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V horní části žlabu se stále netrpělivěji díváme vzhůru, jestli se
zde skalní výšvih koná, anebo ne. Vydechujeme s uspokojením,
že se nekoná a nám jen stačí vyměnit při vyšším sklonu terénu
naše hole za cepíny, se kterými se zde člověk cítí podstatně
bezpečněji. Lano ale stejně nesu celou dobu v batohu na
zádech, i když jsme se v horní části podstatně více bořili.
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Málo ledu ve stěnách, hodně nového sněhu, špatné
počasí… V horách může nastat hodně situací, kdy
zahodíte své lezecké krámy na dno auta a s vděkem
sáhnete po „chlupatých“ lyžích. Jste-li zrovna v Chamonix,
nabízíme jeden malý tip na skialpový výlet.
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Jaro je tu, jaro je tu,
tů…
všude voní spousta kvě

Z

V jedenácti jsem lezla severní stěnu Triglavu.
A přiznávám, moc se mi to nelíbilo. Skála tam byla
hnusná. Později nás na mládežnickém táboře v Rakousku
vzali na malou venkovní stěnku a pak taky na skály.
Okamžitě se mi to zalíbilo a od té doby jsem nakažená
lezeckým virem. Takže můžu říct, že to byla překližka, co
mě naučilo milovat lezení beze strachu, že ulomím nějaký
chyt. Později jsem už ovšem rozhodně dávala přednost
lezení venku na sluníčku.

VĚCNĚ...

LE ZE

3

VOLNÝ PŘELEZ CESTY

„Sueños de Invierno“
Zatímco prvovýstupci této cesty na Picu Urriellu ve Španělsku, José Luis García Gallego a Miguel Ángel Díez Vivez, potřebovali v zimě před
čtyřiatřiceti lety k jejímu vylezení 69 dní, německá dvojka Alexander Huber (47) a Fabian Buhl (25) nyní potřebovali jen devět hodin. Volně vylezli
nechvalně známou cestu „Sueños de Invierno“ (doslova „zimní spánek“) na asturský monolit Picu Urriellu – v lezeckém světě známý spíš jako
„Naranjo de Bulnes“ – a vzbudili tak pozdvižení v celém Španělsku. A to proto, že ani dnes (vzhledem k tomu, že prvolezci strávili bez přestávky ve
skále více než dva měsíce, což je i v dnešní době celkem rekord) ještě nikdo jiný nelezl ve stěně bez přestávky tak dlouho. Skromné jištění, které
používali, pověsti této cesty moc nepřidalo. Prvolezci (kromě štandů) téměř nepoužívali nýty, což je důvod, proč má tato cesta tak málo přelezů.
Huber a Buhl strávili pět dní studováním cesty, teprve poté se ji 23. září pokusili vylézt, a hned na první pokus uspěli. Během jejich pokusu se do
Asturie vydali první zástupci španělských médií, aby tento jedinečný pokus zachytili.

Jedna z nejproslulejších cest v historii lezení. Devětašedesát dní ve stěně, bez návratu zpět na zem. To je skutečně světový
rekord. A nebylo to jen tak. Cesta, ve které
José Luis García Gallego a Miguel Ángel
Díez Vives předvedli své schopnosti, je
opravdu milníkem lezení 80. let. Když si
vezmete, že výstup začal v březnu roku
1983, uvědomíte si, že to nebyla žádná
procházka růžovým sadem. Bylo to dobrodružství v pravém slova smyslu, přímo
uprostřed civilizované Evropy.
Picu Urriellu, vrchol známý spíš pod
názvem „Naranjo de Bulnes“ je přinejmenším z mezinárodního hlediska nejvýznamnějším vrcholem Pyrenejského
poloostrova. Žádná jiná stěna nekombiPosledních pár metrů od skal po třech hodinách chůze

6

Zda se v následujícím příběhu jedná o fantazii, realitu nebo produkt vyššího vědomí, není zřejmé. Zkreslená bývá v každém
případě nejen fantazie, ale i obyčejné myšlenky, o kterých tři pasažéři nouzově přistávajícího letu v roce 1934 nevěděli, odkud
se vzaly. Cizinci jsou vítáni přátelskými a ochotnými lidmi. Smích je opětován smíchem. Pasažéři z letadla se probouzejí v ráji.

„Šangri-la“

S K RY T Ý R Á J

Špička mého levého ukazováčku nemilosrdně zabírá za malou řezavou nerovnost. Nikdy neříkej nikdy. Těch 49 mm2
plochy nelze nazvat chytem. To, o co se
zde pokouším, lze v nejlepším případě

nazvat ždímáním. Řezka mi dělá díru do
kůže. Necítím bolest, jen lehkou nejistotu v úchopu, což představuje pro další
krok problém. Palcem zamykám ukazováček, zvýšení tlaku bude stačit na překo-

Bernd Zangerl v jednom ze svých indických projektů – boulder „Zangor“
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nání nejistoty. Divím se, že ještě nevidím
žádnou krev. Kůže drží. Čtyři dlouhé dny
jsem kvůli tomuhle odpočíval, pomáhal
v táboře a jistil ostatní v jejich projektech. Teď jsem na řadě. Poslední šance

ŠPANĚLSKO

Mladí a neklidní

Když jsem byl v roce 2008 s Adamem
v Santa Linyi, Šarmič tenkrát poznamenal:
„Ten Adam to má dobře zařízené, máma ho
„
jistí, táta ho při přelezech fotí! Takže na
tento výjezd jsem jel trochu v obavách, aby
někdo neříkal, že s sebou Adam bere do skal
dědu. Ale naštěstí vše dobře dopadlo a byla
mi přisouzena pouze role otce Toma Plevka.
Popisovat, jak jsme dlouze putovali evropským kontinentem, je dětinské a také už
nebude vtipné, že jsme kolem jedné hodiny po půlnoci zůstali stát na německé
dálnici bez jediné kapky nafty v nádrži,
protože co si budeme nalhávat, stát se to
může každému. Co už stojí za zmínku, je
fakt, že se nám do půl hodiny s Tomem
podařilo sehnat kanystr nafty, a to díky
ochotnému hospodskému, který měl
v tuto pozdní hodinu ještě otevřenou
hospodu, kde sedělo několik štamgastů.
Tom vše bravurně vysvětlil a majitel restaurace nás odvezl na nejbližší benzinku
a zpět k našemu nepojízdnému autu. Další příjemný šok mi přivodila dálniční policie, která za naším zavzdušněným Transporterem zastavila, a místo sekýrování
hledala řešení, jak auto zprovoznit. Tak
22

Adam Ondra, „Mamichula“ (9b), Oliana

perfektní policisty jsem snad ještě nezažil. Bylo krásné si uvědomit, že dobří lidé
ještě nevymřeli. Všechny trable byly nakonec zažehnány a my jsme mohli po pár
hodinách pokračovat do francouzského
Lourmarin. Tam následovala jednodenní
pauza, kterou někdo využije k odpočinku a někdo k lezení a zkoušení projektu se Sébastienem Bouinem. Já jsem byl
rád, že jsem se konečně osobně seznámil
s Honzou Novakem, kterého jsem znal
jen přes jeho fotky, a vylezl jsem si před
setměním dvě cesty.
A už se zase kola točí a my ukrajujeme další kilometry směrem k Barceloně,
kam je Adam pozvaný na závod Bulder
Planet Climbing Festival. Relativně malá
bouldrovka, ale perfektní atmosféra
a hromada lezeckých hvězd. Někdo leze
na max, někdo skrývá svou mizernou
formu za cool gesta. Ale diváci dokážou
ocenit obojí.
Z velkoměsta ale rychle zpátky do skal.
Počasí je parádní a první pohled na masiv Oliany mě uchvátil. Smutné trochu je,
že to není zrovna oblast pro mou velmi
mizernou výkonnost, ale proto jsme sem
nejeli. Devadesát procent naší posádky
tvoří „mladí a neklidní“ a pro ty je Oliana
jak ušitá na míru. Dlouhé cesty, na něž
potřebujete lano minimálně osmdesát
metrů dlouhé, vedou ve skále na první
pohled velmi kompaktní, jednolité a převislé. Po několika dotazech, proč se neleze
třeba tam a tamhle, je mi vysvětleno, že
Katalánsko je hodně skalnaté, ale kvalita skály je tu poměrně nevalná. Ale tím
bych nerad vyvolal nějakou nesmyslnou
diskusi nad tím, kde a jak vznikají světové
oblasti. Skála je součást přírody a je jen
na nás, jestli se v ní dokážeme pohybovat.
Když se do stěny dívám ze země, připadá mi většina cest velmi lezitelných,
a ne až tak převislých. Tento pocit se však
mění už v momentě, kdy spouštím Toma

Martina
Čufar Potard
Není asi úplně běžné, aby Češka zpovídala Slovinku
ve francouzštině. Jenže Martina není už tak úplně
Slovinkou. Vdala se za Francouze a s ním a jejich dvěma kluky žije v Les Houches, kousíček od Chamonix.
Rodinný život však v bývalé závodnické hvězdě vášeň
pro lezení ani trochu neuhasil. „Panenka s ocelovými
prsty“, jak ji kdysi nazvali v rozhovoru pro časopis
Grimper, drtí chyty dál, s nemenší motivací a silou.
Potkávám ji na jihofrancouzských skalách docela
často a její lezení mě vždycky nadchne a inspiruje.
Na první pohled skalní závislačka, lezecká bulimička. Vždyť kolik znáte maminek, které dva měsíce po
porodu mastí jedno 8a za druhým a pokusy dávají
v pauzách mezi kojením? Kolik holek si hodí ve Verdonu lano do posledních délek a na jumaru zkouší kroky, zatímco manžel hlídá děti? A její záběr je
opravdu široký, od extrémních cest na skalkách přes
obtížné sportovní vícedélky ve Verdonu až třeba po
lezení bigwalů v Yosemitech nebo spár v chamonixské žule po vlastním železe. Má za sebou sedmnáct
let úspěšné závodní kariéry, ale také titul Slovinský
alpinista roku 2010. Žádná překližkářská princezna.
Naposledy jsem Martinu potkala v savojské La Balme
de Yenne – v den finále holek na pařížském mistrovství světa. V přestávkách mezi pokusy jsme probíraly
favoritky a tipovaly vítězku. Martina prohlásila, že je
dnes určitě její poslední den jediné slovinské mistryně světa v lezení (z Winterthuru 2001). „Přála bych
to Mině, ale vyhraje Janja…“ A stalo se…
A velké vítězství čekalo za pár dní i na Martinu.
Po více než desetileté pauze si do deníčku zapsala
své druhé 8c – „Max Power“ – v savojském Bionassay. A věřte mi, tato oblast není zrovna známá svou
přátelskou klasifikací. No, a kolik znáte maminek,
které lezou 8c?!?
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Dvě 8c, dva přelezy, které reprezentují dvě
úplně odlišná období tvého lezeckého života.
Asi se to dá tak říct, ne?
Ano, určitě, první byla „Vizija“ v Ospu
v roce 2005. Ten rok jsem hodně trénovala na
závody, ale výsledek se jaksi nedostavoval. Už
jsem prostě nebyla na závody moc motivovaná. Takže jsem alespoň využila dobré formy
a přelezla cestu docela snadno a rychle. Poté,
co jsem v roce 2006 opustila soutěžní kolotoč,
jsem měla v hlavě úplně jiné projekty než dávat desítky pokusů v limitní cestě. Jsem spíše
OS lezkyně a měla jsem toho tolik na objevování… jih Francie, Španělsko, Yosemity, vícedélky, tradiční lezení… a potom jsem náhodou potkala jednoho sympatického Francouze
a zůstala s ním ve Francii. Teď, s dvěma dětmi,
už cestujeme méně, ale lezení mě pořád baví
stejně. Mám velké štěstí, že máme kousek od
domu jednu super oblast – Bionassay. Je to
krásné místo vysoko v horách, navíc s jednou
velkou předností: dá se tam lézt ve stínu dopoledne, a to je doba, kdy jsou děti ve škole!
Dá se tam taky lézt na sluníčku v zimě, když je
v údolích smrtelná kosa. Problém ovšem nastal, když jsem si tam vymlsala všechny cesty.
Po čase už mi bohužel v Bionassay nezůstal
žádný projekt. Až na jeden. Osm céčko „Max
Power“! Znala jsem v něm všechny kroky už
dávno, jistila jsem v něm totiž svého manžela, když jsem byla těhotná. Nico pak v roce
2011 udělal první přelez a říkal mi, že já bych
se měla postarat o první ženský. Šla jsem se
do toho kouknout a přišlo mi to šílené a nemožné. Vůbec jsem neudělala ani první, ani
druhý bouldr – skok. A smířila jsem se s tím.
Co dělat? Nebyla to první ani poslední cesta
s chyty, které byly pro mě příliš daleko od sebe.

V prosinci 2015 jsem si ale vymyslela způsob,
jak vyřešit obě klíčová místa. Takže mi zase
svitla naděje. Jenže ten rok byla fakt hnusná
zima, cesta byla pořád mokrá, později bylo
zase příliš horko. Svůj nový projekt jsem však
neopustila a pravidelně do Bionassay chodila
lézt, spíše pro radost, bez tlaku hrozícího blízkého přelezu. To skončilo jednoho krásného
rána v září, kdy nastaly dokonalé podmínky
a já jsem se konečně dostala přes první bouldr. A spadla v druhém. Začala jsem věřit, že
na to mám, a to byl naprostý přelom, cesta
mě úplně dostala, myslela jsem jen na to, jak
ji přelézt. A to co nejrychleji. Začala jsem se
tím stresovat, duchem jsem lezla i při hraní
s dětmi, psala jsem desítky esemesek, abych
našla jističe ochotné šlapat do sektoru jen
kvůli několika hodinám dopoledního lezení.
A pak, jedno říjnové ráno po probdělé noci
(Pacovi rostly zuby), s Liv Sansoz na druhém
konci lana to přišlo! Zatáhla jsem pořádně za
nohu, abych dokázala dotáhnout dlouhý krok
v prvním bouldru, v druhém jsem podrtila své
„něco“ označené maglajzem, aby se to alespoň
trošku podobalo chytu, a ve skoku do madla
udělala Sharmu! Nenechala jsem se rozhodit
ani v poslední lehčí, ale nepříjemné pasáži
a téměř se slzou v oku cvakla řetěz. Den ale
nebyl u konce, čekalo mě ještě jedno (minimálně) 8c – cesta autem do Slovinska. Sama jen
se řvoucími dětmi… Nakonec jsme to všichni
přežili a na ten den nikdy nezapomenu!
Určitě nejsem sama, komu vrtá hlavou, že
na tak malou zemi máte ve Slovinsku sakra
velký koeficient úspěšnosti (alespoň co se
lezení týče). Jak to děláte?
Haha! Nejen v lezení! Koukni na to – kdo
bude první dáma Ameriky? Často se mě ptají, proč máme ve Slovinsku tolik silných lezců
a hlavně lezkyň. A já nikdy nevím, co odpovědět. Jediné, co vím, je to, že jsme jako národ velmi tvrdohlaví a vytrvalí. Máme docela
hodně dobrých a motivovaných trenérů a výhodou malé země je to, že celý národní tým

SKIALP

TIP NA SKIALPINISTICKÝ VÝLET

Pointe Isabelle 3.761 m (Bassin de Taléfre)
Málo ledu ve stěnách, hodně nového
sněhu, špatné počasí… V horách
může nastat hodně situací, kdy
zahodíte své lezecké krámy na
dno auta a s vděkem sáhnete po
„chlupatých“ lyžích. Jste-li zrovna
v Chamonix, nabízíme jeden malý tip
na skialpinistický výlet.
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Vláčkem se vydejte na Montenvers (zpáteční lístek 31 €, lanovka dolů k ledovci je v ceně) a potom po svých na chatu
Couvercle (2.687 m) v dolině Taléfre. Stará chata ukrytá z části pod obrovským
balvanem (fr. couvercle = poklička, víčko) dnes slouží už jen jako winterraum.
Na nové chatě vám nabídnou noc za 26
€, 50% sleva pro členy AV, s kartou ČHS
nemáte na slevu nárok. Personál vyžaduje
předchozí rezervaci. Chaty nabízejí nádherné výhledy do okolí, zejména na masiv
Mt. Blancu a Grandes Jorasses.

Ráno raníčko panna vstala… a dva
špinaví obejdové s ní. Orientace během
výstupu je celkem snadná, snad pomůže
i nákres přefocený z materiálů na chatě.
Po výstupu k čelu ledovce a jeho prokličkováním vás čeká trocha lezení. Je jednoduché, ale zabere relativně dost času,
zejména pokud musíte šlapat novu stopu. Příště bychom už asi lyže nechali na
posledním možném místě a dál šli bez
nich. Vrcholové sněhové partie byly pěkně uváté a ne tak dlouhé, aby námahu
z vynesení lyží vynahradil krátký sjezd.

ROZHOVOR

Jirka
Hon
aneb Když vypráví klasik

…léto, dvaatřicet stupňů, batoh se mi
přes tričko lepí na záda, zase nestíhám, je
třeba ještě víc šlápnout do pedálů, no co,
aspoň budu vypadat jako věčný sporťák…
Vyvětrat triko, utřít pot z čela, zaklepat na
dveře. Klep, klep.
„Ahoj Jirko, tak jsem tady, promiň za
zpoždění.“
„Ahoj Honzo, nic se neděje. Dáš si
vychlazený mošt? Máme ho hodně.“
Vzápětí mě na sedačce čekají
dva tucty cédéček, prý co si k tomu
rozhovoru pustíme, vpravo si všimnu
asi třicítky deníků pečlivě seřazených
na klavíru. Jirka Hon je na první dojem
klasik, který bude mít rozhodně o čem
vyprávět. Ale nerozkrývali jsme „jen“
dekádami zaprášené vzpomínky na
jeho dlouholetého spolulezce Zdeňka
Hrubého, který toho s ním měl v horách
nalezeno asi nejvíce. Vždyť dva roky
nazpět se pokoušel o sedmitisícovku
Satopanth v Himálaji.

Na jakých skalách probíhaly tvé lezecké začátky a který byl tvůj mateřský oddíl?
Můj mateřský oddíl TJ Sigma Hranice byl
založen už v roce 1956, tedy v roce, kdy jsem
se narodil. Ještě v létě roku 1971, když jsme
s rodiči jeli za vysokohorskou turistikou do Tater a viděli tam horolezce, jak šlapou s naloženými batohy na horolezecké tábořiště Popradské pleso, jsme si souhlasně říkali, že jsou to
blázni. No a vidíš, rok nato už táhneme stejné
batohy (smích). V té době, na střední škole, to
bylo takové mé nejšťastnější období, protože
jsme s klukama byli na skalách i třikrát do týd-
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ne a kromě školních povinností jsme neměli
žádné starosti.
A skály, kde jsem byl nejčastěji, jsou určitě Potštát, přesněji horní a dolní skály. Potom
hodně „pod Křivým“, což je v masivu Maleníku u Hranic, ale to byly opravdu pouze naše
místní skalky, které mají výšku maximálně deset metrů, takže se často lezlo sólo a nemuselo se jistit. Pak samozřejmě skály pod Helfštýnem a tamní plotny. A ještě Skalný, Kružberk,
Rabštejn, Lidečko a občas se různě vyráželo
do vzdálenějšího okolí, například na Súľov, ale
i do Adršpachu. To už pro nás studenty bylo
jak finančně, tak i časově dost náročné, tehdy
si nešlo udělat prodloužené víkendy.
Ale ty úplné začátky proběhly ještě někde
jinde. Mám o tři roky starší sestru, jejíž zálibou
bylo sbírání květin do herbáře. V osmnácti si
doma prosadila, že poprvé pojede na prázdninovou brigádu mimo Hranice, a to do Tater
na Slezský dům jako pokojská, a tam že bude
kromě práce taky sbírat květiny. No, dnes by
jí to asi neprošlo (smích). Když se po měsíci
vrátila, neměla ani jednu kytku, zato byla devětkrát na Gerlachu, protože se dala dohromady s partou horolezců, kluků z Čech, kteří
na chatě porůznu pracovali, jeden byl dokonce
kousek od nás z Přerova, Václav Prokeš, pro
svou zálibu v kouření je známější pod přezdívkou „Nikotin“.
Takže ségra koupila za peníze z brigády
lano, Nikotin přivezl pytel plný karabin a skob,
a v září v jednasedmdesátém jsme začali intenzivně lézt na cvičných skalách.

Jak vidíš důležitost oddílů dříve a dnes?
Už je to jiné. Dříve se v podstatě celý náš lezecký život odehrával v oddíle. I po roce 1990
to tak u některých zůstávalo, ale většina lidí se
začala zabývat vlastním byznysem, na oddíl už
nebyl čas a lezení třeba úplně zanechali. Já byl
v oddílu nejčinnější v letech 1971–1975. Po
maturitě jsem pak přešel na výšku do Prahy,
kde jsem dokonce tamnímu vysokoškolskému
oddílu (HO VŠCHT) dělal dva roky předsedu
a účastnil jsem se i pravidelných schůzí horolezeckého svazu. Z mateřského oddílu v Hranicích jsem ale nikdy nevystoupil. Než nový člen
dostal oddílový průkaz, musel projít půlroční
čekací dobou a složit zkoušky.
Já dnes mám všechny informace spíš z doslechu nebo knížek, ale oddíly měly třeba v oblasti lezení v horách asi velký význam. Na-
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příklad první výjezdy, kdy byli méně zkušení
lezci limitováni určitou obtížností, do které
mohli lézt cesty, vidím aspoň v začátcích jako
dobrou věc. Lezec se například naučí, jak se
hýbat a chovat na hřebenech. Dnes se hned
letí do stěn a trojkové hřebeny se vnímají
jen jako sestupovky, protože to není vyloženě lezecký pohyb.
S tím souhlasím. A pak se stává, že někdo
jde do Západní Lomnice a neví, jak odtam-

