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Carole Palmier, Ramirole, Verdon

foto: Jan Novák

Mám ráda všechny styly, pokud je skála hezká. Ze
začátku jsem raději drtila kratší cesty, maratony
v krápnících nebyly vůbec moje specialita. Paradoxně
se mi zdály nudné, ale bylo to spíš tím, že jsem byla
v tomto stylu nula a věděla jsem, že bych musela hodně
trénovat, abych dokázala slušně lézt.

12
Je těžší lézt po vlastním jištění na písku, nebo na
žule v horách? Těžko říct. Jasné je jedno – v horách
se u toho víc zadýcháš. A zadýcháš se taky během
nástupu, což platí i za předpokladu, že se kus svezeš
lanovkou.
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Je začátek července a parkujeme pod černými mraky
v údolí Val Veny u místa s příznačným názvem Peuterey.
Italskou stranu Mt. Blancu mám rád, na rozdíl od
Chamonix je tu tak nějak útulněji a daleko míň turistů.
Recept je jasný – totální odlehčení.

Carole Palmier

dickým oceánem. To víš, že mi chybí, hlavně
moře, do osmnácti jsem ho viděla každý den.
Lezení záleží na typu vyvřeliny, buď je drsná a chytovatá, nebo naopak vodou ohlazená. Takže lišty nebo obliny a taky, a to hlavně,
spáry. V posledních letech se hodně otevírají
bouldrové oblasti. Vzniká tu početná lezecká
komunita a taky lezecké stěny. Bouldrovky
srovnatelné s těmi nejlepšími evropskými, jako
třeba „Basalte evolution“.
Do „kontinentální“ Francie jsi přijela kvůli studiu?
Kvůli studiu medicíny v Montpellier, chtěla
jsem se stát porodní asistentkou a taky se stát
nezávislou na svých rodičích a ochutnat život
na jihu Francie. Byla jsem velká optimistka, myslela jsem si, že si zorganizuju život tak, abych
mohla studovat a přitom naplno lézt. Ale kromě pendlování mezi fakultou, knihovnou a bytem a hojnými bujarými studentskými večírky
jsem toho za první dva roky moc nezvládla.
V té době jsem byla ve fázi přechodu mezi soutěžním a skalním lezením, a po tom, co jsem
opustila svůj oddíl a partu přátel, pro mě trénink ztratil smysl. První dva roky na škole jsem
nedokázala pravidelně lézt a v roce 2008 jsem
začínala prakticky od nuly. Ale vlastně až do
ukončení studií v roce 2011 to nebylo nic moc.
Pak jsem si udělala pár měsíců volna a jen lez-

Tuhle sympatickou Francouzku jsme poprvé potkali zhruba před pěti lety
v Lourmarin. Byl takový ten klasický hnusný podzimní den, kdy chyty kloužou jak
namydlené a všichni nadávají, že se nic nedá držet. Jen Carole to jaksi nevadilo
a s chutí se prošla v místním 7c+. Už při prvním setkání nás zaujala nejen svým
elegantním lezeckým stylem, ale hlavně pozitivním a usměvavým přístupem ke
všemu. Prý je to pro lidi z ostrovů typické.

Carole se totiž narodila a do 18 let žila
na ostrově Réunion. Stejně jako její me
diálně známější krajanka Caroline Cia
valdini. A jak se zdá, tak sílu a talent pro
lezení nasály holky ostrovanky z mořské
ho vzduchu taky. Za těch pár let Carole
výkonnostně vylétla nahoru jako kome
ta. Několik 8b a první 8b+ v roce 2014.
Loni už první 8c: padesátimetrový pře
vislý traverz ve verdonském Ramirole
„Spanish Caravanne“ a na konci loňského
roku dokonce 8c+, rovněž padesátime
trovou hranu „La Rubia“ ve španělském
Villanueva del Rosario. Letos céčkovou
výkonnost potvrdila přelezem „Sex after
climb“ v Otiñaru v Andaluzii. A v době,
kdy vznikal tento rozhovor, dorazila
svůj loňský ramirolský projekt „La pas si
sage femme“, zase 50 metrů a opět 8c.
Ve svých devětadvaceti letech patří ur
čitě k nejlepším francouzským skalním
lezkyním současnosti. A to bez podpory
sponzorů a zarputilého tréninku. Carole
totiž normálně pracuje, a to jako porod
ní asistentka „sage femme“, a svůj volný
čas tráví raději na skalách než v tělocvič
ně. Když ale bydlíte v Cadenet v jižním
Luberonu, tak to snad ani nejde jinak.
6

Takže, Carole, jak to bylo s tebou a lezením
na úplném začátku?
Začala jsem lézt na svém rodném ostrově
Réunion v roce 2000, to mi bylo třináct. Měli
jsme lezení jako výběrový sport na základce
a já jsem si ho hned zamilovala. Už jako malá
jsem lezla po všem, co se nabízelo, a kdykoli to bylo možné. Takové to trochu ztřeštěné
dítě, dobrodruh. Prošla jsem spoustou různých
sportů, ale nejvíce jsem se věnovala jachtingu.
Ve třídě Optimist jsem se účastnila národních
a mezinárodních závodů. S partou mladých
Réunioňanů jsem přišla na chuť cestování a týmovému duchu. Lezení ale dostalo přednost,
nechala jsem jachtingu, abych se mu mohla
plně věnovat. Přihlásila jsem se do oddílu „Escalade d‘abbord“ (Lezení především) na jihu
ostrova, začala jsem trénovat, závodit. Skončila
jsem dvakrát třetí na bouldrových juniorských
mistrovstvích Francie a jinak jsem byla v bouldrech i obtížnosti vždy ve finále. Na závodech
jsem se ale nedokázala uvolnit, znamenalo to
pro mě vždy spíš tlak a frustraci než zábavu.
Pro Čechy je Réunion úplná exotika. Nechybí ti někdy tvůj ostrov? Jaké je tam vlastně lezení?
Jo, Réunion je opravdu exotický. Malý sopečný ostrov s horami až do výšky 3.071 m,
s divokou přírodou, skalnatými kaňony a tropickými pralesy, to všechno obklopené In-

Vodopád Takamaka, Réunion

la, jenže s pár kily navíc a bez pořádné fyzičky
z toho zase bylo zranění prstu. Několik let se
moje maximum pohybovalo na úrovni 8a/a+.
Promiň, ale ne, to je vlastně kompliment, když
tak na tebe při lezení koukám, nepřipadá mi,
že jsi nějak příliš silná. Lezeš lehce, nedrtíš,
nerveš a přitom ty cesty, které lezeš, zřejmě
nějakou tu sílu vyžadují, ne? Tak jak to děláš?
To mi říkají docela často a beru to jako kompliment, kromě případů, kdy mi řeknou: „Ale
mohla si trochu zabrat,“ a já jsem přitom do toho
dala všechno. Zrovna nedávno se mě někdo ptal:
„To vypadá hezky, co zkoušíš, co je to? 7c?“ „Hm,
ne, je to 8b+, ale je to parádní, měl bys to zkusit!“
Vlastně jsem ráda, že nevypadám jako Alex
Puccio. Už teď mi perlí pot na čele, když vidím
své prsní svaly růst tam, kde bych měla mít
prsa. A jak to dělám? Myslím, že je to moje
pohodlnost, nebo taková ta strategie „minimální vynaložené námahy“, co mě vždy nutí

CHAMONIX

VŠA:
VYSOKÁ ŠKOLA ALPSKÁ
Mladí čeští alpinisté v Chamonix a strašně
strašná zima z pohledu Terky Svobodové

Gran Capucin 3.838 m n. m. a český tábor (vpravo)
„Někdo má botník se zrcadlem. Já si nazouvám lezečky jedině takhle.“ Jáchym Srb

Honza Zbranek

Lezení cesty „Bonne Ethique“ 7a, 200 m, na Trident du Tacul 3.639 m n. m.
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Je těžší lézt po vlastním jištění na písku,
nebo na žule v horách? Těžko říct. Jasné
je jedno – v horách se u toho víc zadý
cháš. A zadýcháš se taky během nástu
pu, což platí i za předpokladu, že se kus
svezeš lanovkou.
Parta borců s velkými batohy se obje
vila na konci července ve francouzském
Chamonix. Bylo zajímavé srovnávat, kdo
v kabince na Aiguille du Midi působil více
exoticky – jestli vysmátí mlaďoši, kterým
trčely z nevzhledných báglů cepíny, nebo
arabské ženy, které si do 3.800 metrů ob
lékly šátky a vlající hidžáby. „Can I take
a picture of you, please?“ zeptal se mla
dých horolezců starší chlapík z Kataru.
„Horolezce“ si pak fotili i další turisti. Tím
pádem je asi zřejmé, kdo v této části hor
působil exotičtěji.
I pro kluky Ondru Tůmu, Matěje Svojt
ku a Jáchyma Srba to byla celkem exoti
ka. Deset dní stanovali na ledovci, který
je zespodu osvěžoval, a přes poledne od
rážel sluneční paprsky, které barvily jejich
tváře víc, než to zvládne Slunce během
dovolené na Rhodosu.

M T. B L A N C

Řádění
na Zubu
Po roce zase mohutně balíme a vydává
me se směr masiv Mont Blancu. Víme už
předem, že letos to s naší formou není
nic moc. Ale doufáme, že k nám hory bu
dou milosrdné. Jenže hned při aklimati
začním výstupu si Fany při nenápadném
uklouznutí na ledu ošklivě rozřízne ruku
o šutr a trochu propadáme depresi. Do
mysli se vkrádají vzpomínky na náš loň
ský výstup cestou „Innominata“ na Mont
Blanc, kdy jsem si při dvacetimetrovém
pádu pořádně „upravil“ obličej.
Ale šlo to loni, půjde to i letos! Nepro
padáme skepsi a po sestupu a dni odpo
činku vybíráme našim schopnostem ade
kvátní cíl – nezaměnitelnou skalní jehlu
na hlavním hřebeni masivu Mont Blan
cu – Dent du Géant 4.013 m n. m. Poté
chceme pokračovat dále po hřebeni na
Aiguille de Rochefort (4.001 m), přespat
na bivaku Les Periades (3.441 m) a po
ledovci sestoupit na vláček na Monter
vers (1.913 m).
20

Odpoledne vyjíždíme lanovkou z Cha
monix na Aiguille du Midi (3.842 m)
a přes soustavu ledovců se vydáváme na
dlouhou cestu pod náš cíl. Dorážíme tam
ještě za světla a rychle budujeme plochu
na bivak. Nakonec se mačkáme na neu
věřitelně malém prostoru, ale zato kry
ti převisem. V dáli je vidět přibližující se
bouřka...
Ráno vstáváme až v šest, doufáme, že
máme před případnými dalšími lezci vel
ký náskok. Jsou asi dva stupně nad nu
lou, snad se na lezení ještě trochu otep
lí. Moc nepospícháme, po ledovci nikdo
nepřichází. Takže když zpoza rohu vyleze
první dvojka, čumíme jak puci. Není na
co čekat, jdeme lézt. Ti před námi jsou
bohužel zoufale pomalí, i když využívají
instalovaných fixních lan. My lezeme čis
tě. Cesta je až na jeden koutek v podstatě
jednoduchá: 6 UIAA a má 7 délek.
V poledne jsme zpátky v bivaku, dává
me si rychlý oběd a vyrážíme dál po hře

Cesta po ledovci du Géant. Výrazná věž vlevo je náš cíl –
Dent du Géant 4.013 m

Komplikace hned na začátku

beni. Náš hlavní cíl jsme sice zdolali, ale
o tom, co je před námi, máme jen mlha
vou představu. Zkušenost, že je lepší si
vždy představovat to nejhorší, se ukazuje
být na místě. Zpočátku je cesta hřebenem
jednoduchá, i když značně exponovaná.
Pak však následuje jedno nepříjemné

ALENA ČEPELKOVÁ

Telefonát
„Ahoj, Alčo, jak se máš?“
„Mám se dobře.“ (Směje se.)
„Jak sis užila poslední lezení?“
„Jóó, no bylo to dobrý, krásnej rajbák
jsme lezli. Krááásnej, dlouhej. Pak vedle
nějakou spáru, ta vypadala hnusně, ale
nakonec mi docela dala.“
„Chci se tě zeptat, chystáme se s kámo
šema do Jordánska. Myslíš, že bych si od
tebe mohl půjčit sadu friendů?“
„Jóó, určitě, to by šlo... A můžu jet
s váma?“
(Směje se holka, se kterou musíš na
dlouhé skalní cesty vždycky počítat...)
(Letenky byly koupeny pár dní poté.)

Skalák
Večer na Dračím zubu, všední den. Hru
boskalsko hlásí zelenou: „Skály suché,
lezení povoleno!“ Přesto dneska v oko
lí Draček karabiny ani osmy necinkají.
Daleko víc tu vnímáš uklidňující šumě
ní lesa pod tebou. Česká solivá pohoda.
„Ahój,“ ozývá se z protějšího Větrníku.
No jo, zase Alča – to je normálka. Při
jela si po práci vylézt (i vytáhnout) pár
cest. Někdy sem jezdí na kole. Na vr
cholku věže nad sebe natahuje nohy do
špičky a vzadu na horizontu ji napodo
buje Ještěd.
Po cestě ze skal je vždycky chvíle na
přemýšlení. Je to vlastně „normálka“, aby
holka lezla celý život v horách a na písku?
Spíš není. Kolik podobných (horo)lezkyň,
jako je Alča Čepelková, vlastně znáš? Moc
jich asi nebude.
Když si s ní večer povídáš v jejím libe
reckém bytě, který zdobí spousta horole
zeckých knížek, obrázků, fotek a kalendá
řů, začneš se nořit do světa plného hlu
bokých vzpomínek plných dobrodružství.
Tam už ti to dochází – Alča Čepelková je
jenom jedna! (A mohla to být taky nejslav
nější česká judistka, kdyby nebyla copatá.)

Alena s Bárou Vočkovou v Ůdolce na Nos v Jizerkách (foto: S. M.)

Být jako
normální chlap
Povídání s horolezkyní Alenou Čepelkovou

První kroky v uranových dolech

„Lézt jako chlapi a vypadat jako holky“ – Alena a Zuzka
Hofmannová na Kavkaze, 80. léta
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Začínala jsi jako judistka. To tě napadlo sa
motnou, nebo tě přihlásili rodiče?
To je docela legrační otázka – chudáci rodiče, ti mě nikam nepřihlašovali. Byla jsem
aktivní dítě, co se všude přihlašovalo samo.
(směje se) Například jsem se přihlásila na
hru na klavír, ale to mně nedovolili. „Choď

na něco menšího,“ říkali, takže jsem nakonec
skončila u houslí. Proti atletice ani gymnastice potom nenamítali nic, to by jim skončilo používaný v obýváku. Do juda mě hlásit
tedy nemuseli, a hlavně už jsem byla tehdy
skoro dospělá.
V judu jsi to dotáhla až na akademickou mis
tryni ČSSR...

POPRVÉ...

Nikdo učený z nebe nespadl. Chcete-li umět dobře lézt, určitě
párkrát spadnete (i na hubu). A jen co pochopíte, že náplast
a toaletní papír se v lezeckém báglu vždycky hodí, už řešíte
nemožně velkou sadu smyček a friendů, kterou vláčíte pod svou
první opravdovou stěnu, abyste o pár zim později lamentovali
nad ulomeným (neoriginálním) hrotem cepínu, podivně blikající
čelovkou či zapomenutým krémem na opalování. A až všechny ty
zkušenosti posbíráte, budete se shovívavě dívat na své služebně
mladší kamarády. Ne tak Dušan „Stoupa“ Janák, lokální lezecké
eso, doktor filozofie a muž, který si umí udělat legraci i sám ze
sebe. V rámci původního několikadílného seriálu „Poprvé v...“
vzpomíná na své začátky.
A malá podpásovka. Po Brně se o něm říká, že když začal lézt,
byl neuvěřitelné dřevo, ale velmi rychle se učil. Znám ho už
jako dobrého lezce, ale obojí snad mohu potvrdit. Nikdy jsem
neviděl, že by někdo lepil na vlnitou laminátovou střechu plech
chemoprénem, a nikdy jsem neslyšel, že by někdo spadl proto,
že „zvolil špatný vektor“.
T. R.

v Tatrách

„Jet Stream“ (10-/10) si asi napoprvé v Tatrách vylézt nepůjdete. Na stranu
druhou,když jsem jel poprvé do Tater, taky mne něco takového nenapadlo
a neuplynulo ani dvacet let a... Každopádně, pokud lezete na skalkách osmičky,
klidně Jastrabku navštivte hned napoprvé. Kousek od Jet Streamu vede jedna z nej
osmiček v Tatrách, „Pochylého plotna“. Stačí dost expresek, maglajzu a síly.
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PAĽO BARABÁŠ

Paľo Barabáš: filmař/dobrodruh
Co bys o sobě napsal a čím by ses třeba po
chlubil, když už děláme rozhovor do Montany?
Trochu som liezol v Tatrách, lebo som mal
rád hory. Túžil som spoznať všetky pohoria na
Zemi a som rád, že som ich videl. Prešiel som
naprieč štyri najväčšie stolové hory vo Venezuele, v tom čase som bol asi jediný. Dokonca
sme boli prví na svete, čo prešli Ellsworthovo
pohorie v Antarktíde od okraja Antarktického
kontinentu na Mount Vinson. Zdeněk Hrubý

lov Zeme, či z hlbín stolových hôr. Ak by si
sa ma pýtal, ktorý film mal najväčší zmysel
urobiť, tak odpoviem, že asi ten posledný
Sloboda pod nákladom. Je to o posledných
nosičoch v Európe, ktorí vynášajú na vysokohorské chaty v Tatrách. Mňa osobne nosenie formovalo počas študentských čias
a formovalo aj veľa mojich kamarátov. A ak
sa to remeslo vďaka filmu zachová v Tatrách i naďalej, budem veľmi rád, že tá práca mala zmysel.
A který z těch filmů byl nejnáročnější? Ať
už fyzicky, psychicky, finančně nebo jakko
liv jinak?
Hmm. Asi sa pýtaš na expedíciu, z ktorej
vznikol film, lebo z mnohých ciest som ani
film neurobil, hoci boli ťažké. Napríklad cesta na Južný alebo Severný pól. Tými predchádzajúcimi filmami som si postavil sám sebe
vysoko latku. Spomeniem 118 dní v zajatí
ľadu alebo Neznáma Antarktída.
Gašerbrum IV – cestou pod K2

V 300metrovom vodopáde kaňonu Trou de Fer na ostrove Réunion

Který ze svých více než čtyř desítek profe
sionálních filmů z exotických oblastí svě
ta považuješ ty sám jako ten svůj nejlepší?
Kterého si třeba nejvíce vážíš a proč? Bez
ohledu na řadu ocenění, prostě tvé subjek
tivní hodnocení.
Na to je naozaj ťažko odpovedať. Čo
odpovie matka na otázku, ktoré dieťa má
najradšej? Teraz mi prebehlo hlavou množstvo dobrodružných momentov z mnohých
expedícií, i to, ako som sa s nakrúteným
materiálom trápil v strižni, i ohlasy divákov
na film. Niekto by si myslel, že to budú pre
mňa dokumenty z Novej Guinei alebo pó-

Při natáčení jsi poznal řadu profesionálních
sportovců a dobrodruhů. S kým se ti spolu
pracovalo nejlépe?
Tak z polárnikov jednoznačne Peter Valušiak. Bol som s ním na štyroch expedíciách, a hoci boli miestami na hrane, vyžaroval z neho stále pokoj. Z kaňonárov je pre
mňa top Mirko Dušek, s ktorým sme prešli
najťažšie kaňony na ostrove Réunion: Trou
de Fer i Bras Magasin. Z toho posledného
napríklad nevznikol film, lebo som v jednom z vodopádov utopil novú filmovaciu
techniku. Krásne jaskyniarske expedície na
stolových horách Roraima, Kukenam, či Chimanta som urobil s Braňom Šmídom. Nezabudnuteľné boli prechody bažinami Novej Guinei s Rudom Švaříčkom. Za kmeňmi

a Láďa Nosek, ktorí boli s nami, za to dostali
Výstup roku ČHS. Ale čo ma tiež teší, je, že
tento rok mi pribudol jedenásty Boriš – krásna drevená soška z fesťáku v Teplicích nad
Metují. A môžem zodpovedne prehlásiť, že
tá soška je podľa mňa najkrajšia zo všetkých
cien na svete.
A teď tak trochu obecně. Kdy jsi vlastně na
točil svůj první film? Ať už tedy první profe
sionální kousek, tak i první amatérský a jaké
tehdy bylo téma?
Prvý autorský film som nakrútil v roku
1986. Pracoval som v Športfilme. Tým, že
som bol predtým často v Tatrách, mal som
priateľov i v horskej službe, vznikol nápad
urobiť metodický film o záchrane v horách
pre jej členov i horolezcov. Niektorí metodici
ho používajú dodnes. Ale prvý film, ktorý aj
odvysielala televízia, bol zo skialpinistických
pretekov Pierra Menta vo Francúzsku Kvapky potu na snehu.
Pri filmovaní dokumentu Suri
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V kráľovstve draka vás zaujme architektúra. Bhutáncov
zaujme ešte stále cudzinec

