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Pákistán rozhodně není zemí
neomezených možností. Spíše je
možností velmi omezených.
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Na traumatologii
v Ostravě rameno
nejdřív chtěli
operovat, ale pak
se na mě došel
podívat primář
a řekl, že tělem se
už živit nebudu
a nechají to srůst.
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Čtením tohoto výtisku neriskujete nežádoucí
zásahy do svého soukromí (sledování,
malware, cookies). Navíc, reklamu vám
nezobrazujeme podle toho, jak dlouho
pročítáte ten který článek, co obvykle čtete
za literaturu nebo snad podle toho, koho
máte ve svých přátelích na sociálních sítích.
Prostě pohoda.
Tanager v cestě
„Nemádžistán“ RP IXa,
Admirál, Labák – Pravý
břeh
foto: Standa Mitáč
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36
Aspoň že jsem s Marťasem uhádal plynovou
bombu navíc, jeden Travellunch a mobil, ze
kterého si pouštíme večer hudbu, koukám
na polonahé fotky přítelkyně a říkám si: „Co
já tady, sakra, dělám?“

„A dál si to dej ty,
redaktorskej, ať víš,
o čem
v tý Montaně píšeš!
“
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VĚCNĚ...
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Ta nejistá hra, jestli kus
skály upadne už teď, anebo
až u dalšího lezce, je
zkrátka k nezaplacení.
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No a konečně ten Rybanský.
Jen co se poprvé široce
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Finanční krize na amerických burzách
se rodiny nijak moc nedotkla, protože
se s touto krizí potýkala už mnoho let.
Přírodní vědy nebyly zrovna lukrativním
oborem...

Z

70

Už zase ze severu

LE ZE

ČÍNA

Prostě
to udělej
V srpnu 2016 se na WeChatu (čínský
WhatsApp) skupiny lezců z regionu Jang-šuo objevila fotografie obskurního nezlezeného vrcholu. Na obrázku byla vysoká
vápencová stěna s vrcholem tyčícím se ve
výšce 3.800 metrů nad tibetskou vesnicí
Ča-ka-na. Ambicióznější lezci ze skupiny
na návnadu ihned zabrali.
Jednou z nich byla i 35letá Aleksandra
„Ola“ Przybysz, lezkyně zvládající 5.14
a žijící od roku 2007 v Číně, kde se za tu
dobu stala stálicí závodní scény. Závody na umělé stěně bere především jako
možnost přivýdělku vedle řízení vlastní
firmy Green Step Adventures, outdoorové a průvodcovské společnosti založené
v roce 2013 a vedené ze Šanghaje. Na
skalách se soustředí hlavně na nové cesty,
což z ní dělá výjimku v této jinak tradičně
6

mužské oblasti lezení. „Vyhrát světový pohár nebo závody obecně pro mě není nic
jedinečného,“ říká. „Ale tvořit nové cesty,
mít možnost dostat se na vrchol jako první, objevovat dosud netknutá místa – to
je pro mě mnohem důležitější,“ přiznává.
Blond, modrooká, vysoké lícní kosti, Ola by mohla být stejně dobře Švédka jako Polka. Zvládá jak silové, převislé
sportovní cesty (nedávno v čínské provincii Jang-šuo přelezla 5.14c), tak i žulové
spáry. K dnešnímu dni navrtala a přelezla
tucty cest od 5.9 do 5.13, a zároveň udělala první přelezy nejméně stejného množství už navrtaných cest v okolí Pekingu
a Šanghaje, regionu Jang-šuo v provincii
Kuang-si, Si-an v provincii Šen-si a národního parku Kche-kche-tchuo-chaj v provincii Sin-ťiang.

O životě a přelezech
Oly Przybysz, Polky žijící
a lezoucí v dálné Číně
Jakmile uviděla fotografii Zhagany,
okamžitě začala shánět o tomto vrcholu
informace a plánovat cestu.
V roce 2007 se Ola s přítelem přestěhovala do Pekingu za studiem se stipendiem
na North China Electric Power University. Nemluvila čínsky ani anglicky – pouze
rusky a polsky. Jednoho dne, když po cestě na lezeckou stěnu nastoupila do špatného autobusu, skončila uprostřed noci
v neznámé vesnici na venkově.
Pokaždé když se pokusila někoho oslovit a vyhláskovat dohromady jméno její
univerzity, vznikl z toho jen zkomolený
chaos. „Všichni mě ignorovali a šli si dál
svou cestou,“ vzpomíná Ola. „Nakonec
jsem si sedla na zem a rozplakala se.“ Ola
se ale nevzdává lehce, a tak se rozhodla, že dá svému životu v Číně nový směr.

LABÁK A SASKO

Užívačka v no handu za koleno v cestě „Nemádžistán“ RP IXa na Admirála, Pravý břeh Labáku

Strávila jsem čas snů

V TOVÁRNĚ NA ZKUŠENOSTI

Tanager – tažný americký
ptáček, ale taky holka bez
příjmení, zato s nakažlivým
úsměvem, navštívila v létě
české písky. Jak se tu lezkyni
z Oregonu líbilo? Přečti si
její text pro Montanu.

T

refně pojmenováno – „Traumzeit“ IXa
(Čas snů, pozn. red.) na Domkanzel,
sleduje dvě luxusní spárky. A jméno téhle cesty dokonale vystihuje celou moji
návštěvu Labských pískovců. Mezi věžemi v Sasku, mezi masivy kolem Labe
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směrem k Děčínu, mezi jízdou na kole do
skal, mezi mlžnými rány, mezi momentem, kdy odlepíš nohy od země a objevíš
se u slaňáku… během všech těchto chvil
tady čas plyne tajemným – až záludným
způsobem. S odstupem mi připadá, že se

mi to snad všechno zdálo. Než jsem se vydala do Česka, kamarádi mě varovali: „Lezení v Sasku a Labáku bude nebezpečné.
Raději lez na top rope.“ Dobře, že jsem
je neposlechla!
Když jsem dorazila a vystoupila z vlaku,
byla jsem psychicky připravená na cokoliv. Všechno, co mi kdy kdo říkal o lezení
v Labských pískovcích, mělo totiž negativní pachuť. Jelikož se však snažím mít
otevřenou mysl, nehodlala jsem si vytvářet zbytečné předsudky. Z vyprávění svých
kamarádů jsem si vzala hlavně to, že se
jedná o region s unikátní a striktní etikou.
Místo lezení na rybu nebo prostého
vzdávání bitev hned pod nástupy jsem
zjistila, že Labské písky jsou empirickou
školou, která ti servíruje jednu životní
lekci za druhou. Během pouhých dvou
týdnů na českém písku jsem se naučila
víc než za předchozí dva měsíce na turec-

Nanga ve večerních červáncích

N A N G A P A R B AT (8.126 m)
VÍC NEHLEDÁM

„Z cesty rozbitý,
výprava do dáli se dívá.
Muži různých tváří, osudů a jmen.
Muži, kterým každou noc se snívá,
jenom jeden společnej a velkej sen.
Na obzoru se z mraků noří,
hora, která jméno Nanga Parbat má.
A oči mužů touhou hoří…“

Nakládání carga na nosiče a osly, trek do BC začíná

Volejbálek na břehu řeky Indus, zleva Drobek, Tomáš, fízl
a Pavel Burda
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Text písně skupiny Rufus patří již řadu
let k mým oblíbeným. Donedávna jsem
jej vnímal symbolicky, motivačně. Hora,
o které se v textu zpívá, mi připadala jako
kulisa z nějaké bájné legendy. Vše změnil
jeden telefonát: „Pavel Kořen Kořínek,“
(o kterém jsem do té doby nikdy neslyšel) „pořádá příští rok expedici na Nangu,
jedeš taky?“ hlásil mi loni na podzim se
smíchem do telefonu kamarád Lukáš. Poděkoval jsem za nabídku. Manželka v požehnaném stavu, doma batolící se malý
synek, kupa starostí, málo peněz, tohle
bohužel nejde odsouhlasit.
Předlouhých pět dní a pět bezesných
nocí trvalo, než jsem to byl schopen doma
vybalit. Má úžasná žena k tomu přistoupila neskutečně. Ten den si u mě vydobyla

nesmrtelnost na několik životů dopředu
a cesta do Pákistánu se začala pomalu otvírat. Sebevražda – to byla nejčastější reakce okolí a mně se v té chvíli v hlavě honily reminiscence spjaté s neodbytnou touhou jednou se k Nanze alespoň přiblížit.
Svoje domácí počítače jsem před pár lety
pojmenoval „Nanga Parbat“ a „Hermann
Buhl“, hesla pro internetové bankovnictví,
e-maily a další účty v sobě měla Nangu
skoro vždy, v místě, kam chodím běhat,
je Buhlova výrobna likérů, těsně u ní proběhnete do ulice Hermannova. Hromadu
knížek o Nanze v domácí knihovně ani
nepočítám. Máme doma pejska, jmenuje
se Manaslu, podle jiné majestátní osmitisícovky, a náš soused důchodového věku
si nemohl jeho jméno zapamatovat, tak
mu říkal Nanga Parbate…
Ne, Nanga Parbat pro mě nebyla jenom
hora, byl to symbol. Symbol něčeho takřka posvátného, nedotknutelného, nebo
spíše nedosažitelného, o čem budu celý
život jen zpovzdálí snít. Sice již řadu let
lezu po vysokých horách, už dokonce jeden úspěšný osmitisícový zářez mám, ale
Nanga je jinde. Vždy mi připadalo, že je
snad až na Marsu a vysoká jako deset Everestů na sobě. A teď mám tento vnitřní

P Á K I S TÁ N

PAKOŠI V PAKOŠI
Západ slunce nad ledovcem Hispar ze sedla Hispar La

Loni v létě jsme se s Marťasem Ksandrem vydali do Pákistánu zkusit „něco
nového“ nad ledovcem Hispar. Pokoušenými měly být severní pilíř Sugulu Peak
(6.102 m n. m.) a severní stěna Alchori
Sar (6.243 m n. m.).
Lichý rok v posledních letech vždy znamená nějaké větší dobrodružství. V září
2016 jsme se proto s Marťasem sešli
a sdělili si své touhy, plány a vlhké sny.
Martin: Pamatuješ, jak jsme byli na
Nošaku?
Já: Jo.
Martin: Marcin Hennig, jak jsme se
s ním potkali, nám nabízí, jestli s ním
nechceme jít na Kongur.

Holič za 30 Kč
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aneb Když prvovýstup
není prvovýstup

Já: Hmm, a neuděláme něco vlastního?
Martin: Však to vylezlo tak pět lidí.
Já: Hmm, pojďme udělat něco vlastního, navíc chci už dlouho do Pakoše.
Martin: Tak jo.
Toto je zjednodušený scénář toho, co
se táhlo asi měsíc. Nakonec jsem Martina udolal. Opěrný bod mé přesvědčovací kampaně byl ten, že v Pakoši se může
nechat ostříhat za 30 Kč.
Ale vážně, nakonec se také ztotožnil
s myšlenkou, že se pokusíme o něco vlastního. Chtěli jsme prostě dobrodružství se
vším všudy. Projekt, který bude panenský
od první myšlenky až po poslední krok na
kopci. Od výběru kopce přes zajištění víz,
povolení či nákup jídla. Vše jsme si zařizovali sami a bez agentury, protože my
musíme dělat akce low cost a po svém.
Svého času se k nám chtěli ještě přidat Poldík (Jan Polášek) a Stračes ml. (Jan
Straka), kteří však měli mnohem větší
ambice. Oproti nám, budižkničemům, si
oni zaslouží označení „lezci“. V hlavách se
jim totiž klubal červík, který chtěl udělat prvovýstup ve skupině Solu. Zkráceně,
chtěli lézt kilometr a půl dlouhý big wall
začínající někde kolem 4.500 výškových
metrů. Totálně masakrální a ambiciózní
věc. Nakonec jim rada starších řekla, že
tohle by se mělo lézt ve třech a ještě by

měli nasbírat nějaké ty metry. Tak nás
v tom dobrodrůžu kluci nakonec stejně
nechali samotné. Ale je mi jasné, že oni
něco podobného ještě vyvedou.

Prachy, love, cash a nosiči

Tohle vás určitě zajímá. Mne vždycky,
a málokdo o tom píše, že? Přitom peníze
jsou až na prvním místě. Pokud nepočítám výbavu, se kterou nám obrovsky pomohli sponzoři, stála nás tahle výprava
každého asi 65 tisíc.
Největší položkou byla letenka za cca
18 tis./os. a nosiči, cca 20 tis./os. Proč
jsme za nosiče vyplázli tolik? Sugulu Peak
a Alchori Sar se tyčí nad ledovcem Hispar,
který spolu s ledovcem Biafo vytváří nejdelší ledovcový systém na světě mimo
póly. Proč to říkám? Protože ten přístup
pod kopec trvá prostě dlouho. Kvůli mnohým doporučením (nosiči, bezpečnost,
aklimatizace) jsme nevycházeli z vesnice
Hispar, která byla našim kopcům blíže, ale
z Askole. Takže bylo třeba absolvovat celý,
120 km dlouhý trek. Představte si všechny
sprosté výrazy, které znáte, a poskládejte z nich chodníček – po něčem takovém
jsme si to mašírovali. Takže každému nosiči muselo být zaplaceno minimálně za
10 dnů pochodu a na celé náklady jsme
byli pouze dva.

Opotřebení
pískovcových
balvanů

v boulderingové Mekce
Za poslední tři týdny tady ve
Fontainebleau jsem nezažil
jen úžasné okamžiky plné
dobrého lezení a čokoládových
croissantů. Poprvé jsem
si opravdu uvědomil, že
je potřeba uvažovat
o budoucnosti boulderingu
a nynějším stavu balvanů.

Lezu už čtrnáct let a téměř deset let se
věnuju skalnímu lezení. Také jsem vyrůstal na umělé stěně, stejně jako většina
dnešní mladé generace. Musím přiznat,
že to, co jsem doposud lezl, jsem nelezl vždy dokonale, čistě a na 100 % podle
lezecké etiky. V poslední době jsem se
nevyhnul několika chybám a ještě se mi
často stává, že se o této součásti lezení
naučím něco nového. Snažím se hlouběji si osvojit správný přístup, který by
měl každý lezec mít. Těžko se to přizná-

vá, ale naučit se nepsané zákony boulderingu může chvíli trvat. Etické chování
a respekt pravděpodobně člověk získává
během poměrně dlouhé cesty. Když jste
flexibilní a zachytíte i malé detaily, hodně
získáte. A máte-li štěstí, setkáte se s těmi
několika málo lezci, kteří stále ještě bouldrují s vášní a velkou úctou.
Tomu všemu je dnes velmi těžké se přizpůsobit, zejména vzhledem k tomu, že
i většina mediálně známých lezců nedodržuje tato nepsaná pravidla úplně na sto

Niccolo Ceria, „Free Hug“ 7B
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BERGELL

Honzál Novák v cestě „Kundalini“ 6a, 350 m

VZPOMÍNKY NA PÍSEK PŘI LEZENÍ „MAGICKÉ LINKY“

SOKOLÍCI V BERGELLU
„Je-li písek instantními horami…
Jsou potom hory instantní písek?“
Konec července. Léto v plné síle
a s ním i teplota, která se z fáze „ve
stínu to ještě podrtíme“ velmi rychle
dostala do fáze „tak to radši půjdeme
na koupák, ne?“. Ideální podmínky
člověk zkrátka v nižších polohách
nenajde, a toho využívají Sokolíci, tedy
tým mladých alpinistů pod záštitou
ČHS. Za dohledu Standy Mitáče
a zkušeného alpinisty Pavla „Džonyho“
Jonáka se přesouváme do chladnějších
míst italského Bergellu, kde máme
v následujícím týdnu podávat výkony
na místních vertikálách… A to ideálně
směrem vzhůru.
48

Magická linka

Hlavním bodem našeho působení je nádherné údolí Val di Mello s nekonečnými
žulovými plotnami. Na horské podmínky máme dostatečně natrénováno z našich písků. Dlouhé odlezy, spáry a rajbasy
přece máme doma, tak v čem by mohl
být problém? Vyměnit smyčky za hromadu železných hraček k jištění navíc dodá
poměrně dost morálu, takže sebevědomí úspěšně narůstá do nezměřitelných
hodnot… A velmi rychle zase klesá. Že
to s tím pohybem přímo nahoru nebude
až taková diskotéka, nám dochází hned
druhý den, kdy v cestě „Il Risveglio di

Kundalini“ trávíme většinu času hledáním směru v traverzových délkách. Zatímco by krokoměry přesvědčivě hlásily
několik kilometrů v nohách, tak se pod
námi vysmívá expozice, jakou by člověk
zažil i na kratších stěnách Labského údolí. Takhle příště ne, musíme najít něco
přímějšího, znějí jasné dohady při plánování dalšího výpadu. A to se naštěstí
povedlo. Výše položené Monte Qualido
nabízí přes 700 metrů dlouhou stěnu
s nespočtem cest a mezi nimi i šestnáctidélkovou cestu „Magic Line“ za příjemných 7c. Kousek pod nástupem nám
přes noc poskytne útočiště čtyřhvězdič-

