VĚCNĚ...
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Pavla Weissera neobyčejně
pobavilo, když viděl mezi
materiálem rozloženým na
nástupu berle, díky kterým jsem
se dostal v prosinci 2016 pod
stěnu.
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Poté hlas na druhém konci
oznámí, že nemůže sehnat
tlumočníka, a než stačím říct,
že nepotřebuju tlumočníka, ale
vrtulník, už slyším zas jen „hold
the line…“.
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u se zdá možná
Z dnešního pohled
každá z výprav
až neuvěřitelné, že
trvala pět měsíců...

Z

Výjimečně z jihu

LE ZE

PYRENEJE

M I C H

K E M E T E R

Smyslem našeho života je žít ho, mít zálibu v mezních situacích a nedočkavě
a beze strachu zakoušet další a úžasnější zážitky.

E. Roosevelt

S Michaelem Kemeterem jsme se na
stránkách Montany naposledy setkali na jaře 2014 (Montana 3/2014), kdy
tehdy dvacetišestiletý Mich právě objevil kouzlo boulderingu na hromadě
prken přímo před svým domovem. Od
té doby ušel zase pořádný kus cesty
na svém celoživotním tripu za dobrodružstvím.
Poté, co začal s BASE jumpem, odjel do
Ameriky, kde studoval angličtinu a po devíti měsících lezení a seskoků v Kalifornii
se vrátil zpět do Evropy, aby zde zúročil
nabyté zkušenosti.
6

A že se mu opravdu daří. Krom několika rekordů v highline a waterline
přelézá sportovní cesty do obtížnosti 8c+ (ve spoustě případů první opakování), free sólo přelézá v Rakousku
cesty až do obtížnosti 8a, ale hlavně se
věnuje těžkým cestám v horách a velkých stěnách. Ze všech přelezů můžeme zmínit třeba „La Voie Petit“ (8b) na
Grand Capucin, páté opakování cesty
„Paciencia“ (8a) v severní stěně Eigeru nebo první opakování cesty „Ohne
Rauch stirbst du auch“ (8a) v severní
stěně Cimy Grande.

K tomu si můžete přidat přes tři sta
BASE jump seskoků nebo třeba free
sólo urban na „Times Square“ (268 m)
a BASE jump dolů, to celé za jednu hodinu, a máte před sebou zhruba portrét
člověka, o kterém se může s jistotou říct,
že ve svých třiceti letech žije opravdu absolutně naplno.
Zatím poslední kroky zavedly Michiho
do Španělska, do Pyrenejí pod Mont-Rebei. V nádherném žlutém vápenci se už
angažoval v roce 2016 třeba i Chris Sharma, čímž se této stěně dostalo mezinárodní pozornosti, ale už třeba o rok dříve,

P O L SK Á J U R A
Nazývaná také Krakovsko-čenstochovská jura či Krakovsko-čenstochovská vysočina, oblast
nacházející se v jižním Polsku mezi Krakovem a Čenstochovou v pásu dlouhém asi 80 km. Je
tvořena bílým vápencem, který byl formován ve stejném období jako vápenec v německé
Frankenjuře. Přesto se hornina na obou místech liší, díky čemuž je odlišné i samotné lezení.
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Dědictví aneb Vysoká hra v Dolomitech
Jak se pozná ideální parťák do hor? Je to někdo stejně starý jako ty,
někdo z tvého domovského oddílu, nebo leze stejná čísla jako ty?
Ne. Podle mě je odpověď někde jinde. Jde
o dokonalou sehranost. V podstatě se
z vás a vašeho spolulezce musí stát jeden
člověk ve dvou tělech. Jedině pak může
být dosaženo dokonalé synergie. Lezení,
a v horách to platí dvojnásob, se pak stane bezpečnějším, rychlejším a efektivnějším. V praxi to znamená, že váš parťák
třeba ví, na kterou stranu sedáku si dáváte velké friendy, ví, že jste lepší v kolmých
lištách než v převislých madlech, nebo
vám dá ochotně napít ze svého přídělu
vody, když je třeba. Mám velké štěstí, že
takového jednoho člověka znám.
Když se mě Lukáš zeptal, jestli bych
s ním nepodnikl zase nějakou akci v Dolomitech, neváhal jsem a okamžitě mu účast
přislíbil. Laťka byla od minule poměrně
vysoko. Holt Ryba se překonává špatně.
Letos volba padla na nám již dobře známé Tre Cime. Před dvěma lety vznikla v legendární severní stěně Cimy Grande nová
cesta. „Dědictví našich předků“ (9-) má ji
na svědomí rakouský silák a tvář značky
Salewa Simon Gietl. Cestu vylezl v moderním stylu, to znamená, že na celých pěti
20

stech metrech nepoužil jediný nýt. Tyto
informace pro nás byly dostatečnou motivací pokusit se danou linii vylézt, a pokud
možno v nějakém uznáníhodném stylu.
Když jsme dorazili na klasické parkoviště, naložili jsme si na záda krysy na
pět dní a vyrazili vstříc třem hodinám
úmorné šlapačky do kopce pod stěnu.
Dokud jsme byli na asfaltce, zkoušel jsem
ze srandy vždy před projíždějícím autem
zvednout ruku a zamávat. Asi třetí kára
nám zčistajasna opravdu zastavila a my
tak mohli ušetřit síly na zítřejší lezení. Na
horním parkovišti jsme italskému páru
poděkovali, vyfotili je s výhledem a vydali
se k našemu dobře známému bivaku pod
Cimou Piccolou. Úplný hotel Grand pro
dvě osoby. Rychle jsme se zabydleli, nachystali si na druhý den věci a šup na kutě.
Surrealistický budíček ve 4:30 nás
překvapivě úplně nezabil. Oba jsme byli
natěšení na první letošní metry v dolomitském vápenci. Jako „rozlezovou“ cestu jsme zvolili sportovní „Gelbe Mauer“
(8+/9-) na Cimu Piccolu. V prvních dvou
stech metrech perfektně kolmé žluté

Který kýč je víc fotogenický? Přeskok nebo Tři Zuby?
Hotel Grand

SARDINIE

HOTEL
SUPRAMONTE
Jožovi Krištoffymu sa podarilo
preliezť za jeden deň (štýlom
PP) 11-dĺžkovú cestu „Hotel
Supramonte“, ktorá sa nachádza
v kaňone Gorropu na Sardínii.
Ide o jednu z najznámejších viacdĺžkových ciest na svete vysokej
obťažnosti 10 (9-, 9+, 10, 10-, 10,
9, 8+, 9-, 8+/9-, 8+/9-, 7+). Prvá
polovica cesty je veľmi previsnutá,
na 100 m je celkový previs 25
metrov. „Hotel Supramonte“ má
dĺžku 380 metrov.
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Jožo:
„Minulý rok sme leto strávili v horách
v Kirgizsku, bola to fantastická expedícia,
ale ako to pri prvo-výstupoch vo vyšších
výškach býva, lezenia bolo po menej a aj
po návrate sa človek z toho musel nejaký
čas zotavovať. Po rozhovore s trénerom
Peťom Slivkom sme si povedali, že Hotel
Supramonte by bol pre mňa na tento rok
dobrý a vážny cieľ, i keď bude treba urobiť veľa práce a všetko dobre naplánovať,
tým viac, že s cestou o tak veľkom objeme ťažkého lezenia som doteraz nemal
veľa skúseností.“
„Hotel Supramonte je asi najkrajšia
viac-dĺžková cesta akú som kedy liezol.
Opäť sa mi potvrdilo, tak ako v Patagónii,
Kirgizsku či Tatrách, že človek k úspechu
potrebuje aj kus dobrej súhry okolností,
ktoré si však musí najprv zaslúžiť. Áno, aj

KRAS

Klenba

MACOCHY
volně!

Splnil se mi sen. Vylezli jsme největší „moravskej big wall“, tj.
klenbu Macochy volně. Na Rot Punkt nedošlo, ale poctivé

Alles Frei se zadařilo.

Dlouho mi tenhle nápad ležel v hlavě. Do
klenby jsem několikrát různými směry
nastoupil, abych očuchal možnosti a dostal přes čenich. Po úraze v roce 2016
mám problém s pravou nohou, a tak
jsem si řekl, že bych se mohl zkusit podívat opět do klenby Macochy. Při technickém lezení, stejně jako volném lezení
stropů nohy moc nepotřebujete. Pavla
Weissera neobyčejně pobavilo, když viděl
mezi materiálem rozloženým na nástupu
berle, díky kterým jsem se dostal v prosinci 2016 pod stěnu. S Honzou Strakou
a Aničkou Tomanovou jsme několik dní
hákovali Příklepový strop a zkoušeli najít
chyty, za které bychom se mohli udržet.
Až na pár úseků nám to přišlo realistické.
O rok později, tedy v prosinci 2017
jsme se s Honzou Strakou do stěny vrátili, a začali cestu zkoušet volně doopravdy. Popučovali jsme si asi milion expere36

Klenba a Stoupa

sek a karabin, založili čoky, friendy, hexy
a zatloukli potřebné skoby. A pak jsme
bouldrovali a bouldrovali a bouldrovali.
Čtvrtou délku jsme vedli metr a půl pod
linií původních nýtů a do volné varianty přidali tři nové nýty, protože z lezecké pozice se nedají originály nacvaknout.
Macocha je prazvláštní stěna, tmavá,
vlhká a převislá jako prase. Macocha je symbolem Moravského krasu, znají ji i lidé za
Karlovými Vary. Podobně jako Sněžku nebo
třeba Starostovou jako symbol Adršpašských skal. Macocha na rozdíl od většiny
ostatních stěn nevede nahoru, ale dolů. Je
to propast vzniklá zřícením stropu ohromné jeskyně. Její jméno je spojeno s pověstí
o maceše, která se snažila zbavit nevlastního děcka. Macocha je skutečně místem
sebevrahů, ne těch lezeckých, ale z celé moravské populace. Macocha je mýtus i realita. Je to čtvrtý rozměr Moravského krasu.

HISTORIE
Svérázný Jan Červinka (M5/2017 –
pamatujete?) se s námi podělil o jedinečný
pohled do historie výškového horolezectví.

O S U D O V Á

HORA
Původ jména hory Makalu není zcela jasný, ale podle jedné z teorií v překladu
znamená Velký černý obr, případně Velký
černý trůn bohů. Tato hora, jejíž hrozivý
vzhled se odráží v jejím jménu, zaujímá
v historii československého horolezectví
výjimečné místo. Na jednu stranu zde
československé reprezentační družstvo
učinilo jeden ze svých nejdůležitějších
a nejobtížnějších prvovýstupů, na druhou stranu se zde obě československé
expedice v roce 1973 a 1976 potýkaly
s velikými a tragickými obtížemi. V mých
vzpomínkách je Makalu horou osudovou
a výpravy na ni jsou spojeny se zvláštními událostmi.

Makalu, 1973

Makalu – československé expedice
Karavana do zakladniho tabora, 1973

Liánový most, 1973
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Vedoucím obou expedic na Makalu byl
slovenský horolezec Ivan Gálfy, který
měl velké zkušenosti z dřívějších výprav,
například do Hindúkuše – Afghánistánu
(1965, 17 prvovýstupů), Hindúkuše – Pákistánu (1967 Tirič Mír) a Karákóramu –
Pákistánu (1971 – Nanga Parbat). Byl
to velice schopný organizátor, a to jak
při přípravě expedice, která vyžadovala
mnohá jednání s úřady, tak i v průběhu
vlastní akce. Na přípravě expedice se ale
podíleli všichni její členové, kteří byli navrženi a schváleni předsednictvem Československého horolezeckého svazu. Expedice byly oficiálními státními akcemi
a jejich účelem bylo nejenom dosažení
sportovních výkonů, ale také propagace
Československa.
Z dnešního pohledu se zdá možná až
neuvěřitelné, že každá z výprav trvala
pět měsíců a že jsme s sebou museli mít
kromě velikého množství horolezeckého materiálu také veškeré potraviny, a to

nejenom pro členy expedic, ale také pro
místní personál, bez něhož bychom se
neobešli. Devizové prostředky byly v té
době omezené, a proto bylo nutné mít
vše s sebou. Veškeré vybavení a proviant
se přepravovaly vždy dvěma nákladními
auty a na cestě zpět se v nich vraceli také
všichni členové výpravy, z nichž většina
cestu do Nepálu absolvovala letadlem.
Cesta auty, která byla 13.000 km dlouhá,
představovala vlastně samostatnou výpravu, která měla přísný harmonogram,
aby expedice mohla začít v plánovaném
termínu.
Makalu 1973

První osudovou záležitostí, která byla
v mém případě spojena s výpravou na
Makalu, bylo to, že v únoru, když jsme
odjížděli, byla manželka už v pokročilém stadiu těhotenství. Přestože jsme
v tu dobu měli za sebou už řadu různých
odjezdů a mých dlouhých výprav, nebylo
to v tomto případě ani pro jednoho z nás

