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Malé dírky, malé dírky, zase malé dírky… Ano, to je Buoux,
impozantní masív v údolí Aiguebrunu v jihofrancouzském
Luberonu. Skála, která zažila počátky volného lezení, na níž
se posouvaly hranice obtížnosti, neopominutelná destinace
každého pořádného lezce 80. a 90. let minulého století,
naplněný sen o slunci a svobodě pro spoustu našinců
vydávajících se na vlastní prsty okusit dříve zapovězené, jen
z fotografií nakoukané, teploučké francouzské vápno.
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Ze severu
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Myslím si, že není dobré, když lezeš sólo každý den.
Zvláště teď, se svými projekty na Cerro Tore a Fitz Roy.
Mým plánem je lézt nahoru až do posledního místa, kde se
budu cítit v pohodě. Pak se zajistím a polezu dál, nebo se
vrátím a slaním zpět.
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Pozdě odpoledne jsme došli do usedlosti s třemi
staveními, Inladauda (2.050 m). Každý den jsme se
vydávali na cestu mezi osmou a devátou hodinou
a končili v pozdní odpoledne. Terka k tomu ve svých
zápiscích suše poznamenala: „Šlapala jsem a šlapala.“
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Můj život profesionálního lezce mě za
vedl do všech koutů světa. Od Chorvat
ska po Čad, Švýcarsko až do Jihovýchodní
Asie. A když už si člověk myslí, že viděl
vše, nabídne mu tento úžasný svět opět
něco nového! Už od mých raných lezec
kých začátků na tvrdém pískovci, kdy
jsem vymýšlel a tvořil nové cesty, pro mě
bylo lezení prioritou. A zatímco jsem jako
lezec rostl, měnil se můj pohled na svět.
Je v něm tolik míst k vidění, k objevování
a prozkoumávání!
6

Mé lezecké zaměření je široké. Mám
radost z vytváření nových cest – jak boul
drových, tak vícedélek. Je pro mě důležitá
linie a následný postup, inspirace a rea
lizace. Hledání něčeho úplně nového, co
dosud neznám, čekání, touha, objevová
ní, porozumění, pokusování a úspěch!
Je to dlouhý, intenzivní a často frustrují
cí proces, ovšem neúspěchy, mnoho dní,
kdy nelze najít řešení a mnoho cest, kdy
chybí do cíle jediný chyt, dělají z úspěchu
něco mimořádného.

Objevování nových oblastí je pro mě
stejně jako samotné lezení důležité a mo
mentálně je každý výjezd, který chystám,
tomuto podřízen. V posledních několika
letech mou ženu Caroline pohltila posed
lost objevovat nové oblasti a oba máme
to štěstí, že můžeme cestovat po celý rok
společně. Pracovat jako pár má své výho
dy, a to jak při cestování, tak i při pláno
vání dalších výjezdů. Dvě hlavy ví víc než
jedna, a tím, že spolu cestujeme, si lépe
rozumíme a snadněji plánujeme, co by
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Jen ať si to manželka přečte
Běžný výstup na tento přerostlý skalní
věžák vypadá nějak takhle: Sedm lidí opustí
základní tábor – pět z nich tvoří „support“,
který se postará o fixy až na polici Sunny
ledge v třetině výstupu. Tři nejbohatší si
pak dolezou v pohodě na vršek a během
slaňování dostanou večeři.
Živnostník Jindřich s učitelem Michalem
válčili od base campu jenom ve dvou
a stali se prvními Čechy, kteří kdy na téhle
„bezejmenné“, přesto legendární věži stáli.
Díky tomu jim patří nezpeněžitelný titul
„Sympaťáci roku 2016“, který redakce
Montany uděluje za výkony v malém týmu
a čistém stylu…

BORCI S POMLKAMI
Oba se narodili v roce 1978 a lezou spolu
od základky. Občas zajdou na malou stěnu
v Telči, kde se v zimě netopí. Co je na nich
nejlepší? Dávají si velké cíle – El Cap, Fitz Roy,
věže Trango… (pozn.: Některé nápady udivily i Miroslava Donutila, viz níže.) V mezidobí
netrénují na umělkách jako přemotivovaní

Na vrcholu Fitz Roy v lednu 2012
Pohoda v Yosemitech

Jindra: „To by jeden nevěřil, kde všude se dá nocovat (záměrně nepoužívám sloveso spát).“

lovci výkonů. Místo toho se starají o rodiny,
vychovávají děti a šetří peníze. Jak se ukázalo, rádi si taky najdou čas na rozhovor pro
světový lezecký magáč a přijedou kvůli němu
do metropole.
V Praze panuje hustá předvánoční atmosféra. Pozdní odpoledne klesá na Václavák.
Kolem sebe vidíš samé lidi v černém oblečení. Až na výjimku. Tyhle dva exoty poznáš už
zdálky – oba se na výlet do Prahy nezávisle
na sobě oblékli do světle zelených péřovek,
které měli i ve stěně Nameless Trango Tower
v Pákistánu.
Pod koněm rozhovor dělat nechceme, a tak
hledáme příhodný podnik v centru. „Máte tady
pivo?“ „Ne,“ odpovídají dvě číšnice v první
restauraci. Špatná volba. V další vytipované
hospodě je plno. V třetím sklepním podniku to vychází.

Kdo je Gulam?
J: Majitel agentury, která nám všechno zaštiťovala. Bydlí ve Skardu a patří mu i hospoda. Co jsem tak pochopil, je to zřejmě jeden
z nejbohatších lidí ve městě – díky tomu, že má
agenturu a pořádá asi desítky expedic ročně.
Umí dobře anglicky.

Co vůbec v Pákistánu v hospodách – zašli
jste taky občas někam?
J: V několika jsme byli. Vaří tam chutně, ale
postrádali jsme taky to pivo. (směje se) Tam je
jeho dostupnost naprosto nulová. Pijou tam
černej čaj s mlíkem a cukrem – ale jo, dá se
na to zvyknout. Chyběly tam i ženský – ty nesmí ani na ulici.

JINDRA A MICHAL – HRDINOVÉ
POVÍDKY ČT
Čí to byl nápad, vydat se do Pákistánu?
M: To nějak vyplynulo ze situace. My jsme
měli vždycky velký cíle. Akorát mezi nimi byly
hrozně dlouhý pomlky. Začalo to tak, že jsme
se kdysi dávno vsadili s kamarádem: „Jestli vylezeme na El Capa, tak zameteš náměstí v Telči.
Jestli ty vyhraješ dřív Oscara za scénář, zameteme ho my.“ To nám bylo asi parnáct.

Co jste nejčastěji jedli?
J: V Pákistánu to často funguje tak, že donesou třeba deset druhů jídel doprostřed stolu, ty si z toho přidáváš a pak se to společně
zaplatí. Třeba u Gulama to tak bylo.
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Jak jste na něj přišli?
J: Kontakt nám dal Mára Holeček, kterej tam jezdí roky a tuhle agenturu nám doporučil.
M: Když jsme se rozhodli, že pojedeme
do Pákistánu, tak jsme si uvědomili, že o něm
v podstatě nic nevíme. (směje se) První, kdo
nás napadl, byl Mára Holeček. Oslovili jsme
ho a byl velice přívětivý. Sešli jsme se v Praze
a pokecali jsme o Pákistánu. Řekl nám, jak se
tam dostat a jak tu expedici zařídit.

Jak sázka dopadla?
M: V roce 2002 jsme El Capa vylezli a on
zametal celý telčský náměstí. Doopravdy ho

Vrchol Cerro Pollone

SÓLO NENÍ PRO KAŽDÝ DEN
S Markusem jsme měli předběžně do
mluvenu schůzku na jednom veletrhu.
Čekal jsem na něj, zatímco se nechával
fotit s kolekcí oblečení a odpovídal na
otázky typu: „Kdy jsi začal lézt?“ Pořád
mi ten borec přišel nějaký povědomý.
Široká ramena, hustá kštice, veselá
povaha. Vlastně, když si dáte někde
v Rakousku na horské chatě radlera,
přinese vám ho někdo podobný. Úplně
to vidím, chybí jen ty kožené kalhoty.
Proto se mi zdá, že ho znám, uklidňoval
jsem se. Sedli jsme si proti sobě, já
zapnul diktafon a Markus prohlásil:
„Tebe odněkud znám, nebyl jsi někdy lézt
v Maltatalu?“ Někoho takového se přece
nebudete ptát na to, proč leze a co mu
lezení přináší…
Krátké představení Markuse jste našli
už v Montaně č. 3/2016 na str. 51.
Říká o sobě, že není výjimečný le
zec. Většinu článků končí nebo začíná
srdečným poděkováním svým parťákům,
se kterými ten který výstup podnikl.

Byl upřímně překvapený, když se do
zvěděl, že bude lezení na olympiádě.
Vůbec to nevěděl a jako by ho to ani
moc nezajímalo. Zná podle svých slov
výjimečné lezce, se kterými by nespal
v jednom stanu. Říká, že vede „normální
život“. Naposledy ovšem zaujal lezeckou
veřejnost prvním sólovýstupem na
patagonské Cerro Pollone. Myslím si, že
jeho příběhům budou rozumět hlavně
normální horolezci, které bude na jednu
stranu udivovat, na stranu druhou ho
budou tak nějak chápat, řekl bych. Je
ženatý, má dvě dcery. Expedice plánuje
maximálně na šest týdnů, pak už se mu
totiž hodně stýská po rodině. Přiznává, že
má štěstí, protože žije v horách. Soutěží
v páce. Když jsem mu nakonec nadhodil,
že u něj mám pivo za čekání, přislíbil
zaplatit rovnou dvě. V našem rozhovoru
vedeném před jeho poslední cestou do
Patagonie jako by předjímal, že svůj další
vysněný velký výstup na Cerro Torre otočí
jednu délku pod vrcholem.

Ty jsi z Korutan, nejslunečnější části Rakouska, že?
Ano. Obvykle tam a ve Východním Tyrolsku bývá z celého Rakouska nejvíce slunečných dní v roce.
Řekl jsi, že jestliže by byl sólovýstup příliš
riskantní, přerušil bys ho. Prostě bys
nepokračoval. Navíc říkáš, že pro případ
nebezpečí s sebou máš lano. Nemáš strach,
že i když to budeš dobře promýšlet, dostaneš
se do situace, ze které už nebude možný
návrat?
Rozumím, co tím myslíš, ale o takových situacích já moc nepřemýšlím. Vždycky potřebuju mít lano, a to kvůli sestupu, protože některé pasáže prostě nejdou dolů slézt. Nebo
spíš takhle: jdou slézt, ale je to příliš nebezpečné. Proto nosím lano s sebou v batohu.
Navíc, kdybych se dostal do situací, které se
mi budou zdát příliš nebezpečné, tak to lano
použiju. Prostě ho někam zafixuju, cvaknu se,
přelezu kritické místo a udělám další štand.
Pak samozřejmě jasně řeknu, že to bylo sólo,
ale ne free sólo.
Jeden známý český lezec kdysi řekl: „Než jdu
lézt sólo, zeptám se sám sebe, jestli bych to
dělal, i kdyby se to nikdo nedozvěděl. Jenom
když si odpovím ano, jdu do toho.“ Souhlasil bys?
Sólolezení dělám jenom pro sebe. Možná
to někdo dělá pro slávu, ale vyjde ti to třikrát
čtyřikrát a pak?
Ty jsi řekl, že sólolezení není pro každý den.
Myslím si, že není dobré, když lezeš sólo
každý den. Zvláště teď, se svými projekty na
Cerro Tore a Fitz Roy. Mým plánem je lézt na-
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Ohlédnutí za pískovcovou sezonou 2016
Zima
Hned začátkem roku se objevila poma
lu taková hysterie, jak při ptačí chřipce
a Brexitu dohromady. Vyšla totiž kniha
Nejkrásnější cesty na písku. Na internetu
se to hemžilo komentáři, mnohokrát bylo
předpovězeno, že se písky pod náporem
lezců rozpadnou. Nostradamus se disku
ze nezúčastnil. Ve svých lezeckých začát
cích bych takovou publikaci hltal, dnes
mi to s ohledem na olezenost některých
linek připadá trochu dvojsečné. A podle
čeho se vlastně určuje tahleta krása?
Trochu škoda, že v knize u popisu cest
nejsou uvedeni autoři jednotlivých výstu
pů. Že to není důležité? Ale je. Představ si
galerii, koukáš na Monu Lisu nebo Dámu
s hranostajem a nevíš, od koho je. Každo
pádně ty nejkrásnější lajny v knize stej
ně asi nenajdeš, ty si musí každý objevit
sám, podle svého gusta. Zda se v příštích
letech dočkáme dotisku knihy s názvem
„Nejolezenější cesty na písku“, ukáže čas.
Zimní romance
Jaká barva rtů letos v zimních měsících
dominovala? Modrá. Při minus patnácti
to jinak ani nešlo, bez ohledu na mód
ní trendy.
Když jsme u těch trendů, tak mám do
cela pocit, že lezecký mainstream obecně
směřuje ke sportovnějšímu charakteru
cest. Preferuje co nejtěžší kroky při co
nejlepším jištění. Občas lze také zaslech
nout křik, že jsou některé starší pískovco
vé dardy nebezpečné a měly by se dojistit.
Archimedes, Newton a Pascal
hrají na schovávanou.
Archimedes piká, Newton
a Pascal se schovávají.
Newton ovšem nemůže najít
vhodné místo, a tak vezme
křídu, namaluje na zem čtverec
a postaví se na něj.
Archimedes dopiká, hned
ho samozřejmě uvidí a zakřičí:
„Deset dvacet Newton!“
Ten ale s ledovým klidem
odpoví: „To není pravda. Newton
na metr čtvereční je Pascal.“
Dobrý fór? Možná, ale byl
fyzikální. Jestli chceš nějaký
pískařský, čti dál. Dočkáš se.
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Adršpach, Velryba – „Stará cesta“ VIIIa (foto: Adam Kokot)

Dojištění?
Dřív panoval názor, že dobře lézt na písku
znamená mít to srovnané i v hlavě, odvaha
tvořila mnohdy i polovinu obtížnosti vý
stupu. A dojišťovat cesty jen proto, že oni
před 30 lety uměli, a my neumíme, pova
žuju za krok zpět. Jistým způsobem tyhle
odvážnější prásky považuji za kulturní dě
dictví, tak proč to ničit? A že si tu cestu
nevyleze každý? Ano, nevyleze. Evu Her
zigovou taky nedostane každý do postele.
Každý má přece možnost udělat si ces
tu (v souladu s platnými pravidly) podle
vlastního vkusu anebo si vylézt něco ji
ného, co mu vyhovuje. Když se mi nelí
bí Eco, tak si přečtu Waltariho. Ale proč
tam Umbertovi přepisovat věty jen proto,
aby ho pochopil každý? Hudy v jednom
rozhovoru přiznal, že souhlasil, aby se do
některých jeho odvážnějších cest dodalo
železo, a pak toho zpětně litoval, že tím
ztratily kus svého ducha.

BISE FRANÇAISE

Buoux
Určitě jsem nebyla sama, komu při příjez
du do údolí spadla brada a srdce až do kal
hot. Místy až 120 metrů vysoký pás šedo
-okrovo-oranžových, z dálky hladkých stěn
a temně šedých břich, se moc nepodobal
domácím skalkám Porúbky a Manína. Tři
cetimetrové lajny cest budily respekt. Ale
i touhu je prozkoumat. Pro mě samot
nou znamenalo Buoux skutečný začátek
sportovního lezení, tady jsem se učila lézt,
tady jsem se pomalu zlepšovala, posouvala
stupínky obtížnosti… První 7a, první 7b
a až po první 8a i první 8b. Jednoznačně
srdeční záležitost a deset let lezeckého
života. Jasně, navštívila jsem za tu dobu
spousty jiných míst, ale Buoux bylo bez
diskuze nej. A před těmi dvaceti lety ne
jen pro mne. Tady se potkávali všichni, na
zaplněných parkovištích byl problém najít
místečko a ve skalách jsme lezli vedle nej
zářivějších hvězd tehdejší doby. Velký Ed

Martina Maděrová. Ráno u Michela. Francie

„Des p‘tits trous, des p‘tits trous,
encore des p‘tits trous…“ jako
v písničce Serge Gainsbourga
„Průvodčí ze stanice Lilas“
(Poinçonneur de Lilas). Malé
dírky, malé dírky, zase malé dírky…
Ano, to je Buoux, impozantní
masív v údolí Aiguebrunu
v jihofrancouzském Luberonu.
Skála, která zažila počátky volného
lezení, na níž se posouvaly hranice
obtížnosti, neopomenutelná
destinace každého pořádného
lezce 80. a 90. let minulého století,
naplněný sen o slunci a svobodě
pro spoustu našinců vydávajících
se na vlastní prsty okusit dříve
zapovězené, jen z fotografií
nakoukané, teploučké francouzské
vápno.
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linger, Ben Moon, J. B. Tribout, Judži Hira
jama nebo Lynn Hill. A pokud bylo zvláště
hnusné, studené počasí a parkovací mís
ta výjimečně prázdná, mohl si být člověk
skoro jistý, že potká Catherine Destivelle.
Jo, to byly časy!
Dnes už dírkovaná skalina v Buoux
davy netáhne. Lezecký styl se změnil.
Taky obtížnosti se posunuly úplně jinam.
Hranice lidských možností se překonávají
v dlouhých, převislých, nejlépe krápníko
vých oblastech Španělska nebo v dalekém
Flatangeru. Špičky už jezdí jinam. A davy
s nimi. Reputace Buoux je jasná. To, co
jsme my v devadesátých letech považo
vali za vytrvalostní lezení, je dnes spíše
bouldering na laně. A ty chyty! Kdo by
stál o to natáhnout si šlachu v jednoprdě
a při pokusech si v ostrých dírkách krájet
prsty jako v ořezávátku na tužky? Navíc
pro co? Pro ubohé 8a? Není to totiž jen old
Míša Drliková, „Papa pas pou“ (6c), TCF

KRISTINA
Expediční lékařkou zase až „na stará kolena“
Měla jsem obrovské nutkání po tamních horách také lézt, ne se na ně jen dívat. Nejdříve se
na mě tamní horští vůdci dívali jako na bláznivou holku, ale postupně mě začali brát vážně
a dostávala jsem od nich tipy na různé výstupy.
V roce 2005, to už jsem pracovala v Čechách
jako lékařka, se mi ozvali z Verbieru – horské
vesnice, kam jsem jezdila, že potřebují lékaře
na zimní sezonu. Nabídku jsem ráda přijala
a v průběhu sezony se dostala za kopec do
Chamonix, odkud už vedla cesta k letecké záchranné službě Mont-Blanc Hélicoptères do
Avoriaz. Další zimní sezonu jsem už nastoupila
do Briançonu v jižní části Alp jako lékařka urgentního příjmu, vrtulníku a záchranky.
Do Čech jsem se pak vracela kvůli atestacím
a práce zde mě také moc těší. Do Alp jsem pak
stále často jezdila, i když spíš za přáteli a do hor.
Pracovně jsem se tam vrátila až na poslední dvě
zimní sezony, které trvaly tři až čtyři měsíce.
Dnes pracujete na letecké i pozemní záchrance v rámci Libereckého kraje. O stejné, klidně i větší náročnosti, ve srovnání se
Avoriaz, Francie, základna Mont Blanc Helicopteres, 2015

Kristina Höschlová je lékařka a záchranářka, která se specializuje na horskou
medicínu. V letech 2004 a 2005 byla lékařkou expedic na Chan Tengri, respektive Mount Everestu. Kromě výpadů do
hor, ať už jako lékařka, nebo pod vábením vlastních ambicí, se zabývá rozvojem horské medicíny a záchranářstvím,
k čemuž v rámci České republiky přispěla například založením Kurzu horské
medicíny, který se jí podařilo akreditovat u nadnárodních organizací v oblasti
horské medicíny. Letos proběhne druhý
ročník Mezinárodního kurzu pro lékaře
a chystá se i Kurz horské medicíny pro
horolezce.
O povídání s Kristinou jsem dost stál,
(a teď mě pánové horolezci nechápejte
špatně, přece jen bylo tohle setkání
zpestřením a zajímavým námětem
pro rozhovor) po všech těch drsných
zarostlých chlapech a neměněných
trenclích na expedicích. Odlišná byla
už má objednávka na zahrádce kavárny
ve Zbraslavi, kde jsem byl Kristinou již
očekáván: „Tak mi taky dejte tu okurkádu a se dvěma brčky, prosím...“
Taková ta klasická na úvod: Jak jste si našla
vztah k horám, medicíně a jak došlo k propojení těchto okruhů?
Ke každému odděleně asi. Mám tři sourozence a každý děláme něco jiného, takže bych
neřekla, že mě rodiče nějak výrazně nasměrovali do hor, jak tomu obvykle bývá. Dětství
jsem strávila v Podještědí, a to je krajina mého
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srdce. Tam jsem právě už od malička chodívala za domem na pětisetmetrový kopec Ostrá
horka, později na Ještěd, pak do Jizerek, Krkonoš a v osmnácti jsem poprvé byla na Mont
Blancu. Právě od výstupu na Mont Blanc mě
hory začaly hrozně bavit. Začala jsem následně každý rok jezdit dál a výš, podnikala jsem
sólo výstupy a měla silnou motivaci. I nyní do
hor jezdím stále a ráda, i když žádné extrémní
výlety už nedělám. Myslím, že mě od určitého
času vytížila profese lékařky, a zodpovědnost
s ní spojená tuto touhu po výzvách do jisté
míry nahradila.
A medicína? To bylo takové rozhodnutí
na poslední chvíli. Ne že bych k ní odjakživa
směřovala. Naopak mě bavilo všechno možné. Hodně jsem se věnovala hudbě, zajímaly
mne i jazyky – japonština, romština, nebo třeba i matematika či geologie. A pak mě napadlo
dělat záchranáře, protože jsem viděla přistávat
vrtulník (smích). V tu chvíli mě ale nenapadlo, že by to mohl dělat i doktor. Od druhého
ročníku medicíny jsem pak začala jezdit se
záchrannou službou, u čehož jsem už zůstala.
Kudy vedla cestička k alpské letecké záchranné službě Mont-Blanc Hélicoptères
a jak na tuto praxi vzpomínáte?
V roce 2001, když jsem studovala, jsem
udělala docela brzo všechny zkoušky a měla
před sebou čtyři měsíce volna. Takže padlo
rozhodnutí, že si pojedu někam vydělat peníze. Stoupla jsem si na dálnici D5 a stopovala
směrem do Alp s bochníkem chleba, štanglí salámu a houslemi na zádech. Následně jsem se
objevila ve švýcarském kantonu Valais u hranic
s Itálií a Francií. Takto jsem se dostala na kozí
farmu a začalo se vše nabalovat.

Hvar, Chorvatsko, 2013

Callanques, Francie, 2007

zahraničními pracovními štacemi nepochybuji. Nechybí vám však dynamičnost Alp,
ráz krajiny či pravidelná práce ve vysokohorském prostředí?
Vše má něco do sebe. V Alpách jsou 93 %
zásahů traumata, kdežto práce tady v Čechách
má zase svou pestrost. U nás v Liberci slaňu-

