěnou se culí parťák Zac
Vertrees a rutinně s mazáckým průvěsem jistí, jako by se nic nedělo. Mezitím Macca drží nicotnou lištu a zakládá
další mikrofriendík. O pár předlouhých
minut později se přehoupne přes hranu,
zařve do údolí a zapálí si cigáro. Na světě
je první green-point přelez cesty „Software Freak“ (23/E5/8-) v australských
Blue Mountains.
Tak jsem poznal Maccu, prošedivělého vousáče s šibalskýma očkama. Sníl6

ka a romantika s vyhraněným názorem
v podstatě na všechno, ale zejména na
to, jakým směrem by se lezení mělo či
vlastně nemělo ubírat. A nejspíš tušíte,
že jištění s borháky po metru to nebude.
Bojovník s větrnými mlýny, které se pomalu, ale jistě snaží rozemlít nebezpečí
z našich pohodlných životů na minimum.
„Keep it real.“
Někdy před dvaceti lety se Macca staral o malou stěnku v Penrithu. Zhruba
v té době začal talentovaný mladíček
Zac Vertrees objevovat, o čem je lezení,
a zanedlouho přelézat jednu těžší cestu
za druhou. Cesty nakonec došly, a tak
nastal čas na prvovýstupy. Pokud se do
nějakých cest od Zaca pustíte, můžete si

být jisti, že nebudou zadarmo a většinou
se pěkně vybojíte.
Jedno je jisté. S těmi dvěma se ve skalách nudit nebudete. Macca má úžasný
dar proměnit banální dny v dobrodružství a průserem zavánějící situace v komediální vystoupení. Myslíte si, že jdete lézt
sportovky, a skončíte v do té doby právem
přehlížené zarostlé spáře v místech, kam
sporťáci z přilehlého sektoru chodí tak
akorát na velkou. Vzduchem budou lítat
lokry a Macca si bude chrochtat nějakou
odrhovačku od AC/DC. Pak se do toho
pustíte za ním s lanem shora a zjistíte, že
to vlastně vůbec není zadarmo. Zac bude
mezitím za rohem se skromností sobě
vlastní přelézat ty nejtěžší prásky.

Edita Vopatová – sportovní oblast Arroyo El Durazno/Basaseachic

LEZECKÝ ZÁJEZD DO MEXIKA
Jednou za čas se Ondra se silnou partičkou
kluků vydá na lezeckou expedici (tedy
udělat prvovýstup ve stěně) někam daleko
do světa. Možnost zúčastnit se takového
zájezdu je pro mě skvělá příležitost!

Let do Los Angeles
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Tedy podívat se do světa, lézt, cestovat
a nasávat místní kulturu je pro mě zážitek, který se nezapomíná. Poprvé jsem
s nimi byla v Peru v roce 2013 a o rok
později v Brazílii. Vždy to bylo skvělé,
a tak bylo opět na čase vymyslet další zájezd. Tentokrát ve složení já, Ondra (Beneš), Matěj (Svojtka), Peťka (Růžičková)
a Chris (Christian Fascendini). Byla jsem
domluvená s Peťkou, že zatímco budou
kluci vrtat novou cestu, my spolu polezeme něco v okolí.
Původně jsme vybrali Kolumbii. Jenže
chvilku po zakoupení letenek jsme zjistili, že NP Cocuy v horách, který byl naším
hlavním cílem, je zavřený. Ještě před rokem se tam normálně lezlo, a tak nás nenapadlo, že by se tam najednou nemohlo lézt. Ale místní indiáni chtěli mít tuto
oblast nedotčenou, takže ji zavřeli. Hned
poté, co jsme se tuto informaci dozvěděli,

jsme začali hledat jinou vhodnou kolumbijskou destinaci, kde by šel prvovýstup
udělat. Bohužel bez výsledku. Je tam několik sportovních oblastí, ale pořádná
stěna žádná. Takže jsme zkusili vymyslet
nějaký alternativní plán a přebookovat letenku. Nakonec kluci našli místo Basaseachi v Mexiku – kaňon s velikými stěnami po obou stranách. A za poplatek 200
eur jsme změnili letenku do Los Angeles.
Odletěli jsme 24. 1. z Vídně přes Amsterdam do L. A. Tam jsme sedli na autobus a jeli směrem na jih do mexického
města Tijuana. Tam jsme si na 26 dní (za
25.000 Kč) půjčili auto. Do něj jsme se
vešli se všemi batohy tip ťop. Ujeli jsme
s ním za celý zájezd 4.873 km, a to jsme
s ním projeli pouze část severního Mexika. Je to ohromná země. První část cesty (1.500 km – Basaseachi) jsme jeli dva
a půl dne. Všude píšou, že se nedoporu-

Za sebou pět
himálajských expedic,
ale ta nejdelší
probíhá už deset let...
Soňa Boštíková za sebou nechala ve světě výškového horolezectví významnou stopu, když v roce 1998 jako první žena
vystoupila na osmitisícovku Makalu bez umělého kyslíku. Dodnes je jedinou Češkou, která vystoupila na dvě osmitisícovky
bez umělého kyslíku. A třeba se v budoucnu podaří ještě jeden osmitisícový vršek.

Jak se teď udržuješ v kondici?
Právě že skoro vůbec, a to je asi celá odpověď (smích).
Vím, že jsi závodně běhala, skialpovala,
a tak se mi nechce věřit, že nemáš nutkání
k pohybu…
Máš pravdu, mám neustálé nutkání se hýbat, ale je to tak, že skoro nelezu, spíše ten
pohyb doháním na skialpech. Takže když si
potřebuji vyčistit hlavu, beru lyže a jdu do
kopce.
Jaké jsou tvé domovské skály a jak často se
dostaneš na skály?
Prachov, kde jsem už nebyla minimálně tři
roky. S dětmi se tam nedostanu, protože mladá
nechce lézt a babičky na hlídání nemají energii,
takže nemám kam dát děti. Když se na to poSe Sárou na lyžích ve Špindlerově Mlýně (2014)

Dovolená u moře ve Španělsku
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dívám trochu jinak, tak to není až tak špatné.
Bydlíme ve Vrchlabí, kousek od Špindlu, takže jsme v podstatě pořád na skialpech nebo
pěších výletech, jen chybí to lezení. K tomu se
trochu dostanu ještě přes dětské tábory, které
jsou tři týdny v roce, ale že bych tam vyloženě lezla, to ne.
Na druhou stranu, já jsem nikdy nebyla
vyloženě lezkyně, přesnější pojmenování je
horolezkyně, což se mnohem víc týká chození do kopce a tedy fyzičky, aklimatizace a vý-

drže obecně. Na písku jsem lezla sedmy, nic
těžšího. Takže já bych se nenazývala lezcem,
ale spíše vysokohorským turistou. Byla jsem
dobrá ve výdrži a do toho něco odlézt, ale to
byly třeba jen nějaké čtyřkové kroky, sice vysoko, ale technicky lehké.
Možná, že jsi teď v tréninkovém útlumu,
ale jak jsi trénovala před expedicemi?
Dělala jsem všechno. Mě bavilo lézt, takže
jsem jezdila jak do skal, tak byla na umělce. Ale

PIZ PALÜ

Cesta k Slnku

„Horolezci bojovali o život v severní stěně.“
Podobná slova o záchraně z krizových situací
volí autoři knih i mediálních zpráv. Kromě
krizových situací ale horo/lezci bojují o svůj
život v každém svém podniku. Přehršel
prostředků některých H. sapiens moderního
střihu jim dává historicky nevídané možnosti
seberealizace. A seberealizace je nutnost. Ten,
kdo není tolik rodinný či pracovní typ nebo
lenoch (v dobrém slova smyslu), tak bojuje ve
stěnách, pilířích a žlabech o svůj život. O jeho
naplnění a podstatu, narativní linku, emoce
a získání duše, což se tedy někdy, v krizi,
neobejde bez probuzení animálního nitra.
Anebo ho to prostě jenom ku.evsky baví...

Ani na horách nemá člověk soukromí
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Piz Palü? O tom jsem v životě neslyšel.
Na Matterhornu ale není kdovíjaká „podmínka“ a špatná předpověď je hlášena
v podstatě pro celé Alpy. Až na jednu výjimku, slunečný ostrov – skupinu Berniny s Piz Palü! Máme s klukama vyrazit,
či ne? Už začalo léto, v Krase nemrznou
prsty a suprově to tedy drží, v Ádru se
tetelí spáry vylezené před desítkami let
a na holkách v Mekáči by člověk oči nechal. Hlavně ale chybí jakákoliv příprava. Doslova jakákoliv. Stále se nemohu
rozhodnout a tak hážu mincí. Orel – nic
nebude! Obvolávám kluky a oznamuji
zpátečnické rozhodnutí. Následně, zbaven všech smyšlených povinností, předsudků a tenze poslouchám srdce, které,
sviňa, tluče v rytmu levá, pravá, ruka,
noha, sníh a žula. Tak to přece jen radši
nakopneme, ne?
Odjezd v deset večer se stylově odkládá na čtvrt na jednu v noci. Mám
tedy dost času na přípravu. Na internetu
koukám, že Piz Palü má krásných 3.905
metrů. Stejnou výšku má mimochodem
také Ortler, který si kluci vyběhli před
měsícem. Jelikož nechci nic zanedbat, tak
na každý jeden výškový kilometr posiluji
stehna přesně jedním dřepem.
Pak to jde ráz na ráz. Uháníme nocí,
sbíráme pokuty za překročení rychlosti, usínáme za volantem, špatně odbočujeme a dvakrát marnotratně platíme

dálnici, aby nás dopoledne zastavili švýcarští pohraničníci. Po zjištění, že v dutinách batohů, auta ani tělesných schránek nemáme fet nebo cepíny bez licence,
proplouváme dál. V zákrutech švýcarské
okresky se koupeme ve sluneční záplavě,
obklopeni modřínovými hájky a rozkošnými pastvinami.
Zpáteční jízdu lanovkou za 36 franků
necháváme jejímu buržoaznímu osudu
a vzlínáme po haksnách hore v háj. Kaž
dý zvolil jinou taktiku, což v důsledku
jen utvrzuje vytříbenou kvalitu našeho
triptychu. Já, protože jsem slabý, jsem si
nevzal nic navíc, a mám stejně těžký batoh jako druzí dva. Kudrna s sebou tahá
plechovky Coly a sáčky uvařené zkyslé
rýže (což zjišťuje až večer). Martin (Kšandy) si taky bere pár plechovek piva, ale
zato šetří na váze, když si doma zapomněl
spacák s péřovkou, což zase vyrovnává
našimi péřovkami a mým žďárákem. Tahle balicí ekvilibristika je esencí humoru.
Co mi ale radost nedělá, je interní heslo
„Bez respektu“, které nemělo nikdy vyjít
na veřejnost. Abych se podvolil Duchu
družstva (L‘Esprit d‘Equipe), a zároveň
zůstal svůj, adoptuji si aspoň to „Bez“.
Když vyhopkáme těsně pod chatu
Diavolleza, naskytne se nám kouzelný
výhled na zítřejší cíl, severní stěnu Piz
Palü. Nejsem žádný romantik, ale hora
z této strany vypadá vážně ohromně

Kyrgyzstán

LEZENÍ ZA SEDMERO REŽIMY

Kluci v práci říkali, že už se
nepoužívá označení low
cost country, ale best cost
country. Tak jsem tedy našel
tu best cost country, kde je
hezké lezení, dal výpověď
a vydal se s přítelkyní do
Kyrgyzstánu.
Každej tam jezdí, všichni kamarádi tam
byli a vrátili se s úsměvy na vystouplých
lícních kostech, které vrhají hluboké stíny
do vpadlých tváří, tak proč ne my. Letenky máme a na zbytek je času dost.
Chvilku před odletem jsem začal zjišťovat, jak to tam s tím lezením vlastně
vypadá.
34

1995 – legendární Lynn Hill volně přelézá
perlu oblasti a spárového lezení vůbec
„Perestroika Crack“ VI, 5.12b, 800 m.
2000 – Tommy Caldwell, v poslední době
skloňovaný zejména ve spojení s Dawn
Wall, tu byl ve svých jednadvaceti letech
se svými spolulezci přepaden a odveden
několika ozbrojenci během pokusu
o výstup na Yellow Wall.
2002 – Mára Holeček za osm dní ve stěně
dokončil prvovýstup cestou „Otíkovy
mokré sny“ 9-/9, ve spolupráci s Václavem
Šatavou a Pavlem Jonákem, dostali za ni
ocenění výstup roku ČHS.

…tak si říkám: „ Jo, ale co tam budeme dělat my?“

Ale zas tak horký to tam není. Jak s lezením, tak s teroristy. Ale vezměme to
pěkně od začátku.
Náš plán byl strávit v Kyrgyzstánu dva
měsíce, z toho aspoň tři týdny v lezecké
oblasti Karavshin. Ta je součástí turkestánského hřbetu v pohoří Pamiro-Alaj na
jižní hranici země s Tádžikistánem. Nakonec jsme tam mohli zůstat měsíc, a to
díky úspěšné mezinárodní spolupráci
s Jade (FRA) a Svenem (CAN), kteří byli
v průběhu našeho společného pobytu
postupně našimi rádci, průvodci, kuchaři, ale hlavně dobrými kamarády. Navíc
nám při odchodu z údolí věnovali zbytek
svých zásob.
Cesta do údolí je tak trochu osina
v zadku, ale pro krásu se musí trpět. My
jsme se do údolí i vzhledem k dalším plánům na cestování rozhodli vyrazit sami,
„nalehko“, v alpském stylu, a tím znáso-

Kluci mě do toho hodili
aneb Takový obyčejný himálajista
Tomáš Kučera – nenápadný introvert, civilním povoláním učitel na střední
škole. V minulosti triatlonista (rekord „Železného muže“: 9 h 24 min),
maraton za 3 h 14 min. Pak, ve svém „sportovním důchodu“, objevil krásu
lezení. Před dvěma roky stál na Manáslu. Před pár dny seděl u nás v redakci.
A za měsíc bude pod Nanga Parbatem. S ohledem na nedávný úraz kolene to
ovšem vůbec nebylo jisté.

Tak začněme rovnou tím tvým zraněním,
vidím, že pořád ještě kulháš. Jak k tomu
došlo?
Trochu jsem při sestupu ze Slavkovské věže
ujel s lavinkou. Kámoš na tom byl docela špatně, hodně pomlácenej, takže já se musel starat hlavně o něj. V první chvíli jsem si vůbec
nepřipouštěl, že bych si podělal celou akci.
Ještě jsem za ním byl v Popradu v nemocnici.
Já odjížděl z Tater v neděli v noci, a to už mi
bylo jasný, že je to nějaký špatný. Celé to nějak
ztuhlo. V pondělí, na první kontrole, mě jako
první prognóza čekaly potrhané vazy. Naštěstí pak magnetická rezonance prokázala, že to
až tak vážné není. Už můžu na rotoped, každý
den je to lepší a lepší – věřím, že to nakonec
nějak půjde. Jsem rád a kluci samozřejmě taky.
Mě zaujalo, že máš lezení jako zábavu na
svůj sportovní důchod. Můžeš to rozvést?
Já jsem lezení nikdy neměl jako čísla, vždycky hlavně jako radost. Pro mě lezení znamenalo velký předěl, něco úplně jiného než to, co
jsem znal ze své předchozí sportovní kariéry
(trénink, výkon, vteřiny a tak dále). Tady to

má mnohem větší přesah, samozřejmě že jde
i o výkon, ale taky o partu, okolní prostředí,
vše okolo je mnohem emotivnější. Prostě si
říkám „tady je hezky“ a užívám si to.
Táta chodil po horách. Nelezl, ale chodil,
takže jsme doma měli knížky, Himálajští tygři
a tak podobně. Listoval jsem tím a líbilo se mi
to. A pak jsem byl odkloněnej, a to i tím mým
tátou, ke triatlonu. A až po letech jsem se ze
skalek musel propracovat do hor. Přes nějaký
ty písky, Tatry, Ťan-Šan, Pamír až po Himálaj.
Manáslu, pro mě bylo úplné zjevení.
Dlouho jdeš pod horu. A celou dobu si
v sobě všechny ty pocity kumuluješ, těšíš se
a nevíš. Pak přijdeš až pod tu obrovskou horu
a zjistíš, že to nějak jde, obavy z tebe spadnou
a funguješ. Pak se ještě musíš dostat zpátky.
A to se doslova nutíš každé ráno vstát a jít do
civilizace. Všechno to bylo hodně intenzivní
a hodně se mi to líbilo.
A chystaná výprava pod Nanga Parbat?
Ta akce je ideou Jirky Domanského a Pavla Kořínka, řečeného Kořen, a s nimi jsem se
viděl jen jednou začátkem ledna, kdy jsme to
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dávali dohromady. Celé je to hlavně nápad
Kořena. V roce 2012 tam byli s Jirkou Domanským, Márou Holečkem a Zdeňkem Hrubým.
Jeli na Kinshofera, Mára se Zdendou pak měli
odjet do Rupálské stěny, ale nepovedlo se jim
to tam tehdy.
Kořen s Jirkou se tam chtěli vrátit a zkusit vylézt Mummeryho žebro – a teď nastala
vhodná chvíle. A samozřejmě, víc lidí na permit je vždycky výhodnějších. Takže rozhodili
sítě, a já se k tomu dostal přes Pavla a Lukáše,
se kterými jsem už něco zažil. A ještě jedna
věc: domlouvat se na našem dnešním setkání nebyl až tak můj nápad. Kluci mě do toho
tak trochu hodili.
A to jste byli vždycky v této partě?
Na Manáslu jsem jel s Pavlem Burdou a potom tam byl Beton ski team – Martin Šťourač,
Karel Svoboda a kluci, které zase znali oni.
Takhle nějak se to vždycky potkává. Znáš někoho, kdo zná zase někoho dalšího.
O tom jsem si vloni povídal s Olgou
Novákovou a Pavlem Matouškem. A dost
mě to zaujalo. Člověk by měl z lidí jako
Mára Holeček pocit, že člověk musí být
profesionál, aby se dostal do Himálaje, ale
jde to i s normálním civilním zaměstnáním.
Mně přijde, že doba, která je teď, je naprosto úžasná. Protože můžeš podobnou výpravu
uskutečnit sám, s partou kamarádů. A za nějaké rozumné peníze.
Můžeš to nějak rámcově přiblížit?
Agentura, přes kterou to v Pákistánu děláme, si bere za dopravu z letiště do základního tábora a zpět, servis v základním táboře
i s permitem něco kolem čtyř tisíc dolarů. My
se staráme o vše z basecampu nahoru a o letenky do Islámábádu.
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No, já jsem slyšel o výpravách, kde někdo
někoho s sebou vzal, a pak toho dost litoval.
Je potřeba se nějak kvalifikovat do týmu?
Já byl už asi pětkrát na výpravě, kde jsem
se znal jen se dvěma třemi účastníky a ostatní jsem před odjezdem vůbec neznal. A snad

