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Už jsem pochopil, že za
většinu chytů je nutné
brát jen minimální
nutnou silou a že mnohé
jištění je iluzorního
a dekorativního
charakteru.
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Ony tady totiž ani žádné lišty nejsou. Spíš
obliny. I když dá se nazvat oblinou povrch,
před kterým by struhadlo zalezlo s hanbou
zpátky do kredence?

34
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.
„Normálka“ na
Kapelníka
foto: Jakub Cejpek
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Z obsahu eMontany doporučujeme:
Dobrý duch Borové skály. V srdci ho hřeje
Mt. Meru nebo Nanga Parbat
www.emontana.cz/rozhovor-reinhard-streif/

Dneska je to vybavení
takové, že když si někdo
někde rozbije hubu, tak
ho pustil jistič…

28
Na bytě máme docela dost pěkných hran a všech možných
koutů, že jsme si začali vymýšlet bouldery. Pár jich už má
přelez, ale několik stále čeká.

VĚCNĚ...
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I v tzv. sezónách (prosinec–únor nebo
Patnáct známých jmen se ale vrylo do naší
červenec–srpen) bývá škaredě, jen je větší
mysli a srdce, a nikdy na ně nezapomenou
pravděpodobnost, že bude zázrakem
jejich blízcí a kamarádi. Jejich příběh nekončí.
hezky. Mezi těmito sezónami ovšem máte
jistotu, že bude úplně nejhůř.
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Krásné léto ze severu přeje

A
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Veterán na campusu sílí
zásadně tím, že na něm
necvičí. Pro zlepšení
dynamického projevu stačí
lézt dynamickým projevem.

N

Nejbližší místo se signálem pro mobilní
telefon bylo vzdálené tři hodiny, a jakým
způsobem funguje, nebo nefunguje
přivolání pomoci, jsme raději ani
nezjišťovali.
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Začátek léta bývá obyčejně pro spoustu lezců příslibem nových dobrodružství
v lezeckých sportovních a horských oblastech Evropy a celého světa. Ne
však v roce 2020. Když píšu tyhle řádky, tak ještě zdaleka není jasné, jak se
situace třeba v Evropě bude vyvíjet a nakolik bude jednoduché, nebo naopak
nepřekonatelně složité se do některých lezeckých destinací podívat a užít si zde
to, co děláme všichni nejraději – boj s gravitací. Z tohoto důvodu jsme letošní
třetí Montanu z části připravili tak, aby bylo vidět, že krásné, zajímavé a mnohdy
i dobrodružné lezení je možné užít si i u nás v Čechách a na Moravě.
Začneme tím, na co u nás můžeme být i v rámci celé Evropy po právu pyšní.
Písek! Měkčí, tvrdší, krásně strukturovaný s kyzy nebo jen s holými stěnami
protknutými spárami a komíny všech možných šířek. Broumovsko, Český ráj,
Labák a okolí, to jsou oblasti, které přináší unikátní lezecké možnosti. A o tom, že
nemusíte být rození pískaři, a přesto si na písku zalezete, se rozepsal ve svém
výstižně nazvaném článku „Poprvé ve Skaláku“ Jakub Cejpek, kterého znáte spíš
ze článků s horskou tématikou, s fotkami alpských panoramat a ostrých hřebenů.
Tak jako nouze naučila Dalibora housti, dovedla i koronasituace Jakuba do míst,
kde se zrodilo české lezení, a místní pískovcové věže, které vyprodukovaly několik
generací vynikajících lezců, mu uhranuly.
K lezení na písku patří celá řada pravidel a pravidla je občas dobré si
připomínat. Proto i v této Montaně pokračuje seriál Lidie Čačkové. Ta si k sobě
tentokrát přizvala dvě zcela odlišné osobnosti české lezecké scény:
Adama Ondru, nejlepšího sportovního lezce vůbec (je to vůbec třeba psát?),
a Petra Špeka Slaninu, jednoho z nejlepších, a co do prvovýstupů také
nejproduktivnějších pískařů, a s nimi v této a v dalších třech Montanách bude
diskutovat právě o pravidlech lezení na písku.
Ale není to jen písek, na čem se může český lezoucí človíček vyřádit. Na severu,
v příhraničních oblastech republiky, jsou dvě velké žulové oblasti. Jizerská žula je
asi obecně známější, a proto se v této Montaně obsáhle věnujeme té méně známé
žule rychlebské. Jsem přesvědčený, že po přečtení článku od Honzy Navrátila, ať
už bouldrista, sportovní lezec nebo tradicionalista, určitě dostanete chuť vyrazit
do polozapomenuté oblasti Rychlebských hor a objevovat místní specifika
„drsného“ lezení.
No a samozřejmě máme u nás i vápno, které je koncentrované v Českém
a Moravském krasu. Adam Ondra sice aktuálně přelezl v Srbsku nejtěžší cestu
v Čechách „Bohemian Rhapsody“ za 11+ (9a+), ale jeho domovskou oblastí je kras
Moravský a o něm, i o tom, jak se dá trénovat v době koronavirové, se rozepsal
Denis Pail.
Letos si také 31. května připomínáme tragédii, při které v peruánských Andách
zahynulo čtrnáct členů československé expedice, kteří se právě na domácích
skalách v tehdejším ČSSR, ať už na písku, vápně nebo žule za minulého režimu
tvrdě připravovali na skvělé výkony v horách. Této smutné události se věnuje
obsáhlý materiál, který do letošní třetí Montany připravila Alena Čepelková, a díky
její precizní práci si každý z vás může na tragicky zesnulé horolezce zavzpomínat
třeba jen tím, že si v létě přeleze některý z jejich prvovýstupů.
Na závěr netradičně jedno poděkování. Současná situace
kolem pandemie Covid-19 se samozřejmě dotkla i samotné
Montany. Ale my se toho nebojíme, a proto v rukou právě držíte
časopis, který má 96 stran, vypustili jsme do světa první promo
video Montany, rozeslali první velký newsletter a chceme tak
teď poděkovat těm partnerům, kteří i přes problémy, které jsou,
i které teprve přijdou, nám zachovali přízeň a stále podporují svou inzercí nejstarší
lezecký časopis u nás. Díky!

L E Z E

ČESKÝ RÁJ

PO PRV É
VE S K AL Á K U

A URČITĚ NE NAPOSLEDY
BUĎ PŘIPRAVEN NA NEJHORŠÍ A DOUFEJ V NEJLEPŠÍ. S TOUTO
HONOSNOU MYŠLENKOU JSEM V DUBNU ODJÍŽDĚL DO
ČESKÉHO RÁJE. ČEKALO MĚ PRVNÍ ŘÁDNÉ LEZENÍ NA PÍSKU
NEJEN V TÉTO SEZÓNĚ, ALE VÍCEMÉNĚ I V ŽIVOTĚ. HISTORKY
KOLUJÍCÍ LEZECKÝMI KULOÁRY MĚ NALADILY NA SPEKTRUM
ZÁŽITKŮ OD TĚCH VELKOLEPÝCH PO TY VRAŽEDNÉ. TYTO
ŘÁDKY MAJÍ AMBICI DOKÁZAT NEJEN TO, ŽE JSEM PŘEŽIL, ALE
ŽE MĚ ESTETIKA A ATMOSFÉRA PÍSKOVCOVÝCH VĚŽÍ UCHVÁTILY.
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RYCHLEBSKÉ HORY

Rychleby pod kůží
„On vlastně nejstarší lezecký terén je ten
Smolný vrch, ty Venušiny misky. Tam ještě po Němcích jsou takový železný kramle.
Oni tam měli takovou jako ferátu. To byla
lezecká cesta, no, byly tam takový trojkový kroky v tým.“ Přerušuje třívteřinové ticho našeho rozhovoru Bohumil Hajzera,
kterýžto je zosobněním historie lezení
v Rychlebských horách. K lezení poprvé

přičichl v roce 1962 a už o rok později
vylezl – právě na Smolném vrchu – první
rychlebský bouldrový směr Hlavonožec
(dnes 5B). Tehdy jen v rámci tréninku na
velké hory; takže v pohorkách.
V 70. a 80. letech se tu podrážky kožených horolezeckých bot nervózně otiskovaly do hlíny pod dosud nezlezenými
masivy, aby se pak odvážně šplhaly po

drolivých stěnách. Odpolední ticho bukového lesa tu a tam rozezvonilo několik
kovových úderů kladiva o majzlík těžce
se sunoucí do nitra skály. Díra pro nový
kruh. Cesty na hrubozrnné rychlebské
žule se tu dělaly po pískařsku. Nutno
však podotknout, že lezení v Bohem zapomenutém kraji, který od sousedního
Polska odděluje několik tisícových vrcho-

Smolný vrch – „Craft durch Oi!“ 7-. Kolik oblin udržíš.
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KARANTÉNA

Život pro lezce
v karanténě
není žádná
sranda aneb

Jak z toho
nezešílet

Slovo korona se nyní skloňuje po celém světě! Každý ho zná a jen tak se z dějin nevytratí. Všichni si
procházíme osobní krizí, ať už v práci nebo v osobním životě. Spousta věcí se změnila a život není
takový, jaký býval. Ale všechno to jednou skončí a zase budeme fungovat normálně. A já už nebudu mít
zapařenou hubu od roušky a budu si moct koupit letenku do Španělska.

Odjel jsem zrovna do Ospu za lezením
a dva dny nato vyhlásila vláda stav nouze a uzavření hranic. Dlouho jsem váhal,
zda se vrátit, ještě než je zavřou úplně, ale
uvědomil jsem si, že tady v Ospu to bude
úplně stejné jako u nás. Takže jsem se nakonec rozhodl zůstat na neurčito. Navíc
jsem měl rozlezený projekt a vypadalo to,
že bych ho mohl vylézt. Lezec udělá cokoliv, jen aby to vylezl. Nakonec jsme se
po týdnu lezení rozhodli, že se vrátíme
domů. Projekt nakonec zůstal nepřelezený, ale to už tak bývá. Někdy se daří a někdy ne. O to větší je motivace se vrátit.

Karanténa
Po příjezdu domů mě čekalo peklo. Žádné vycházení, žádné lezení, žádná prá-
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ce, prostě nic. Právě mi nastala čtrnáctidenní karanténa, a já nikdy nebyl takto
dlouho zavřený doma. Říkal jsem si: „Co
budu dělat? Dořeším si resty do školy,
do práce, uklidím si pokoj a rozkoukám
nějaký seriál. Jenomže lezení je pro mě
obrovská droga. Jsem na něm plně závislý a žiju celou svou duší jen pro něj.
Uvědomil jsem si, že pokud nebudu lézt
a trénovat, nebudu dost silný, abych poté,
co mi vyprší karanténa, mohl jet do skal
zkoušet rozdělané projekty. Takže jsem si
sedl ke stolu, vzal si papír a tužku a začal
si čmárat na papír tréninkový plán. A jak
takový Denisův tréninkový plán vypadá?
Tak pojďme na to!
Bydlím v centru Brna v bytě 2+1 společně se siláky Štěpánem Volfem, Jakubem Konečným a Michalem Žůrkem.

L E Z EC K Á P R AV I D L A

Adam Ondra v „Tsunami“ Xb, Chrámové stěny, Teplice

foto: Claudia Ziegler

Tentokrát jsem na téma
lezeckých pravidel vyzpovídala
dva z našich výborných lezců.
Petra Slaninu alias Špeka jako
zástupce klasických pískařů
a Adama Ondru za sportovní
lezce. Oběma moc děkuji.
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ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM

Panoramatické výhledy při lezení v Prokletých horách

Prokleté hory už nejsou prokleté
Prokleté hory, většině lidem neznámé, ležící kdesi na hranicích Albánie a Černé Hory. Ať jsem o nich řekl
komukoliv, většinou se mě každý ptal, kdeže tyto hory jsou. Stejně tak jsem se ptal i já kamaráda, který mi
o nich poprvé řekl. Měly to být panenské hory. Minimum lezeckých cest, divočina, bez mobilního signálu
a o turistech ani nemluvě. Prostě zapomenuté hory.

Myšlenku na ně jsem nemohl dostat
z hlavy a jednou jsem o nich utrousil pár
slov svému parťákovi. Co čert nechtěl,
řekl mi, že to zní skvěle a jestli do toho
půjdeme. Něco takového jsem nemohl
odmítnout. Jedeme do Prokletých hor!
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Můj plán byl však dost odlišný od toho
jeho. Já si tam chtěl vylézt pár cest klasicky, a on se do toho hodlal pořádně opřít
a navrtat tam nějaké cesty nové. Dokonce se nám podařilo sehnat pro naše plány
i sponzory, a tak jsem nakonec nic nena-

mítal, protože jsem věděl, že tímto tam
přilákáme další lezce, kteří by si třeba na
klasické cesty netroufli.
Přišel den D a my se vydali na naši akci
do Vusanje, černohorské vesnice, odkud
se pokračuje už po svých do hor. Z par-

D

ne 31. května 1970 pohřbila všechny
sny a plány účastníků československé
expedice do peruánských And lavina. A to
doslova: obrovská masa ledu a kamení,
uvolněná z vrcholu Huascaránu v důsledku
zemětřesení, se přehnala přes jejich
základní tábor a nezanechala po něm
ani stopu. Nikdo z přítomných nepřežil.
Tragédie, která postihla naše horolezce,
se stala součástí jedné z největších
světových přírodních katastrof, při níž
našlo smrt přes sedmdesát tisíc Peruánců.
Zničena byla infrastruktura obrovského
území.
Podobná slova se stejným obsahem
sdělení zaznívají letos ze všech možných
médií díky padesátému výročí této
tragické události, největší v dějinách
našeho horolezectví a expedičního
horolezectví vůbec. Snad všechno již bylo
popsáno, zaznamenáno a vysloveno a zdá
se, že těžko už může být řečeno něco
nového. Přesto jsem se pokusila podívat

se na záležitost starou padesát let svým
vlastním pohledem. Vždyť žiju v Liberci,
místě, kde to všechno začalo.
„CO BY, KDYBY…“
Kdyby byli bývali nezatrhli Aljašku
a kdyby se místo toho neodjelo do
Peru, kdyby si expedice nepostavila
základní tábor tam, kde postavila, kdyby
si naplánovala z něj odjet o den dřív…
o tom již nemá smysl přemýšlet. Ale
každý z horolezců si musí vyřešit, zda
je připraven přijmout osud, který ho
v horách možná čeká, aniž by on sám
udělal nějakou chybu. A věří, že ji neudělá,
tak jako tomu jistě věřil i Ivan Bortel. Ale
je to skutečně osud, který řídí naše kroky,
a nic proti němu nezmůžeme?
Husitský kněz Aleš Jaluška už padesát
let slouží u horolezeckého památníku
ve Skaláku bohoslužbu za své kamarády,
kteří v roce 1970 v Peru pod Huascaránem
zemřeli. Dovolím si ocitovat jeho slova:

„Párkrát jsem se hádal s Pánembohem, když jsem na teologické fakultě hledal svou víru, proč neštěstí dopustil. Mnohokrát mi to vrtalo hlavou, ale přišel jsem
jen na to, že přírodní zákony fungují. Zákonodárce je nějakým způsobem definoval
a já nerozumím ani té definici, natož samotnému zákonodárci. Ale že mu nerozumím, neznamená, že nefungují. A mnohokrát jsem si vybavil Ajška Černíka, který mi
vysvětloval, že když se pohne zemská kra
o centimetr, tak tady spadnou mrakodrapy.
Otřesou se hory. A co lidi zmůžeme proti velkým horám? Na otázku, jestli to byl
osud, odpovím, že ne. Jde o věci, které jsou
v rámci lidské svobody. Já, člověk, se můžu
rozhodnout. Já, člověk, jsem se rozhodl, že
to chci zažít, a já, člověk, jsem se rozhodl, že proto pojedu do Peru, když mám tu
možnost. Já, člověk, jsem se neptal Pánaboha, jestli je to v souladu s přírodními zákony a zda kry nejsou těsně před srážkou.
Nejde tak o špatnou chvíli na špatném

PERU 1970
5 0 L E T O D N E J V Ě TŠ Í H O RO L E Z EC K É T R AG É D I E V D Ě J I N ÁC H Č E S KO S LOV E N S K A
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