Wadi Rum

„Al Uzza“, první jarní širočina
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„Křičící racci vysoko nad hlavou a vyčkávající medúzy v bouřícím příboji pod nohama, hluboko pod nohama. Co tady, ksakru, vůbec dělám? Já boulderista, krtkolezec tělem i duší,
vlaju deset metrů nad zpěněnou slanou vodou a nadávám si do idiotů, kam jsem se to zase nacpal. To bylo: Pojeď – cvakat presa nemusíš, dokonce ani matraci nepotřebuješ, pivo
tam taky mají a v každé třetí zátoce nuda pláž! Takto lehce se člověk nechá zlákat na Deep Water Soloing, ve zkratce DWS, tedy volné lezení nad hladinou.
Po nějaké době, kdy jsem se křečovitě držel těch největších madel, zažíval šicí stroj na solidních policích, pronášel kletby ztrácející se v kvílení větru a přitom si neustále hnědil
šortky, jsem došel k závěru, že člověk to musí mít volné především v hlavě. Nebo, v druhém případě, to musí mít v hlavě naopak až příliš srovnané. Pro lezce nepatřící ani do jedné
skupiny tak mám malý návod pro vstup do zóny DWS: Vyklopte startovacího plecha, vylezte na vrchol nejbližšího útesu a hupsněte dolů. Toto opakujte až do fáze vaší otupělosti,
kdy budete s přeinstalovaným softwarem připraveni si lezení prostě užít. Zásoba chmelových ,sixpacků‘ vám možná přijde vhod…“
Venca
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FERRATY OČIMA RT

štíty je najednou zima jak hrom a kolem
jezera množství sněhu – 2. července!
Kristall (E, 170 Hm/300 Lm) Weisssee,
2.311 m, Rudolfshütte, Granatspitz
Gruppe, Vysoké Taury
Zase jedna ryze sportovní ferrata, jedna
z absolutně nejtěžších, s perfektní skálou.
Vyžaduje dobrou techniku, sílu, obratnost
i morál. Nic pro nezkušené lezce. Ty vrátí hned úvodní tvrdý traverz, pokud ne
rovnou lanová dráha nad ledovou řekou.
Počítejte i s povinným lezením skálou
a dost velkým převisem! Kdo leze pětky,
no problem.

cích husté trávy. Z okolních stěn
padaly vodopády v působivých
vlnitých záclonách.
Večer pokračujeme přes
Mittersil do údolí Venedigeru.
Projeli jsme tunel Felbertauern
za deset eur, dostali jsme čtyři
mapky Glockner Gruppe a hned
za tunelem odbočili vpravo na
Innergschloss a Tauernhaus pod
Gross Venedigerem, kolem 3.700 m,
v každé mapce je zapsána jiná výška.
Pak se procházíme v překrásném údolí s pohádkovou vesničkou a kapličkou
přímo ve skále. Navštěvujeme obchůdek
řezbáře s divotvornými předměty, lákajícími k útratě drahocenných eur. Večer
nedočkavě spěchám do další slavné ferratové soutěsky podobné Postalmklammu –
Galitzenklamm v úchvatných Lienzských

dělat lezecké kroky za skálu a bát se při
dlouhých odlezech (na ferratě!),
je to i pro mě morálové. Tak
těžké „E“ jsem dosud nelezl.
I převis je na ferratu pořádně
vzdušný, k tomu lesknoucí se
hladina jezera velmi hluboko pode mnou. Je jasné, že
tady dnes nikoho nepotkám.
I v knize jsou zápisy sporadické, dva
tři lidi na den! Krásně barevná žula
a kvalitní lezení. Na vrcholu jsou bílé
krystaly v černé skále a malebné výhledy
na jezero, chatu a štíty okolo. Z vrcholu
jsem seběhl hned doleva žlabem kolem
vodních pramenů přímo k začátku ferraty. Sestup údolím pod lanovkou jsme si
náležitě užili. O tři sta metrů níž jsme se
už vyhřívali na kamenech kolem potůčku,
koupali v jezírkách a odpočívali na kober-

Weisssee, Kristall E, klíčový převis

Jak jsme se na Hochkönigu pekli
v tričku, skoro ve třech tisících, tak tady
o sedm set metrů níž mrzneme. Grossglockner co by kamenem dohodil, ale
skrývá ho Eiskögele, 3.434 m vysoký. Pravé Alpy, deset minut prší a prudký vítr,
deset minut pálí slunce. U Rudolfshütte, což je horní stanice lanovky, oblékáme bundy, čepice a kapuce. Za zelenkavým jezerem rozeznávám černou stěnu
s ferratou a na ní bílou čepici sněhu vedoucí na skalnatý Granatspitze 3.086 m
a vpravo sněhový Sonnblick 3.088 m. Sám
bych samozřejmě balil i mačky a na vrcholu pokračoval na třítisícovky, ale žena
se těší na procházku dolů po loučkách
a kolem jezírka. Tedy nemám moc času.
Vybíhám na ferratu. Lano na dráze přes
řeku je smotané, cesta ještě není otevřená. Je třeba opatrně přeběhnout ledovou
kru nad řekou a najít začátek ocelového
lana. To se daří, ale déšť začal být prudký
a úvodní traverz převislý. Začínám si zpívat mantru „om mani padme húm“, jejíž
síla nám už tolikrát pomohla otevřít oblohu. A zase to zafungovalo! Slunce mě
doprovází po zbytek cesty. Skála, jak vypadala zdálky mechovitá a rozbitá, tak je
krásná a pevná. Drsná žula s bílými mramorovými krystalky, odtud název. A pěkně drsná je i ferrata, několikrát mě nutí

Weisssee, pohled z ferraty Kristall na jezero, Rudolfshütte a třítisícový Hocheiser (3.206 m)
Kristall
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SLOVO PŘEDSEDY

v rozšířeném okolí pěstí železnou.
Chtějí zabíjet a krást. To se jim nepovede. Teď, pořád jen pár dnů
po té brutální noci pod Nanga
Parbat, odjíždím s Márou a s kamarády znovu do Pákistánu, do
těch krásných a kouzelných hor.
Za stoupáním k nebi. Třeba i všem
vrahům navzdory.
V mé hlavě zůstává memento.
Memento intolerance, zášti, nenávisti. My, tady u nás, v české
Středozemi a na našem malém
horolezeckém a webovém písečku o výlevech zášti už také něco
víme. Nestřílíme po sobě. Zatím.

KILLER MOUNTAIN?
Vypravěči, lovci senzací a turistické agentury rádi čerpají z barvité historie Nanga Parbat, která
si svou objektivní nebezpečností
a obtížností vyžádala v horolezecké historii řadu obětí. Kdosi
vymyslel přízvisko Killer Mountain a už to tak zůstalo. Jedeš po
Karakoram Highway údolím Indu
a najednou tě z kodrcavé dřímoty vyburcuje oslňující pohled
na královskou horu, jejíž vrchol
se třpytí v nebi, sedm kilometrů
výšky přímo nad tebou. Nádhera
beroucí dech a magicky přitahující. Ale tabule u silnice hlásá: Killer Mountain.

Ještě pár hodin džípem cestou necestou a s ulehčením zapomínáme na vojenskou eskortu, která nás v neklidných časech
provází po ohrožené Karakoram
Highway. Tady jsme v horách, ve
svém prostředí, mezi „svými“.
Myslíme už jen na naši horu. Bereme bágly na záda, vyrážíme
údolím směrem k základnímu tá-

boru. Procházíme vesnicemi, míjíme vesničany, některé usměvavé,
některé zamračené, jak to na cestách bývá. Občas se nám někdo
něco snaží ukrást, občas se mu
to i podaří. To patří k cestovatelskému koloritu, jsou to chudí lidé
a my máme dost. Kromě průjmu
či odřeného kotníku je to z nebezpečí tak asi vše.
Přicházíme na louky k základnímu táboru. Jsme úplně sami,
nikdo nás neobtěžuje. Skutečný
zemský ráj to napohled. S těmi
několika místními lidmi, kteří dorazí až sem a se kterými máme
možnost se poznat, se přátelíme.
Pohoda, jako všude na světě.

text
foto

Zdeněk Hrubý
předseda ČHS
archiv autora

Když zemře špičkový alpinista ve vysokých horách, je to velice
smutné.
Artur Hajzer
 7. července 2013 (Gasherbrum I)

Když skupinu alpinistů povraždí extrémisti přímo v základním táboře, je to až neuvěřitelné!

Pravdivý a stejný obrázek po
léta, kdy do místních vysokých
hor jezdíme. Momentka stará
jen několik měsíců. Zkus si přiřadit stejné vzpomínky a pár fotograﬁí ke zprávě jen několik dnů
staré. Skupina ozbrojenců postřílela v noci na stejném místě
nedaleko základního tábora pod
Diamirskou stěnou Nanga Parbat
devět horolezců. Jen tak. Nelíbili
se jim a jejich světonázoru. Vzali si pár jejich věcí. Místní lidé ve
vesnicích to museli vědět. V tom
údolí není možné, aby velká skupina ozbrojenců prošla údolím
a vesnicemi k základnímu táboru
a zpět bez povšimnutí… Dívám se
na fotograﬁe, na rozkvetlou louku pod horou, dívám se do tváří
těch lidí. Kdo z nich, z jejich bratrů či synů? Jak si představují ten
jejich ideální svět, kvůli kterému
vraždí lidi, kteří chtěli jen vystoupit na horu? Vzpomínka na idylu
je navždy pryč, jen hrůza, smutek,
pobouření, vztek.
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Nanga Parbat, Nahá hora, stojí tam, kde vždy stála a stát bude.
Majestátní, nádherná, nedotčená,
bez zájmu o pinožení se skupinky
bezvýznamných tvorečků na jejích
úpatích a stěnách. Krása a vesmír
sám pro sebe. To jen mezi námi
lidmi se to tam v horách hrůzně
změnilo. Killer Mountain? Ne, Killers on the Road.
Vrazi z hor chtějí a potřebují
pouštět hrůzu. Zastrašit cizince
i vlastní lidi. Aby mohli vládnout
zvůlí v těch „svých“ horách a pak

Peter Šperka, Anton Dobeš, Igor Svergun, Kashajev Magomedovič Badawi, Konyajev Dmitrij Sergejevič, Rao Jianfeng, Yang
Chunfeng, Honglu Chen, Ernestas Marksaitis, Sona Sherpa, pákistánský kuchař.
 23. června 2013 (Nanga Parbat)

Ale když na skalách zemře z hlouposti jiných dítě, je to tragédie!
Děti by opravdu při tom našem sportu umírat neměly!!!
Tito Traversa
* 22. dubna 2001
 5. července 2013

R.I.P.

(Foto: Archiv Tito Traversa)

