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M U Z TA G H ATA

Na vedro v horách
ještě nikdo neumřel…
…prý. Ale my k tomu neměli daleko. Horké slunné počasí slibovalo svižné zdolání kopce
Muztagh Ata. Jenže člověk míní a Manitou se směje. Letošní čínské dobrodružství tak
přineslo každému z nás nějaké poučení do života. A tak to má být.

Velbloudí karavana je spíš divadlo pro expedice
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Po dvou himálajských šestitisícovkách
jsme chtěli o něco výš a při rozhodování
se, zda vyrazíme na Pik Lenina (7.134 m),
nebo na Muztagh Atu (7.546 m), padla
volba na čínský kopec. Těžko říct proč,
jednoduše si nás přitáhl – je v relativně exotické končině, je vyšší a také má
oproti bolševickému předákovi o něco
tajemnější název.
Dostat se do Číny není úplně jednoduchá záležitost. Vyřizování víz do „Říše
středu“ je neuvěřitelně komplikovaný
administrativní proces, který vůbec nemusí skončit úspěchem. A to i přes to, že
žadatel předloží štos dokumentů objemnější než fascikly, se kterými chodí ministři na vládu. Kromě obligátní vízové
žádosti a několika kusů pasových fotografií je třeba doložit zvací dopis čínské
horolezecké asociace, rezervaci ubyto-

vání, itinerář plánované cesty, kopii expedičního pojištění, seznam účastníků
expedice a jejich nacionále, potvrzení
o dostatečném fi nančním obnosu na
účtu, potvrzení o zaměstnání (studenti samozřejmě o studiu…), a jak se dále
píše na webu čínského velvyslanectví:
všechny další dokumenty, o které může
úředník na ambasádě požádat. Takže
klidně i potvrzení, že netrpím toxoplazmózou nebo že můj praděda nebyl Marco Polo. Ani po této anabázi však není
jisné, zda se úředník ustrne a razítko do
pasu bouchne. Jednou z podmínek je
totiž mít letenku přímo do Číny. Což je
v případě expedice na horu Muztagh Ata
docela neřešitelný problém. Letět přímo
totiž znamená letět do Pekingu a pak
vnitrostátní aerolinkou zpátky přes celý
kontinent do Kashgaru. Za takovou le-

Začnu popořadě. Souhrou náhod jsem se
vloni na podzim dostal v Praze na tiskovku soutěže o „nejlepší houskový knedlík“!
Organizovala ji právě Jiřina Dienstbierová, jelikož její manžel, novinář, disident
a politik Jiří Dienstbier poctivé knedlíky
miloval. Menší dáma s mikádem po skončení akce někomu mezi řečí zmínila: „On
můj táta byl totiž nejlepší horolezec minulého století…“
Ta paní si nějak věří, pomyslel jsem si.
Jenže, Jiřina po mé otázce suverénně vytasila jméno Radovan Kuchař a mně spadla
čelist. „Jak ti chutnal knedlík?“ „Moc, děkuju. Jako od babičky,“ odpověděl jsem
bezmyšlenkovitě. „Ty sketo!“ smála se
v předklonu Jiřina. „Já jsem taky nedávno
začala lézt. Neznáš tady v Praze nějakou
stěnu, kam bys mě mohl vzít?“
Střih. Ranní vstávání, smogová tma
a jízda autobusem plným lidí. Všichni jedou do práce nebo do školy. Já procházím

„Koukej na tu holku, ta jede! Ona snad
vynechala kruh!“ překvapeně zvedá hlavu kolemjdoucí lezec ověšený smyčkami.
Vidí jen svižnou růžovou tečku, jak stoupá
Dračí věží ve Skaláku. Jiřina Dienstbierová
(58) právě vyvádí cestu, kterou udělal její
otec Radovan Kuchař, legendární český
horolezec. Šedesátimetrovou stěnu za VIIb
zvládá s přehledem. O to více překvapí, že
lézt začala před necelým rokem. V teplém
podvečeru, s výhledem na Český ráj dobírá nahoru svého syna Ondru. Další situace,
kterou podle mě zažil málokdo. Co říkáte?
Vám už někdy cestu na písku tahala máma?

se zalepenýma očima kolem změti barevných chytů stěny na pražském Smíchově.
Jiřině stačí chyt jen jeden. Jsem tu s ní asi
potřetí, takže vím, kde přesně ji hledat.
Plná elánu už v osm ráno poskakuje kolem ruční spáry v levém rohu stěny.
„Můžu si ji dát na rozlezení?“
„Můžu si ji dát ještě jednou?“
„Můžu si ji dát i dolů?“

Prvovýstupce Kurt Heinecke pod převislou stěnkou kdysi uhnul doleva. Radovan Kuchař linii před 55 lety narovnal a Jiřina Dienstbierová z toho teď má cvičnou stěnku
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Údolní cesta na Blatník, V (1959)

M A LTATA L

M A LTATA L
Více než deset let byl Maltatal, ležící v nejjižnější rakouské provincii Korutanech, považován za „hezkou“ a „malou“ lezeckou oblast. Vědělo se o mnoha místech, kde se dá dobře lézt v ledu, ale jen málokdo tušil, jaké množství kvalitních možností skalního lezení se na tomto „utajeném“ místě nachází. Vydání vůbec prvního průvodce po této oblasti proto bude v září
2013 jakýmsi „veřejným představením“ toho, co se tiše a nenápadně stalo jedním z nejatraktivnějších míst východních Alp.
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ARCO
Tři znavení poutníci vypadnou nad ránem v Dro
z auta, aby si užili pár zasloužených hodin spánku.
Fotograf, redaktor a jejich šéf. Fotograf doufá v co
nejlepší světlo a stín, aby se mohl pochlubit úžasnými
momentkami, redaktor doufá v alespoň hodinu
o samotě se Stevem McClurem, aby mohl vzniknout
další z jeho precizních portrétů, a ten, kterého
z legrace poťouchle nazývají svým šéfem, tiše doufá,
že nastávající směs lezení, vypjatých emocí i alkoholu
opět nějak přežije…

Jenny Lavardaová

Osvětlený stadion burácí, Ramón
si jde suverénně pro další vítězství.
Tření lana mu dělá potíže cvaknout poslední expresku, skutečný
boj až do poslední chvíle.
Jak se žije v České republice?
Ptá se prodavač, když si u něj
kupujeme dvě lahve červeného.
Ukazuju mu, že politici jsou kdesi
nahoře mimo, a taky, že by mohl
jednu lahev rovnou otevřít. „Politics is not the truth. We are the
truth,“ odpoví onen muž a podává mi otevřenou lahev.
Je hodně po půlnoci a znavené
postavy se komíhají po parketu. Jakob Schubert, letos druhý, tančí.
Někteří mávají vlajkami sponzorů,
které si kdesi vypůjčili. „DJ! Vittore, ulitimo!“ děkují na závěr snad
všichni za skvělou muziku.
Libor Hroza stojí na stupních
vítězů a nad stadionem zní naše
hymna. „Grande publico di Arco“
tentokrát důstojně mlčí.
Snad každým rokem zde přibývají další a další sportovní obchody. V jednom z nich je stručně
a výstižně napsáno: Arco – climber’s republic.

„No, není to úplně lehká cesta, taková techničtější, ke konci silová.“
„Hoši, mám pro vás dobrou
zprávu, už se v noci nemusíte
bát rumu.“ A prázdná lahev letí
do koše.
Mario Manica, jeden ze spoluautorů posledního průvodce
po Arcu, má na každé tři centimetry výšky maximálně kilo váhy.
A měří asi metr padesát. Zná tady
každou skálu. „Il giardino del le
occasioni perdute je hezká oblast s poměrně těžkými onsighty,
název v překladu znamená něco
jako: Zahrada zmařených příležitostí.“ Vše je rázem jasnější.

Stěna Rock master, Arco

Skutečně milé přijetí u akreditace, kde jsme od Marty dostali
vizitku s tím, že kdybychom cokoliv potřebovali, můžeme se na
ni obrátit. Každý z nás si to vyložil po svém.
„To jsou dva kalíšky po ránu
a tramtadadam, jsem tam co
včera.“
Obchod jenom s La Sportivami. Všechny typy, všechny veLezci nominovaní na cenu Arco Rock Legends 2013
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ZÁVODY

ČESKÝ POHÁR
V BOULDERINGU
TEPLICE NAD METUJÍ

Ženy
1. Edita Vopatová
2. Petra Růžičková
3. Nelly Kudrová
Muži
1. Jakub Hlaváček
2. Martin Stráník
3. Jan Chvála

Radmil Schneider

foto: Radmil Schneider
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