Nazywam się Kokot,

ADAM KOKOT
Vím, co znamená česky i slovensky moje příjmení, protože bydlím velmi blízko
hranic Polska se Slovenskou republikou. Už jako malý kluk si pamatuji úsměvy na
tvářích celníků, když jsme s rodiči přejížděli přes hranice.

Jsem magistrem farmacie, absolvoval
jsem Jagellonskou univerzitu v Krakově
a stále pracuji jako lékárník. S lezením
a horami je však můj život svázaný velmi dlouho. Vlastně už v dětství jsem
s rodiči jezdil do Vysokých Tater. Zato
můj příběh o fotografii se začal psát až
relativně pozdě a nečekaně. První fotoaparát jsem si koupil až v roce 2007. Ze
začátku jsem (jako asi každý) fotografoval kdejaký kopec, kytičku a křoví, trochu rodinu a obecně nic nenasvědčovalo tomu, že bych se měl v budoucnu
stát fotografem zaměřeným na extrém4

ní sporty. Chvíli jsem si myslel, že bych
mohl být dokumentaristou. Přelom
v mém fotografování nastal velmi nečekaně, jak už to tak v životě chodí. S přáteli jsem jednoho dne vyrazil do hor,
abych udělal pár snímků z nějaké těžké cesty na Mnicha v Tatrách. Tehdy se
mi povedlo udělat pár dobrých fotografií, které se shodou šťastných náhod objevily na obálkách několika polských časopisů s horskou tematikou. Povzbuzen
publikováním v časopisech jsem se začal o fotografování víc zajímat, dokoupil jsem nějaké vybavení, prohlížel in-

ternetové stránky známých fotografů,
studoval jsem odborné publikace, experimentoval s osvětlením a pomalu se mi
začínaly dařit pěkné snímky. Nebudu
skrývat, že jsem si v podstatě všechny
výjezdy platil z peněz vydělaných v lékárně a svůj první pořádný objektiv
Sigma 10-20 jsem dostal od otce k narozeninám. Dařilo se mi publikovat stále
více lezeckých fotografií v polském tisku, což mě motivovalo k téměř nepřetržitému provozu. Snažil jsem se jezdit
pryč a dělat lezecké fotografie tak často,
jak jen jsem mohl, a prakticky veškerý

Blázen Stoupa na vršku Věže bláznů
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Nad Ohništěm, zírání do „Nanosekundy“ 7A

Baví se takhle Jára s Bludným Holanďanem:
„Příští víkend zase najedou ty nadrženci.“
„Myslíš objímače, nebo ty pohyblivý?“
„Ty pohyblivý. Zas bude to jejich skákání… Teda padání,“ mručí Jára.
„Jo, myslíš Beal Petrohradské padání? Radši o tý slezině mluv takhle, nebo
z tebe ten jejich šéf ošmirgluje všechen
zbývající mech. Půjdeš do naha!“
„To snad ne, potřebuju trochu loftu na
zimu! Víš co? Až se tu slezou, budu radši
celou dobu mlčet jako kámen.“
DEN 1
„Doufám, že na mě někudy vyleze ten jejich Adam. Prý to od něj vůbec nebolí,“
přemýšlí Holanďan.
„Jo, slyšel jsem. A taky je to většinou
dost svižný!“
„Přesně tak, kdo mě bude otravovat
víc než půl hodiny, toho ostrouhám jak
okurku na salát. To bude šťávy!“
18

„Viděl jsi ten obří modrej pytel s rozemletým hořčíkem, co dostali?“
„Myslíš, že to na nás celý napatlaj?“
„Ále, buď v pohodě. Tajně si v kempu
odsypávaj na doma… Vyprášej to jinde.
Stejně je to trik a dali jim tam nějakou
geneticky upravenou mouku.“
„Slyšel jsem, že ten půlgraviťák nepřijede, slovenská Lynn Hill nezávodí, takže já zůstanu asi na víkend sám,“ špulí
Jára ústa.
Bedna vítězů to zaslechla a projel
skrz ni elektrizující pocit z mládí: „Konečně jsem volná.“ (V minulých letech
byla zadána výhradně pro jedno jméno,
pozn. red.)
„Za kolik jim asi šéf koupil to počasí? Takový sucho a přitom žádný vedro… Vždyť ani nebudou růst houby.
A to nemluvím o mechu!!! Hlavně že
těm kašparům na nás držej ty jejich
černý nohy.“
„Jo, asi to bylo drahý. Musel objednat
práškovací letadlo na odsávání vlhkosti

a tvorbu mikroklimatu. Přisypal jim tam
i něco na zlepšení nálady, podívej, jak tenhle blbne hlavou dolů.“
„Víš, co vůbec nechápu? Jak si nás číslujou. Já si myslím, že jsme oba stejně
těžký. Kolik máš?“
„Nevím, tak 7A–8A tun. Ale oni to taky
říkaj, že prej ty bouldery jsou všechny
stejně těžký. Pořád něco melou o tom, že
i ty lehký jsou těžký,“ přemítá kámen Jára.1
„Hlavně je štěstí, že jsme pořád hladký. Pokud se neosypeme chytama jak ti
srabíci ve Fontáči, tak to tu zůstane při
starým. Nikdo po nás přes rok ani nevzdechne.“
„Moje řeč. I kdyby jo, tak to teď chvíli
vydržíme a za sto tisíc let tu bude zase
klídek…“
1 Kámen Jára je pojmenován podle známého českého průkopníka
lezení Járy Cimrmana. Byl to právě on, kdo vynalezl padání. Byl
prvním člověkem, který si dovolil porušit odvěké pravidlo: „Nepadej!“ Do jeho doby se skutečně lezlo pouze stylem „on sight,
nebo smrt“. Díky jeho myšlence se začala vyrábět dynamická lana
a bouldermatky. Citátem: „Budoucnost patří aluminiu!“ pomohl
také k rozvoji karabin a jistítek.

CHAMONIX

Gervasuttiho pilíř
Chamonix/Courmayeur
Na okenní parapet dopadají první kapky deště. Venku je nevlídně, o to lepší
je ležet ve vyhřáté posteli a nechat mysl, aby se zatoulala, kam se jí zachce…
Křup… křup… zvuk zmrzlého sněhu prolamovaného mačkami se vkrádá do mysli.
Ztuhlé tělo se otřese nočním chladem. Nebe je poseté hvězdami. Na východě
začíná svítat. Lehce pofukuje čerstvý vítr. Dneska to bude stát za to…

Tour Ronde
– severní stěna, AD+/D-, 60°, 350 m
Je 5.00, náš stan pod Velkým Kapucínem
se pomalu vzdaluje. Ještě pár kroků, přelézt odtrhovku a vyhrabat se z prašanu
do firnové stěny, která se vypíná vysoko
nad námi. Dolní část stěny lezeme sólo,
hroty cepínů zajíždějí do firnu jako nůž
do másla. Jsme asi ve třetině stěny, když
Valée Blanche pomalu začínají ozařovat
první zlatavé paprsky slunce. Tady začíná být terén strmější, před námi jsou
dvě délky 60° ledu. První přelezeme sólo,
zaštandujeme vpravo ve skále a navazujeme se. Kuba tahá další ledovou délku.
Zavrtává dva šrouby a pokračuje ke štandu vpravo pod úzkým mixovým žlábkem.
Další délkou dolezu na začátek ledového
pole. Tady opět sbalíme lana a pokračujeme dalších asi sto metrů ledovým polem
na vrcholový hřeben. Sklon je asi 50° a vrcholové pole je převážně pokryto sněhem,
takže jistit nemá smysl. Jen občas se objeví ledová deska, kterou je potřeba přelézt na předních hrotech. Za tři hodiny
od nástupu jsme na vrcholu Tour Ronde
a vychutnáváme si výhled na Blanc, pilíře
Taculu, Dent du Geant a další vrcholy. Severka Rondy, další klasika z Rébuffata je
naše. Když sestupujeme normálkou, míjejí nás skupinky vůdců s klienty směřující k vrcholu. Sníh se v paprscích slunce
začíná rozpouštět, až je z něj pěkná kaše.
Jsme rádi, že jsme dole…

Pic Adolphe Rey
– „Voie Salluard“, TD, 6a, 300 m
Salluard je další pěkná cesta z Rébuffatova výběru. Ideální je nastoupit buď
z Aiguille du Midi, nebo z Courmayeuru
přes chatu Torino, kam se člověk vyveze
lanovkou. My jsme postavili stan pod Kapucínem, odtud je to do stěny asi dvacet
minut. „Voie Salluard“ se nastupuje v pravé části výrazného pilíře severovýchodní
stěny Pic Adolphe Rey. Cesta sleduje hranu pilíře, ve spodní části se leze mírně
vpravo, pak se hrana přeleze a následuje
nádherné stěnové lezení vlevo od hrany.
Výrazná stěna ve vrcholové části je protkaná spárami, ve kterých se dá dobře
jistit friendy. My jsme nastoupili až ve 14
Ve střední části pilíře
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Schwarzes Horn, Schiefer Tod, VIIIb. Vítej v ringu!

32

t

LEZ!

Rubrika, ve které najdete víc než jen inspiraci

rozhodnout. Jedete lézt, nebo za
cestovatelskými zážitky?
Fajn, jedete lézt. Takže zamiřte co nejrychleji pod kopce, aklimatizujte se, a zábava přijde až
nakonec, zbyde-li pár dní volna.
Na zvolené místo letíte (v našich
končinách podobně vysoké kopce nenajdete), takže víte relativně dlouho dopředu, kdy vaše vysněná výprava začíná a kdy byste
měli být v nejlepší formě.
Aklimatizace je věcí individuální, asi víte, že čím více předchozího pobytu ve výškách, tím
lépe, dále že je lepší pobývat přes
den výše a spát naopak pokud
možno níže atd. Dále je zajímavé, že zvýšené množství červených krvinek z těla vymizí až po
zhruba 110–120 dnech, to je totiž
průměrná životnost krvinky. Jinými slovy, „výšku“ si tělo pamatuje
celkem dlouho.
My byli v rámci předexpediční
přípravy asi měsíc před odletem
skialpovat na Bernině a o čtrnáct
dní později lézt severní stěnu Ortleru. Druhá výprava byla myšlena hlavně jako „generálka“. Tedy
se stejným matrošem, jaký jsme
o dva týdny později nakládali do
letadla. Zkrátka, není od věci vyzkoušet si v praxi, že ty malé lehké
karabiny jdou opravdu otevřít i se
dvěma páry rukavic na sobě atd.
Čím blíže k odletu jste, tím samozřejmě lépe, na druhou stranu,
namožená achillovka se mi do odletu úplně nespravila, takže generálka je sice fajn, ale myslete na to,
že když se něco nevydaří, musí
být ještě čas vše napravit.

Tvoje první pětky!

Výstup na Tocllaraju

Fajn, držíš v ruce lezecký časopis, takže je asi jasné, že nepůjde
o nějaký návod, kterak sbalit slečnu s mohutným hrudníkem, či
o reklamu na plastickou chirurgii. Pětky, míněno ty UIAA, už dneska běhá kdejaká bába s nůší, ano, taková, co se na stěně ani neumí navázat na to lano, které visí odkudsi shora.
Nuže, vylučovací metodou jsme tedy u původního záměru tohoto článku. Tvoje první vyšší kopce.
Následující text byl napsán po jedné výpravě do Peru (Alpamayo), ale své by si v něm měli najít i zájemci o jiné destinace.
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Plán
Už před mnoha lety jsem pochopil, že výpravy ve stylu: „Půjdeme tady tím údolím a pozítří, až
se ostatní budou koupat u jezera,
si zalezeme na těchto skalkách,“
jsou naprostým nesmyslem. Vláčíte spoustu krámů kvůli dobrodružství, které si nakonec ani pořádně neužijete. Takže, nemáte-li
skutečně hodně času, musíte se

Výzbroj/výstroj
Asi nemá cenu psát, ať si vezmete ten nejlepší spacák, co máte,
a že si nemáte zapomenout nabrousit cepíny. Takže, kromě
věcí, které už znáte, přihoďte do
tlumoku ještě jeden opalovací
krém, zinkovou mast či UV tyčku
na rty (bacha, tam to fakt jde
celkem rychle až „do masa“), dále
ochrannou krytku na nos, vyhřívací pytlíky a lyžařské brýle (to
kdyby nahoře hodně foukalo).
Ti, kteří si v zimě užívají „chlupatých lyží“, už asi dobře vědí, jak
praktická je ve slunném horském
počasí lehká kšiltovka. Uvažujte
i nad dobrým budíkem, protože
mobil stejně asi nemáte jak dobít a budete si jej šetřit na důležitější věci. A ten pípáček na hodinkách vás nemusí ve tři hodiny
ráno vzbudit.
Zajímavým doplňkem výškového lezce zmiňovaným
v literatuře jsou „trasírky“ nebo-

