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...v polospánku jsem k ránu ucítil, jak mi cosi zakrylo
obličej. Pulsovalo to příjemně a hřálo, vše při
pozvolném příchodu plného vědomí. Krysa?
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MARGO
ypadá to, že za posledních pár měsíců
se nám se silnýma bábovkama pytel
roztrhl. V únoru Margo Hayes přelézá
první ženské 9a+ „La Rambla“, pak Iva
dává „Nordic Flower“, z ničeho nic Anak
Verhoeven při svém křesťanském tažení
odvážně ohlašuje prvopřelez „Sweet Neuf“
(9a+) a Margo pár dní nato cvaká slaňák
ikonické „Biographie“. A aby toho nebylo
málo, tak Angy Eiter přelézá první ženské
9b „La Planta de Shiva“. Jenom ta Ashima
letos na skalách moc nezářila, a navíc si
při zkoušení cesty „La Capella“ v Siuraně
natáhla prst; což možná potvrzuje, že
i v lezení nějaká ta karma existuje. Jako
ne že bych měl něco proti Coca Cole, ale
co už, tak už. Každý svého štěstí, až se
ucho utrhne, nebo jak se to říká!
Kdyby se to zjednodušeně napsalo
do slabikáře, tak by to znělo asi tak nějak: Máma má Emmu, Emma má mámu,
Ashima má Coca Colu, ale nemá prst,
Angy má zkušenost i zarputilost německého ovčáka a křídla jí dává Red Bull, Iva
má Adama, tudíž nevyčerpatelnou inspiraci, Anak nemá Evu ani Emmu, ale má
boha Boha, který ji neopustí, ani když je
kostel zavřený… A co má Margo?
Margo má poetickou duši a životosprávu čistější než voda v křišťálové studánce. Křídla jí dává pouhé pozorování
včely, která z květiny na květinu přelétává. A pak ponoří prst do nádoby s medem, olízne se, a se zářivýma očima
a úžasným úsměvem ti řekne: „To byl
zase krásný den!“ Jako by vše okolo kouzelné a pozitivní bylo.

La guerrière
pacifique:
Mírumilovná
válečnice
Krátce poté, co v září 2016 Margo Hayes
přijela do jižní Francie, aby tu studovala
francouzštinu a lezla, si ji v místní lezecké komunitě oblíbili pro její laskavost
a diskrétnost. Potom přišel bleskový
přelez „La Rambly“, který jí zajistil přední místo na mezinárodní scéně sportovního lezení.
Vysvětlivky
* „Climbing for Jesus“ je hlavním a do očí bijícím sloganem
na webových stránkách Anak Verhoeven
** Coca Cola se stala novým „kontroverzním“ sponzorem
Ashimy Shiraishi

Biographie 9a+, Ceuse

Margo má nadání pro různorodé
sporty. Od osmi let závodila v gymnastice na národní úrovni. V deseti se stala
vášnivou lezkyní a začlenila se do týmu
ABC v americkém Bouldru v Coloradu.
Tento tým, trénovaný samotnou Robyn
Erbesfield-Raboutou přinesl lezeckému světu mnoho talentů. Kromě Margo
můžeme jmenovat Emily Harrington,

Matta Segala a také děti Robyn a Didiera
Raboutou, Brooke a Shawna. Jisté je, že
Robyn, jakožto bývalá světová šampionka, dokázala předat Margo nejen vášeň
nutnou pro intenzivní trénink, ale především lásku k přírodě a lezení na skalách.
V roce 2016 si Margo dala za cíl vylézt
čtrnáct cest za 5.14 (8b+ a víc), což nebyl jednoduchý úkol, když si uvědomí7
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Mluví o sobě skromně, při vyjmenovávání
účastníků jednotlivých výprav se obvykle
dává až na poslední místo. Pochází z Brna,
ale žije u pískovcových věží. Měl-li by říct
dvě svá nejoblíbenější místa na světě,
budou to určitě Adršpach a Patagonie.
Těžko byste u nás hledali někoho, kdo byl
v Patagonii vícekrát. Michal Brunner.

SILOU

Michale, kdy jsi byl poprvé v Patagonii?
V roce 1987 a pak hned rok nato. Celé to
vzniklo při expedici na Ama Dablam, v hlavě Míroslava Šmída. Velice dobře si vzpomínám, kdy
o tom začali s Rybičkou mluvit. A já jako študák
na ně obdivně koukal a doufal, že řeknou, abych
jel s nimi. A oni to brali skoro jako samozřejmost.
Takže velké dobrodružství…
Takovým zajímavým momentem pro mě
bylo, když jsme se v listopadu 1987 s „Lančem“ a s „Rybou“ rozloučili u Tošováka v Ádru
s tím, že se potkáme v Buenos Aires. Dodneška nevím, jak jsme se tam v té desetimilionové
aglomeraci mohli potkat. Tehdy neexistovaly
mobily a nic podobného. Pak byla zajímavá
i ta cesta autobusem na jih Argentiny.
To byla i jedna z prvních výprav
z tehdejšího Československa, ne?
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PATAGONIE...

...možná se vám jako první vybaví vzdálené kraje, exotika, případně tučňák patagonský…
Anebo masiv El Chaltén, místo plné překvapení, kraj s drsnou přírodou a kvalitní zlatavou žulou, dějiště úžasných výstupů, kolosálních
zklamání, i příběhů, nad kterými leckomu spadne čelist. Zkrátka, takový malý lezecký ráj, který dnes vábí dobrodruhy z celého světa.
Zní to přímo pohádkově, říkáte si. Jenže to určitě bude mít nějaký háček. Patagonie? To je přece někde na druhém konci světa, kde
kondoři dávají dobrou noc? Takže to asi bude zážitek jen pro hodně ošlehané dobrodruhy, anebo pro horních pár?
Kdepak. Už dávno (konkrétně od roku 1980, kdy argentinská vláda založila město El Chaltén) se nejedná o odříznutou divočinu, kam
lidská noha hned tak nevkročí. Dnes se sem dostanete přiměřeně snadno – už to nebude expedice, spíše takový větší výlet, na který se
s trochou štěstí a přípravy dosáhnout dá. A když si dobře ohlídáte předpověď, nepřekvapí vás už ani výkyvy počasí, které zdejšímu lezení
dodávají ten správný šmrnc, ale občas ho umějí i pěkně zkomplikovat. Lezení v Patagonii tak sice pořád zůstává ohromným zážitkem, ale za
ta léta už je pro lezce mnohem, mnohem dostupnější než dřív.

KUDY TUDY CESTIČKA A KAM PO NÍ DOJDETE

El Chaltén je malé turistické městečko,
které se nachází kousek od národního
parku Los Glaciares. Samotný park je
ohromný: jeho celková rozloha je nějakých 726.000 hektarů, a má bohatou
historii, která sahá až do roku 1937, kdy
byl park založen. Navíc je od roku 1981
zapsaný na seznamu památek UNESCO.
To chcete vidět. Zůstává však otázka, jak
se sem dostanete?
Ze všeho nejdříve se musíte dostat do
El Calafate – tam se dá doletět buď přes
Buenos Aires, nebo přes Bariloche. Pokud
cestujete mezinárodní linkou, budete zřejmě muset v Buenos Aires přejet na jiné letiště – k tomu použijte některou ze zavedených autobusových linek (mají pokladny přímo v areálu terminálu), případně se
můžete u stejných společností svézt jejich

Masiv Cerro Torre a Fitz Roy nad El Chaltenem
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osobním autem. Určitě se však vyhněte taxíkům, které parkují před letištěm – leda
že byste toužili nechat se pořádně oškubat. Z El Calafate to do El Chalténu máte
asi 250 kilometrů autobusem. Dopravce
Las Lengas jezdí přímo z letiště a vynechává třicetikilometrovou zajížďku do El
Calafate, musíte si ale povinně rezervovat
místo na stránkách transportelaslengas.
com. Anebo se můžete svézt kyvadlovou
dopravou k autobusovému terminálu, odkud jezdí do El Chalténu linky různých
společností několikrát za den.
Jakmile dorazíte na místo, můžete si pískat. Kromě hezkého lezení je totiž v El Chalténu i dost dobré zázemí. Najdete tu obchody s lezeckým vybavením, spoustu různých
možností ubytování, bankomaty, základní
obchody, internet (pravda, je trochu p-o-oo-ma-aa-a-lýý, ale je tu…) a mobilní pokrytí.

Ve městě jsou tři kempy se sprchami a možností vaření venku a také velké
množství hotelů a hostelů, pokojů a bytů
k pronájmu. Připravte se ale, že budete
muset pořádně zatřást peněženkou. Bydlení vás tu totiž, stejně jako v jiných turisticky atraktivních místech, vyjde poměrně draho.
Co se týče „běžných“ potravin, je tu
hodně obchodů, kde se dají sehnat, a ani
výběr není špatný. Méně slavné je to bohužel s jídlem pro lidi se speciálními stravovacími potřebami a na vyloženě sportovní jídlo, jako jsou energetické tyčinky
a gely a podobné vychytávky, můžete
rovnou zapomenout.
Šikovné je, že v El Chalténu funguje poměrně dost obchodů s horolezeckým vybavením, takže s sebou nemusíte
všechno vozit z domu, což se může ho-

ROZHOVOR
...rozlepuji těžká víčka a při tom do chřípí nasávám vůni podzimního jehličí, které mi bylo v noci matrací.
Lehká bolest hlavy mě ujišťuje, že nesním, ale ležím na Rabštejně, kousek od hospody, ve které jsme
si s Honzou Smoleněm smluvili devátou hodinu ranní. Po kávě a snídani, jen s hodinovým zpožděním,
usedáme na dřevěnou lavičku, abychom probrali Smolův loňský prvovýstup v Patagonii, letošní Nepál
s Márou Holečkem, ale taky jeho lezeckou všestrannost.

JAKO BYCH DÁVAL RUCE DO MRAZÁKU…
daleko. Takhle jsou výdaje poloviční, za lezením to mám dvacet minut, a když mám lezecký
absťák, tak deset. Tam jsou ty dojezdové časy
závislé na chuti do lezení (smích).
Měl jsem ještě dilema, jestli se nepřestěhovat raději do Děčína a mít to blízko
do Labáku, Tisé, Ostrova atd. Dneska jsem
hrozně rád, že jsme šli do Trutnova. Tehdy
jsem to tak ještě nevnímal, ale teď cítím, že
když dolezeš cestu v Labáku, cvakneš slaňák,
zakřičíš dober a hotovo. Spustí tě a nazdar.
V Ádru jsme kolikrát seděli hodinu dvě na
vrcholu a kecali, koukali do okolí. Vylezeš
klidně jednu cestu za den a stačí ti to, pokud nějak nespěcháš.
Grónské večeře
Co způsobilo, že teď bydlíš v Trutnově?
Bylo to výhradně kvůli Ádru?
Ano, ale taky kvůli mé ženě Klárce, která
je z Janských Lázní, to je kousek od Trutnova.
Předtím jsme bydleli v Praze, ale už se nám
tam nechtělo být. Tak jsme si řekli: „Jdeme do
Trutnova.“ Stále jsme jezdili do skal někam za
Prahu. Navíc tam platíš drahý nájem a do skal
Lezení v Ádru („Stará cesta“ na Velrybu)

Předpokládám, že jako Slovák jsi úplně
nevyrůstal na písku. Kdy jsi přičichl
k Ádru?
Poprvé jsem tam byl s Tomášem Stejskalem někdy kolem roku 2003. Byli jsme spolu
ve Španělsku, pak opravovali chalupu jeho
tátovi a on navrhl, že v Ádru je nějaký večírek
a že si tam pak můžeme zalézt. Ale to byla spíš
taková návštěva, viděl jsem ty obrovské věže
poprvé a jen si říkal: „Wow!“ Má první cesta
byla na Starostu. Pak jsem v Ádru dlouho nebyl
a jezdil jinam, taky kvůli té Praze. Za skalami
se jezdilo spíše do Žlebu. Do Ádru jen dvakrát
třikrát za rok, a to včetně fesťáku.
Vnímáš písky jako dobrou přípravu na
lezení v horách?
Já nešel do Trutnova vyloženě proto, abych
tam trénoval na lezení v horách. Například
žula mi přijde o dost jednodušší než písek.
V žule lezeš spáru, a když potřebuješ, tak si
tam založíš frienda, případně někde zabiješ
skobu. Ale v Ádru to kolikrát nejde, vidíš kruh
a musíš k němu dolézt, žádná jiná možnost
není, nazdar. A když tam nic nedáš, tak to
musíš dolézt, anebo taky slézt (smích). Jak už
jsem říkal, můžeš za den vylézt na jednu věž
a mít z toho dobrý pocit. To máš stejné, jako
když v horách vylezeš nějaký vrchol, tak z toho
taky pak žiješ a čerpáš.
I když u Ádru bydlím, tak stále lezu cesty,
které „se lezou“. Jsou tam borci, kteří dělají
brutální, ale opravdu brutální věci. Většinou
jde o místní.
Já lezu třiadvacet let, ale v Ádru třeba jen
pět. A pak jsou týpci, kteří celý svůj lezecký život stráví v Ádru, takže lezou v úplně jiné dimenzi. A to jsou cesty, pod kterými jen chodím
a vím, že si je asi nikdy v životě nedám. Nemám
na ně a nechci riskovat, že se v nich zabiju.
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No jasně, ale ty se zase umíš hýbat ve všem.
Je ti jedno, jestli lezeš na písku, bigwally,
v horách, mixy, ledy nebo bouldery...
Vždycky jde o čas, který tomu konkrétnímu
lezení věnuješ. Jasně, když jsem bydlel v Praze
a jen jsme bouldrovali, tak jsem lezl úplně jiné
bouldry. Teď, kdybychom si šli zabouldrovat,
bych byl asi rád za 6C. A s tou všestranností – jsou borci, kteří lezou výborně na vápně,
v horách i na písku, ale to je zase jiný level.
A ty mi chceš říct, že se k nim neřadíš?
To vůbec. Vezmi si takového Benešáka.
To je úplně jiný level. Na sportovkách má 9a,
bouldery třeba za 8B a v horách má přelezenou alpskou trilogii („Silbergeier“ 8b+, 185
m; „End of Silence“ 8b+, 350 m; „Des Kaisers
neue Kleider“ 8b+, 250 m – pozn. red.). Dobře, dejme tomu, zimní lezení Benešák nedělá, ale tou lezeckou dovedností jako takovou
je úplně jinde.
Ale třeba v takové Patagonii potřebuješ i ty
„zimní“ lezecké dovednosti, protože lezení
je v ní hodně pestré…
Já jsem hrozně rád, že jsem se do Patagonie dostal až teď. Dokážu si představit nadšení před deseti lety, kdy jsem neuměl ani pořádně držet cepín, a byla by to hurá akce do
Patagonie, jak tam jedeme něco vylézt jako
borci, a podle mě bych tehdy nedošel ani na
nástup (smích), protože už při něm řešíš trhliny, sníh, nějaký mixík, a když to neumíš, tak
jsi minimálně pomalý. Vždyť na Cerro Torre
(3.128 m n. m. – pozn. red.) jsme lezli čistě
zimní cestu („Ragni“ 90°, M4 – pozn. red.).
Jedna dvě délky byly mixy a zbytek čistě po
ledu a ve sněhu. To, co teď běžně lezu sólo,
bych tehdy musel odjišťovat.
Ta rychlost je asi důležitá hlavně kvůli
počasí, protože v Patagonii máš asi hodně
omezený čas a okna v počasí jsou krátká…
Právě. Musíš vše připravit jakoby dopředu.
Sedíš někde dole v Chalténu, koukáš na počasí a víš, že hezky má být až za dva dny, ale
v podstatě musíš vyrazit dopředu už ve špatném počasí. Kdybys to neudělal, tak riskuješ,
že tě počasí uvězní někde na vrchu, protože
ta „okna“ jsou většinou krátká. A nemusí být
vyloženě mlha a sněžit, horší je, když fouká,
a to třeba i 200 kilometrů za hodinu, to se pak
ani nepohneš, neslaníš.
Loni, před tím, než jsme šli dělat prvovýstup, cestu „Asado“, na Fitz Roy (3.359 m
n. m. – pozn. red.), tak v noci byl brutální, ale

Život na ostří hran
EXTRÉMNÍ SJEZDY V TATRÁCH

Je to zvláštní svět, do kterého vstoupíš, když postavíš své lyže na hranu. „Teprve až se
pohybuješ na hraně propasti, pochopíš, jak krásný je život a jak nádherný je svět,“
napsal Hermann Buhl v knize Od Álp po Himalaje. Takové prožitky nás magneticky
přitahují.
Karel s Rosťou na rampě z Kežmarského

Slavný Kežmarský – Tatarka direkt
Mým letošním největším zážitkem byla
jízda jihozápadní stěnou Kežmarského
štítu, tzv. Tatarka direkt, s Karlem Svobodou a Jožem Capcarou, dávným parťákem v lezení. Jedná se o teprve první
opakování po bratrech Peťech. Vyhlášená
a mýty i pády opředená linie, která vzbuzuje respekt, nadšení i strach. Obtížnost
S4+ (VI+ mezinárodní) E3+, 55°, 700 vm.
Vlado Tatarka linku načrtl už v roce 1988,
klíčový ledový práh na konci strmé a úzké
rampy slezl na mačkách, a potom pokračoval na mačkách traverzem vzhůru do
dalšího žlabu. Po něm to podobným stylem zopakovalo několik dalších skialpinistů. Rasťo Križan s Matesem Hulejem sice
ledový práh poprvé skočili, ale do Cmitera už slaňovali. Až mladí a už tehdy protřelí bratři Miro a Rasťo Peťové si počkali
a vysledovali výborné sněhové podmínky
v roce 2012 a linku kontinuálně lyžařsky
potáhli přes tentokrát zasněžený práh
a další extrémně strmou skalní stěnku
(55°) až do kotle s depresivním názvem
Cmiter, mezi Lomnickým a Kežmarským
štítem. A tento sjezd, ač jsem se ho velmi
bál a odrazovaly mě jeho nevyzpytatelné
sněhové podmínky, se stal mou největší
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výzvou na sezonu. Už jenom Cmiter, hřbitov, vzbuzuje hrůzu svými skalními prahy
a trychtýřovitým zúžením, tak přitažlivým
pro laviny. Jarní deště tady na oplátku zanechávají ledy. Když pokračujeme výstupem odspodu v linii sjezdu, jak to zásadně dělám, tak nejprve narazíme na direkt
skalnatou stěnku s největším sklonem,
55°. Následuje mírnější pasáž kolem 45°,
po které přichází nejnebezpečnější místo,
Direkt z Kežmarského, Rosťa

úzká, extrémně strmá západní rampa, po
jejíchž stranách visí mohutné ledy. Taky
pár metrů kolem 55°. Rampa se rozšiřuje
a zplošťuje směrem vzhůru, kde ústí do
jižního kolosálního žlabu s krásnými skalními věžemi a už příjemným sklonem 40
až 45°. Dlouho jsme čekali na podmínky,
a jak už to bývá, když už jsme to pomalu
vzdávali, konečně koncem dubna přišlo
mohutné sněžení, následované ovšem li-

Kdysi ve skalách
V jedné ze severomoravských hospod
jsme se na promítání potkali s Romanem.
No a co? Nic. Nebýt toho, že jsme spolu
na skalách začínali. A nepotkali se už
více než dvacet let. Došlo u zlatavého
moku i na časy dávno prachem zaváté.
Vzpomínky z let osmdesátých vystoupily
z prašného nánosu.

Vrchol věže Ramses

Zase jednou jsme s Tomem v Dubských
skalách, je večer a další ráno nás čeká
Faraon a jeho „Údolka“. Sedíme na vrcholku věže Ramses, skryté v hlubokých
hvozdech. Vlastně vrcholu skoro premiérovém, neberu-li v úvahu klukovská
sóla. S puncem slavnostního zápisu do
vrcholové knížky. Vedlejší masív je na
spaní jak dělaný. Vrchol velikosti stolu
na ping-pong, liška ani zuřivec-ochranář
k nám nevylezou. V rámci tréninku na
vysoké hory jsme rozložili celtu a ulehli.
V lezeckém, v horách taky šatna nebude.
Což obnášelo bačkorky-důchodky a kousavý vlněný svetr plus džíny. Bez spacáku, je přece už duben. Po dvou nocích
jsme zjistili, že takhle ne. Takto nám kosti
a klouby nikdy nedovolí do těch hor ani
nahlédnout. Zabalili jsme to a pořídili si
péřové spacáky. Spíš jsme si je svépomocí
ušili z hedváckého utensilu a staré peřiny.
Nějaký pátek poté, už ve spacáku, Labák nad Hřenskem. Byl konec listopa58

aneb Lezli jsme,
ještě lezeme
a snad budeme lézt…

du. A v noci mrzlo. Pojedli jsme konzervu, Vaříkem s kostkou tuhého lihu jen
lehce rozmrazenou. Okolní věže, Malý
Pravčický kužel či Stará Václavská stěna patří mezi velkolepá dílka matky Přírody. I Pravčická brána byla tehdy ještě
veřejnosti přístupná. Však jsme také zašli,
po zavírací době, přes plot, nejsme holt
zodpovědní turisté-mastňáci. A tak jsem
leže na zádech spokojeně usnul. Noc
byla plná hvězd, pod nízkým převisem
ovšem tma více než černočerná. Kvalitní
a festovní péřák, byť pouhá samodomo
výroba. Zatáhl jsem repku na fest, nechal
si jen pidi dírku na dýchání. Jenže člověk
sebou v noci mele, i se spacákem, časem
jsem ležel na boku, pak už na břiše. Probudil mě nedostatek kyslíku, pěkně jako
v horách. Za chvilku jsem se dusil jak
odsouzenec v plynové komoře. Hedvácký šusťák postrádal prodyšnost. Nebyl
jsem absolutně s to se jakkoli zorientovat.
Vrchno, spodno, vše splynulo v černi noci,
panika narůstala. Bojoval jsem fest, ovšem místo na rozmach ve spacáku prostě
není a Střihoruký Edward nejsem. Nějak
jsem dírku nahmatal, přetočil se a hltal
čerstvý noční vzduch. Repka odhozena
do ohně, raději jsem volil po zbytek noci
zimu jako prase. I během nocí dalších.
Když jsem u toho prasete… Spal jsem
u Sloupské jehly, v Lužických horách, sám,
v malé jeskyni. Kanec mě přišel očichat,
zvolil jsem taktiku zajíce předstírajícího
neživočicha. Prase odešlo. Ale pár let
nato jsme se vraceli po měsíci z Korsiky, doslova několik týdnů po ,,sametu“,
jen co padla víza do Francie. Leželi jsme
s manželkou ve spacáku v oblasti La
Calanche, v lese za Marseille a na kraji
lesa se mihl vlk. Měli tu údajně žít. ,,Od
dávného středověku žádný člověka nenapadl,“ řekl jsem a šelmouna ignoroval.

Veselé (nejen)
lezecké příběhy,
které se
skutečně staly

Žena to nevzdala a barvitě líčila, co nás
v tesácích líté šelmy čeká. Bylo dávno po
půlnoci, předlouho už tvrdě spala. Já jsem
seděl, do pasu ve spacáku, v každé ruce
kámen velikosti vejce, u ruky metrovou
haldu dalších, vrhaje je kamsi do tmy při
každém větru šustotu.
A že i v malých Tatrách žijí šelmy. Byl
začátek jara, spali jsme v bivaku u Lenina,
v Mengusovské dolině, celou noc jedna
velká bouřka. Žulový strop má podbalvanová jeskyňka tak necelý metr vysoko,
v polospánku jsem k ránu ucítil, jak mi

Prasátka

U Staré Václavské stěny, Labák

Le Calanche

cosi zakrylo obličej. Pulsovalo to příjemně
a hřálo, vše při pozvolném příchodu plného vědomí. Krysa? Když vyskočím, ukousne mně nos a o zbytek hlavy přijdu úderem o žulový strop. Pomalu jsem sunul
ruce nahoru, k obličeji. Připravit, pozor,

