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Z obsahu eMontany doporučujeme:
„Napište nám trvalé bydliště na lodi.“
Král Ádru 60. let a mořský vlk „Kokša“ Hauschke
www.emontana.cz/koksa-hauschke-rozhovor

Peter nám vyprávěl příběh o trollovi jménem
Ágúll, který tam údajně bydlí a je prý tak
strašný, že bychom ho rozhodně v noci
nechtěli potkat.
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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.
Benedikt Purner a Albert
Leichtfried na Islandu
foto: Hannes Mair
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Pro mě to nemohlo být
lákavější – neznámé místo,
ledopády, které ještě nikdo
předtím v zimě ani neviděl,
a možnost vše objevovat
v tom nejčistším smyslu
horolezectví.

Pravdou je, že osobáky na balkně mám právě z chvilek,
kdy dítě hrdinně napochodovalo pod mou ne úplně
lehkou maličkost.

VĚCNĚ...

NEDOKÁŽU PŘESNĚ ŘÍCT, CO MĚ POŘÁD TOLIK
FASCINUJE NA CHOZENÍ DO HOR. JE TO SNAD
INTENZITA A MNOŽSTVÍ EMOCÍ, KTERÉ V NAŠÍ
MODERNÍ „KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI“ MŮŽEME
JEN TĚŽKO PROŽÍT?

Do rozbitého, mírně převislého skalního
terénu politého skromným množstvím
ledu za osmitunovým nanukem vstupuje
s rychlostí a obezřetností „korytnačky“.
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Někteří z nich byli i na Everestu, a to
z čínské strany, v přepočtu za milión
korun, s kyslíkem a šerpou za zadkem.
Ovšem na Satopanthu nakonec všichni
pohořeli jak papíroví čerti.

Ze severu
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Nicméně v širším okolí Plzeňska žili zhruba
před pěti tisíci lety lidé, kteří kromě
samotného klanění se skalním masívům na
těchto skalách doslova bydleli.
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Zima už vážně není, co bývala. I v severním podhůří Beskyd máme sotva jeden centimetr sněhu,
v noci je sice -5, ale přes den +5 a různé nemoci s tím spojené řádí víc než koronavirus v Číně. A tak
jsem si udělal radost. Lezení v ledu mám opravdu rád, ale už několik let se mi nepodařilo připravit
opravdu zmrzlou jedničku. Tentokrát se však všechno pěkně sešlo a Montana 1/2020 je zmrzlejší
než Pankrác, Servác a Bonifác dohromady. Možná je tady taková ryze zimní Montana i naposledy.
Když vezmu v potaz, že před Vánoci jsem u nás v Beskydech z domu vylezl v trenkách, tak se
s tou naší planetou přece jen možná něco děje a tahle speciální lezecká ledová disciplína bude
asi pomalu na ústupu. A kdo by pak v Montaně četl příběhy pár vyvolených, kteří si zaletí vylézt
nějaký poslední trojkový led někde za polárním kruhem?
Ale teď už se raději společně podívejme na to, co vám tahle Montana přináší.
Messner. Jméno, které zná snad úplně každý. Reinhold Messner (75) má celkem čtyři děti. Annu
Judithu (19), Gesara Simona (30), Magdalenu (32) a Làylu (39). A právě u Simona nepadlo jablko
daleko od stromu. Simon měl loňský rok velmi intenzivní, a tak mě napadlo ho poprosit, aby něco
napsal přímo pro čtenáře Montany. Jeho článek tak otvírá nejen toto číslo, ale i celý nový ročník
v krásně kulatém roce 2020.
Stálicí v Montaně už se stal Jakub Cejpek. Tomu se každý rok daří vyrážet na ledy do Dolomit,
kde mimo jiné i letos, na rozdíl od Rakouska, panují výborné podmínky. Jakub vám přiblíží další
nádherné zmrzlé linie v jedněch z nejkrásnějších hor světa.
Do těch samých hor jako Jakub se za skvělou podmínkou vydal i Ján Smoleň s Petrem Víchou
a v této Montaně si můžete přečíst, jak z jejich výletu byl skoro prvovýstup.
Už dlouho se v Montaně neobjevil rakouský ledo-borec Albert Leichtfried. Ani on nezahálel
a se svým lezeckým parťákem Benediktem Purnerem se vrátil za objevováním lezeckých možností
na Island. Lezení ledů přímo z rozbouřeného moře, horké gejzíry, tajemná mytologie, to jsou pouze
střípky toho, co vám tato úchvatná země může nabídnout.
A když jsme u toho objevování, jsou i větší blázni než Albert s Bennim. Před rokem se do
divoké ruské Arktidy vydala španělsko-ruská expedice, aby v oblasti nejsevernějšího výběžku
Středosibiřské vysočiny, na náhorní plošině Putorana prozkoumala možnosti zimního lezení. Ryze
objevitelská záležitost do míst, kde v zimě ještě nikdo nebyl!
Jako každý rok, tak i letos v Montaně vyhlašujeme „Sympaťáky roku“. Tento čestný titul za
loňskou sezónu získávají bratři Eneko a Iker Pou za svůj prvovýstup v himálajském údolí Bapsa.
Více už Standa Mitáč v rozhovoru s Enekem.
V minulém čísle jsem slíbil nové seriály a sliby se mají plnit. Seriálů a nových rubrik bude
v tomto ročníku několik a v této Montaně rozjíždíme hned čtyři. Prvním a asi nejzajímavějším
počinem bude seriál s názvem „Po čem lezeme“, ve kterém se bude Michal Dvořák věnovat
geologickým specifikům českých skalek, a hned v prvním díle se dozvíme, co to vlastně je ten
„buližník“. Další dva seriály budou o Tatrách
a Píscích. V tom o Tatrách vám Zdeněk
Morávek přiblíží stěny a cesty, které stojí
za to si vylézt, a Pískům se bude věnovat
Lýdia Čačková, která si vzala za cíl osvětu
pískovcových pravidel mezi širokou
lezeckou veřejností. A zatím poslední seriál
jsme nakousli už v Montaně 6/2019 a je
jím „Choceňský sklep“. Název téhle rubriky
vymyslel Tomáš Roubal při rozhovorech
s Martinem a Štěpánem Stránikovými a Martin
se Štěpánem se v rubrice budou věnovat
české boulderingové scéně.
Tak a to by myslím k prvnímu číslu stačilo.
Jdu přebrousit hroty a vyrazit někam, kde se
voda změnila do toho pro mě zajímavějšího
skupenství.

L E Z E

MESSNER

Simon Messner

o svém roce 2019
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D O LO M I T Y
→ V Roßlahne Eissklettergarten v linii za WI5
↓ Pod dekorativními záclonami Jumbo Jet, Langental

ZA LEDEM (zase) DO DOLOMIT
Opět píšu o Dolomitech. Ne že bychom chtěli diskriminovat ostatní krásné oblasti,
ale vždy, když jsme chtěli vyrazit na ledy, byly dobré podmínky jedině tam. Do severní
Itálie jsme tak minulou zimu nejeli jednou, ani dvakrát, ale rovnou třikrát. Zklamání
ovšem není na místě, potenciál italských hor jsme ani tentokrát nezvládli vyčerpat.
V ledové arénce pod dohledem Japonců
Roßlahne Eisklettergarten (WI4-5), Pustertal
První letošní dolomitské tesání bereme
zvolna. I když je v této sezóně sněhu hodně, prošly už první vlny veder a je třeba
vybírat obezřetně, co lézt. Toho dne brzy
ráno jedeme nejdřív obhlídnout slibně
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vypadající ledové linie v údolí Anterselva, ale východní orientace v kombinaci
se slunečným počasím udělala své a tak
i přes vydatné noční mrazy vypadají ledy
hodně unaveně. Varianta Brod nás žene
do údolí Pustertal, kde jsou ledopády
schované v bezpečí severních stěn. Mocně natěšeni vybíháme bezhlavě pod ledy

a v zatmění mysli se necháváme mylně
svést na stezičku vedoucí k vedlejšímu
mixovému sektoru. Linie Guasborscht
(M6, WI5) sice vypadá famózně, ale my
bohužel nemáme friendy ani dostatek odvahy. Po chvíli lačnění se vracíme do reality a na správnou cestu k ledové arénce
Roßlahne Eisklettergarten.

ISLAND
CESTA ZPĚT
K POČÁTKŮM
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RUSKO

Ze Středomoří

do Arktidy

30

Co vlastně nutí lidi žijící v teplých
středomořských zemích cestovat do
mrazivých oblastí ruské Arktidy? V mém
případě je to vášeň pro zvláštní sportovní
aktivitu, kterou já osobně provozuju už
pětatřicet let – lezení v ledu.

S Y M PAŤÁ C I R O K U 2 0 1 9

„POU

Eneko (vlevo) a Iker Pou

Když se někde schyluje k testosteronovým soubojům o první přelezy, jedou raději jinam. Nebo když jeden
z nich přeleze projekt o obtížnosti kolem 9b+, nikomu to neohlásí. Čestný titul „Sympaťáci roku“ od nás
s Martinem Stolárikem za uplynulou sezónu získávají bratři Eneko a Iker Pou.
Nejvíce nás loni dostali prvovýstupem cesty „Latin Brother“ – půlkilometrové stěny s klíčem za 7c+ bez
jediného nýtu, kterou udělali v himálajském údolí Bapsa jako vzpomínku na jejich kamaráda Hansjörga
Auera. Ano, je to pro nás srdcovka, vždyť Hansjörg dostal toto ocenění od Montany přesně před rokem
a rozhovor s ním se objevil v M1/19.
Teď už ale k bratrům z Baskicka. Skoro to vypadalo, že se společné povídání nepodaří stihnout, ale
nakonec se tři dny před uzávěrkou ozval starší z bratrů a „mozek“ jejich lanového družstva – Eneko Pou.
Nic tam po nás nezbylo...

Eneko, kde jsem tě zastihl?
Právě jsme se vrátili domů z Pyrenejí, kde jsme byli s bráchou lézt mixy. Domů
v našem případě znamená Baskicko nebo
přes zimu Mallorca. Teď se právě sluníme
na Mallorce. Odkud jsi vlastně ty?
Sever České republiky, kde jsou oblasti
pískovcového lezení
Jo, tam někde jsme před čtyřmi lety byli –
myslím, že to městečko poblíž se jmenuje
„Metují an Teplují“? Tam je to krásné. Bohužel jsme byli v presu a neměli jsme čas lézt.
Jen jsme si byli ve vašich skalách zaběhat.
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Tak snad příště dojde i na lezení.
Ano, to doufám. Bylo to tam vážně nádherné. (směje se)

ÚD OLÍ P L NÉ HA NS J Ő R G A
Čí nápad byl vydat se do údolí Bapsa
v Indii?
Na tohle místo přišel Hansjörg Auer. Byl
tam totiž už s Muchem Mayrem a ještě
jedním parťákem z Rakouska asi rok před
tím. Moc nám to vychválil.

Abych si to představil, jedná se o údolí
severovýchodně od Shimly?
Je to tak, Shimla je poslední velké město po cestě. Pak už se silnice dost zhorší
a cestování je pomalé.
Dá se do Bapsy dostat bez povolení?
Ano, tam se ještě můžeš pohybovat
svobodně. Žádný speciální permit. Pokud se ale přiblížíš jen o 15 kilometrů blíže k hranici s Tibetem, už ho potřebuješ
pro velké množství hor. To víš, pohraniční oblast s Čínou je docela delikátní území.
(směje se)

PO ČEM LEZEME?

Co mají společného
buližník, Kozelka a pravěk?

Čertova skála je typicky buližníkově schována v hustém lese

Je začátek léta a souvisle prší. Přesto je mně
to vlastně úplně jedno a lezu. Déšť vytváří uklidňující zvukovou kulisu, která ovšem
naštěstí pro mě hraje kdesi daleko za mými
zády. Kapky vody nejprve dopadají na skalní
masiv, po němž v různých stružkách stékají
až k hraně velkého převisu. Zde se stružky
opět stávají kapkami a vydávají se na svou
poslední pouť vzduchem – z několikametrové výšky neodbytně plachtí vstříc písčité
zemi. Oproti tomu hluboko v útrobách převisu Židárna u Bechyně je naprosté sucho,
a já tak mohu ukojit svůj lezecký chtíč, byť
jen bouldrově. S deštěm jsem vlastně vůbec
nepočítal a Židárna se stala mým útočištěm
tak trochu z nouze, takže s sebou nemám ani
průvodce. O to víc si lezení užívám a během
odpočinku jen tak ležím na zádech na bouldermatce a přemýšlím, kolik lidských osudů
už tato potemnělá skalní stěna zažila.
Část kamenného stropu je antracitově
černá od popela z ohně, který zde očividně zapalují okolo procházející turisté, nebo
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Sektor Brána na Kozelce nabízí i přeskok

