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Veľké expedície zabíjajú
čas ešte rýchlejšie
a efektívnejšie, lebo zistíš,
že si dakde päť týždňov
a lezieš tri, či štyri dni.
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Navíc máme pocit, že
se nás paní domácí
rozhodla zabít jídlem.
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Kolem sebe nevidíme zhola nic, ale GPS zůstává
v batohu. Z vyšlapané stopy není kam uhnout
a my si rádi na chvíli odpočineme od všech
technologických vymožeností.

...dobře vychovaný horolezec nikdy
neopakuje své výstupy.

76

0% safe

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.
Z výstupu na
Grossglockner
foto: Lukáš Ondrášek
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Z obsahu eMontany doporučujeme:
Patagonské čištění oken. Vylezli jsme na menšího
bráchu Fitz Roye
www.emontana.cz/lezeni-patagonie-zkusenosti
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Co vám budu povídat, tenhle kopeček mě totálně odvařil.
Nejen, že neumím lyžovat (rozuměj pohybovat se na lyžích
směrem dolů), nejsem přeborník ani v pohybu na nich nahoru.

VĚCNĚ...

Přestože mi není úplně jasné, kudy přesně
vede první část cesty, začnu opatrně lézt
vzhůru a snažím se vyhýbat mokrým
a kluzkým místům.
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Nejde ti nastoupit?
Rozběhni se a naskoč.
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I v tzv. sezónách (prosinec–únor nebo
červenec–srpen) bývá škaredě, jen je větší
pravděpodobnost, že bude zázrakem
hezky. Mezi těmito sezónami ovšem máte
jistotu, že bude úplně nejhůř.
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jistotu, že bude úplně nejhůř.

Ze Severu v karanténě
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Celoživotní lezecká zkušenost na
jedné straně a minimální praxe
I v tzv.
sezónáchna
(prosinec–únor
v ledolezení
straně druhé nebo
vytvoří
akurátní
adrenalinový
červenec–srpen) bývá
škaredě, jen je větší
mix
–
nepanikařím,
ale jsem
pravděpodobnost, že bude
zázrakem
lehce „vycukaný“.
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Zima pomalu přešla, aniž by si skoro člověk všimnul, že tady byla, ale aspoň na těch horách
nějaký ten sníh napadl. A když vezmu v potaz, jak to pravidelně vypadá ještě pořád na Lysé hoře
v Beskydech, tak minimálně skialpinismus v těch našich středoevropských končinách v zimnějarním období pěkně kvete, a proto jsem rozhodl i letošní druhou Montanu opět zaměřit lehce
monotematicky a udělat radost všem prkýnkářům.
Hned v prvním článku se vám představuje nový objev Montany Honza Navrátil, kterého
baví psát a fotit, a trochu jinou formou se rád dělí o své intenzivní zážitky ze skal a hor. Jeho
objevování panenských sněhových strání v Gruzii se do této Montany skvěle hodí a doufám, že se
vám Honzův styl psaní bude líbit stejně jako nám v redakci.
To Adama Fialu jste už všichni stihli poznat v loňském dvoudílném seriálu o sportovním lezení
v Kanadě. Protože Adam strávil v zemi javorového listu delší dobu, tak přišly na řadu i skialpy.
Rockies jsou trochu větší než Beskydy a úžasných možností je zde nepřeberně.
Montana má samozřejmě i své autorské stálice. Těmi jsou rozhodně Filip Zaoral a Jakub
Cejpek. Zatímco Jakub je na skialpech jako ryba ve vodě, tak Filip rozhodně výrazně lépe leze, než
šlape a sjíždí bílé pláně. S Jakubem se v této Montaně podíváte hned dvakrát na Wildspitze, a jak
Filipa vytrestal Grossglockner, to se dočtete hned v článku následujícím.
I v tomto ročníku se vrací na stránky Montany se svým seriálem „Evropské ikony“ holandský
horolezec a fotograf Martin Fickweiler. Druhou sérii začíná opravdu doslova ikonickou horou
Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) v pohoří Picos de Europa ve Španělsku. Pokud vám to něco říká,
tak jste asi naši dlouholetí čtenáři, kteří si mohli o tomto nádherném horském koutu severního
Španělska přečíst přesně před pěti lety v Montaně 2/2015.
Co by to bylo taky za Montanu bez nějakého toho rozhovoru. Tentokrát pro vás Barbora
Prekopová, která před rokem vyzpovídala pro Montanu Michala Sabovčíka, připravila rozhovor
s vynikajícím mladým slovenským alpinistou Ondrejem Húserkou. A je to rozhovor doslova od A až
po Z, kdy začínáme na skalkách a přes Tatry a Písky se s Ondrejem dostaneme do Alp, Patagonie
a na konci budeme snít o těch nejvyšších z nejvyšších.
A pokračujeme i se seriály, které jsem pro tento ročník slíbil. Se Zdeňkem Morávkem se už
podruhé na stránkách Montany podíváme za tatranskou sezonou, kdy nakousneme první tři
lezecky zajímavé doliny (Dolinka Žabích plies, Zlomiská a Velká studená) a hned příště tuhle
část dokončíme Malou Studenou dolinou, Skalnatou dolinou a dolinou Zeleného plesa. V seriálu
o lezeckých pravidlech pro vás Lýdia Čačková vyzpovídala lezoucího geologa RNDr. Radka Mikuláše,
CSc., DSc. a otvíráme taky úplně nový seriál s výstižným názvem „Lézt se dá i po narození dětí“,
kde se s vámi postupně bude o své zkušenosti a zážitky s novým přírůstkem do rodiny dělit paní
doktorka Petra Guňková.
A na závěr jedno literární překvapení. V této Montaně nenajdete povídku, ale jména Tomáš
Mls a Ján Vrabec přesto ano. Letos to bude 125 let, co tragicky zahynul Albert Frederick Mummery
a v Montaně jsme se rozhodli, že toto výročí připomeneme ukázkami česky dosud nevydané
knihy „Mé výstupy v Alpách
a na Kavkaze“ (v originále
„My Climbs in the Alps and
Caucasus“; 1895). Je to vcelku
jedinečný počin a doufáme, že
vás to zaujme.
Zažíváme celá lezecká
komunita, národ, Evropa
i svět velice složité a těžké
období, jehož důsledky
nás pravděpodobně budou
provázet ještě několik let. Ale
Montana tady byla, je a vždy
bude pro vás, naše věrné
čtenáře.
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Všichni tři stojíme na špatné malé polici
zajištění za cepíny a vlastní štand pochybné
nosnosti z friendu a obhozeného hrůtku,
protože další fixní štand jsme při slaňování
nenašli.

L E Z E

Na cestě k mému prvnímu kuloáru („7a“ kuloár)

Vítejte v Rocky Mountains

Fist bump s Benem po úspěšném dnu v „7a“ kuloáru

Nepovažuju se za lyžaře. Nejsem ten typ, který
v předpovědi vyhlíží sníh a každý víkend musí být
na horách. Mám lyžovaní rád, ale když přijde na
„lámání chleba“, jsem v tomhle tak trochu lenoch.
Mí kamarádi by vám to dosvědčili. Dostat mě na
hory je někdy kumšt.
14

Jsem sportovní lezec tělem i duší, když
to jen trochu jde, snažím se být venku na
skalách a zimu většinou věnuju tréninku.
Navíc život v Evropě nabízí možnost odjet
pár set kilometrů na jih a s trochou štěstí
si užít lezení na sluníčku i v lednu či únoru.
Přesto, pokud bych si měl vybrat svůj
nejoblíbenější sport (hned po lezení), byly
by to skialpy. Takže když jsem poslední
tři zimy žil v Kanadě, měl jsem dobrou

ROZHOVOR

Bez skôb
SA D O TAT I E R N EC H O D Í

„S lezením som začínal na skalách, no rýchlo som zistil, že tento šport môže mať úplne iné
rozmery. Stačí na to len jediná vec – opustiť svoju komfortnú zónu. Na to však treba obrovskú
dávku psychickej odolnosti, vytrvalosti a veľa skúseností,” hovorí alpinista Ondrej Húserka.
Na svojom konte má prelezy mnohých ťažkých ciest na pieskoch, v Tatrách, Alpách či Patagónii.
Sú medzi nimi aj také chuťovky, ako napríklad zimný OS prelez tatranskej klasiky Čakajúci komín
na Rohový hrebeň, či Severný kuloár Direct na Dru. Doteraz podnikol dve výpravy do Patagónie,
odkiaľ si minulý rok priniesol hodnotný prelez cesty South east ridge na Cerro Torre. V lete 2019
sa zúčastnil expedície do Himalájí, organizovanej Slovenským horolezeckým spolkom James.
Pokus o prvovýstup na Baghirathi mu pre nepriazeň počasia ušiel doslova o chlp.
So Smolom (vľavo) v Dolomitoch

Tohoročná zima sa považujú
meteorológovia za mimoriadne teplú. Aká
bola zimná sezóna Ondra Húserku?
Zima bola super. Dokonca aj v severných dolinách sa urobili dobré podmienky,
čo vôbec nebýva zvykom. Liezol som v Tatrách a dvakrát som bol v Alpách. S priateľkou Evkou som spravil prvovýstup na Aiguille du Plan v oblasti Mount Blancu. Tiež sa
mi podarilo poliezť skvelé cesty, na ktoré
som vyčkával aj desať rokov, napríklad Komín 100 na Kačací mních.
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Komín 100 je čisto zimná línia
v Bielovodskej doline, ktorá sa dnes
takmer nelezie. Prečo?

Táto tatranská legenda už zopár opakovaní má. Ako prvým lezcom zo Slovenska
sa to pošťastilo zopakovať dvojici Dino Kuráň a Dodo Kopold. Pre nás s Jánom Smoleňom to bola riadna bitka, ktorá zaváňala rýchlou porážkou. Ešte nikdy sa mi nestalo, že by sa so mnou pri lezení vyrval
blok. V tejto ceste sa to udialo hneď dvakrát. Najmenšie mechanické istítko (Camp
Ball nut #1), aké sa teraz vyrába, našťastie
podržalo. Vtedy na Kačáku som to označil za malý zázrak. Obrovský problém bol
vôbec doliezť túto líniu AF. Niektoré cesty
fakt nestoja za opakovanie aj keď sú to vyhlásené problémy. Táto k ním jednoznačne patrí.

Klasické Tatranské podmienky na nástupe do cesty Čakajúcí
komín, Rohový hrebeň (2018)

Bol si aj pozrieť aj do iných tatranských
dolín?
Tento rok som sa vrátil aj do Liptovského Kúta na Furkotské Solisko v Mlynickej
doline. Cítil som, že nadišiel čas sa tam ísť
pozrieť znovu. Pred siedmimi rokmi sme
s Marošom Červienkom zhodnotili, že takéto lezenie nie je pre nás. Ide o previsnutý vytrvalostný kút s poctivým lezením od
samého začiatku. Tesne pod prvým štandom treba dúfať, že ešte zostala dáka sila
na zhyby po rukách. Ja našťastie rýchlo zabúdam, takže som si spomínal len na ťažký
začiatok. Pád do prvého istenia ma rýchlo schladil. Po doistení dákou tou skobou
som stiahol lano a išlo sa odznova. V samotnom výleze som už nevedel či skôr
sklepávať lýtka alebo predlaktia. Našťastie
sa už žiadna dráma nekonala a zvyšné dĺžky bolo lezenie za odmenu.

Do ktorých ciest si naliezol tento rok?
Prvú návštevu Álp sme podnikli s Maťom
Krasňanským a Rišom Nemcom. Hneď na
úvod sme sa nanominovali do originálneho variantu cesty Beyond good and Evil na
Aiguille Pelerin. To slovíčko originálny treba
v dnešnej dobe stále zdôrazňovať, pretože veľa ľudí si to začína mýliť s kombináciou
ciest Beyond good and Evil a Rebuffat/Terray. Sú to dve dosť odlišné lezecké dimenzie.
Druhá perfektná cesta, ktorú sme liezli bola
Full love na Aiguille Peigne od miestnych
borcov J. Desecure, K. Pesce, J. Mercier a J.
Griffith. Podaril sa nám prvý zimný prelez
a zrejme len druhé opakovanie vôbec.

P RVOVÝSTU P V C H A M O N I X
Tvoja druhá návšteva Chamonix sa
niesla v znamení prvovýstupu. Po veľmi
dlhom období tak konečne vznikla nová
slovenská zimná cesta v oblasti Mont
Blancu. Čo je to za cestu?
S Evkou sme spravili prvovýstup na Aiguille du Plan. Po preštudovaní všetkých
možných aj nemožných sprievodcov ostáva záhadou, že takáto línia nebola doposiaľ vylezená. Nová cesta Mystery M8, C1 je
krásny kuloár, ktorý pokračuje záverečnou
dvestometrovou stienkou. Tá plne preverí
vaše mixové zručnosti. Tých pätnásť dĺžok
lezenia v šesťstometrovej stene sa nám
napriek nie veľmi ideálnym podmienkam
podarilo preliezť s jedným bivakom. Druhý
bivak sme boli nútení dať cestou na Aiguille du Midi.

D V O J I T Á

P O R C E

WILDSPITZE
ANEB JAK JSME NA NI
DVAKRÁT NECHTĚNĚ VYLEZLI

Nevím, zda existuje nějaká oficiální statistika oblíbenosti rakouských vrcholů, ale
vsadím krk na to, že by mezi Čechy tyrolská Wildspitze urvala přední místa. V létě
i v zimě. Není se čemu divit, druhá nejvyšší hora Rakouska je relativně snadno
dostupná a dopřeje intenzivní zážitek z vysokohorského prostředí. Navíc na ni existuje
celá řada výstupových směrů. Pojďme se podívat na dvě jarní skialpové varianty.
Nepatří mezi nejběžnější, a přesto (nebo právě proto) by vám mohly imponovat.
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Květnové oraniště v jižním kuloáru na Wildspitze

RAKOUSKO

To, že mě lezení naplňuje hlavně pro svoji různorodost, jsem psal někde už mnohokrát a opakovat se nemá smysl.
Pro následující řádky je však tento aspekt poměrně důležitý.
Hned vysvětlím proč.

Skialpinismus je disciplína, která s lezením velmi úzce souvisí. Bez lyží se obejde málokterý ledolezec, výškový horolezec nebo v neposlední řadě člověk, který chce v zimních horách překonat za
den větší vzdálenost než jen od chaty ke
kadibudce. Co si budeme nalhávat, tvrzení, že se věnuji VŠEM lezeckým disci-

plínám, je v tomto ohledu poněkud nepřesné. Lyže doma mám, ale vytáhnu je
tak jednou, maximálně dvakrát za sezónu. Raději prostě jedu drtit lištu do Krasu. Mým snem vždycky každopádně bylo
podniknout nějaký lehčí zimní výstup na
kopec přiměřené velikosti s lyžemi na zádech a tato kouzelná prkýnka následně

použít pro sestup. O víkendu se taková
příležitost naskytla, a tak jsem neváhal
a na akci kývl. V plánu byla Mayerlrampe nebo Pallavicciniho kuloár v severní
stěně Grossglockneru. Počasí hlásí sice
trochu větrné, to nás však od chystaného výstupu neodradilo a v pátek v nekřesťansky ranních hodinách vyrážíme.

Horské uvědomění
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D O LO M I T Y

Oči mám sněhem
zaváté a rampouchem
málem srdce proklaté
ZIMNÍ LEZENÍ NA SASSO PORDOI

Kolmý drytooling v sedmé délce prvního pokusu

Přiznávám, to první rande bylo trochu
naslepo. Nevěděli jsme pořádně, co
od ní čekat, ale byli jsme odhodlaní
zabodovat u ní na první dobrou. Ona
však přišla rovnou v bílém závoji. To
nás zaskočilo. Byli jsme nezkušení,
trochu ostýchaví a nevěděli jsme
pořádně jak na to, tak nám dala košem.
Na druhém rande už to ale klaplo
a s Háčkem jsme tu západní stěnu
Sasso Pordoi nakonec vylezli.

Na konci prosince se nám za dva dny se
Zdendou „Háčkem” Hákem podařilo vylézt v zimě zřídka lezenou cestu „Via Fedele“ na Sasso Pordoi. Nebylo to ale jen
tak. Stěna nás pustila až na druhý pokus. Před Vánocemi jsme do toho nalezli
s Honzou Zahulou a Honzou Haisem, ale
hromady sněhu a vítr nás zpomalovaly
a nakonec i donutily to zapytlit v polovině stěny.
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Západní stěna Sasso Pordoi je známá
pro své parádní letní lezení. Je to hodně
kolmá stěna, která neskýtá moc slabin
v podobě žlabů, komínů ani ramp, které jsou většinou základem zimních cest.
Nicméně díky tomu, že „Via Fedele“ vede
stěnou v linii stoku vody, tak v zimě se
v horní třetině cesty tvoří pár ledových
délek. A právě těchto pár metrů ledu, které tam visí jako ozdoby vánočního stromku, upoutaly mou pozornost a daly celé
této jinak dost skalní cestě smysl.

PRVNÍ RANDE
Je odpoledne 21. prosinec a já, Honza
a Honza přejíždíme Passo Sella a hledáme parkoviště pod Sasso Pordoi. Sněží
tolik, že ani nevidíme naši pár set metrů
vzdálenou stěnu. Všichni jsme z toho trochu překvapení, i když k tomu vlastně nemáme důvod. V předpovědi psali, že má
trochu sněžit. Těkáme po sobě udivenýma očima ve snaze ujistit se, že vidíme

všichni to samé a že to není tak, jak jsme
si mysleli, že to bude. Touha po zimním
lezení s cepíny nás trochu zaslepila a my
ignorovali čirý fakt sněhové nadílky, která byla předem hlášená. Doufali jsme, že
připadne ta nejmenší z rozptylu předpovídaných hodnot sněhového sloupce srážek, čili tak 10 cm. Těsně před západem
slunce sněžení ustává a na parkovišti tu
máme pěkných 30 cm nového mokrého
sněhu. Mraky se rozhání a konečně vidíme i naši stěnu. Je celá bílá a od zapadajícího slunce se barví do nádherné oranžové.
Nebýt tohoto kouzelného momentu, kdy
nám poodkryla svoji krásu, tak si asi hledáme jiný program. Nicméně tohle v nás
vzbouzí takové vzrušení, že zasedáme nad
miskou cukroví od mojí mamky a dáváme
bojovou poradu. Díky tomu, že naše cesta není vystavená lavinovému nebezpečí,
není důvod to nejít aspoň zkusit. Víme, že
to bude celé zasněžené, budeme pomalí
a nejspíš to ani nevylezeme, ale jdeme

IKONA

SÉRIE EVROPSKÉ IKONY POKRAČUJE I V LETOŠNÍM ROČNÍKU

Horní část severní stěny Picu Urriellu při pohledu Col de Vallejo

Picu Urriellu
V národním parku Picos de Europa ční do
výšky 2.514 metrů hora Naranjo de Bulnes,
známá mezi místním obyvatelstvem
také jako Picu Urriellu. Pro mnoho
španělských horolezců je vyhledávaným
vrcholem, a to nejen kvůli nepsanému
pravidlu, které zní, že pokud se chcete
nazývat opravdovým alpinistou, musíte
nejprve vylézt na tuto horu. Každá cesta
nahoru je plná výzev a kvůli proměnlivým
povětrnostním podmínkám může být
náročné vrchol zdolat, i pokud zvolíte
trasu nejjednodušší.
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Vlastenectví
Picu Urriellu byl poprvé zdolán dne 5. srpna roku 1904. Toho dne spojilo konopné
lano dvě úplně odlišné sociální vrstvy. Gregorio Pérez, jednoduchý pastor z chudé
horské vsi lezl první, zatímco Pedro Pidal,
vážený šlechtic z Villaviciosy, ho následoval. Gregorio Pérez byl z těch dvou lepší lezec, ale Pedro Pidal jakožto iniciátor
podniku již měl s výstupy v okolí Chamonix předešlé zkušenosti. Ohledně rozdělení rolí byl Pidal později velmi upřímný:
„Nedělal jsem nic jiného, než že jsem dával
ruce a nohy tam, kam je dával Gregorio.“
Byl to těžký a nebezpečný výstup, obzvláště vezmeme-li v úvahu omezené
znalosti a lezeckou techniku z roku 1904.

KORUNA
Š PA N Ě L S K É H O
LEZENÍ

Poté, co na horu úspěšně vystoupali, Pidal
objasnil, že ho poháněla jakási směs vlastenectví, sportovní soutěživosti a poznávání neznámého: „Co bych si musel pomyslit o sobě a svých krajanech, když bych
se jednoho dne z novin dozvěděl, že jako
první zabodl svou vlajku na vrchol našeho panenského Picu Urriellu nějaký zahraniční lezec?“ Protože v roce 1904 ještě
v lezeckém arzenálu nebylo ani slaňování,
museli oba dobrodruzi po zdolání vrcholu z hory zase slézt. Vzhledem k náročnosti výstupu byl sestup možná ještě větším úspěchem než cesta nahoru. Cestou
dolů přišlo Pidalovi vhod, že u každého
těžkého místa nechal na skále uvázaný
kus lana, aby se jim s jeho pomocí lezlo

