TIOMAN

Tioman
zapomenutá hora

Poprvé byla zdolána až v roce 2000. O deset let později, když jsem Dragon Horns (Dračí rohy) na ostrově
Tioman v Malajsii navštívil poprvé, se tu nacházely pouze čtyři cesty. Nejvýznačnější, strmou jižní věž
zdolalo do dnešního dne méně než patnáct lidí. Jak to, že jedna z nejvyšších žulových stěn v jihovýchodní
Asii zůstala tak dlouhou dobu neznámá?

„Vy tam chcete lézt? To je směšné. Je to
potápěčská oblast, továrna na turisty…“
To byla první motivační věta, kterou
jsem slyšel od vždy tak ostražitých kancelářských „expertů“.
„Pečlivě jsem to místo prozkoumal na
Google Earth, žádná hora tam není. Jen
džungle a nějaké zarostlé skály...“
Další „odborná“ rada.
Vyhledejte si, prosím, na Google
Earth osm set metrů vysokou stěnu
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Tsaranoro na Madagaskaru, můj milý
„experte“, nebo zkuste najít slavnou
Lows Gully na Borneu, s téměř tisícimetrovou kolmou stěnou uvnitř. Kdepak jsou? Už jste na Google Earth viděl
impozantní Nameless Tower v pákistánském Trango Tower? Nebo slavnou
Aiguille du Midi uprostřed Alp? Je to
jen hromada kamení? Nic zajímavého?
Pak vězte, že spousta z nás sní o tom,
že tam bude lézt…

Když jsme na první zastávce na ostrově
Tioman v Malajsii vyložili na molo naše
haulbagy a vystoupili z trajektu, všichni
u mola věděli, že jsme tu na nějaké misi.
Nebyli si evidentně jistí, jestli se jedná
o průzkum džungle nebo něco jiného,
ale všem bylo jasné, že na sobě nemáme
žádná potápěčská loga – jen divné názvy
jako „face, diamonds, hardware, tendon“.
„Vy se tam chystáte vylézt?“ ptal se
nás zvědavý převozník na účel naší ná-

Stephanie Bodetová a OS páté délky (6c+/7a) v cestě „Damai Sentosa“
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BRÜCKENKERZE

Příliš pozdě,

a přece
právě

včas
Alexander Luger nejen že jezdí
s Berndem Zangerlem lézt
a bouldrovat do Indie, jak jste
si mohli přečíst v minulém čísle,
přelézá těžké skalní věci v Evropě,
jak se dočtete někdy příště, ale
vyhledává mimo jiné i zajímavé
ledové výzvy, se kterými je
rozhodnut se popasovat.

Opět jedeme společně s Hannem divokým averským údolím ve švýcarském
kantonu Graubünden. Při pohledu na
prudce se svažující skály a částečně zamrzlý Avers má člověk pocit, že se může
chladu téměř dotknout. Na mušce tentokrát máme „Brückenkerze“, ledopád
padající dolů přímo z cesty, před vesničkou Juf.
S touto linií máme nevyřízené účty –
před pár lety jsem ji chtěl lézt, poté, co
jsem se doslechl, že by led měl na skále
dobře držet. Když jsem se potom brzy
ráno na ledopád díval, chyběla mu poslední lanová délka. Led v horní části se
tehdy pár dní předtím odlomil. U takové
linie, na kterou odpoledne svítí slunce,
to není nic neobvyklého. Jsme tu pozdě,
pomyslel jsem si tenkrát zklamaně. Ale
ještě ten den jsme lezli dále vlevo jiný ledopád. Cestou domů jsem si říkal, že jsme
vlastně přijeli akorát a vůbec ne pozdě.
Správné načasování – to jsem se v posledních letech při zimním lezení naučil –
rozhoduje o tom, jestli je pro mě ta či ona
cesta lezitelná, nebo příliš nebezpečná.
Vývoj teploty, lavinové nebezpečí a kvalita ledu jsou faktory, na které při rozhodování dbám. Ledové útvary jako právě
„Brücknerkerze“ jsou většinou v sezoně
lezitelné jenom po dobu několika dní.
Odpoledne po nich teče příliš mnoho vody, takže rampouchům a poličkám
přibývá hodně na hmotnosti. Povrch se
mění v kaši a pak nemá smysl nastupovat.
Jedeme za poslední zatáčku a svíce
(cesta v překladu znamená „mostní svíce“,
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Ing. Pavel Vrtík, MBA alias

Bača
K rozhovoru s Bačou se už nějakou chvíli schylovalo. Ale znáte to. Pod
svícnem je největší tma. Baču i jeho ženu Táňu znám někdy z minulého
tisíciletí, své navíc sehrála i skutečnost, že sejít se s Bačou, který bydlí
vzdušnou čarou asi 4 km od našeho kanclu, můžu přece téměř kdykoliv.
A kdoví, kdy by k tomu rozhovoru nakonec došlo, nebýt toho, že jsem
takhle jednou otevřel slovenský časopis Horolezec, kde jsem se dočetl,
že hlavním hostem 89. Tradičního horolezeckého týdne James byl Pavel
„Bača“ Vrtík. Následoval krátký pohled na web, kde se to jiskřilo obraty
jako „náš nejlepší současný alpinista“, „čestné uznání“ či „výstup roku“,
a bylo jasno.
Zvedl jsem telefon… a poctivě vyzkoušel všechna relevantní telefonní
čísla, jak jsem je měl za všechny ty roky uložena: Baca, Baca II, Baca
hakl, Baca prace. Neúspěšně. Zamést přede mnou stopy se mu ale
nepodařilo příliš důkladně, za pár dní jsme se šťastně sešli a já začal
nahrávat…
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Hele, upřímně, k rozhovoru potřebujeme
jenom jméno a pak si to už uděláme po
svým. A nic s tím nenaděláš. A moje představa je následující. My obvykle děláme
v rozhovorech lidi lepšími. To tak prostě je.
Ledasco vyzní lépe, na něco se pozapomene… no a s tebou bych to chtěl udělat přesně naopak…
…to je super, že sis vybral zrovna mě. Na
takovej jako…
…portrét. Prostě jsem si říkal, že bych využil toho, že se dobře známe, a spoustu toho
přeskočil. Jakože proč lezeš, jak trénuješ
a tak.
Už jsem to pochopil, ty chceš napsat takovou literární karikaturu.
Ne, ne. Jenom zvýrazníme doposud netušené a lehce rozbijeme nějaká mediální klišé. Takže: Proč Bača? Kdysi jsem se tě ptal,
a ty jsi mi na to říkal, že ve skautském oddíle jste byli dva Pavlové a aby se to nepletlo,
tobě začali říkat Bačo. Z čehož jsem vytušil,
že původ své přezdívky z nějakého důvodu
pečlivě tajíš. Takže, jak je to doopravdy?
No vidíš, ale už začínáš s otázkami, které jsou klišé.
Nějak začít musím.
V první třídě jsem byl na vánoční besídce, kde jsem dělal kouzelníka. Triky s kartami,
kuličkami, kapesníky… No, a nevěděl jsem,

FREERIDE
Lukáš a jeho nádherný drop
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ZÁVODY

Pařba začíná…

Vydýchaný vzduch, zahuleno, namačkaní diváci, kteří špatně vidí
na závodníky. Z tohoto pohledu
byste asi horší lezecké závody jen
tak nenašli. A přece se na Mejcupu zase koncem roku všichni sejdeme. Pro jedinečnou závodní
atmosféru a možnost potkat se
téměř s každým.
Benjamin Siegel pojal kdysi
odvážně-bláznivý plán postavit
v poušti kasino… a relativně nedávno se do Las Vegas letěl oženit
i Karel Gott. Zdánlivě nesmyslný
plán stojí na začátku snad každé jedinečnosti. A úplně stejně
nás ďábelský Mr. Mejcuppucini
se svým týmem každoročně nemilosrdně vtahuje do hry světel
a nervy drásajících emocí. A my
jsme za to rádi.
Panem et circenses, chléb
a hry. Lidé se baví, často i utrpením druhých, už od dob starého
Říma. Všude kolem mě je napjatý a krvelačný dav. Ostré rysy ve
tvářích, pohledy upřené na jedno místo. Mrtvolné ticho plné
očekávání se střídá s výkřiky úlevy a radosti. Tušený a nepopsatelný vztah mezi (novodobým)
gladiátorem a jeho obecenstvem
je mnohem živelnější a pudovější než někde na divadle. Tady se
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MEJCUP
ANEB „BORDEL PRO NĚJ!“

Aréna je přípravena, boj může začít!

