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...hojně se zde,
jako spousta
dalších imigrantů,
řídím příslovím:
fake it, until you
make it.

Do takové cesty si musíš vzít jak
pohorky s mačkami, tak lezečky.
V téhle cestě se nám dokonce jednou
stalo, že jsme lezli délku s mačkou na
levé noze a s lezečkou na pravé!
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Čtením tohoto výtisku neriskujete nežádoucí
zásahy do svého soukromí (sledování,
malware, cookies). Navíc, reklamu vám
nezobrazujeme podle toho, jak dlouho
pročítáte ten který článek, co obvykle čtete
za literaturu nebo snad podle toho, koho
máte ve svých přátelích na sociálních sítích.
Prostě pohoda.
Robert Jasper v cestě
„Odyssee“ (8a+), severní
stěna Eigeru
foto: Frank Kretschmann
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Říká se, že starší lidé se
aklimatizují rychleji. Možná to je
tím, že tolik nespěchají nahoru.
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Bonusem byly drby a zprávy ze zákulisí
lezeckého světa, diáky od Heinze Zacka
a Alexe Hubera, příběhy o tom, jak RT hlídá
českou sportovní lezeckou scénu, nebo jak
nejmenovaný šampion vznesl stížnost, že byl na
titulce vyobrazen v neslušivých ponožkách…
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ROZHOVOR

Robert na bivaku v „Harlinově direttissimě“, severka Eigeru

„Je to škoda – po 360 napočítaných dnech jsem s tím přestal,“
říká Robert Jasper. Už ho asi to počítání
nebavilo, takže přesný údaj nezná. Elitní
německý alpinista mi takhle odpověděl,
když jsem se ho zeptal, kolik dní strávil
ve své domovské stěně – severce Eigeru.
Nějakou dobu celkové číslo počítal, ale
pak se na to vykašlal.
Od chlapíka, který strávil více než
rok svého života ve stínu obrovy hory,
by se dalo čekat, že ho pohání nějaká
temná síla a že bude těžké se k němu
dostat blíž. Ale tak to vůbec není – Robert má přívětivého ducha, obratně
komunikuje a působí až esteticky spořádaně.
„Nejradši mám stejně lezení sportovek,“ prořekne se při výběru své nejmilejší disciplíny člověk, který vylezl severku zmiňovaného Eigeru 17 různými
cestami a několika prvovýstupy. Nejvíc
si tam váží cesty „Odyssee“ (1.400 m,
8a+), kterou s ním dělali Roger Schäli
a Simon Gietl a na kusovku ji přelezli
v srpnu 2015.
Robert si v jedné z nejslavnějších stěn
světa prožil i pár strašidelných chvil –
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dočteš se později. A co odpovídá domovník Eigeru na dotaz: „Která cesta ti
v téhle stěně připadá nejvíce odvážná?“
Hádej… Ano, pokud ti něco říkají jména Rybička nebo Šmíd, byla to správná
trefa. Je to „Česká cesta“ z roku 1978…

Víc se dočteš v rozhovoru, který můžeš
brát jako malou sondu do života profesionálního alpinisty. Zastihl jsem ho
uprostřed zimy – právě se regeneroval
doma poblíž Basileje, krátce po tom, co
se vrátil z Norska…

KANADA
E M I G R O V A T
DO KANADY?
Díl I.

Tento článek není jen o lezení v jedné z nejlepších oblastí v Kanadě. Je také
o mých osobních zkušenostech, které jsem získal během dvou let prožitých
v srdci Rocky Mountains. Jelikož jsem jeden z těch, pro něž je život lezení
a lezení je život, nemohl bych tento článek napsat jinak. Věřím, že vy to máte
podobně, takže mě určitě chápete.

Do Kanady jsem přijel na podzim roku
2016 s mou tehdejší životní i lezeckou
parťačkou Mončou. Náš původní plán byl
jet do Vancouveru, který leží blízko Squamishe, jediné kanadské lezecké oblasti,
kterou jsem znal. Potom jsme se ovšem
doslechli o malém městečku v provincii
Alberta. Že tam je prý hezky a okolo se
najde i nějaké to lezení. Rozhodli jsme se
to zkusit, přestože jsme o něm v podstatě nic nevěděli.
Městečko se jmenuje Canmore a leží
v údolí řeky Bow přibližně hodinu cesty
od Calgary. Canmore se proslavilo během zimních olympijských her v roce
1988 jako centrum pro sporty klasického lyžování. Nedaleko se také nachází

známější Banff a stejnojmenný národní
park. Canmore je však na rozdíl od více
turistického Banffu útulnější – i přesto je
zde turistů požehnaně. A také Čechů. Zdá
se, že češtinu můžete slyšet na každém
rohu. Žijí zde jak „starousedlíci“, kteří se
sem nastěhovali už před lety, tak i spousta mladých cestovatelů, kteří stejně jako
já využili možnosti pracovních víz „Work
and Travel“ a usadili se v Bow Valley.
To nejdůležitější, co určilo mé další
působení v Kanadě, se stalo hned první
den po příletu. Náš kamarád nás, unavené a rozhozené po dlouhém cestování,
vytáhl z postele a vzal do lezecké oblasti
Lookout, která se nachází v kaňonu nazvaném místními lezci „Echo Canyon“.

Bonar McCallum si užívá svůj narozeninový „whipper“ v oblasti Atlantis
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Nevím, co jsme si toho rána mysleli
(upřímně asi nic, v hlavě jsem měl po třicetihodinovém cestování dost prázdno),
ale to, co nás čekalo, jsme si určitě nepředstavovali. Přístup do oblasti byl, co se týče
délky, lehce řečeno, nestandardní. Abych
vám to přiblížil, jedná se o 700 metrů převýšení a asi hodinu a deset minut chůze
svižným tempem (počítejte raději s hodinou a půl). Jednoduše je to „approach“,
který spadá spíše do světa hor a velkých
stěn (i svou scenerií) a vedle kterého je přístup do Ceusse něco jako ranní procházka pro rohlíky do nejbližší samoobsluhy.
Chvíli jsme si užívali nepříliš prudkou
procházku lesem, ale bylo nám jasné, že
brzy začneme nabírat výškové metry:
před námi se tyčila hora Grotto Mountain
a v jejím úbočí několik skalnatých převislých pásů – náš cíl. Zanedlouho jsme začali stoupat prudkými serpentinami, které nás zavedly do skalnatého koryta řeky.
Zbývalo vystoupat úzkou cestičkou vinoucí se strmým suťoviskem a ocitli jsme se

Champex
Jamming

Rána pod žulovou špičkou Petit Clocher du Portalet

„Champex? Jakej Champex? Myslíš Šamoný?“
„Né, Champex!“
Champex je vlastně pravý opak Chamonix. Ale ne co se lezení týče. Oproti
moderním lanovkám pod nástupy tě tu
k začátku lezení čeká tří- až osmihodinový trek po pěšině. Mraky lidí? Mraky
jo, ale maximálně bouřkové… za čtrnáct
dní jsme jich potkali asi deset (těch lidí,
mraků bylo víc). Skála? Famózní! Moře
oranžové a šedé žuly všude, kam se podíváš. Holé plotny rozeklané spárami všech
tvarů a rozměrů!
36

„A co tam polezeme?“
„Tak různě. Hlavně na Portalet!“
Petit Clocher du Portalet je veliká supervěž, která se tyčí nad údolím. Je to první kus
skály, který člověk spatří, když na parkovišti vystoupí z auta. A je to pohled dechberoucí, jen co je pravda. Až se jednomu zrychlí
tep a zalije ho chladný pot. Stav vzrušení,
který každý lezec určitě důvěrně zná.
Z YouTube jsem měl určitou představu
o tom, jak tahle věž vypadá, ale ta se nemohla rovnat následnému reálnému pohledu! Z dálky věž vypadá fakt obrovsky.
Její jižní stěna vystupuje ze stráně a vůbec

se netváří, že by měla mít jen okolo 250 m.
Je to takový zvláštní optický klam. Čím
blíž pod Portalet přicházíš, tím je menší.
A když stojíš v suťovisku pod ní, řekneš
si: „Hmm, tak tohle není zase tak hrozný.“
Pak ovšem koukneš do průvodce a zase se
dostaví stejné pocity jako dole. Tep, mělké
dýchání, pot. Na tuhle věž vedou totiž pořádný kouře! Žádný zevlování v šestkách,
nýbrž pořádná dřina v sedmách. Francouzských sedmách. A pokud jsi fajnšmekr, můžeš si dát randíčko s osm áčkem!
Když už se tam člověk vyškrábe, čeká ho
povinná četba, kterou si musí zapsat do čtenářského deníku. Tři cesty… „Esprit du Clo-
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Petr Směja
Analytik se sbírkou fotek, grafů a všech možných záznamů.
Vždyť já toho chlápka přece znám. Současník mého táty. V dobách minulých patřili
mezi brněnské lezecké rodiny. Určitě jsme měli společné známé.
Petře, jak ses dostal k lezení?
Do hor mě přivedl tata, jak se říká u nás
v Brně, který mě od mých šesti let každoročně
brával do Tater. To byly krásné túry: Slavkovský štít, Lomničák a potom ve třinácti letech
Gerlach. Ty geny jsem zdědil určitě po něm,
protože i já jsem tahal syna do Tater a historie se opakovala. Moc rád na to vzpomínám.
Nejen kvůli túrám, ale tata mě učil poznávat
přírodu. Byl náruživý rybář, a tak jsme spolu načerno lovili pstruhy a večer si je pekli,
sbírali hříbky…
Potom, když se Synkopy profesionalizovaly, už jsem na to neměl tolik času. Znovu
jsem se k horám vrátil v roce 1975, když začínal dospívat můj syn Filip. V Tatrách jsme
spolu polezli kdeco. Když mu bylo devět, šli
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jsme na Stredohrot, v deseti na Ľadový, celkem jsme spolu vylezli šedesát vrcholů. S přispěním náhody a kamaráda jsem v roce 1983,
to už jsem nebyl v Synkopách, ale zaměstnaný v Lachemě, vstoupil do horolezeckého
oddílu Tesla. S lezením jsem začal pozdě, až
ve čtyřiatřiceti letech, ale hodně mě to lákalo. V oddíle byla skvělá parta, byli tam bývalí
televizáci, které jsem znal. Naším předsedou
byl Honza Chládek – výborný kluk a tmel celého kolektivu.
A ještě jedna zajímavost ( jak je svět malý):
s Petrem Roubalem, tvým otcem, se známe
již šestatřicet let, oba jsme byli dlouholetými členy téhož oddílu. On byl z nás nejlepší
a lezl těžké cesty, na které jsem si já netroufal, takže jsme se na stejné lano nevázali, ale

jednou jsme se náhodou potkali na hřebeni
Ošarpanců.
A tak jsem s nimi začal jezdit na pravidelná
soustředění do Tater, učil jsem se práci s lanem
a nakonec jsem tam zůstal třicet let. Rád na to
vzpomínám. Přidal se k nám i syn s kamarády.
Jen co se otevřely hranice, jezdili jsme i do Alp
a do Dolomit.
Hned po revoluci času na lezení ubylo,
protože jsem začal podnikat. Napřed s potravinami a potom se dřevem. Vyráběli jsme
dřevěné obklady. Takřka „na koleně“, na statku v Březce u Velké Bíteše. Tehdy tu nebyly
žádné Bauhausy nebo Hornbachy. Dnes už
to dělám jenom jako obchod, na přilepšenou. Už jedenáct let jsem v penzi a užívám
si důchodu.
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Stetind

NÁRODNÍ
HORA NORSKA

V norské provincii Nordland leží 1.392 metrů vysoká hora Stetind. Přestože její vrchol
nepřesahuje čtrnáct set metrů nad mořem, velmi přitahuje horolezce už od konce
devatenáctého století. Nedostupnost, kterou Stetind vyzařuje, probouzí v horolezcích
touhu stanout na jejím vrcholu. Z Tysfjordu vedou až na náhorní plošinu prudké a viditelně
kluzké pěšiny. Přestože anglický horolezec a zakladatel norského horolezectví William
Cecil Slingsby nazval Stetind tou „nejhnusnější horou, jakou jsem kdy viděl“, srdce mi
začalo prudce tlouct, hned jak jsem ji poprvé uviděl. Není divu, že Stetind byl roku 2002
posluchači Norského veřejného rozhlasu (NRP) oficiálně zvolen národní horou Norska.

Rubensonovy 25. narozeniny
První vážný pokus o zdolání hory Stetind
se datuje do roku 1889 a provedl ho Nor
Mathias Soggemoen a Dán Carl Hall. Nedostali se však z jižní strany dál než na
1.304 metry vysoký předvrchol. Postavili
zde kamenného mužíka a pokřtili vrchol
jménem Hallsův. V následujících letech
se ukázalo, že vysutý hřeben mezi Hallsovým vrcholem a samotným vrcholem
hory je obtížnou překážkou. V roce 1904
si William C. Slingsby myslel, že nalezl
50

způsob, jak se dostat podél této kamenné
bariéry, ale neuspěl kvůli povětrnostním
podmínkám. Silné a studené poryvy větru mu pokračovat v lezení neumožnily.
Až 30. června 1910 byl tedy Stetind
poprvé zdolán. Podařilo se to norským
horolezcům Ferdinandu Schjelderupovi, Carlu Wilhelmu Rubensonovi a Alfovi
Bonnevie Brynovi, kteří jako první dokázali vylézt na vrchol. Protože Rubenson
měl toho dne 25. narozeniny, dostalo se
mu cti vyřešit problém s kamennou ba-

Sam a Gerke si při vstupu do Tysfjordu užívají výhled na
Stetind

riérou. S lanem okolo pasu traverzoval
nad příkrým srázem vysokým tisíc metrů
pouze pomocí prstů, bez stupů, podél poměrně dlouhé spáry, dokud po několika
nervy drásajících metrech zase nenašel
stup. Schjelderup a Bryn lezli opatrně
za Rubensonem a po několika desítkách
metrů dalšího, už jednoduchého lezení

