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Na samotný hlavní vrchol Tirič Miru jsme vylezli jako druzí po
Norech. Pak jsme udělali nový československý kopec – západní
Tirič Mir. Dir Zom se vylezl také jako nový kopec, takže také
československý kopec. Zajímavé je, že jsme dostali k ruce
jednoho pákistánského člověka – Amána, abychom ho naučili
horolezit. Asi jsme ho to naučili dobře, později vylezl K2 a teď
vlastní nějakou velkou turistickou kancelář v Pákistánu.
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koupit?
zatím je poA proč si tuhle Montanu
de jinde nedostanete, a
skvělého čtení, které nik
á
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Letos jsem si přál vydat se na Chan Tengri, jenže karty
se obrátily. Z mnoha důvodů nakonec padlo rozhodnutí
jet zase na Pik Lenina. Před dvěma lety jsem měl to
štěstí a stanul na vrcholu. Letos jsem si to hodlal hlavně
užít. Zejména jako podpora klukům. Ale nebudeme si
nic nalhávat, když zaplatím peníze, vezmu si dostatek
dovolené v práci, tak to prostě až nahoru zkusit chci…
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Způsob myšlení, který zažívám při sólo lezení, je
bezkonkurenční. Začal jsem si uvědomovat, že nikoho
neobviňuju ani se nesnažím hledat výmluvy, proč to
nejde, jako jsou například špatné podmínky, zaseknuté
lano nebo jiné příhody.

VĚCNĚ...

LE ZE

3

F L ATA N G E R

ZA PĚT MINUT DVANÁCT

„Nordic Flower“ (8c)
Iva | Adam

8

Poprvé jsem zavítala na Flatanger před
dvěma lety, když jsme se zde na týden
stavovali s Adamem po světovém poháru ve Stavangeru. To málo, co jsem si
zde vylezla, protože jsem většinu času
odmarodila, jsem si zapamatovala jako
dost těžké, divné a specifické lezení, ale
ve skrytu duše jsem si namlouvala, že
to, proč jsem se při zdejším lezení cítila tak blbě, bylo určitě způsobené onou
nemocí. O dva roky později, v červenci
letošního roku, jsem zjistila, že nemocí
to tehdy až tak nebylo. V prvním týdnu
jsem trpěla stejně jako tehdy a drtila

„ S AT IS FACT IO N ! “

Za sebou prvních 1.500 m nebezpečného kuloáru (2016)
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Po 27 letech český prvovýstup na
osmitisícovku, a navíc v alpském stylu.
Pecka. V příštím čísle byste se měli
pokochat v češtině původním článkem
z Marouskova pera. A jestli ne, na vině
bude jenom „pražskej Pepík“, jak se sám
v hovoru s „hochy z východu“ s oblibou
tituluje. Abychom vám ukrátili čekání,
nachystali jsme si na kluky pár záludných
otázek.

I can‘t get no satisfaction.
I can‘t get no satisfaction.
‚Cause I try and I try,
and I try and I try

Totiž, aby bylo jasno, naší prací je
i přiměřeně rýpat, ale my jim samozřejmě
přejeme a fandíme. Jenom si říkáme, co
je jinak, proč dnes, dva dny po Adamově
ohlášeném přelezu, není na Lezci dvacet
komentářů, že „Project Hard“ není 9c.

Nedostává se mi žádného uspokojení,
nedostává se mi žádného uspokojení,
protože se snažím a snažím se
a snažím se a snažím.

S odkazem na slavnou píseň kapely Rolling
Stones to prostě asi nejde chápat jinak, než
že někteří z nás nebudou spokojení nikdy.

Ganéša: Bůh nových začátků

a odstraňování překážek

Fabian Buhl o přelezu cesty „Ganesha“ (8c) na Sonnwendwand v Loferu
Poté, co Fabian Buhl jako první
zopakoval cestu Alexe Hubera
„Nirvana“ – sedmidélkovou cestu
ve stěně Sonnwendwand (Loferer
Steinplatte), která je považována
za jednu z nejtěžších vícedélek na
světě, byl jako posedlý. Chtěl vylézt
svou vlastní cestu ve stejném stylu:
RK (Red Cross) a sólo. Hned vedle
„Nirvany“ a neblaze známé cesty
„Karma“ tento šestadvacetiletý mladík
vysóloval cestu „Ganesha“ (8c),
sedmidélkovou linii pojmenovanou
podle hinduistického boha s hlavou
slona, který symbolizuje odstraňování
překážek. Ganéša je také bohem
nových začátků. Což je i obrazem
toho, jak Fabian překonává své
překážky. Třeba když si vytvořil svůj
vlastní systém jištění a tím i posílil
sebedůvěru pro další lezecké projekty.
20

Všechno to začalo přelezením „Nirvány“
(8c). Cesta se nachází v Loferer Alm v Rakousku a je to jedno z mistrovkých děl
Alexe Hubera. Před dvěma lety jsem stál
pod tou skálou poprvé a byl jsem hluboce
unesen její převislostí a dokonalým vápnem. Neuchvátila mě tehdy jen krása té
linie a rozložení jištění. Styl, který Alex
použil, aby tuto cestu vylezl, byl také neuvěřitelný. Čelil výzvě a začal lézt sólo,
což bylo něco, o čem jsem si tehdy mohl
nechat jen zdát.
Ale jak čas běžel, vylezl jsem jiné cesty, více si vše osvojil a zlepšil lezecké
schopnosti, hlavně po psychické a duševní stránce. Vzhledem k tomu, že jsem
na podzim roku 2015 neměl lezeckého
partnera, rozhodl jsem se aspoň si zkusit, jak funguje sólo lezení s použitím
lana, abych zjistil, jestli by mě to bavilo. Nejprve ze všeho jsem si to zkusil na

sportovních cestách a postupně zlepšoval práci s lanem a další důležité úkony
potřebné k sólo lezení. Poté jsem se cítil
připravený a chtěl jsem vylézt novou cestu v podobném stylu. Přesně v tu dobu
jsem listoval několika snímky „Nirvány“
a najednou to tam bylo! Vzpomněl jsem
si na pěkný a jasný systém spár, končící
v jednom z nejkrásnějších stěnových lezení, jaké jsem kdy viděl. Linie byla tak
jasná, že by byla škoda ji nezkusit. Tak
jsem si sbalil veškeré vybavení a jel do
Loferu, abych se pokusil o prvovýstup
s co nejmenším počtem nýtů. Ty čtyři dny
mi opravdu ukázaly mé tehdejší mentální hranice a naučil jsem se, že mám na
svém způsobu lezení stále co zlepšovat.
Přesto jsem si myslel, že už umím dost
na to, abych vylezl novou cestu.
Nebyl jsem si však jistý, jestli bude 4.
délka lezitelná, ale chtěl jsem to zkusit.

L E N I N

Konečně v Kyrgyzstánu

Borci z 5 rukou/5 vrcholů. Pod novou branou – cestou k Pik
Leninu. Zleva: Radim, Lukáš a Michal.
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PROLOG
Přemýšleli jsme, jaký napsat článek
z letošní výpravy na Lenina. Nakonec
jsme to udělali jako v supermarketu:
akce 2 v 1. Přinášíme dva různé pohledy
na naši výpravu. Důvod, proč jsme
nenapsali článek dohromady, ale každý
svůj, je prostý. Oba to celé vnímáme
jinak a zasloužíme si svůj prostor. Pokud
chcete další informace a fotky, najděte
si nás na Facebooku pod 5 rukou / 5
vrcholů.
RADIM
Podruhé! Proč to sakra takhle dopadlo?!
Letos jsem si přál vydat se na Chan Tengri,
jenže karty se obrátily. Z mnoha důvodů
nakonec padlo rozhodnutí jet zase na Pik
Lenina. Je to prostě dostupný kopec. Před
dvěma lety jsem měl to štěstí a stanul na
vrcholu. Letos jsem si to hodlal hlavně
užít. Zejména jako podpora klukům. Ale
nebudeme si nic nalhávat, když zaplatím
peníze, vezmu si dostatek dovolené v práci, tak to prostě až nahoru zkusit chci…
A tak začala klasická „šaškárna“ s organizací další expedice do Pamíru.
Už to známe, nejedeme poprvé, dokonce ani poprvé na tento kopec. Klasický kolotoč, když máte vymyšlený nějaký
projekt jako „5 rukou / 5 vrcholů“, obnáší
hledání sponzorů, vložení vlastních pe-

R U K O U
něz, shánění vybavení. A jak se kamarádi dovědí, že zase něco vymýšlíte, musíte
vyčlenit ty, které vezmete s sebou. Letos
se počet účastníků ustálil na šesti. Já, Michal a Lukáš z „pěti rukou“, Šťáva, parťák,
kterého vezmu do každé špatnosti, a ještě dva Honzové. Jednoho jsem znal, lezl
jsem s ním třeba „Palačinku“ na Gross
Glockner. Druhého jsem neznal, ale potkal jsem se s ním předem a zjistil, že je
to super týpek. Tak proč ne. Letos se nám
povedlo oslovit takové velikány jako Tendon, Ortlieb, Amuerte, Baterca, Mountain
Equipment, Pekárny Šumava a HB stavebniny a samozřejmě Montanu.
Jak bylo řečeno a napsáno už mnohokrát, nejhorší je zařizování předem, pak
už si jen užíváte. Nebudeme řešit, jak se
jedná se sponzory, agenturou a lidmi
samotnými. Hlavně když kamarád zjistí, že nemá platný pas, až krátce před
odletem. Odlet samotný probíhal dobře,
i linka mezi Biškekem a Ošem, které jsem
se nejvíc obával. Babičky s kuřaty a banány, co lítají za kámoškou do vedlejšího
města… Trochu se tahle moje představa naplnila. V životě jsem neviděl tolik
mimin v letadle. Po minulé zkušenosti
a propočtech jsme se dohodli, že zkusíme
buržoazní „full package“. Takže na letišti
na nás čekala mladá studentka univerzity
v Biškeku s autem, odvezla nás do hotelu

Pohled na Schweizertor (za stromem) se stěnami Kirchlispitze na levé straně a Scheizereck vpravo

R ÄT I K O N
Brzká snídaně v Pardutzhütte

Všude v okolí se pasou ovce
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S řidičem Thomi Studerem se v jeho Land
Roveru řítíme ostrými zatáčkami, drsnými koryty řek a strmými horskými stezkami do hor. Silnice vedoucí do městečka
Shuders, naší další destinace, je z důvodů
oprav dočasně uzavřená. Švýcarsko postihly za několik posledních měsíců vytrvalé deště, což zapříčinilo několik sesuvů
půdy. V důsledku toho se musíme vydat
k cíli naší cesty jinou trasou a kvůli stavu
cest využít i pohon na všechna čtyři kola.
Po příjezdu do Shuders si v restauraci Gasthaus Gaisschära vyzvedáváme klíč
od horské chaty Pardutzhütte. Posledních
sedm kilometrů na Pardutzhütte se jede
po nezpevněné, ale relativně sjízdné cestě.
Úplně posledních pár metrů jdeme pěšky,
za svitu slunce s nezbytným lezeckým vybavením na zádech. Pardutzhütte je ukrytá mezi kopci v zalesněné krajině a vysoké
stromy tyčící se kolem ní zakrývají stěny
Rätikonu. Nicméně nedaleko chaty jsem
našel pěkné otevřené místo a najednou
se octl tváří v tvář působivým vápencovým stěnám Kirchlispitzen, Schweizereck
a Drusenfluh. Díval jsem se nahoru na
sedm vrcholů Kirchlispitzene a počítal je,

dokud jsem nedošel ke čtvrtému vrcholu.
Tam na té stěně nahoře se nachází jedna
z nejtěžších vícedélkových cest v Evropě:
„Silbergeier“. Toto legendární 8b+ vylezl
poprvé v roce 1993 Beat Kammerlander
a díky této cestě se masív Rätikonu proslavil v lezeckém světě.
Po příchodu zpět na chatu třídíme
lezecké vybavení na další den, chystáme
těstoviny a brzy po nich na prostorném
povalu usínáme, jelikož v plánu je vyjít
kvůli špatné předpovědi už brzy. Druhý
den ráno vstáváme skutečně časně a za
hodinu se ocitáme na úpatí stěny. Po příchodu nás přivítaly paprsky vycházejícího
slunce. Před lezením jsme si chvíli odpočinuli a dali si chleba se sýrem Gruyère.
Užíváme si lezení na kompaktní šedé
skále s pevnými chyty, kterých není mnoho, ale přitom dostatek, abychom se měli
o co zapřít. Každou délku jsme lezli celkem plynule, ale jak jsme stoupali, nad
hlavami se nám sbíhaly šedé mraky a než
jsme dolezli do půlky cesty, slabé mrholení se proměnilo v obrovský liják. Během
několika vteřin se stěna proměnila v temné a neprůstupné plotny.

NA PORÁŽCE U SVÉRÁZNÉHO

onzy
ervinky
H
Č
Pamatuje toho hodně. Honza
Červinka je horolezec ze staré gardy
kolem Radana Kuchaře, Bogana Svatoše,
Oldy Kopala nebo fotografa Viléma
Heckela. Letos v červnu bylo Honzovi 87
let. Sice se už moc nesměje, ale pořád
je to frajer. Má za sebou desítky expedic
a spoustu smělých výstupů i prvovýstupů,
například exponovaným JZ pilířem na
Jižní vrchol Makalu (8.010 m n. m.)
v roce 1973. Na Mont Blanc si se svou
dcerou vyšel, když mu bylo 76 let.
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„Ne, to se také nehodí, na to nebude čas,“ odbývá mě Honza Červinka. Rozhovor ve Smokovci nevyšel – slavilo se tu výročí 50 let od
expedice Hindúkuš. Stejně tak nevyšlo setkání před Honzovou vernisáží v Liberci na jaře.
„Přijeď za mnou domů do Vrchlabí, tam bude
klid,“ navrhuje po telefonu.
Po cestě do Krkonoš mi volá neznámé číslo.
Ozývá se Honzova žena Věra: „Manžel má zrovna naslouchátko v opravě, tak na něj budete muset křičet. Ale i tak už s nikým moc nemluví. Taky
bývá poslední dobou dost podrážděný, tak buďte
připraven. Já jsem v hájení, ale na ostatní lidi není
vůbec zvědavý… Navíc je naštvaný na Montanu,
že ještě nic nepublikovala o expedici 1967… Určitě přijeďte, držím vám palce… ale varuju vás.“

S touhle pozvánkou je cesta hned napínavější. I samotný „přístup“ autem k Honzovi
na chaloupku vyžaduje zvýšenou pozornost,
dobrou orientaci a manévrování volantem.
Jede se k němu po prašné cestě nahoru nad
město. Těsně před cílem se dá uvíznout, když
člověk závěrečný výšvih projede ve vyjetých
kolejích…
Po překonání horizontu se naskytne pohled
na malebnou roubenou chaloupku s muškáty
v oknech, ve které bydlí manželé Věra Pátková (85) a Honza Červinka (87). Neuvěřitelně
vitální lidé. Minulou zimu ještě oba jezdili na
běžkách, sjížděli sjezdovky a Věra dodnes dojíždí autem (přes onen výšvih) do Špindlu, kde
pracuje jako lékařka.

