
ohlédnutí Za
rokem 2OO3
Jako již tradičně přinášíme v prvním čísle
roku ohlédnutí za loňskou sezonou- Tak jako

každý rok se snažÍme posbírat co nejvíce
informací o tom, co kde a jak. oproti
minulým letŮm je zde ale malá změna- Lid

lezecký je vpravdě lidem soutěŽiým, a proto

patříVal tento článek vždy k jedněm

z nejkontroverznějších. Jak to, že o něm
píšou a o mně ne, není tohle náhodou
myšleno ironicky, o téhle akci mluvili kluci
trochu jinak, o čem to tu píše, tohle ve světě

nikoho nezajímá, to už běhají babky s nŮší
atd.

sám jsem měl kdysi bouřlivou vyměnu

názorŮ ohledně jednoho otazníku za větou.

(,,Vylezl 8c+?")-
A proto od letošního roku přistupujeme

k malé změně' ,,Sezonu" pojÍmáme jako

ohlédnutí očima někoho konkrétního. Letos
je to Radek ,,Zoban'' Lienerth, Rosťa
Tomanec a Petr Resch.

NásledujícÍ text berte tedy tak, že čtete
pohled na uplynulou lezeckou sezonu tak, iak
jí viděli oba ýše jmenovaní. KoneckoncŮ,
oceněné Výstupy roku jsou na stránkách
čus, xdo čte pravidelně Montanu o leckteré

z popisovaných akcí si již přečetl, a ať se
snaŽÍte sebevíc, názory jsou vždy subjektivní-

S ohledem na další rok vám budeme
vděční za informace o ýstupech, o kteých
si myslíte, Že by se měly v tomto článku

objevit' Zároveň vítáme všechny zájemce

o napsání podobného uceleného pohledu.

Budeme se totiž snaŽit, aby na téchto

stránkách postupně dostali prostor všichni

ti, kteří si myslí, že mají co říct.

Dopředu ale upozorňujeme, Že je to práce

náročná a nevděčná.

Ve znamení střední veIikosti
Asi tak nějak bychom mohli nazvat uplynulou

sezonu lezenív horských a Velehorských oblas-

tech Evropy a světa z pohledu našich lezců.

oproti sezonám minulým se dá říct, Že Vel-

mi výrazně narostly aktivity Ve středních horách,

zejména co se týče těŽkého volného lezení.

ohledně expedic chybějí v naŠem Výčtu Peru

a Patagonie. Budto se nelezlo vůbec a nebo

nezadařilo, takŽe snad někdy příště.

No a teďtedy k tomu, co se konalo a hlav_

ně zadařilo.

Kopce vysoké a nejvyšší
UŽ standard ÚspěŠného a asi v současné do-

bě nejZkušenějšÍho osmitisícovkáře potvrdi l Ra-

dek Jaroš. Spolu s Minaříkem a Maškem se
jim zadařil \rýStup V lehkém expedičním stylu

normálkou na Broad Peak 8.047 m (Viz Monta-

na 6/o3)' V záměru měli ještě i K2, ale tady
plán o výstup Zhatilo počasí a podmínky, tak-

Že Abruzziho Žebro nepustilo. MůŽe se říct ,,nor-

málka", ale zkuste si uspořádat alespoň jed-

i.*

nu expedici tak jak Radek! A Že jich uŽ má na

kontě poŽehnaně. TakŽe můŽeme polemizo-

Vat o Výstupech z hlediska sportovně lezecké

hodnoty, a|e nemůŽeme upÍÍat styl a fakt, Že

se jedná o Špičkové fyzické Wkony.
V kategorii posněŽených niŽších kopců se

bohuŽel nic převratného neurodilo. Plány byly

od velmi skromných, yýstup normálkou na

Shivling, expedice HK Letohrad, aŽ po pokusy

o prvovýStupy nezlezenými stěnami, nebo na

nevylezené vrcholy.

Pro expedici Mountain Ski R. Bauma a ko-

lektivu, která se pokoušela o prvovýstup na

nezlezený Peak 38 7.591 m V oblasti EVe-

restu, znamenaly stop obrovské trhliny, které

nebylo moŽné překonat bez těŽké expediční

techniky a taktiky. Paradoxně tak skončili
V místech, odkud uŽ předpokládali konec le-

zeckého terénu a sníh a led aŽ k vrcholu.

Expedice Annapurna lV 7.525 m (M6/03
a toto čÍslo) měla cíl jeŠtě impozantnější' Po-

kus o dva prvo\ýstupy, z toho jeden V čistě
alpském stylu přes tři kilometry vysoký JZ pi-

líř. o pilíř se chtěli pokusit J. Doudlebský a R.

Lienerth' Nakonec vzhledem k charakteru stě-

ny skončily oba týmy dohromady u k|asické

expediční taktiky a společného směru v J]Z

Stěně. Po zásahuC2lavinou a nárůstu objek-

tivního nebezpečí nad únosnou úroveň expe-

dice ukončila činnost na kopci Ve uýŠce 6.450
m, cca 15o-2O0 m od sněhového jiŽního hře-

bene.
Zjarní sezony pak evidujeme ještě pokus

o DhaulágiÍí ll 7.757 m, kdy se expedici sice

ř.l'

t



nezadaři|o dosáhnout Vrcho|, a|e |\4. Heczkovi
Se ZadařiIo sjet na lyŽích z7.2oo m a ziska|
tak skialpinistický výkon roku.

TaktéŽ se uskutečni|a i expedice, jejímŽ cí
lem byl pokus o EVereSt, a to ze Severní stra-
ny, normálkou. BohuŽeI o této eXpedici je té-
měř nula informací, kromě toho, Že P. Macho|d
Sje| na snowboardu velký úsek této cesty' Bo
huŽe| informace, které jsem získal, jsou velmi
nepřesné a proto o tomto be1esporu zajima.
vém počinu nemohu napsat VÍc. Nicméně přÉ

ště bych doporučil Vzít si s Sebou sklonoměr.

Poěiny expediční,
leě kopce niŽší
Kategorie letos velmi chudá, nebo se |ezci
zdráhají své uýkony pub|ikovat. Nicméně sem
s tím, co Víme.

Patagonie, leden 2oo3. |\4. Holeček a T'

Rinn Si uŽili takové počasí, Že téměř nevy|ezIi

ze stanu. o měsíc později bylo V ob|asti přes
14 dní hezkého počasí, a|e to uŽ byli kluci zpět
V Evropě. To je prostě smůla.

Nicméně M. Holeček si tuto smů|u dosta-
tečně vynahradil v létě. oblíbená destinace
Kyrgyzstán a kopec Pik october 3.850 a SZ

stěna (viz Montana 6/03). optimální jeviště
pro skupinku stěnových povalečů M. Ho|eč

ka, D. Štastného a o. VaŠka. V 800m stěně
vytyčili Iinii nesoucí náZeV ochtokurova pa

beda a kIasifikaci jako obvykle neŠetřili. 8+/
A4' i kdyŽ spÍš by asi by|o na místě pozna
menat, Že Stěna neŠetřilaje. Po p|ném práVu
jeden z VýStupů rokU, a to V kategorii Velkých
stěn.

Poslední expedice roku 2003 odlétaIa aŽ

Začátkem Iistopadu a cílem by|o neobvyklé
africké Mali. T. Skinner a P. Piana Zde na skalní
masily zvané Ruka Fatimy vytyčili několik cest.
P. Jonák, V' Šatava, lvl. Benian a P. Piecho
WicZ si kÍomě malárle dovezli Z Afriky první opa
kovánÍ ne.1těžší cesty dvou \^ýŠe Zmíněných pá-

nů, a to ,,Hartmattan Rodeo" klas' 5'13a. Ces-
tu daIi sice jen AF, a|e zato kdyŽ zváŽíme pod-

mÍnky, tak Vy byste měli náladu na RP pokus
V padesátistupňovém vedru? (Více V tomto čís-
le)

Druhá skupinka T. Zakorys, R. Tilňák' L'
Šlechta pak na VěŽ Kaga Tondo vyrobila
,.prváč" ,,Forsakala bimbaso" kIasifikace 8
UlAA. Na Ce|ko\^ý RP a|e taky nějak neby| mo

rál'
TakŽe k|uci, h|avně se uzdÍavte a příště

bych doporuČoval nějaká fungujicí antimaIari

ka.

Střední holy
- kategorie nejobsáhIejší
Výstup Íoku V kategorii sportovních cest V ho-

rách, dvě čestná uznání a spousta dalŠích
cest.

Tofana di Rozes se od letoška můŽe po-

chIubit dvěma noými cestami. T. Sobotka' L'
Mázl a o. BeneŠ zde udě|ali dva prvo\^ýstupy.

Prvním je ,,Czech Direct" klas. 9+ s férovými
pískařskými od|ezy. Navíc pný se občas se
kajÍ lana a tak. Druhý ,,Dream of Tofana" 'je
jeŠtě o něco léŽší 9+/7o , ale zase o něco
sportovnější. TakŽe si můŽete Vybrat, mys|ím,
Že domácÍ nebudou do prvniho opakovánÍ moc
spěchat.

Da|Ším \.ýborným \4'stupem |oňské sezony
je RP přelez (kromě páté _ ne k|íčové _ délky,
kterou přelezl sty|em RK) cesty Akut na Cimu
ovest. Impozantně převislá linje' k|íčová dél-
ka za 9+/L0_ a její RP ska|p pro D. .Janáka
a S. Hovance. Po práVu dalŠí čestné uznání
ČHS.

Na Čimách bylo vylezeno i několik dalších
solidnÍch cest, jako třeba Pilier veveričiek 8
AF, nebo Phantom der Zinne 9/AO, a to od

fantóma |oňské sezony P. Kryzeho. lv]imo tyto

těŽké cesty v Do|omitech, jako třeba i AF ces
ty přes rybu (9_) na |VlarmoIadě, přidal Pavel
i tri|ogii veIkých severních stěn. Matterhorn
cesta bratří Schmidtů, Eiger _ kIasikU,
Grandes Jorasses _ WalkerůV pilíř, k tomu ješ-

tě připočtěte několik dalŠích \ýstupů V oblaS-
ti Mt. Blancu a vý|et do Států. Pardon' ještě

Tatry. o tom ale zvlášť.

Vysoké Tatry
Jako uŽ kaŽdý rok, veIká |ezecká aktivita, ale
velmi málo informací' TakŽe neváhejte a piště
či mejlujte.

Za |etoŠek stojí rozhodně za povŠimnutÍ Vel

ký KeŽmarský _ Pochy|ý 8 oS, Total FÍee )azz
8+ oS a zejména Ž|uté strechy 8 AF vŠe P.

|\ryze a rozličnÍ spolulezci'
Následuje Lomničák' a to zimním přelezem

PŠeničníka 7_, letní oS Šokuj opicu 8+/9_
opět P. Kryze a různi spoluIezci.

No a aby to nebylo tak monotónní, připoju-
ji ještě jednodenní oS Kaskád na Ve|kou Ja-

Vorovou VeŽu, cesta sice pouze za 7+, nicmé
ně alpinismus jak se patří a zápis do deníčku
R. Lienertha a P. KoČvary.

Ze Zimy je snad Ještě méné zpráv neŽ z lé
ta, a tak jediné o čem se můŽeme Zmínit je
pře|ez cesty Pankiewicz Wo|f V SV stěně lvl|y-

nárlka 6+/A2 P. Weisser a R. LieneÍth. opět
nic v KaČacim múru, nebro Javorákách. lnspi-

rací by snad moh|y b:it přelezy Dodo Kopa|da

v Čiernej Javorovej a i jiných míStech Tater.

Yosemity
CeIkem velká skupinka českých |ezců se opět
sešla na podzim V Yosemitském Údolí. Co se
týká Vo|ného lezení, dominoval Hudy' kterému
se kromě několika delŠích k|asik Zadařil i pře

lez známého bou|dru ''Midnight lighting". No

a v hákovačkách se flákal P. |\ryze s R. Ju-

rečkou. No ajak si chIapci představuji f|áká-

ni', za třitýdenní pobyt vylezli Sa|athe WalI

a Shield na E| Cap a navíc Regular Route na

Half Dome. TakŽe asi tak...
Zoban

Bouldery
Tak uŽ to vypadá' Že Se V České kotlině ko
nečně začíná poněkud víc rozmáhat boulde
ring na přírodních ska|ách. ,,PoIehávání" pod
převis|ými břichy dvoumetrových kamenů ne
ní uŽ doménou několika málo nadšenců, a|e

věnují se mu i tradicionisticky Za|oŽení ,,ob|é_

hači" Velkých Stěn a rozrůstá se neJen rodina
bou|deristů, a|e přib)ivá také očištěných ka-

menů a Ce|ých oblastí. -Jesenicko, ostaŠ,
SněŽník' Loučovice... jsou ty největŠí' Labák
nejvÍc tvrdí muziku. A jak by ne, kdyŽ tu půSo-

bí bezesporu nejlepší boulderista tuzemska,
Rosťa Štefánek. Právě díky Rosťově |oňské
mu parádnímu kousku ,,Dobrák od kosti 8B,u

B+ Fb" máme u nás moŽnost konfrontace se
silnějším světem, ktený nám na kamenech řád-

ně utek|. To, Že je ',Dobrák ..." skutečně tak-
h|e Vysoko oklasifikovaný opráVněně, dokazo-
val Rosťa v průběhu celého roku. Série ,,La

Boule direkt88", ,,F|achmann 88", pět bou|de-

rŮ za 8^+/B' desítka 8A+, minimálně dvacet
8A a řada dalŠich hovoři la VŠe.



Teprve po překonání \rýÍazné propasti za

Štefánkem se dostáváme k VyrovnanějŠímu
zbytku naší boulderové populace. UŽ na jaře

zúročil svou vynikající formu Andrej chrasti-
na, kdyŽ se mu Ve švýcarském Magicwoodu
povedlo poměrně rychlé přelezení ,,Unendli-
che Geschichte ll 8A+''' škoda' Že mu pracov-

ní povinnosti nedovolily sérii ÍoZšířit (přesto

pár dalŠích osmiček). No a pak Se taky doce-

la dařilo mně. Na Petrohradu jsme se koneč_

ně zaměřili na těŽší projekty a \rýsledkem jsou

dVě 8A+, ,,Nášup" a ,,Špekmen". Navíc ještě

asi desítka 8A. A jedno z těch specifičtějších
a tedy dlouho odolávajících VŠem atakům na

opakování (No Entry) přelezl př!emný objev loň-

ského roku, Martin Spilka. To, Že 8A Fb není

Žádná procházka růŽovým sadem, dokazuje
fakt, Že V|oni uŽ nikdo jiný podobný ýkon ne_

předvedl, nebo se jím přinejmenším nepochlu-
bil. A tak se jistě budeme těŠit na letošnÍ se-

Zonu, kdy se dá určitě čekat da|ší z\nýšení obli_

by boulderingu a s ním i zvýŠení ce|kové úrov-

ně |ezenÍ šutrů u nás. osobně bych sázel na

Karla Hegra (letos dvakrát 7C+ a sousta 7C),

kluky z Plzně (Štěpán Neustupný i Martin Pe-

likán Vloni 8A traverz), Zdendu Resche (max'

7c+), ale určitě i na moravské siláky' kteří by

konečně mohli své opiČí umění přenáŠet ve

větŠí mi7e z laminátu do přírody.

Petr Resch

SkáIy 2oo3

Mráza, co rok, to 9a. oS 8b| (Praniania, St.

Lege0
Adam Ondra (10 let), OS 2 x1O !

Tereza Kysilková (17)' oS 7c+'
MíŠa Drlíková' druhé 8b

Ce|ý rok jsem se spíše připravoval na to, jak

se mi konečně tuto těŽkou a nevděčnou úlohu
podaří odmítnout, neŽ na to, jak se jí co nejlépe
zhostit. Nakonec jsem byl přesto na poslední
chvíIi Montanou poŽádán a přemluven, jenŽe

práVě proto se obávám, Že shrnutí bude mít
ještě větŠí nedostatky neŽ obvykle.

Tedy. Tomáš Mrázek se vloni sice zaměřil
na Mistrovství světa, a|e svoje 9a opět stihl'
a to uŽ V únoru. Bleskově zopakoval Sanjski
paar extension, 9a, Misja Pec, a tojako druhý
po domácím Urošovi Perkovi (Lubljana). Letos

bytoho měl ,,nahrnout" opravdu hodně. Tyjeho
přelezy 9a za tři dny, to je přece jen takové
polechtání. UŽ v prosinci odjel Tomáš na

tříměsíční V.ýjezd do ŠpaněI a jistě také do

Francie.
skVěIý na skalách je teprve desetiletý Adam

Ondra. Dosud jsem ho viděl lézt ještě jako

šesti|etého na Stěně v Kuřimi, ovšem podle

těch soupisů, které se objevují uŽ pravidelně

v ,,a jdi", to musí b'ýÍ'záŽiIek vidět jej lézt. Dvě

1_0- on sight: Slimline a out of Berlin' Další
dvě 10- RP: Ruptur a Fanal. Výčet ,,osmáček"
RP (nebo PP, nebo Pepe?... Ten byl v Africe.

Aha...) v ltálii, Francii a ospu by zabral další
dva řádky. Ale Corto, Samsaru a Gillotinu
v ospu rád vzpomenu ' ,,ro zná kaŽdý''
(Cimrman). Mě osobně bude Zajímat, které

VytrValostnÍ 8a dá on sight| Že dá, to je jiSté'

Hlavně, ondro, prestiŽní Randu (8a+) v Masso-

ne, zkouŠej jedině on sight, nejhůře flash!

Neboť to by byla exploze i V ltálii. Tuto cestu

Zná téměř celá světová elita'
V Ženách to podle mě letos na skalách

,,vyhrála" MíŠa Drlíková. Simona Ulmonová si

na těŽké přelezy brousila zuby také, ale
zranéný prst jí opět plány, kdyŽ ne překazil,

tak určitě řádně zredukoval. Čtyři ,,desetmi-
nusky" ve Frankenjuře jsou Sice dobrou
vizitkou, ale pro Simčiny schopnosti spíŠe
malou náplastí. Tedy po pořádku. Míša:
Abregenieí, 8b, Saint Leger, před tím smekne

kaŽdý chlap' Další čtyři 8a, 8a/a+ a 8a+
(overdose, 8a+) si přivezla odsud anebo ze
zakázané a zde rozhodně nejmenované oblasti
(psst|) Lourmarin. Simča vozila přelezy
z Frankenjury (tajně a ,,na černo"): Slimline,
10-, osho, 10- (to kdysi hodnotil TomáŠ

Doubravský jako těŽké, hmm...), Witchcraft'
10_ a Frankenstein, 9+/1o- (ten Simoně nějak

nedá spát!).
Nesmíme konečně zapomínat ani na

.juniorky, které se k naší radosti ,,rozlézají'' i

na skalách. Jedničkou je stále Tereza
Kysilková. Ve svých šestnácti letech Vylezla

dvě 8a: Phet Maak v Thajsku (čerstvě i 8b -
Jai Dum, ale to patří uŽ do další sezóny) a La

Cucina v Massone. Jedno 7c+ dala on sight!

Gilles No Limits, sektor Cat Wall, Thajsko. La

Cucinu, která by|a dříve hodnocena 7c+,takŽe
patří k lehČím 8a, vylezla ve třinácti letech (!)

její mladší konkurentka Silvie Rajfová.

Nejsem rozhodně odborníkem na pÍsek, a
proto k mým uším doléhají jen ,,nejhIasitější"
výkony. Luboš Máz| spolu s da|Šími borci se
stará o to, aby pískovcové stěny a převisy

nezarůstaly mechem. No, často ten mech

,,škrábe'' někdo jiný, zato Luboš vymetá
pavučinky stylem RP _ a mnohdy i z komínů a

spár (brr). PíŠu zde jen jeho první přelezy' l

těch je dost: PostřiŽiny, Xb (dle Luboše 8a
franc.), PP, věŽ Přísaha, Ádr. Krok Sun oposum,
Xc (8ala+), PP, Vraní oko, Ádr. Nejstabší máte
padáka, Xla (8b)' RP, věŽ Diktátor' Labák' Levý

břeh. Tak a jeŠtě Příhrazy, samozřejmě 1. RP:

Lineární regrese, Xc (8a+). Nemenší pochvalu

by si zaslouŽili _ a také ZaslouŽí- tvůrci těchto
cest' Simona Ulmonová vylezla v Labáku
Bezzubého Yuchena, Xa (tedy 7c+? Labák dělá
v pískovcové klasifikaci trochu zmatek).

Na závěr bych neměl opomenout unikátní

sólo Jardy Maršíka Big Wallu' Vlllc! ovšem'
jako mnozí přede mnou, nerad bych povzbudiI

k podobným výkonům další sólisty. Není to
bezpečná zábava v tomto uŽ tak dost ne-

bezpečném sportu. Hold Jardovi ovšem
VzdáVám také.

Rosťa Zico T.


