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Věříte, že i ty nejvyšší kopce planety nemusí být nedostupné
ani pro vás? Že i když míváte problémy s nadmořskou výškou,
nebo jste spíše „zatmívací“ typy, můžete si i v pořádných
horách dopřát spoustu dobrodružství?
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Na Marmoládě jsme chtěli rybařit již dlouho a výběr kořisti
byl jasný. 1.200 metrů (38 délek) dlouhá „Cesta přes Rybu“
v obtížnosti 9- nám nedala spát. Lezení v této kompaktní
stěně nabízí nevšední pocity volnosti na vzdušných
štandech a potěšení při zakládání vlastního jištění.
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Nade mnou se tyčí majestátní skála, jejíž skutečnou
velikost si netroufám odhadnout. Ve velkých horách
člověku vše připadá jednou menší, jindy větší, než ve
skutečnosti je. Vím jen, že nás čeká dvacet lanových
délek a 600 m převýšení v obtížnosti III–IV. Nikdy jsem
nic tak dlouhého nelezla.

VĚCNĚ...
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lexander Huber měl zase jednou vizi
udělat prvovýstup nejpřímější a nejlogičtější linií ve stěně Wetterbockwand,
a byl odhodlán natolik, že byl ochoten
podstoupit i dlouhý a náročný přístup pod
stěnu. Exponovanost je pravděpodobně jediný důvod, proč se až do té doby žádný
horolezec dosud nepokusil vylézt stěnu
diretissimou. Alex podnikl sólo prvovýstup a poté, po roce pokusů, přelez cesty
zopakoval spolu s Michi Althammerem.
První sezónu jim totiž zmařil brzký sníh.
Wetterbockwand je hrozivá stěna
s dlouhými odlezy. Přístup k ní tvoří čtyřkový žlab a jako celek tvoří celý výstup
náročnou alpskou cestu. Tak daleko a přitom tak blízko. Stěna je viditelná z centra
Salcburku, a je v přímém kontrastu s nástupovým kuloárem. K velké skalní stěně
nevede žádný jiný chodník.
Po čtyřech náročných dnech a spoustě
utrpení jsem podnikl první zimní výstup
této cesty – a abych tomu přidal trochu
šťávy – přelezl jsem ji svým oblíbeným
stylem, a to jištěným sólem. Bylo to mé
první seznámení s touto stěnou. Po přelezu jsem si myslel, že jsem s cestou ješ10
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tě neskončil a mohl bych ji
zkusit někdy vylézt v létě se
spolulezcem. Nicméně, jak jsem vylepšoval stále více svůj systém jištění při sólolezení a byl schopný přelézt svůj hlavní cíl –
sólo cesty „Ganesha“ (8c) v oblasti Lofer,
(více o tomto výstupu v další Montaně),
cítil jsem, že přišel čas, abych se pokusil
vylézt také Wetterbockwand.
Zatímco jsem nad tím přemýšlel, přesvědčil jsem sám sebe, že vylezení této
cesty sólo stylem RP by skvěle zakončilo můj rok. Když chcete tuto 10délkovou
cestu lézt sólo, je třeba mezi překážky
zahrnout jak její celkovou délku, tak klíčovou pasáž, tj. 45 m dlouhou třetí délku
s bouldrem na konci. Proto je tady práce
s lanem úplně někde jinde – to jsem si naplno uvědomil až po dvou dnech pokusů…
Jednou v noci jsem doslova snil o řešení, které může znít divně, ale ve své podstatě fungovalo. Ve stěně se nikdy kolíčky
na prádlo nepoužívaly, ale odvedly práci
přesně tak, jak jsem si to představoval ve
snu, a díky nim jsem ještě vylepšil celý svůj
systém sólolezení (Pozn. red.: Zjišťujeme,
jak to ten Fabi s těmi kolíčky vlastně dělá

a pokud to není tajné, tak vám to určitě
někdy příště napíšeme). Chtěl jsem zjistit,
zda bych mohl také vylézt dalších sedm
délek, kdybych vylezl tu třetí. Je to dlouhé a únavné především když musíte vše
dělat sám. Ale byl jsem duševně i fyzicky
připraven pracovat celý den. Přesto jsem
se rozhodl pro tříhodinový nástup pod
stěnu den předem, abych zde přespal, užil
si východ slunce a ušetřil trochu energie
na celý den lezení. Ukázalo se, že to bylo
velmi moudré rozhodnutí.
Po pohodovém a lehkém traverzu
k úpatí stěny z mého krásného a exponovaného bivaku jsem vylezl první dvě lehké
délky a poté si připravil vybavení a lano
na pokus do klíčového místa. Věděl jsem,
že ho musím vylézt, než stěnu zahalí stín.
Z nějakého důvodu jsou chyty suché jen
za slunečního svitu, jinak jsou klíčové lišty
velmi slizké. Věřil jsem si, že bych délku
mohl vylézt. Vše bylo ideální a prvních 35
metrů šlo dobře. Po odpočinku a vyklepání rukou před posledním klíčovým místem
jsem byl trochu nervózní a možná příliš

BISE FRANÇAISE

Do jižní Francie se většinou jezdí za teplem
a sluníčkem. Co ale dělat, když se tady ocitnete
v pozdním jarním období, na prázdninovém výletu
v parném létě nebo na začátku podzimu?

Forma by byla, ale teploty blížící se třicítkám normálním lezcům žádné převratné výkony nedovolují a tepla a sluníčka
už máte po krk. Za lepšími podmínkami
je tedy třeba vyrazit do výše situovaných,
nejlépe severních, stěn. Klasickou letní
destinací pro celý svět bylo a je Ceüse.
Skála je to nádherná, nějaký ten chládek
tam člověk taky najde, pokud ale spolu s chládkem nehledáte davy lidí, fronty na cesty, skálu pokrytou mádžovými
značkami různých velikostí, noční život
na parkovišti a všudypřítomný hluk, moc
šťastní tam asi nebudete. Ceüse je nejlepší
v květnu, pokud zrovna nenasněží, nebo
ještě maximálně v červnu. Letní měsíce
bych nedoporučila a nejhorší je sem jet
v září, to se na slunci upečete, protože už
je nízko a neschová se za převis. Přitom
hned za kopcem směrem na východ je
v okolí města Briançon spousta menších,
klidnějších oblastí, kde se lezeníchtivý
jedinec dostatečně vyřádí. V Briançonais,
nebo v Haut Val de Durance, jak se oblasti
taky říká, se dá lézt celý rok. Různě orientovaných skal je tady opravdu hodně.
Mám-li být ale upřímná, v chladnějších
měsících bych raději jela jižněji. Ne kvůli
zimě, počasí v údolí Durance je většinou
dobré, spíš to lezení na většinou kolmých
stěnách není to, co by člověk na dalekém
zájezdu do Francie hledal. Na konci jara
můžou být ještě severní stěny mokré. Nejlepší periodou pro lezení v jižních Alpách
je tedy léto a začátek podzimu. No, léto,
to bych brala s rezervou, ale pokud už nemáte na výběr a musíte lézt zrovna v létě...
Jedna klasická letní destinace by tady ale
byla – La Saume. Několik sektorů u vesničky Ceillac v horách parku Queyras, v nadmořské výšce od 2.000 do 2.500 m, uprostřed pohádkových alpských luk a kamenných stěn. Vedro v Saume nehrozí,
problémem jsou spíše části skal mokré od
nedávno roztátého sněhu. Na nádherné
cesty v pevném modrošedém vápenci jako
v Ceüse se fronty nestojí, prvním filtrem je
jejich spíše vyšší klasifikace, a tím druhým
poměrně komplikovaný přístup. Pokud
máte čtyřkolku nebo statečné menší auto,
které se nebojí neupravené kamenité cesty,
bude vám stačit vyšlápnout si od parkingu
zhruba půlhodinku. K nejvýše položenému
sektoru pak půjdete hodinu. Pokud ale jezdíte dodávkou a jako my se hned v první
zatáčce zahrabete do štěrku, budete muset
skoro hodinu pěškobusu přidat.
Jako letní by se dala s úspěchem prezentovat i oblast Tournoux. Také sem je
17

Pólo

po patnácti letech aneb

„Člověk se nepouští, když nemusí“
Pavel „Pólo“ Kořan. Vzpomínáte? Naposledy jsme o něm podrobněji psali v roce 2002.
Se svými úspěchy na závodech a prvovýstupy Czech Open 8b/c, Greed 8c (oboje
Thajsko) a legendární C’est la vie 8c+ (Alternativní skála, Slovensko) byl pro mnohé
nedostižným lezeckým vzorem. Cesta C’est la vie (francouzsky „to je život/osud“)
byla kdysi nejtěžší cestou v bývalém Československu. A fakt, že ji vloni na podzim
Adam přelezl na OS, tehdejšímu Pólovu výkonu vůbec nic neubírá. Právě naopak…

Ahoj Pólo, pročetl jsem si dva starší články,
které máme v archivu, a od nich bych se chtěl
odrazit. Takže „C’est la vie“…
To jsem si taky nedávno připomenul, pro
tože na podzim to lezl Adam, chystal se na
onsight, tak jsme o té cestě dokonce s Tomem
Pilkou mluvili do kamery. O historii té cesty,
kdo ji navrtal a tak dále. (Kouká na Montany)
Jéžiš, tady jsem ještě pěkně hubenej, teď už to
není jako dřív, jo, jo.
Všechno to mám nastudovaný, tehdy jsi měl
53-57 kilo.
No, teď se radši nevážím, ale určitě mám
víc. Ale ne, teď vážně, snažím se nezlenivět.

Pólo, r. 1998

„Boulder za stromem“, Pečinkova skála
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Pojďme ještě k tomu „C’est la vie“. Čas potvrdil, že navržená obtížnost sedí, ne? Pamatuji
si, že se tehdy ozývaly hlasy, že uvedená obtížnost 8c+ je nepotvrzená a že si musíme počkat na nějaký další přelez. Ale až do Adama
tu cestu za patnáct let nikdo nevylezl.
Ano, je to tak, spousta lidí to zkoušela, Ro
sťa Tomanec tam dokonce kvůli nacvičování
stanoval, dával tomu docela hodně, ale niko
mu se to nepodařilo přelézt. V té době to byl
velký obtížnostní skok. My jsme 8c lezli, těch
jsem měl několik přelezených. Závodil jsem,
měl jsem úspěchy a životní formu a dokázal
jsem se udržet v téhle vytrvalostní a záro
veň boulderové, na prsty namáhavé cestě. Ty
kroky mi přišly tak moc jiné a o tolik těžší, že
jsem tomu dal 8c+. Navíc jsem to konzulto
val s Tomem Pilkou, se kterým jsme tam jez
dili trénovat.
Já to v tom roce 2001 vylezl hned na jaře,
ale na spadnutí už to bylo na podzim rok před
tím, ale nedopadlo to kvůli počasí. Už tehdy
jsem byl hodně blízko. Vyšli jsme s tím ven
a mělo to docela ohlas i u Slováků. Vpravo pak
byly další projekty, kde dnes už Adam vylezl
i 9b. Každopádně jsem byl poctěn tím, že se
na to Adam chystá a že před tím má jakýsi re
spekt, protože danou obtížnost on běžně leze
na onsight. Vlastně mě překvapilo, kolik let už
uplynulo od té doby, kdy jsem to vylezl. Osob
ně jsem s ním nemluvil, neříkal k tomu nic, ale
zdálo se mi, že se tvářil, že jo, že obtížnost sedí.
Kdyby řekl, že je to jinak, tak je to zkrátka jinak,
protože Adam dneska určuje směr.

Pólo, r. 2013

To mi připomíná, že jsem ti při našem posledním rozhovoru dával otázku, jestli se české
lezení může dostat tam, kam francouzské.
A ty jsi řekl, že ne.
Fakt? To bych dneska odpověděl jinak. Vidíš
to? Patnáct let a je to tady. Nad tím by se dalo
zamyslet, proč jsem to tak tehdy cítil. Protože
jsme asi neměli tolik sebevědomí. Většina z nás
končila na svěťáku v semifinále, když měl někdo
z nás výkon, tak skončil těsně před postupem do
finále, Márovi Havlíkovi se jednou dvakrát poda
řil lepší výsledek, tedy postoupit, a tím to končilo.
Přitom jsme 8c lezli, 8c+ byl tenkrát vrchol. „De
větáčko“ snad tehdy ještě nebylo, nebo to byly
nějaké nepotvrzené pokusy, takže jsme věděli, že
sílu máme, ale neumíme to prodat. Takže vidíš,
neměli jsme vysoké sebevědomí.
Tehdy jsi i říkal, že u nás není lezení moc mediálně propagováno. A i v tom se za patnáct
let hodně věcí změnilo.
Určitě je to velká změna, ale je to podle
mě hlavně tím, že Adam má takové výkony,
že si toho začala všímat i média, která zajímají
většinou témata jako „fotbal, hokej“. Takže je
neuvěřitelné, co on musel dokázat, aby si ho
ti kolem něj začali všímat. A i když měl „Mrá
za“ taky velké výkony, takové, které my jsme
zdaleka neměli, tak vyšla někde maximálně
jedna krátká zpráva a to bylo vše. Sportovní
lezení nebylo v zájmu sportovních novinářů
či televize. Vezmi si, kolik teď bylo začátkem
roku v souvislosti se Sportovcem roku s Ada
mem rozhovorů a článků, dokonce jsem i ně
kde viděl reportáž o tom, jaké má auto, jak
cestuje, jak si vaří… Přál bych si více zpráv ze
světa lezení, nejen skalního. Spíš než o jeho
parádních výjezdech do Španělska se dočteš
o tom, jak se nějaký druholigový fotbalista vy
spal a jak si zatrénoval. Už se zase čeká, jestli
vyhraje svěťák, nebo vyleze něco jako Dawn
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Job van Hemert těsně před pádem ve čtvrté délce cesty „Patent Ochsner“ (420 m, 7a), jižní stěna Pfaffenhüöt (3.007 m)

Wedenstöcke

Pala di San Martino za 25 hodin

aneb Jak jsme dobyli vrchol cestou „Gran Pilastro“

Život je série dobrých i špatných rozhodnutí a řady nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností. Právě tato směs má za
následek, zda svůj život žijeme nebo přežíváme, a taky jestli ho přežijeme. I když nakonec, jak je známo, život nepřežije nikdo.

Z tábora jsme k nástupu vyrazili v šest.
V následující sestavě:
Petr, ostřílený horolezec, o kterém se
traduje, že tě vyseká z každého průšvihu.
Málokdo však dodá, že tě do toho průšvihu předtím dostane.
Luboš alias Úďa, věčný vtipálek a srandista, který přestává bavit okolí až v momentě, kdy usne. Není známo, jestli v té
činnosti nepokračuje i ve snech. Horolezec je ale zkušený.
Pala di San Martino

Tomáš, lídr naší výpravy. Tichý a zádumčivý. Spolu s Petrem má z nás nejvíc
zkušeností z velkých hor. A já mu také
nejvíc důvěřuji. Je to parťák, jakého jen
tak nenajdete a jemuž s klidem svěříte
svůj život.
Za něžné pohlaví, pro podporu větších výkonů, je tu Zdeňka. Světoběžnice
s kondicí maratonce.
A nakonec já.
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Předpověď slibuje krásné počasí
a mrazivé ráno s nebem bez mráčku ji
potvrzuje.
Od tábora k nástupu to není ani půlhodinka. Luboš se tam byl včera podívat.
S jistotou nás vede k úpatí hory pod pilíř, u jehož paty leží i uprostřed léta obrovský jazyk zmrzlého špinavého sněhu.
Stojím na suti, která ujíždí pod nohama, a snažím se najít si místo, kde se
půjde převléct bez rizika pádu do údolí.
Bloudíme v prvních délkách

Nade mnou se tyčí majestátní skála, jejíž skutečnou velikost si netroufám odhadnout. Ve velkých horách člověku vše
připadá jednou menší, jindy větší, než
ve skutečnosti je. Vím jen, že nás čeká
dvacet lanových délek a 600 m převýšení v obtížnosti III–IV. Nikdy jsem nic tak
dlouhého nelezla.
V 6.45 Tomáš konečně nastupuje do
cesty. Protože je nás pět, bereme Úďu
k sobě na lano. Navazuje se na konec a já

Olga a Pavel

VRCHOLENÍ

v tak trochu jiném stylu
Dokončení z minulého čísla

stupům na svém kontě celkem hodnotné tre
ky, mezi něž patří i trek na naší výpravě v roce
2014, což byla výprava na Putha Hiunchuli...
Já se omlouvám, že tě přerušuju, ale pojďme
na to chronologicky, takže 2009 a Čo Oju.
A u toho mám poznámku, že nebýt výstupu standardní cestou, šlo by o výstup alpským stylem.
To proto, že v kontextu roku 2008 jsme si
chtěli odškrtnout hlavní vrchol Tukuche a pak
se, aklimatizovaní, rychle přesunout pod Čo
Oju. Přišlo nám to jako zajímavá kombina
ce, kdy díky přesunu letadly až do Jomsomu
ušetříme čas, zvládneme aklimatizaci a potom
rychle přejedeme do Tibetu, kde vystoupíme
na Čo Oju ve stylu basecamp-vrchol. No, ta
druhá část se nám povedla, ale opět se zvrtlo
to Tukuche. Nasněžilo a postup k vrcholu byl
velmi nebezpečný a zbytečně vyčerpávající.
Aklimatizovat se nám tedy podařilo pouze ve
druhém výškovém táboře ve výšce asi 6.300
metrů, v takovém krásném sedle s nádherný
mi výhledy. Měli jsme s sebou i méně zkušené
přátele, které jsme přemluvili, aby s námi od
jeli a pokusili se na Tukuche vystoupit, proto
že je to docela hodnotný vrchol. No dopadlo

Romantika na svazích Tukuche

Věříte, že i ty nejvyšší kopce planety nemusí být nedostupné ani pro vás? Že i když míváte problémy s nadmořskou výškou, nebo jste spíše „zatmívací“ typy, můžete si i v pořádných horách dopřát spoustu dobrodružství? Potom čtěte dál. A jestli tomu náhodou
nevěříte, možná čtěte o to pozorněji.
V minulém díle popisovali Olga Nováková a Pavel Matoušek své první společné výpravy
na vysoké kopce. Skončili dramatickým sestupem z Manáslu. Shrnutí posledních deseti
expedičních let jsme na našem příštím setkání probírali už jenom s Olgou.
Takže, vaše další expedice byla v r. 2007 na
Gasherbrumy...
Hlavním cílem byl Gasherbrum I, ale chtě
li jsme vylézt ještě i na „dvojku“, kdyby vyšly
podmínky, protože je škoda to nezkusit. Prv
ní výškový tábor je společný pro oba výstupy –
je ve výšce asi 6.000 metrů a pod ním je dost
hnusný a dlouhý rozbitý ledovec. Takže to, že
se ti, kteří jsou na tom fyzicky dobře, nevrátí
do základního tábora a hned zkusí jít na Ga
sherbrum II, je celkem logické. Bohužel jsme
chytli špatné počasí. Prostě jsme se při výstupu
nevešli do oken, kdy bylo náhodou chvíli hez
ky. Skončili jsme v našem posledním výškovém
táboře nad Japonským kuloárem.
Další rok jste chtěli na Dhaulágirí.
Dhaulágirí je docela nebezpečná, zvláště
ve své spodní partii, tak jsme chtěli být předa
klimatizovaní a vymysleli jsme, že si před tím
vylezeme na Tukuche Peak. To je téměř sed
mitisícový štít, a pak že půjdeme na Dhaulágirí

48

rovnou, bez návratu do BC. Po dlouhém a na
máhavém snažení jsme omylem vystoupali na
Tukuche II, což je možná prvovýstup (smích),
protože jsme v posledním sedle v hřebení
odbočili na špatnou stranu. V Káthmándú na
ministerstvu řekli, že jsme si koupili permit na
hlavní vrchol, a jestli si tedy chceme přikou
pit permit na Tukuche II, a to se nám až tak
moc nechtělo, takže jsme ho oficiálně v papí
rech neuvedli, jen dosaženou výšku. Nahlási
li jsme ho jenom Miss Hawlley a dál jsme to
už neřešili.
No, ale boj na Tukuche nás vyšachoval ze
hry o Dhaulágirí, kde se toho mezitím stejně
moc nedělo, protože bylo dost špatné počasí.
Ten podzim, myslím, na vrchol snad ani nikdo
nevystoupil. Takže jsme potom zakončili vý
pravu cestou na druhou stranu kolem Dhau
lágirí, čímž jsme ji celou obešli. A to se vlast
ně dá říct i o tom roce 2007 s Gasherbrumy.
Takže přestože trekařinu dost nemám ráda,
tak máme i díky takovýmto neúspěšným vý

Na vršku Tukuche II v roce 2008. Zleva Tonda, Zuzka, Olga
a Pavel

Máme Pepu Uherku v trhlině...
Vracíme se za hustého sněžení do BC pod Gasherbrumy.

