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Povala Cup 2010

text: Kubo Kováčik, foto: Vlado Linek
Kazova povala je už hotová, zimné tréningy fičia naplno, a tak prišiel
čas usporiadať staré, tradičné, predvianočné preteky Povala cup, ktoré
sa konali pod záštitou HK Filozof. Posledný ročník Povala Cupu sa
konal v roku 2001, bol najvyšší čas ho oprášiť.
Povala sa pomaličky napĺňala lezcami a hlavne silným podporným
tímom. Hneď od začiatku sa celé podujatie nieslo v duchu športu a tak
sa na zahriatie všetci potúžili dobrým bylinkovým čajíkom od Aňušky a
ľahkými bouldríkmi. Z obavy o veľký pretlak lezcov na malej povale
sme to s pozvánkami príliš nepreháňali, trochu nás však prekvapilo, že
s úmyslom zasúťažiť si, prišlo iba 5 chalanov. Ostaným, čo účasť len
sľubovali sme zapísali absencie a snáď nabudúce sa polepšia.
Prvú disciplínu tvorilo vytrvalostné koliečko. Krátke, pekné kroky po
veľkých madlách v 45 stupňovom previse bez časového obmedzenia.
Proste lezieš až kým nespadneš od vyčerpania. Za burácania
podporného tímu najviac vydržal Ivan Zibala, ktorý spravil 79 krokov.
Keď všetci doliezli, prišla na rad druhá disciplína - lezenie na vytrvalosť
s časovým obmedzením 2 minúty. Zaujímavé bolo, že väčšina spravila
viac krokov ako v prvej disciplíne. Najviac krokov sa podarilo urobiť
Lukášovi Adamkovi, 67 krokov. Počas príjemnej lezeckej atmosféry sa
po dlhom presviedčaní vytvoril aj trojčlenný dievčenský tím. Nesúťažne
si zapretekala aj Aňa, zo súťažiacich sa najviac zadarilo Zdenke
Bírovej, ktorá dala 29 v prvej a 30 krokov v druhej disciplíne. Baby
mali časové obmedzenie skrátené na 1 minútu. Čerešničkou na torte
bola tretia disciplína, zhybíky za tri minúty. Tu bolo dôležité zvoliť
správnu stratégiu, koľko zhybovať a koľko oddychovať. Najviac sa
systém osvedčil Lukášovi Adamkovi a Mišovi Durmekovi, ktorí spravili
po 41 zhybov.

Pre baby to nebola práve najsilnešia disciplína. Po zhyboch sme zistili,
že Lukáš Adamko a Ivan Zibala majú rovnaký počet bodov. Ako
rozstrel sme vybrali vis na chytoch. Asi najväčšiu rolu tu zohrala
psychika a aj keď obidvaja do toho dali maximum, víťaz mohol byť iba
jeden. Ivan nakoniec vydržal o 4 sekundy dlhšie a stal sa tak víťazom
pretekov. Víťazi si ešte užili burácanie pri vyhlásení výsledkov, rozdali
sme diplomy a ceny a s dobrým pocitom z lezenia a napuchnutými
predlaktiami sme sa presunuli na vianočné trhy. Pri vínku a teplej
lokši, zamrznutí a príjemne unavení sme zavŕšili toto príjemné
stretnutie.
Ďakujem všetkým pretekárom, skvelým divákom, Edovi Hillerovi,
Kazovi a Ani a zároveň všetkých pozývam na ďalšie kolo Povala Cupu,
ktoré sa uskutoční opäť pred Vianocami.

Takto búši víťaz Povala Cupu Ivan Zibala.

Lukáš Kladivo drtí aj chyty.

Výsledky
muži
1. Ivan Zibala 79 + 64 + 30 = 173 (92)
2. Lukáš Adamko 65 + 67 + 41 = 173 (88)
3. Michal Durmek 61 + 63 + 41 = 165
4. Šimon Zibura 61 + 60 + 17 = 138
5. Štefan Balogh 12 + 20 + 13 = 45
ženy
0. Aňa Lineková 116 + 36 + 18 = 170
1. Zdenka Bírová 29 + 30 + 5 = 64
2. Janka 16 + 0 + 3 = 19
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GALÉRIA POVALA CUP 2010

Účastníci Povala Cupu 2010.

Stará garda aspoň povzbudzovala.

Zdenka sa nedala zahanbiť.

Šéftréner a hlavný rozhodca Edo.

Dŕŕŕž Kladivo, drž!.
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AFRICKÉ YOSEMITY

Masív Tsaranoro.

text: Paťo Barjak, foto: Maťo Heuger
Po minuloročnej Aconcague sme s Maťom plánovali určite na Madagaskare detská ukradli z vrecka mobil. Jediné spojenie s
niekam vyraziť. Najlepšie do výšok, no vente bianco nám pre domovom zmizlo. Mali sme aj satelitný telefón, no ten nejako nechytal
tento rok udal iný smer.
signál. Kto nás nepozná, tak nevie, že Maťo a ja sme veľkí držgroši.
Preto sme sa aj počas tohto tripu rozhodli, že nevyužijeme služby
Plánovali sme Nepál, neskôr Indiu, no po tom ako nám pár žiadnej drahej miestnej agentúry, ktorá by nás dopravila all inclusive
potencionálnych členov odrieklo účasť sme ostali len dvaja. Dali sme do kempu vzdialeného 500 km. Večer sme si ešte stihli kúpiť lístky do
aj pokus zohnať nejakú ďalšiu dvojku, no bez výsledku. Ostali sme ďalšieho kontrolného bodu našej cesty, do Fianarantsoa. Prvá noc v
ako dvaja teplí bratia. Slabá sezóna, nerozlezení, Maťov boľavý chrbát Afrike mala vôňu repelentu. Cesta do tábora Catta je dlhá, ak idete
nám nedával veľa možností kam vyraziť. Chceli sme liezť, nechcelo sa miestnymi spojmi. Nie je tu ani kilometer diaľnic, takže 400nám mrznúť a obávať sa padajúcich kameňov, poprípade sedieť v kilometrová cesta do Fianarantsoa trvá 8 až 10 hodín. Nám sa
stane a čakať na počasie. Chceli sme liezť, a tak sme išli na istotu – našťastie podarili vo Fiane zohnať miestnych borcov, ktorí poznali
do afrických Yosemitov.
camp Catta a za prijateľnú sumu nás tam zviezli. Catta je magické
miesto plné stromov, kvetov, lemúrov a hlavne veľmi milých osôb. Pre
Parížske letisko, kontrola príručnej batožiny. Prosím vybaľte si nás sa tento kemp stal domovom na najbližších 20 dní. Prenajali sme
batožinu. Hm, klasická procedúra, asi sa im nepáčia moje trensle, čo si miesto na stan pod prístreškom, ktorý nás chránil pred žeravým
tam mám. Veď sú predsa čisté! Maťo už stojí vedľa mňa a vybaľuje slnkom. Steny Tsaranora, Lemur wall, Karambony a mnohé iné sú
tiež. Dali nám vybaliť skoro všetko a naše veci boli behom sekundy, hneď nad campom, takže každý náš pohľad patril im.

akoby šmahnutím čarovného prútika rozdelené na dve kôpky. „Toto si
môžete zobrať a toto musí ostať tu!.“ Tak to teda nie, 3 fungl nové
laná, expresky, hrniec, slackline, zámkovky... „Prečo si nemôžeme do
lietadla zobrať lano a karabíny?“ Lanom môžete niekoho zviazať a
karabínu použiť ako boxer.“ Jasné, že robíme rozruch, veď komu by sa
to páčilo. Prichádza černošská vedúca a dovoľuje nám to zbaliť do
jedného batoha a púšťa ma na check–in odkiaľ batoh putuje do
podpalubia aj s extrémne nebezpečnými predmetmi. Uf, vydýchol som
si, nikoho nezviažem a ani neubijem k smrti. Ale keby ste mali
náhodou chuť niekomu vraziť kovovú vidličku alebo nôž do krku, tak
nech sa páči. Distingvovaná letuška vám ich podáva s úsmevom
zabalené v servítke, aby ste si ruky nezašpinili od krvi. Aj toto vás
môže postretnúť cestou na Madagaskar.

Pár týždňov pred odchodom sme kúpili letenky, pobalili veci, ktoré sme
mesiac nevybalili zo svine (frendy, portaledge, stan, varič...) a v polke
septembra sme vyrazili z Viedne cez Paríž na Maurícius a odtiaľ do
Antananariva. Nasledoval taxík za dvanásťnásobok dennej mzdy na
Madagaskare, ubytovanie v hostelíku a obed v reštike (neskôr sme sa
dozvedeli, že večer to funguje ako bodrel), nákup a...
A cesta do hostela, počas ktorej mi asi po dvoch hodinách strávených

Prvé tri dni boli v znamení zoznamovacieho lezenia v Lemur wall, ktorá
je vzdialená zhruba 45 minút od tábora, dá sa tam liezť poobede,
výška je od 250 do 300 metrov. Hlavne sme sa chceli rozhýbať na
miestnom matroši, naštartovať morál, porovnať klasifikáciu a dobre si
zaliezť. Výber ciest padol na miestne klasiky. Ebola 6b+, Pectorine 6b
a Black magic woman 6c. Cesty sú pomerne dobre odistené, dá sa
nimi zlaniť. Odporúčam ich liezť zhruba po 14.00, keď do nich už
nesvieti slnko. To však neznamená, že čierna skala nie je horúca.
Lezenie v týchto stenách by sa celkovo dalo charakterizovať ako
platňové po šupinách, lištách. Málo špár, málo previsov. Aspoň v tom,
čo sme my liezli. Po lezení človek necíti ani tak svaly a kožu na prstoch
ako nohy a prsty na nohách, ktoré sú dorasované z lezečiek. Dávame
dva dni rest. Druhý deň si vynesieme veci pod asi najznámejšiu cestu
v oblasti, pod Out of Africu, 7a/+, 600 m. Budíček o tretej, suchár do
huby, zapnúť čelovku a vydať sa v ústrety teplej noci. Maťo nastupuje
do prvej dĺžky ešte za šera o 5.10. Lezieme naľahko: Tenisky, čelovky,
3 litre vody, žiadne jedlo. Za dve a pol hodiny máme pod sebou prvých
šesť dĺžok. Slnko začína páliť, nohy v lezečkách sú napučané, z čela
tečie zmes potu s krémom. Každou hodinou sa postup spomaľuje,
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Maťo Heuger.

Paťo Barjak.

nohy viac bolia, voda sa míňa. Posledná dĺžka. Jedna z dvoch
kľúčových. Našťastie je v nej tieň a lezečky ako tak držia na horúcej
skale na trenie. Už ani veľmi nečakáme, ideme na to. Melieme z
posledného, slnko nás poriadne vyšťavilo. Niekedy je slnko
blahodarné, no tu človeka doslova suší zaživa. Maťo za revu dolieza ku
mne, prezúvame, čaká nás dlhý pešo zostup.
Keď vám niekto povie, že máte ísť kuluárom dole, no za žiadnych
okolností nemáte vojsť až do pralesa, tak ho poslúchnite. My sme
vkročili a poviem vám, že predierať sa hodinu trávou, kríkmi a
pichliačmi po 600 metroch lezenia a ešte k tomu aj smädní nie je
slasť. Akosi sme predtým zabudli na vetu: „Pred koncom kuluára je
naľavo polica, po ktorej treba ísť... “
Dva dni rest. Poučenie z nich? Nevarte paradajkovú polievku z
čerstvých paradajok bez ničoho a ešte k tomu v Afrike. Prečo? Lebo
namiesto dvoch dní budete restovať tri. Po mojom rozvrate
vnútorného prostredia sme nastúpili do cesty Tsarandonga za 7a na
Lemur wall. Ide o veľmi pekné lezenie v platniach, ktoré je okorenené
zaujímavou činnosťou. Premýšľate, ktorý bolt nad vami cvaknete a
ktorý nie. Je to príjemné spestrenie dňa. Ubezpečujem vás, že v inej
ceste v miestnych stenách vám táto myšlienka už nenapadne. Už
máme dosť kratších ciest, chceme nastúpiť opäť do niečoho väčšieho.
Podľa sprievodcu si vyberáme málo lezenú cestu, Hijos de la Pedri,
7b+, 600 m. Premýšľame, akú stratégiu zvoliť, či budeme ťahať
portaledge alebo fixovať alebo to skúsime preliezť za deň, ale to bude
asi prinajlepšom AF. Vyberám si cukrovinky čierny princ z prvého
výkladu pre kolegov z práce a k tomu 250 metrov fixov. Prvý deň
vynáška materiálu a 5 dĺžok lezenia. Natiahli sme si to pod kľúčovú
dĺžku. Osobne som očakával, že to bude zatiaľ ľahšie, no mýlil som sa.
Cesta v spodnej časti vedie čiernym pásom skál, ktorý vznikol tečúcou
vodou. Skala je tu mierne drobivá, sú tu malé vymyté chyty a ešte k
tomu aj autori cesty šetrili nitmi. Nasledujúci deň chcem dať aspoň
pokus preliezť kľúčovú dĺžku. Nohy máme po dvoch dňoch na maderu,
no skúsime. Do konca života si už budem pamätať pojem
„untouchable flake“. Pod „šupinkou“ som si predstavil šupinu veľkosti
chladničky. To, čo nás hore čakalo, bola však megašupina dlhá asi 6
metrov a široká 1 meter, položená len na trse trávy. Kľúčové kroky sa
robili tesne nad ňou, takže pády by ju mohli veľmi ľahko atakovať.
Ďakujem Maťovi, že tieto kroky preliezol bez ujmy na mojom zdraví,
keďže štand bol asi 20 metrov pod touto fešandou.
Pre dnešok dolezené, zafixované, opatrne zlaniť okolo flaku a rest. Už
viem, prečo cesta nie je tak často lezená. Deň rest, budík na 2.00,
obligátny suchár, vyžumarovať, doliezť ostatné dĺžky, zlaniť, stiahnuť
fixy, upratať. Napísal som to za 4 sekundy, robili sme to celý deň – od
tmy do tmy. Som rád, že sme opäť vyliezli ďalšiu peknú cestu, nie za
deň, trvalo nám to dlhšie, ale zaliezli sme si dobre, som spokojný. Pri
výbere nasledujúcej cesty sme išli naisto. Veľmi dobré referencie má
Cucumber flying cirkus, 7b+, 600 metrov. Štýl lezenia sa nám osvedčil.
Oddýchneme deň a ideme na to. Ušetrili sme kus síl, veci máme už
pod stenou. Cestu opäť preliezame vo viacdňovom záťahu. Maximálna
spokojnosť, odporúčam každému návštevníkovi oblasti. Keď sme sem
prišli, tak som mal pocit, že tých 20 dní, čo nás čaká je nejako veľa, že
sa tu budeme nudiť, no dnešný je náš posledný.

Lemur Catta.

Zajtra odchádzame. Večer sa rozlúčime s Adamom Ondrom a Pietrom,
ráno skoro vstávajú, idú preliezť nejaký ďalší miestny prásk, ktorý ešte
nik nedal. Adam je fakt pán lezec, klobúk dole. Mladý, rozhľadený
chalan so správnymi názormi bez zbytočného pocitu nadradenosti, keď
vylezie niečo, o čo sa pokúšajú lezci mesiace a on to prelezie za dva
dni. Chcel som ísť skôr spať, no domáci pre nás pripravili rozlúčkový
večer. Navečerali sme sa a keď francúzski dôchodcovia išli spať, tak
sme kecali pri bare a na parkete sa naučili pár krokov k novodobým
africkým songom. Najbližšie dni strávené cestovaním do Antananariva
majú spoločné s tými, počas ktorých sme šli sem, len to, že slúžia ako
prostriedok na presun z bodu A do bodu B. Základná odlišnosť je v
našom vnímaní Madagaskaru teraz. Oveľa viac si užívame miestnych
ľudí, veselé decká, farby krajiny, lepšie chápeme niektoré veci, ktoré
sa tu dejú a pre belocha sú mierne nepochopiteľné. Odchádzame z
campu plní pocitov, pozitívnych pocitov, ktoré v nás zanechali mnoho
radosti, pozmenili naše nazeranie na svet, naše priority, pripomínajú
nám, že aj z mála sa dá naozaj úprimne tešiť. Po návrate sa každý
pýta, ako bolo. Nie je možne ani jednou a ani desiatimi vetami opísať,
ako sme sa mali, čo sme zažili. Áno, dá sa opísať to, čo sme vyliezli,
videli, dajú sa premietnuť fotky a ukázať ľudom, ako to tam vyzerá,
ako sa tam žije, aké je lezenie. Nedá sa však opísať pocit, ktorý človek
zažije len tam, ktorý sme si priniesli domov. Madagaskar je čarovné
miesto, ktoré by mal každý, kto môže, navštíviť. My sme na
Madagaskare tiež niečo nechali, no je to zanedbateľné minimum a
pevne verím, že ten kus mňa, nás, tam nič nezmení, že ostane taký,
ako bol. No to, čo sme si odtiaľ s Maťom odniesli, vo mne vyvoláva
úsmev a radosť zo života. Odporúčam každému. Nielen to lezenie...
Základné info o cenách: letenka 1250 €, letisko ® camp 250 € (cez
agentúru), Antananarivo - Fianarantsoa 10 € (mikrobus), požičanie
stanu v campe 24 000ar, miesto pre stan 7000 ar, pivo 4000 ar, 1,5litrová minerálka 3000ar, večera v kempe 15 €, raňajky v kempe 5€,
hostel Antananarivo (Jacaranda) 8 €/osoba, hostel Fianarantsoa (Mini
craq) 9 €/dvojposteľ, 2600 ar = 1€, 2050 ar = 1 USD

Maťo a Paťo po dolezení Out of Africa.
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POTULKY PO ZIMNÝCH TATRÁCH
text a foto: Martin Smatana
Moja túlavá povaha ma zase raz po nočnej ceste vlakom doviezla do
dušičkovej atmosféry Tatranskej Javoriny. Mlčky kráčam sám hore
dolinou, ešte malátny po nekonečnej ceste z Blavy. Entuziazmus mi
vracajú až prvé pohľady na Javorový múr v prvom zimnom šate.
Vpravo od Prednej javorovej veže vyzerajú byť vysnežené pekné
kuloáriky a trávky. Nákres nemám. Chcem si len tak pretiahnuť kĺby
pred tou pravou zimou a cítiť samotu vo vrchoch. Pomaly stúpam hore
sutinoviskom pokrytým pár centimetrami snehu. Na hrebienku si
dávam mačky, sedák a vyberám si svoju líniu. Do oka mi padne široký
kuloár prerušovaný prahmi... to by malo byť v pohode.. Na začiatku
ľadík, škoda že tečie, tak po pár metroch bočím do mixov vpravo. Nad
prahom brodenie sa v snehu, potom druhý prah. Neskôr pre zmenu
pár metrov kolmých tráv. Nové zbrane však držia tutovo. Do Žabieho
Javorového sedla ma privádzajú strmé snehy. Zrazu vystrčím hlavu cez
vrcholový hrebienok a z druhej strany sa mi pomaly zapadajúce slnko
oprie celou silou do tváre. Iný svet! Aký kontrast voči temnému
severu. Svahy skoro bez snehu, jesenné trávnaté úbočia. Traverzujem
Javorový múr snažiac sa nájsť vysnežený žľab, ktorým by som rýchlo
zbehol do Rovienok a cez Závrat na Zbojničku. Ani si neuvedomím,
ako rýchlo sa zotmelo. Prvým vysneženým žľabom mastím dole, dačo
zliezam, dačo zlaňujem. Stojím v Rovienkovej doline, sám ako prst,
započúvaný do vibrácií horského ticha. Zisťujem, že od rána mám toho
celkom dosť a Závrat sa zdá byť tak vysoko a tak ďaleko, že volím
radšej nekonečný zostup do Lysej poľany, kde prichádzam o pol jednej
v noci... Nikde ani duše. Policajti mi na stop nezastavujú, hotel
Kolowrat je vraj plný, tak si to rozkladám na zástavke v Javorine a
obalený len v izofólii preklepem 4 hoďky do prvého busu...
Ako by povedal klasik, základný atribút zimného lezca je slabá pamäť
a tak rýchlo zabúdam na strastiplný zostup a pristihnem sa ako jeden
upršaný piatkový večer stúpam na Popradské pleso. Na juhu to na
zimu moc nevyzerá, ale keď sa s Andrejom Šoltýsom a Helmutom
prevalíme cez Váhu, víta nás Galérka. Trošku sme sa zakecávali na
nástupe a tak nastupujeme do Starej cesty až okolo 11 hodiny. Prvú
tretinu fičíme súbežne po snehoch a ani následné lezenie v trojici nás
príliš nespomaľuje. Aspoň chvíle na štande ubiehajú rýchlejšie. No pri
nádhernom lezení čas beží strašne rýchlo a 50m pod vrcholom nás
prikvačí tma. Posledná dĺžka nie je úplne zadarmo. Helmut ju

Blížia sa Vianoce, tak by to chcelo pohodovú rozlúčku s tatranskou
sezónou. Takže opäť Brnča, kde prichádzam s Milanom Šeďom v
sobotu o pol jednej ráno. Telo vraví, že alpinizmus to dnes nebude, a
tak si užívame pokoj v Poludňajšom kľude. Mohlo by tu byť aj viac
ľadu, ale aj ťukanie glazúrok má svoje čaro. Aspoň raz pred zotmením
na chate a v zábavnej spoločnosti sa rýchlo míňa nielen čas, ale aj
pivko a spol. Na druhý deň o šiestej hlava ešte nie je „ready to climb“
a tak si poobede na pohodu aj s Mišom Pleškom v trojici vybiehame
Závojový ľad, kde dostávame pod stromček darčekové balenie
prachových lavíniek. A potom posledný krát tento rok opúšťame to
čarovné miesto, miesto kde zo mňa tryská vášeň, vo vánku poletuje
melanchólia a za ruku ma drží krása.

Moje zbrane v Žabom javorovom sedle.

Štvrtá dĺžka v Zlatej nitke na Kežmaráku.

pekne vytiahol. Zabojujem a potom prichádza ten magický okamžik,
keď sa prevalím cez hranu galerky a celá zasnežená terasa sa ligoce v
svite mesiaca. Kúsok ďalej istiaci Helmut, za ním siluety vrchov a
nasúvajúca sa inverzia. Pár metrov za mnou dolieza aj Andrej. Báječné
miesto na svete. Len ticho zimných hôr, Galéria Ganku a my.
Bez hôr sa dlho byť nedá, tak začiatkom decembra sedím s Maťom
Školníkom na Brnčalke, popíjame pivko a kukáme do sprievodcu,
ktorúže slečnu zajtra opáčime. Dlho neváhame a voľba padá na
trávovú klasiku s poetickým názvom Zlatá nitka (V, 80st.). Mladícky
elán neschladí ani trojhodinové brodenie sa v dvojvaječnom snehu pod
nástup a tak o pár minút už vychutnávame zmrzlé trávnaté žliabky.
Skvostné, nie príliš ťažké, i keď trochu morálové lezenie dáva
zabudnúť aj na chladnejšie počasie. Po prelezení poslednej skalnej
prekážky, nás 60m pod vrcholom tradične chytá tma. Našťastie sa
trochu zatiahlo, nevymrzneme veľmi. Krátka čajová a snickersová
pauza a okolo 17 hod. sme na hrebeni. Ak nájdeme zlaňák do
Medenej, máme vyhraté. Ani jeden z nás to tu však nepozná, žiadny
erárny štand nevidíme, tak priebežne sa istiac zostupujeme dole
intuitívne štýlom „kade pustí“. Po pár hodinách nachádzam 2 erárne
skoby nie vo veľmi zachovalom stave, klepnem k nim ešte nožovku a
hybaj dole na 40 m rovno pod stenu. Konečne dole. Prekvapí nás
relatívne nosný sneh a tak cez fľašku mastíme na chatu. Po 18.
hodinách pivo chutí excelentne a spánok ešte lepšie. Ráno rozbití ako
cigánske hračky a vnútorne spokojní volíme zostup späť do nížin.
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55 KROKOV DO PEKLA

V stena Džebel Rum, Wadi Rum, Jordánsko.

text a foto: Vlado Linek
Sedel som na predposlednom štande, lepšie povedané visel vo veľmi
nepohodlnej pozícii, v ceste 55 krokov do pekla. Boli tri hodiny
poobede a slnko pieklo ako v pekle. Mojimi spoločníkmi v tomto
utrpení boli Diviak a Kouba. Bol koniec novembra a za kúsok tieňa by
sme dali určite aj 3 pivá a tie boli v tomto jordánskom kuse sveta
veľmi vzácne.
Už som dobre chápal, prečo ju dvaja fenomenálni nemeckí horolezci
Kurt Albert a Bernd Arnold v roku 2002 takto nazvali. Určite si v nej
poriadne skousli. Podobne ako my. Od šiestej ráno, kedy sme
nastúpili, do nej pražilo, naviac skala je tmavá a tak nohy v lezečkách
horeli ako fakle. Kruťas dával prvovýstupom krutú klasifikáciu a túto
oklasifikoval 7b. Bohužiaľ už navždy píšeme o ňom v minulom čase.
Kruťas minulý rok opustil lezecký svet nepochopiteľným spôsobom.
Pán lezec, otec rotpunktu spadol vo svojej rodnej Frankenjure z
ferraty. A práve na jeho počesť, aj napriek peklu, sme si chceli jeho
cestu vyliezť. Prvých 7 dĺžok nám dalo zabrať, ale lezenie fantastické,
kúty, platne, previsy, špáry, všetko čo patrí k lezeniu. Na rade bol
Kouba. Prvý pokus skončil hneď nad štandom, ale pri druhom už
stúpal ako dym. Diviak istil a ja som rozmýšľal, aký bol vlastne náš
mesačný trip do Wadi Rum – Vadáča v Jordánsku.

(1 E = 0,92 JD) a požičali 2 autá, bolo 8 hodín. Autá boli automaty s
čím mal prax jedine Ďurco. Jeho rada znela, priviazať si slučkou ľavú
nohu o dvere. Kým sme si na automat zvykli, párkrát sme pristáli
skoro čelom na prednom skle, ešteže Diviak jazdil ekorely a do
pedálov tlačil s citom.

Vo Wadi Rum som už bol v roku 2008. Vtedy sme vyrazili v štvorici Ela a Rasťo Križanovci, Aňa a ja. Z hlavného mesta Turecka, z Ankary,
sme cestovali autom cez celé Turecko, Sýriu až na juh Jordánska, kde
sa Vadáč nachádza. Bola to dobrodružno – cestovateľská výprava,
ktorá pre niektorých skončila hnačkami a zvracaním v kempe. Mali sme
v pláne vyliezť Ťavičky (Raid mit Camel klasifikácie 8), ale vôbec sme
sa k tomu nedostali. Vyliezli sme pár kratších ciest. Lezenie sa nám už
vtedy zapáčilo. Typická pískařina, špáry, žaby, zakladačky, taký asi 5x
vyšší, Labák.

Rozliezanie

Wadi Rum

Do Visitor Centra sme dorazili okolo druhej. Wadi Rum bolo v roku
1998 vyhlásené za prírodnú rezerváciu, vstupné bolo 5 JD na osobu.
Centrom rezervácie a aj lezeckého života je dedinka Rum, v ktorej je
turistický kemp (2 JD za noc na 1 osobu). Wadi Rum sa nachádza v
púštnej časti Jordánska, všade naokolo sú divoké pieskovcové veže džebel, rokliny a doliny - vádí. Priamo nad kempom, nástup do 20
minút, sa nachádza V stena Džebel Rum, 1754 m, vysoká 500 metrov.
Rum sa v dedine nedá kúpiť, ale za to pivo hej, aj keď je dosť drahé,
5 JD. Veľmi rýchlo sme zistili, že v Aqabe, meste na pobreží Červého
mora, vzdialenom 40 kilometrov je kresťanská komunita, ktorá
predáva zlatý mok za 1,25 JD.
Nasledujúci mesiac sa dni podobali ako vajce vajcu, ale rozhodne
nudné neboli. Každé ráno vstávanie o piatej, keď z miestnej mešity z
Bolo nás spolu 8: Bohuš Čiernik a jeho synovec Maťo, Milan „Diviak“ rozladených ampliónov kvílili modlitby, lezenie, voľné dni, v ktorých
Piala, Ďurco Hýroš, Kouba Kováčik, Ďuri Švingál, Adi Zviera, pardón sme sa riadili heslom: "Čo robíš, keď nelezieš? Pripravujem sa na
Zvara a ja. Mal s nami íst aj Rišo Nyéki so Zanou, ale týždeň pred lezenie.", trekovanie po púšti, kúpanie a objavovanie ďalších kútov
odchodom sa nešťastne zranil pri boulderingu.
tejto zaujímavej krajiny a tlačenie faláflov.

Na začiatku to boli povinné jazdy na krátkych cestách nad táborom
ako sú Salim, 4 dĺžky, 5+ vo francúzskej klasifikácii, Golden Finger, 4
dĺžky, 5+, Flight of Fancy, 6 dĺžok, 6b...
Po pár dňoch sa v kempe zjavil môj dobrý kamarát Lumír Hanuš s
dvoma kamarátmi z Izraela. Lumír je miestny špecialista a ponúkol
nám, že nás zoberie na traverz hory Džebel Rum zo západu na
východ, ktorý už absolvoval niekoľkokrát. Nebola to žiadna flákačka.
Lezenie síce maximálne do 3, ale chodenia požehnane. Vystupovali
Tentokrát to mal byť výlet s nádychom bigwallov. V Ammáne, v sme Tamudickou cestou. Boli sme naozaj radi, že máme fundovaného
hlavnom meste Jordánska sme pristáli 1. 11. 2010 o tretej ráno. Kým sprievodcu. V tomto labyrinte sa dá totiž veľmi ľahko zablúdiť. O
12.30 sme boli na vrchole Džebel Rum. Za svetla sme ešte stihli
sme vybavili formality, kúpili víza za 10 jordánskych dinárov
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Na nity prispel aj sám pán kráľ.

Papkanie na arabský spôsob, vľavo Difalah.

zostúpiť do beduínskeho tábora, kde sme mali podľa plánu prespať.
Táboráčik pod hviezdnou oblohou treba jednoducho zažiť. Na druhý
deň sme zostúpili Hammadskou cestou priamo V stenou. Vďaka Lumír,
bombový zážitok.
Po krátkych cestách a traverze sme sa rozhodli pre niečo dlhšie. Všetci
v kempe vychvaľovali cestu Lion Heart (V stena, Abu Aina Towers) pre
jej vyrovnané a krásne lezenie. Cesta má 8 dĺžok, najťažšia je za 6b,
jedovatý kút. Samotný prístup je veľmi zaujímavý. Do kotla pod cestu
sa dá dostať jedine cez vklinený balvan, popod ktorý sa prepchať je
celkom drina. Dá sa aj exponovane obliezť, ale s ťažkým batohom to
na bezpečnosti nepridá.
Prví ju zvládli Adi s Ďurim a pochvaľovali si. O 3 dni neskôr sme sa do
nej pustili my - ja s Diviakom a Kouba s Ďurcom a Bohušom. Skvelo
sme si zaliezli. Kúty, špáry, širočiny a záver cesty už pri západe slnka
(pozor, v novembri sa stmieva už okolo piatej). Stiahnuť lano z
posledného štandu by bolo veľkou výzvou aj pre Pepka námorníka
(brutálne trenie). Nezabudnite si zobrať čelovky. Nočné zlaňovanie po
tme nie je veľkou zábavou.

Ťavičky – Raid mit Camel, V stena Džebel Rum
Po dvoch týždňoch lezenia, naviac oddýchnutí z výletu na križiacky
hrad Karak, k Mŕtvemu moru a do starobylej Petry, sme sa rozhodli
skúsiť štastie v Ťavičkách. Cesta vedie najvyššou časťou steny, má
500 metrov, 14 dĺžok. Jej autormi sú talianski lezci Obrst a Heinz z
roku 1995. Skoro každý deň v nej niekto visel a trápil sa v
osmičkových dĺžkach na slnku. Do cesty sme nastúpili o šiestej, do tmy
sme mali 11 hodín. Na oblohe sa zjavili prvé mraky. Žeby sme tam
nemali peklo? Už v prvej dĺžke za 6 sa celkom liezlo. Druhá bol traverz
doľava za 8-, vždy bolo čo chytiť, ale nohy občas žiadne. Do tretej
kľúčovej dĺžky, klasifikácie 8, sa pustil s vervou Diviak, zakladal, krútil
sa a bojoval, ale hore, tesne pod štandom, spadol. Druhý pokus už
dať nechcel. a tak zostal hore na štande fotiť. Stiahol som si lano a
začal liezť. Diviak mi zhora radil a tak som rýchlo a celkom ľahko
dofrčal na štand. Štvrtú veľmi zaujímavú dĺžku, za 8- liezol Kouba.
Najprv traverz doľava, potom ťažký prekrok do duniaceho komína za

Towering Inferno, V stena, Džebel Rum
Prvú vážnu a ťažkú cestu vyliezli Ďuri Švingál a Adi Zvara. Spodnú
časť, prvé 4 dĺžky, ktoré sa volajú Inferno za 6b sme si vyliezli všetci.
Do hornej časti (Towering Inferno) sa pustili len Adi a Ďuri. Ale
nechajme zhodnotiť výstup Adiho:
Po pár dňoch lezenia a zvykania si na miestny materiál, v sprievodcovi
nachádzame jednu staršiu hákovačku, Towering Inferno, 6b+ A2 300
m. Začiatok nádherných 6b a potom pokračovanie za A2. Tak sme sa
do nej s Ďurim pustili, že možno pôjde voľne. Prvú A2 preliezam zo
zatajeným dychom po železe, ktoré teda moc v piesku nedrží. Trošku
sme mali rešpekt, pretože kútik, ktorý nás čakal sa nedal veľmi odistiť
a vyzeral pekne ťažko. Nakoniec však hneď prvým voľným pokusom
púšťa za 7a. Ďalšiu hákovaciu dĺžku, najťažšiu v ceste, Ďuri hneď
skúša na OS a po tuhých bojoch, zatajených dychoch a nedržiacich
isteniach sa mu podarilo nespadnúť. Neskôr sme zistili, že to už liezli
manželia Arranovci a ohodnotili cestu 7a+. A po zrejme druhom
voľnom preleze môžeme obťažnosť potvrdiť. Cesta sa nám veľmi
páčila. Má typický špárovo-kútový charakter, ktorý nás sprevádzal celý
čas.
Faláfel
V meste Ma’an hneď prvý deň cestou z letiska do Wadi Rum, sme sa
zastavili dotankovať naše prázdne žalúdky. Dali sme si miestnu
vegetariánsku špecialitu faláfel. Hneď sme sa doňho zamilovali. Je to
arabský chlieb, v ktorom je rozotretý humus, roztlačená zeleninová
fašírka - faláfel a naplnený zeleninovým šalátom á la co týden dal. V
Jordánsku sme ho jedli hádam každý deň. Pričinil sa o to hlavne
výborný kuchár a miestny vadáčsky lezec Ali. Iba sme vyzreli z kempu,
videli otvorenú faláflovňu a už sme sa húfne premiestňovali k Alimu.
Má tu aj lezeckú knihu s prvovýstupmi, kde nájdete cesty, ktoré nie sú
v horolezeckom sprievodcovi od anglického lezca Tony Howarda. U
Kubo v 3. dĺžke cesty Lion's Heart, 6b.
Aliho stál faláfel 0,5 JD a fakt ho robil asi najlepší v Jordánsku.
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Vlado v najťažšej 3. dĺžke Tavičiek za 8.

Diviak mal na štande málo miesta.

veľkým odštepom, ním hore, ťažký prekrok doprava na štand. Ďalšie 4
dĺžky boli ľahšie a blúdili kolmou a previsnutou stenou po madlách.
Mali sme fakt štastie na počasie, polooblačno a príjemne teplo. O 11.
30 sme boli na vežičke v strede steny a to už slnko zašlo za hranu a
hneď bolo ešte príjemnejšie. Deviata dĺžka za 6+ bolo solivé
kráľovstvo v previse a desiata za 7, dva ťažké kroky nad štandom na
veľkú policu. Jedenásta bola veľmi podobná tej predchádzajúcej, pár
ťažších krokov nad štandom za 7+. V 12. dĺžke dokázal Diviak, že má
najdlhšie nohy na svete, kto umí rozpírat, umí lézt. Posledné dve boli
choďákom na vrchol, kde sme doliezli o 14.00. Posledný zlaňák sme
mali trochu problém nájsť, je v stene vľavo kúsok nižšie. Vrcholové
foto a rýchlo dole. Od veľkej police je lepšie zlaňovať cestou Rock
Empire, ktorá je vľavo od Ťavičiek a tu sa k nej pripája. O 16.30 sme
boli, ešte za svetla, pod stenou. V kempe nás už čakal Ďurco so
špagetami a Maťo s čerstvým pivom z Aqaby. V stene máš friendov,
dole v tábore priateľov, proste radosť žiť! Cestu Raid mit Camel
odporúčam každému alpinistovi.

9- a zvyšných 10 sme sledovali z kempu podľa pohybu ich čeloviek. O
22.30 doliezli na vrchol. Kľudne to mohli zabaliť po napojení sa na
cestu Raid mit Camel, ako to robia iné družstvá. Chalani to však
poctivo doliezli až na vrchol. Ďuri si pripravil pekný darček k 26.
narodeninám. My sme oslavovali v kempe hruškovicou a Ďuri s
Koubom nočným zlaňovaním.

Kým som hodnotil celé pôsobenie v Jordánsku, medzitým Kouba v
delíriu na druhý pokus dĺžku doliezol. Kruťas mu dal zabrať. Tešil som
sa, že vypadnem z tohto nepohodlného štandu a nedočkavo som čakal
na výkrik istím. Ale ešte viac som sa tešil na krásnu špárovačku. Riadne
som si ju s horným lanom vychutnal. Napadlo ma, že tých 55 krokov by
mohlo byť počet krokov práve v tejto krutej dĺžke. Tých krokov bolo
nakoniec 63. Kruťas mal asi dlhšie ruky.
Lezenie a samotný život vo Wadi Rum nás poriadne chytil. Ešte sme
ani neodišli, už sme rozmýšľali, kedy sa sem opäť vrátime a nie len
kvôli faláflu.

Skalná ríša – Rock Empire, V stena Džebel Rum
Toto je kapitola sama o sebe. Je to momentálne najťažšia cesta vo
Vadáči. Jej autormi sú českí horolezci Tomáš Sobotka, Ondra Beneš a
Michal Rosecký. Rock Empire vyliezli 8. – 11. 11. 2005 a 1. voľný
priestup spravili o pár dní neskôr, 17. novembra. Cestu
charakterizovali ako fantastické športové lezenie v perfektnej skale. Po
desiatich dĺžkach sa napája na Raid mit Camel. Celkovo má teda 15
dĺžok (4, 8-, 9-, 9+/10-, 9-, 7+, 8, 7, 5, 6+, 7, 7+, 7-, 4, 4). Na prvé
skusy sa do nej vybrali Adi s Ďurim. Poskúšali najťažšiu dĺžku, ale príliš
sa im nedarilo. Druhý pokus dali Kouba s Ďurim. Kroky sa im podarilo
spraviť, ale na RP to zatiaľ nevyzeralo. Na tretí pokus sme vyrazili s
Koubom a Ďurim, pre ktorého to bol posledný lezecký deň. Do
najťažšej dĺžky vyrazil ako prvý Kouba, prebil na štand, ale posledný a
najťažší krok sa mu v kuse nepodarilo spraviť. Na rade bol Ďuri.
Bojoval ako démon - verne zachytené na fotkách, doliezol do
posledného kroku, skočil do madla a nepochopiteľne ho nepodržal.
Obrovská smola, zhodila ho len nesústredenosť, ale bolo jasné, že
ďalší pokus už môže výjsť. A aj vyšiel. Boli štyri hodiny poobede,
hodinu pred západom slnka. Nechal som Ďurimu moju bundu, zaželal
Kto má najdlhšie nohy na svete na 6? Diviak!
im veľa zdaru a zlanil dole. Do tmy ešte stihli doliezť ďalšiu dĺžku za
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Na výlete v Petre, zhora zľava: Maťo, Kubo, Diviak, Bohuš, Adi, Ďuri, Ďurco a Vlado.
Stručné zhodnotenie výjazdu
Miesto: Jordánsko, Wadi Rum
Termín:1. – 29. 11. 2010
Zostava: Bohuš a Martin Čiernik, Ďurco Hýroš, Kubo Kováčik, Vlado
Linek, Milan Piala, Ďuri Švingál, Adi Zvara
Najlepšie vylezené cesty
4. 11. 2010
- Adi Zvara, Ďuri Švingál, Džebel Rum, Lion Heart 6b+, 300 m OS
7. 11. 2010
- Vlado Linek, Milan Piala, Džebel Rum, Lion Heart 6b+, 300 m OS
- Jakub Kováčik, Juraj Hýroš, Bohuš Čiernik, Džebel Rum, Lion Heart
6b+, 300 m OS Kováčik
8. 11. 2010
- Adi Zvara, Ďuri Švingál, Džebel Rum, Towering Inferno 7a+, 300 m
RP (najťažšia dl. OS Švingál)
9. 11. 2010
- Adi Zvara, Ďuri Švingál, Džebel um Ejil, Pray For Us 7b, 150 m PP
(najťažšia PP Švingál)
13. 11. 2010
- Adi Zvara, Ďuri Švingál, Draif al Murgagh, L'ame est amorphe, ose!
7c, 200 m team OS (najťažšia OS Švingál)
- Vlado Linek, Milan Piala, Jakub Kováčik, Džebel Rum, Raid mit Camel,
500 m, 8 FL
Kubo v ceste 55 krokov do pekla.
17. 11. 2010
- Jakub Kováčik, istený Vladom Linekom, Milanom Pialom, Draif al
Murgagh, L'ame est amorphe, ose! 7c, 200 m PP
19. 11. 2010
- Vlado Linek, Milan Piala, Jakub Kováčik, Džebel um Ejil, Pray For Us
7b, 150 m PP (najťažšia PP Linek)
20. 11. 2010
- Ďuri Švingál, Kubo Kováčik, Džebel Rum, Rock Empire 8a, 500 m PP
(najťažšia 8. pokus PP Švingál)
23. 11. 2010
- Vlado Linek, Milan Piala, Jakub Kováčik, Wadi es Sid, 55 krokov do
pekla, 7b PP (najťažšia PP Kováčik)
Sponzori: HK Filozof, ABC, Northland, outdoorlezenie.sk
PS: Prednášku o našom pôsobení v Jordnásku si budete môcť
pozrieť na festivale Hory a mesto 2011.

Po dolezení Kruťasovej cesty zľava: Diviak, Kubo a Vlado.
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AUGUSTOVÁ EXOTIKA

Cesta z lezenia.

text a foto: Peter Lényi
Na cestu do Španieska som sa tešil hádam odvtedy, ako sme ho vzdialenosti, borháky aj nity, v sprievodcovi je to vždy uvedené.
naposledy opustili. Rovnako, ako vždy predtým, bol program zložený z Obtiažnosť prevažne od 5 po 7 francúzskych. Prvé dni sa ešte
trasieme, keďže tomu tréningu sme predtým ozaj moc nedali, ale
náhodných informácií, veľkých očakávaní a chuti na chorizo.
1. deň – Innsbruck (AUT)
Vyrážame s Pavlou z Považskej Bystrice, cesta je dobrá, relatívne
prázdna. Pravdepodobne za to, podobne ako za všetko ostatné, môže
hospodárska kríza. Nocovanie v kempe Kranebitten odporúčam
všetkým dôchodcom s karavanom, inak nie. Mesto je perfektné, okolie
ešte lepšie, ale na slovenské pomery je to trocha dražoba a tak trochu
aj nuda, ideme ďalej.
2. deň – Firminy (FR)
Noc v akomsi dedinskom kempe za 8e komplet, servis priam
kráľovský. Privykanie na studenú vodu v sprche, prvý raz je to vždy
najlepšie, potom to už človek nevníma. V okolí pár lezeckých oblastí,
ale ignorujeme.
3. deň – Le Rozier (FR)
Na climb.sk som čítal o Gorges du Tarn, vychválili to do neba. A
vyzerá, že mali pravdu. Nádherná krajina rozsekaná kaňonmi riek Tarn
a Jonte je národným parkom. Cesty sú tu úzke, každé druhé auto je
ťuknuté, autoservis je tu najvýnosnejší biznis. Na turistických
informáciách v jednej z dedín konzultujeme, ako je to s tým lezením.
Pani nám odporúča knižných sprievodcov – údolie Tarn osobitne a
Jonte osobitne. Jonte je našej výkonnosti ďaleko bližšie, takže berieme
toho a ubytúvame sa v kempe v Le Rozier u švajčiarskeho hipíka. Prvý
večer obchádzame okolie a obzeráme do čoho sa ďalšie dni pustíme.
Keďže je august, treba plánovať predovšetkým podľa pohybu slnka a
tieňa.
4. - 8. deň
Krásne lezenie. Skala je samozrejme vápenec, nevyšmýkaný. S
výnimkou miest, kde je viac ľahkých ciest pokope. Istenia v rozumnej

potom to už ide, teda tie ľahšie. Klasický systém 2 dni lezenie, deň
pauza – rieka, prípadne najbližšie mesto – Millau. Väčšina ciest je
dvoj-troj, maximálne štvordĺžková s nádherným výhľadom do údolia a
na zopár kamenných dedín. Okolo lietajú supy a myslím, že aj dáke
orly. Všetko je super, ale stále máme pocit, že to, čo vidíme nie je taká
exotika, akú chceme a preto štartujeme a ideme ďalej.
9.- 12.deň – Rodellar (ESP)
Príchod do Španielska je tradične silný zážitok. Tentokrát je to v
hustom daždi, autom cez Pyreneje. Po prekonaní pár turistických
mestečiek zameraných na zimné športy, ktorých nedávno postavená
architektúra bola vskutku ohyzdná (autor je takmer architekt) sa
dostávame do miest, kvôli ktorým sme šli až sem. Úchvatná príroda,
občas až príliš suchá, občas presne naopak, úplne iná akú poznáme u
nás v strednej Európe. Aj ľudia sú iní, mestá a dediny sú iné. Viem, že
čím južnejšie by sme išli, tým by tá zmena bola silnejšia.
V Barbastre kupujeme chorizo, teda špeciálnu bravčovú španielsku
salámu. Chuťovo by sa dalo opísať ako niečo medzi čabajkou a beef
jerky. To, čo sa predáva u nás v obchodoch ako saláma sa môže iba
smutne pozerať z kúta.
Takto vybavení sa vydávame sa do Rodellaru. Poznáme ho z filmov a z
návštevy pred tromi rokmi. Vtedy sme iba chodili po okolitých horách,
teraz je cieľ dačo vyliezť. Večer dorážame do predraženého kempu.
Atmosféra, ako aj osadenstvo sú viditeľne iné v porovnaní s
Francúzskom. Myslím, že ešte aj tie deti, ktoré sa hrali s loptou pri
ceste mali vyrysované snáď všetky svalové skupiny. Všeobecná
kalokagatia, sem sa chodia podávať životné výkony. Ďalší deň
skúšame, či sa vôbec chytíme. Nič svetové, ale dajme tomu, ide to.
Opakuje sa situácia z La Jonte. Ľahké cesty sú ojazdené, ťažké sú
ťažké. Občas sa podarí, občas nie. Delfína sme nevyliezli, Hulka tiež
nie.
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Veže vo Vadiello.

Cesta na lezenie.

13. - 16. deň – Vadiello (ESP)
Vedeli sme, že z pohľadu lezenia nie je Rodellar to jediné v Sierra de
Guara. Na mape sme mali zaznačených pár ďalších oblastí, tak sme sa
opäť presunuli. Najlepší prísľub dávalo Vadiello – lezecká oblasť okolo
vodnej nádrže v horách, cca 20 km západne. Pri jedinej prístupovej
ceste sme stretli miestneho ochrancu, profesionála, ktorý nám vysvetlil
čo a ako, čo sa tu smie a čo nesmie. Dal nám ofotiť sprievodcu
(ktorého sme si neskôr aj tak kúpili). Začalo sa tu liezť skôr ako v
Rodellari, ale postupne, ako sa ten rozrastal, tu ľudí ubudlo. Vidno to
aj na rozvoji služieb, najbližší kemp je v podstate až v 15 km
vzdialenej Huesce.

nie je veľa tieňa, čiže je celkom vítané dostať sa opäť do kaňonu a
oddýchnuť si. V auguste je počas dňa leziteľných iba málo ciest, iba
pár hodín ráno a pred zotmením sa dá ísť všade. Ideálne obdobie teda
vyzerá byť jar/jeseň.

Prístup je po uzučkej ceste, ktorá je ale udržiavaná ďaleko lepšie, ako
tie v našom hlavnom meste. Na konci odparkujete auto. Potom
započnete svoju mystickú cestu.
Najskôr treba preukázať odvahu a vnútornú silu pri potácaní sa dlhým
čiernym tunelom. Oči sú zvyknuté na ostré slnko, čiže prvých pár
metrov nevidíte ani na krok. Vtedy nastáva možnosť preukázať silu
sebaovládania a nezanadávať, keď sa potknete o kameň a veľmi
intímne sa zoznámite s elementom zeme. Keďže víťazmi sú tí, čo vedia
vstať, vraciate sa do boja a pokračujete. Opäť vyjdete na svetlo.
Nasleduje skúška viery, že ten most, čo už je dopoly rozpadnutý sa
nerozhodne dokonať zrovna teraz. Keď už ste na ňom vidíte ako
prízraky tesne pod hladinou vody stromy. Ich obraz sa mátožne
rozplýva, akoby vás volali k sebe, detaily sa zahmlievajú, vaše
vedomie je ohrozené. Len vytrvať. Už ste na druhej strane. Element
náhody predstavuje ochranca prírody, ktorý sa vás, podobne ako
mýtický strážca mosta, môže v hociktorom bode tejto púte opýtať
jednu zo svojich zákerných otázok. Či viete, že sa tu nesmie kúpať a
podobne. Ale keď vytrváte, odmena je veľká. Lezenie vo Vadielle je
úžasné, priam fantastické. Lezie sa v okolí vodnej nádrže na obrovské
veže a na menšie stienky (kopec Elefant, cca 60 m). Zopár
jednodĺžkových, ale hlavne viacdĺžkových ciest. Vďaka pestrej
geologickej minulosti sú tu pár metrov od seba cesty vo vápenci a
cesty v zlepenci. Strávili sme tu zopár dní, nemalo by to chybu, keby
nebolo také teplo. Slnko je priam pekelné. Kúpanie je na tomto mieste
síce zakázané, ale hocikde inde v Sierra de Guara sa môže. Teda stačí
sa presunúť len pár sto metrov a všetko je ok. Ono pri nádrži aj tak

17. - 19. návrat
Pripájam veľmi stručný sumár, snáď použiteľný pre lezcov, ktorí lezú
okolo 6 francúzskych, teda od 6 po 8- UIAA.
Gorges de la Jonte – odporúčam, kvalitné viacdĺžkové cesty.
Rodellar – cesty v tomto stupni sú preľudnené (cca ako Pajštún na
budíčku).
Vadiello – silno odporúčam, úžasné miesto.

Castell D'Alquezar, románsky kláštor, 11. storočie, len 15 km od
Rodellaru. Samozrejme aj tu sa lezie.

- 12 -

NA NÁVŠTEVE U "ŠPANIELOV" ALEBO AKO SI ZOPAKOVAŤ NEZOPAKOVATEĽNÉ :-)

Výsledok celovečerného projektu. Potrebuje to ďalší komentár?

text: Kačka Krištofičová, foto: Michal Rusina, Maťka Kováčiková, Maťo Bugáň, Kačka
deň doobeda sme sa trochu okúňali opäť nasadnúť do auta, ale keďže
na pozemku bolo len zopár bouldrov (aj tie s otáznou obtiažnosťou),
zhodnotili sme, že by sa nám oplatilo pohnúť sa. A tak sa aj stalo, dve
autá plné Slovákov sa pohli vpred a poobede sme si už nevedeli oči
vyočiť na krásach Margalefu. Musím sa priznať - mňa táto oblasť
veľmi očarila. Je pomerne rozľahlá (zo sektorov na jednom konci k
sektorom na konci druhom je to niekoľko dlhých kilometrov
serpentínami autom) a kamkoľvek človeku padne zrak, z voňavého
zeleného rozmarínu vykúkajú zlepencové balvaniská a steny vábiace
príchodiacich lezcov. Lezenie je skutočne rôznorodé, ale najtypickejšie
sú diery, dierky, dieročky - plytšie, či hlbšie, ostrejšie, či oblejšie. Čo sa
sklonu týka, myslím, že si príde na svoje každý - nájde sa tam všetko
od striech až po položené platne. Dĺžky ciest sú od bouldrov po
približne 30 metrov. Tí, čo preferujú viac-dĺžkové lezenie si na svoje
V úvode sme boli traja (Matia, Palo a ja), ktorých táto myšlienka asi veľmi neprídu, ale pre mňa to bol jednoducho sen...
oslovila, ale vzhľadom na naše hladné peňaženky sme zháňali ďalších
záujemcov do auta. Priebežne sa nám ľudia ohlasovali, že by šli a Zaparkovali a "ubytovali" sme sa na jednom z parkovísk na to
potom zas nešli... Dokonca nejaké 3 týždne pred odchodom, ktorý bol určených. Uprostred parkoviska bol krásny okrúhly kamenný stôl,
plánovaný na začiatok septembra, to vyzeralo tak neisto, že som okolo neho kruhovitá kamenná lavica a v strede stola rástol olivovník.
začala počítať s možnosťou, že pôjdem sama autobusom. Nakoniec v Naľavo priestory na grilovanie (používali sa ako prístrešok, keď pršalo)
deň odchodu sme na petržalskom parkovisku skomprimovali veci do a umývadlo, napravo miesto na spanie - veľa miesta. Čarovné
kufra nášho tátoša siedmi - Matia Kováčiková, Palo Palica, Mikuláš bývanie. Rozložili sme sa a najedli ešte cestou nazbieraných fíg.
Miko, Michal Rusina, Maťo Bugáň, Vlado Sýkora a ja. Šťastných sedem Vlastne celkovo sme prvé dni nezjedli veľa z potravinových zásob, lebo
statočných. Cesta bola asi hlavne dlhá, lebo každý by bol najradšej už nás zásobovala okolitá príroda - pojedali sme figy, mandle a zbytkové
na mieste. Samozrejme, bolo by to až príliš jednoduché, keby sme broskyne z okolitých sadov. Ako v rajskej záhrade s tým rozdielom, že
nevymysleli skvelú "skratku cez Andoru" - ktorá bola síce dlhšia a sme chodili pomerne oblečení :). Ešte v deň príchodu sme sa vybláznili
pomalšia, ale zato benzín nás tam vyšiel najdrahšie... Nevadí, vo vodnej nádrži, dýchali voňavý vzduch a tešili sa na nadchádzajúce
každému sa občas prihodí, že sa nesprávne rozhodne. Nezastavil nás dni. Tie stáli skutočne za to. Niektorí z nás si ich mali možnosť užiť
ani pohľad na displej auta ukazujúci dojazd 7 km v serpentínach do úplne naplno, kým iní bojovali s rôznymi bacilmi, ktorých nie a nie sa
kopca a my sme nakoniec šťastne dorazili na dohodnuté miesto. Ešte zbaviť napriek nasadenej skutočne agresívnej cesnakovej liečbe. Ale
sa to nedalo nazvať cieľovou destináciou, pretože sme sa mali so myslím, že ani jeden z nás nebol nespokojný. Úprimne povedané,
"Španielmi" stretnúť v mestečku Les Borgues Blanques. A to šťastne netuším, čo som liezla, len viem, že väčšina z ciest, do ktorých som
tiež nebolo úplne bez problémov - unavení, upotení, smradľaví po nastúpila, bola nádherných. "Španieli" sa nás snažili vodiť do sektorov,
nekonečne dlhých hodinách strávených v aute sme sa ocitli uprostred kde si každý z nás mohol schuti zaliezť a ja som sa viac-menej
fiesty. Keďže "Španieli" už boli naladení na španielsky životný štýl, spoliehala na ich odporúčania, samozrejme, s prihliadnutím na
čakali sme na ich vyzdvihnutie v hlučnom a preľudnenom centre obtiažnosť. Počas rest day-ju niektorí z nás boli urobiť nevyhnutné
mestečka asi 3/4 hodinku. Konečne sme sa zvítali s delegáciou. Ešte nákupy, niektorí sa doliečovali na parkovisku a iní strávili slnečný deň
cez tri dedinky a spokojne sme mohli všetci siedmi (ako trpaslíci z pri nádrži. Počasie vyšlo vynikajúco. Jeden deň nám poobede a potom
rozprávky) vyskákať z auta a po cca 26 hodinách sa natiahnuť na viac ešte večer popršalo, ale ja som to celkom aj privítala. Margalef nie je
než 15 minút - dokonca na celú noc.
totiž veľmi letná oblasť, pretože je tam naozaj teplo a do väčšiny
sektorov časť dňa pečie slnko. Dážď teda pôsobil trochu ako balzam
Pristáli sme teda v dedinke L´Espluga Calba, presnejšie na priľahlých na prašnú dušu. A hlavne, v lezení nás to skoro vôbec neobmedzilo,
lazoch a pozemku, kde žije Dani Andrada s Aďou Chlebovou. Tam mali kedže ako rýchlo napršalo, tak rýchlo aj vyschlo. Dni ubiehali a ani
totiž svoj dlhodobo-dočasný domov "Španieli". Zvítanie bolo také, ako sme si nestihli všimnúť ako sa prvý týždeň chýlil ku koncu. Bola som
sa na dlho odlúčených priateľov patrí - divoké a do skorého rána. Čo nad mieru spokojná. Dierkované platničky mi vyhovovali, spoločnosť
iné by sa dalo čakať od dovedna dvanástich Slovákov? Na druhý
bola fantastická a choroba sa mi vyhýbala "Olaa!" - už vyše roka takto zdravím všetkých svojich lezeckých
kamarátov a kamarátky. Nejako sa to na mňa nalepilo počas výjazdu
do Španielska v roku 2009. Tí, čo sme tam vtedy boli, sme ostali všetci
poznačení a odhodlaní - odhodlaní vrátiť sa tam najneskôr o rok.
Možno sme mali trochu iné predstavy, ale nech boli akékoľvek,
realizovali sa. "Španieli" (ako zvyknem nazývať tých, ktorí to lezenie v
Španielsku zobrali úplne najvážnejšie - Miška Nemečková, Robo
Kovács, Zuzka Uhrinová a Daniel Bondora sa do spomínanej krajiny
dokonca na pol roka presťahovali. Ja som sa z viacerých dôvodov
rozhodla opäť pre úžasnú dvojtýždňovú dovolenku, resp. v tomto
prípade šlo čiastočne aj o návštevu "Španielov". Vedela som kedy
chcem ísť, výber konkrétnej destinácie som nechala na novopečených
"domácich" a ostalo už len vyriešiť, že s kým a ako.
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Robo sústredený v jednej z margalefských
ciest.

„Uff, kdeže bol ten stup?“ - krásne trápenie v
Margalefe.

čo viac som si mohla priať? Možno len, aby čas postál, alebo aspoň
spomalil... Nestalo sa však tak a tak sa musím uspokojiť s tým, že sa
tam môžem opäť niekedy vrátiť a aj to isto urobím.
Plán bol taký, že týždeň strávime v Margalefe a týždeň v Rodellari.
Auto so "Španielmi" sa vybralo o deň skôr, lebo si museli na lazoch
vyzdvihnúť nejaké veci. My ostatní sme si ešte vychutnali poslednú
margalefskú noc a ráno sa vybrali k miestu stretnutia. Chceli sme si ísť
nakúpiť a tak sme sa dohodli, že sa stretneme pri supermarkete v
jednom meste cestou (tuším to bol Monzón, ale ruku do ohňa za to
nedám). Plán to bol pekný, ale opäť nám život skomplikovala fiesta.
Keď je v meste fiesta, nie sú otvorené žiadne obchody, všetci sa plne
venujú oslavám. Obišli sme teda naprázdno. Tak sme sa zhodli, že sa
zastavíme v Barbastre a tam si nakúpime. Supermarket v Barbastre je
už "starý známy" a odtiaľ je to do Rodellaru už len nejakých 50km a
cesta je naozaj spektakulárna (óóó, aký výraz :) ). Ide sa cez rozkošné
španielske dedinky a kade-tade po poliach sú rozhádzané skaly bouldre. Človek má chuť odstaviť auto a ísť si ich ohmatať,
poobliezať. Ale v kufri nebola žiadna boldermatka a už nás volal
Rodellar, tak sme sa nenechali zlákať.
Po príchode sme mali menšie zmätky s ubytovaním. Opäť sme bývali v
Kalandrake - lezecké refugio so všetkým, čo je k životu potrebné. Prvú
noc sme museli nejako prežiť tak, že sme nebývali v jednom domčeku
všetci spolu. Ale inak všetko sa vyriešilo (aj to, že nás bolo ako hadov,
aj to, že sme mali so sebou psa) a na druhý deň sme sa všetci
nasťahovali do domčeku s názvom Grand Boveda (domčeky sú
nazvané podľa sektorov v Rodellari). Spokojne ubytovaní sme sa teda
najedli a rozmýšľali, čo s načatým dňom. Nejakí sme boli uťahaní,
slnkom utlmení, ale kaňon volal a volal hlasom neodolateľným.
Niektorí z nás si dokonca pobrali lezecký materiál a vybrali sme sa
preskúmať terén. Ja som už v ten deň neliezla a nebola som sama.
Prechádzka po kaňone však slúžila ako silná motivácia do
nadchádzajúcich dní. Ak niekto z vás ešte nebol v Rodellari, je to
niekoľko kilometrov dlhý kaňon, z oboch strán lemovaný lezeckými
sektormi. V drvivej väčšine prípadov ide o previsnuté steny, alebo
rovno jaskyne, ale nájde sa aj zopár kolmých častí. Na pohľad aj
atmosféru je to veľmi atraktívna oblasť. Človek tu stretne nespočetné
množstvo lezcov rôznej národnosti, veku a nátury. Jediné, čo nepoteší,
je, že ľahšie a obľúbenejšie cesty bývajú vcelku vyšmýkané. Niet sa
však čo diviť, keďže ide o veľmi známu a obľúbenú lezeckú destináciu
a každý chyt už isto držalo a mádžovalo veľa lezcov. V podstate je to
skalkárska oblasť, viacdĺžkové cesty by sa tu na prstoch rúk dali
porátať, ale predsalen sú. Dokonca chlapci si jednu z nich dali hneď v
niektorý z prvých dní.
Opäť sa musím priznať, že si nepamätám, čo som ktorý deň liezla, ale
pamätám si atmosféru. Asi nebolo dňa, ktorý by som nestrávila
potulkami pomedzi skalné steny, previsy a jaskyne. Počas dňa sme len
zriedkakedy boli všetci spolu, lebo každý mal iné preferencie, iné ciele
a ambície. Ja som šla najmä na dovolenku - síce lezeckú, ale

Jeden z Palicových úspešných prelezov v
Rodellari.

dovolenku a tak som využívala aj svoj čas. Pravidlo, ktoré mám
stanovené, som však dodržiavala poctivo - každý deň aspoň tri cesty
(nehľadiac na obtiažnosť, dĺžku cesty, ani štýl prelezu - tri sú tri, nech
je to akokoľvek:) ). Často to však bolo tak, že sme sa so Zuzu (moja
lezecká parťáčka pre tento výlet) vybrali liezť, prešli sme pritom úplne
celým kaňonom, vrchom-spodom, pristavili sa len tak mimochodom pri
cestách, ktoré sa nám pozdávali, popoliezli sme a poobede skončili pri
potôčiku na pláži - užívali si vodu a slnečné lúče. Presne takto to však
mám rada. Jedným slovom pohoda. Jeden rest-day sme dokonca celý
strávili pri potôčiku tváriac sa, že sme na pláži pri mori :). Každý si to
však zariadil tak, ako chcel a niektorí liezli naozaj ako o dušu. Ja som
mala lezecky len jediný cieľ a ten sa mi podarilo si splniť - bol to rest z
minulého roka, jedno veľmi pekné asi 30 - 35 metrové, kolmé 6b.
Večery patrili vareniu, jedeniu a rozprávaniu. Povedzme, že to varenie
bolo pre niektorých obzvlášť zaťažkávajúcou skúškou - osobnou, aj
skúškou priateľstva. Keďže nás bolo tak veľa, bolo pri stole vždy živo.
Čapované pivko chutilo výborne a ani vínko, čo sme si v obchode
nakúpili nebolo na zahodenie. Teda aspoň väčšina nie :). Jeden večer
sme dokonca našli pri jednom zo stolov aj skupinku Slovákov, ktorí
bývali v neďalekom camp-e a prišli si do Kalandraky posedieť. Tak
sme posedeli s nimi. Ďalší večer sme si pivko objednávali s ďalšou
dvojicou Slovákov, ktorí tam boli na mesačnom výjazde. A tak sa mi
opäť potvrdilo, že aj to, čo sa mi pôvodne zdalo ako ďaleké
Španielsko, bolo nakoniec len miesto toť za rohom.
Počasie nám opäť veľmi prialo. Celý týždeň bol plech. Až vo štvrtok sa
začalo trochu škarediť a nakoniec aj pršať. V Rodellari je však v
takomto prípade stratégia jasná - smer previsy a jaskyne. Rozdelili
sme sa podľa toho, koho to kam viac ťahalo. A môžem sa pochváliť,
že som liezla prvýkrát (s najväčšou pravdepodobnosťou aj posledný)
cestu obtiažnosti 8a+. No, z lezeckej pozície som cvakla síce len jednu
jedinú expresku (aj to z madla ako svet), ale aj to je niečo. So Zuzu
sme totiž ušli pred dažďom do "zaprdenej jaskyne" (ako ich Palica s
láskou nazýval), že si aspoň trochu zabouldríme, alebo niečo obdobné.
Bouldrovanie však nestálo za nič, lebo sme sa báli robiť aj tie
najjednoduchšie kroky bez bouldermatky pod zadkom. A keď sme
zbadali expresky visiace zo stropu a kôpku nahrnutých kameňov v
nástupe, pozreli sme na seba a výbuchom smiechu si potvrdili plán,
ktorý nám skrsol v hlave. Ďalej ako po druhú expresku a zo dva kroky
ďalej sa nám nepodarilo dostať.
To nás vôbec neudivovalo, ale zato sme sa celkom zabavili a uhnali si
riadnu svalovicu. To bol vlastne náš posledný lezecký počin v
Španielsku počas tohto výletu. Počasie sa totiž neumúdrilo a tak sme
odchod domov posunuli na o deň skôr.
Samozrejme, ani toto nebolo bez zmätkov. Prichádzali sme do
Španielska totiž s tým, že Mikuláš tam ostane so "Španielmi". Netušili
sme však, že Daniel (jeden zo "Španielov") sa v deň odchodu
rozhodne vrátiť s nami späť na Slovensko. Tým pádom sme ešte boli
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Mikuláš v jednej zo svojich gymnasticko-lezeckých pozícií zaručujúcich
úspech (Margalef).

Rytieri okrúhleho stola a ich každovečerné zasadanie (Margalef).
nútení cestou späť navštíviť lazy v L´Espluga Calva. Kým sa Daniel
pobalil, my sme chlipkali teplú kávičku, zdieľali si zážitky a počúvali
popri tom dážď bubnujúci na striešku, ktorá kryla terasku. V duchu
sme sa lúčili so svojimi priateľmi. Pri odchode sa objímanie neobišlo,
samozrejme, bez pár vyronených slzičiek v niektorých očiach.

SMIECH NA LANE S YARUN

Ešte sme absolvovali projekt vyťahovania auta z bahna (ktoré sa
silným dažďom vytvorilo namiesto poľnej cesty) a už bola pred nami
len dlhá cesta domov. Tá ubehla v pomernej tichosti, kedy každý
ponorený do seba spracúval zážitky z posledných 14 dní...

Nájdi 5 rozdielov! (alebo ktorí sú „Španieli“ a ktorí „prišelci“?)

Samota na štande...

Jedna z podôb Margalefu.
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OBJAVOVANIE ŠVAJČIARSKA 3

Cestou za 200 metrovým dobrodružstvom.

text: Jarka Šárniková, foto: Jarka Šárniková, Nael Bishtawi
August - september 2010

7. - 8. august, Bockmattli, Näfels
(spolulezec: Nael)

Ešte pred mojou jesennou návštevou rodnej hrudy, sa nám podarilo
Neďaleko Brüggleru sa nachádza, asi vo výške 1500m, jedna super
spískať pár príjemných výletíkov.
útulná lezecká chatka a oblasť Bockmattli. V sobotu doobeda
4. august, Brüggler, Näfels
prichádzame na chatu, odkladáme nepotrebné veci a kráčame rovno
(spolulezec: Martin)
pod nástup. Naša cesta je práve obsadená a tak asi hodinu čakáme.
Počasie je úplne ukážkové. Nastupujeme choďákom do 370m cesty
Medzi dňami plnými dažďov a mierneho ochladenia, predsa len „Höhlenweg“ (4a,5c+,6a+,4c,6a-,6a-,5b,5c,5c,5c+,6a). Odistená je
slnečná streda, teda aspoň čiastočne. Vyberám sa so švajčiarom, so dobre, aj keď miestami treba aj niečo založiť. Prvé dĺžky sú viac
slovenským menom Martin do oblasti Brüggler, ktorú sme s Michalom rozbité a na lezky sa nám lepí blato. Klúčová tretia dĺžka je
v sprievodcovi objavili už v máji.
exponovaný traverz - výlez z jaskyňky. Je dobre odistený, ale aj tak
Vzhľadom na premenlivé počasie a nového spolulezca, naliezame do máme čo robiť, aby sme ho preliezli. Posledné tri dĺžky sú pekné,
ľahkej 200m cesty, Kleine Verschneidung. Lezenie to je naozaj miestami vzdušné s hneď niekoľkými sokolíkmi. Kútošpára záverečnej
jednoduché a rýchle, osladené čučoriedkami pri zostupe. S mrakmi dĺžky je však hnusne mokrá z dažďov čo tu padli za posledné dni a tak
prichádza chlad pod tričko. Stíhame ešte dvojdĺžkovku „Via Sibille“, cítim, že sa moja tvár krúti ako po oliznutí citróna. Sme hore. Príval
70m, (5a, 5c+) a balíme.
skvelých pocitov uspokojenia, krásy a rozhľadov.

Prestalo pršať. Čas vyžmýkať ponožky.

Na ceste za skalou nikdy nie si sám.
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Dôveruj, ale preveruj!

Jarka v desiatej dĺžke cesty Höhlenweg.

K večeri si dávame skoro celú flašu vína, čo si Nael ešte v Zürichu
pribalil k lanám, aby to nemal moc ľahké a spokojne zaspávame v
„Kletterhüttli Bockmattli“. Chata je to súkromná, vybudovaná
skupinkou lezcov, ktorí sa v nej víkend, čo víkend so službou striedajú.
K dispozícii je kuchyňka, riady, slušné WC, sprievodca, posedenie
vnútri i vonku. Spí sa na povale pod dekou na matracoch a všetci sú
veľmi priateľskí. Domácemu sa platí 15 frankov na noc, plus
spotrebovaná voda na varenie.
Nedeľu nám plány kazí počasie. Vstávame celkom skoro, ale vonku sa
počasie divočí. Chvíľu slnko, chvíľu dážď. Takto stena neuschne a
domov sa nám ale vôbec nechce. Po nejakom tom váhaní, či to zabaliť
alebo len nešťastne ďalšiu hodinu - dve čakať, sa rozhodujeme aspoň
pre turistiku. Plán je prekráčať si to s plnou poľnou, cez Schwändital
na vlak do Näfels, čo je v podstate nenáročná zostupovka po kopcoch,
lúkach, lesoch. Len tá moja obuv bola pre tento deň trochu nešťastná.
Na druhej strane, už som sa dávno tak nenasmiala.
Pomedzi búrkové prehánky sme postretali nejaký ten dobytok, pofotili
kobylky a tak. Tu sa zrazu chodník náhle mení na jednu blatovú masu,
kde každá hlboká stopa od kravy znamená jazierko. Bočíme vyššie na
lúku, ale moc to nepomáha. Voda a blato sú všade a do toho začne
ešte pršať, no nádhera. Aj tak je nám veselo. A ono to predsa len
prišlo a bolo ešte veselšie! Teniska sa mi náhle neodvratne topí v
hustej hmote a členok pociťuje liečivý zábal. A reakcia druhej? Tá si to
v šoku švihla do potoka. Naozaj úžasné. Toľko smiechu (tento krát
skôr zo zúfalstva) naraz snáď ani nezvládnem! Najbližšie tri hodiny
čvachtám a v slnečných chvíľach žmýkam ponožky. Vďaka moc za
kamarátove náhradné. Vo vlaku začínajú suché časy. A zhrnutie
víkendu? Kravičky, kozy, skala, kopce, lajná, blato, ale aj kopec
smiechu a dobrej nálady. Čo viac si môžem priať. Žeby viac lezenia?

Bielo modré ráno v Braunwalde.

sadáme na lanovku k stanici Gumen, 1910m. Odtiaľ to máme už len
niečo cez pol hoďku ku skale.
Braunwald, je pomerne mladá lezecká oblasť v kantone Glarus. Dlhšie
je známa pre krásne turistické vyžitie v lete i v zime, výhľady na
majestátny Ortstock, 2717m, alebo v diaľke na najvyšší vrch Glarských
Álp, Tödi, 3614m, ktorého snehová pokrývka na vrchole pripomína
ľadového medveďa.
V Sprievodcovi sú uvedené myslím len dve 400m cesty (6a a 6b) a
kvôli miestami lámavému charakteru sú označené ako alpské. Na
vrchole predného Eggstocku (2449m) sa stretajú s dvoma ferratami.
Ďalej je tu časť „Klettergarten“, kde sa dá nájsť okolo 30 skalkárskych
ciest s dvoma viac-dĺžkovkami. Cesty majú do 35m, obťažnosti do 6a.
Za posledné roky tu pribudlo viacero ciest, ktoré sú uvedené zatiaľ len
v miestnom sprievodcovi, alebo na webovej stránke vydavateľstva
Filidor. Do sprievodcu „Plaisir Ost“ sa dostanú až v r. 2013. Jedným z

19. august, Klus Balsthal, Basel
(spolulezkyňa: Isabelle)
Po dlhšom čase sa vraciam do oblasti Klus Balsthal obzrieť si ďalšie
sektory. Je štvrtok a snáď jediný deň so stabilnejším počasím za
posledné dva týždne. Vyliezli sme si sedem pekných ciest a šli domov.
Nebolo by hádam ani o čom písať, keby Isabelle na záver neskúšala
vyliezť jednu zaujímavú 20-metrovú cestu, Schmelzbrötli, za 6c. Dala
jej poriadne zabrať a tak si párkrát v kľúčovom mieste odskočila do
štvrtého nitu. Napokon doliezla, ale pri preťahovaní lana pre moje top
rope, náhle počujeme cink. Matica štvrtého nitu dnes mala letecký
deň. Nit sa zostáva hompáľať pri treťom exprese. Celkom nás
zamrazilo a tak si zas a znova pripomíname „dôveruj ale preveruj!“.
25. - 27. august, Braunwald, Linthal
(spolulezec: Ueli)
Po dlhom plánovaní, diskutovaní, študovaní mnohých materiálov a
čakaní na stabilné počasie sa stretávam s Uelim v Braunwalde,
krásnom to mieste nad lesom. Cesta Zürich - Braunwald mi trvá v
kombinácii vlak a zubačka asi 2 hodiny. Vítam sa s Uelim a s nadšením Plesnivec alpínsky. Jeden z mnoha.
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Náš cieľ v pozadí.
autorov je aj môj švajčiarsky kamarát Ueli, ktorý v tejto oblasti porovnávaním fotiek zo steny. Prvé dve dĺžky jasné, štand tretej
vyrastal a má tu prelezený snáď každý centimeter.
zostáva stále otázkou.
Ešte podvečer sme si vyhliadli jednu peknú líniu na kratšiu cestu,
Náš cieľ, odistiť už dlhšie vyhliadnutú trojdĺžkovku, nevychádza. kúsok od zostupu ferraty a tak Ueli hlási, „ je čas na tvoju prvú cestu“.
Ferratou stúpame na „Leiteregg“, 2310m, kde zlaňujeme tri trávnaté Trochu nervózna, ale plná nadšenia, sadám do rannej lanovky a Ueli
dĺžky s úmyslom nájsť miesto posledného štandu našej vysnívanej mi všetko od A po Z opakuje. Sme na nástupe v 2100m, vŕtam svoju
cesty. Hmla sa zdvíha, viditeľnosť prudko klesá a náhle vyzerá všetko prvú dieru do skaly, čistím a zatĺkam prvý nit. Chvíľu máme
úplne inak. Dlho hľadáme, Ueli ma spúšťa 4 metre, 6, 8, 10… skúšam pochybnosti, či nie je skala hore moc rozbitá. Chcelo to dôkladné
a hľadám našu líniu, ale aj tak musíme byť sakra zle. Po tom, ako sa čistenie od lokrov a tráv, ale vyšlo to. Po niekoľkých výlezoch a
mi pod rukou utrhlo snáď jediné „pevné“ madlo, letím pár metrov do čmáraní kriedových krížikov na skalu sa zhodujeme na optimálnych
strany a ocitám sa v previsnutej platni. Nohy mi hompáľajú vo miestach pre nity. Vŕtam, mením akumulátor a znova vŕtam. Hotovo.
vzduchu a ja to po pár pokusoch vzdávam a prusikujem hore k Špinavá, unavená, ale spokojná sa púšťam do prvého voľného prelezu
Uelimu. Sklamaní bez slov zlaňujeme z neďalekého zlaňáku. Cestou cesty, ktorej meno mi ešte pár dní bude vŕtať v hlave. Odmeraná
značka na lane nám hlási, že cesta má 25 metrov.
robím ešte pár fotiek a večer trávime na počítači, diskutovaním a
Poslednú lanovku sme zmeškali a tak dole z lesa vychádzame už za
tmy. Sedíme vonku na terase. Mäso na grile chytá správnu farbu a my
vstrebávame vzácne ticho a vôňu hôr. V piatok ráno sa zobúdzam do
hmly a dažďa a tak je čas ísť domov.
2. - 3. september, Braunwald (II.)
(spolulezci: Nael, Regina, Ueli)
Prešiel iba týždeň a ja sa so svojimi najlepšími spolulezcami vraciam
späť do Braunwaldu. Pred pár dňami tu snežilo, chodníček k nástupu
zmizol a my si prešliapavame vlastný. Ako prvú lezieme novú cestu,
ktorej som dala meno „HKF“, 5c. Maľujem názov na skalu a Ueli si celý
deň opakuje slovenský preklad celého názvu, s odôvodnením, že ako
správny miestny lezec, musí predsa vedieť ďalším ľuďom vysvetliť, čo

Michal sa vynára v závere šiestej dĺžky.

Nová cesta HKF je dokončená.
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Podvečer na horách.
to znamená! Bolo to veľmi milé a hlavne srandovné počúvať Švajčiara
ako sa snaží pekne vyslovovať našu slovenčinu. Počas mega slnečného
dňa počujeme padať mnoho lavín, v našej blízkosti našťastie len čo-to
maličké. Cez tieto dva dni sme vyliezli každý asi 300 metrov, sneh sa
stihol skoro všetok roztopiť a my plní novej energie, vraciame sa späť
do nížin.

Skala je kompaktná a dokonca odistená tými nitmi z dvetisícprvého!
Nie ľahké, ale konečne krásne lezenie, kvôli ktorému sa sem oplatilo
ísť. Michal sa vynára z hmly. Dolezené. V jednom zlaňáku nechávame
slučku a na trikrát sme dole.
Prvý rok objavovania švajčiarskych skaliek a skál máme za sebou a
tešíme sa na ďalšie.

5. september, Ruegig, Schächental
(spolulezec: Michal)
Je slnečné nedeľné ráno a my šliapeme k sektoru Höch Nossen pod
cestu „Südostroute“ 200m, 6a (5c+A0, 5b, 5c, 3a, 6a, 4c) s nástupom
v 1930m. Cesta stará, či skôr rovnako mladá ako ja, podľa sprievodcu
v r. 2001 preistená. Fajn. Akurát má poznámku “3!“, čo znamená
alpský charakter a tak si pre istotu cvakám na sedák sadu vklínencov a
nejaké tie slučky navyše.
V prvej dĺžke zisťujem, že to preistenie musí byť asi niekde vyššie,
nakoľko stretám len hrdzavé krúžky, lokre a staré skoby. V kľúčovom
mieste sa potím a bojujem. Že som si ja predtým v sprievodcovi
nevšimla to A0! Druhú dĺžku ťahá Michal, nasleduje pár pekných istení
a potom nič. Kričím 10 metrov. Kričím 5 metrov! Lano došlo a ja
čakám. Po dobratí dlhšej dvojičky doliezam. K záveru nachádzam
nejakú tú slučku, prehliadnutú skobu a Michalov prvý vklínenec (dobre
založený!). Štanduje na ohnutej skobe a slučke na skalnom bloku. Fú.
Je tu kopec lokrov.
Počasie sa začína kaziť, ale odtiaľto zlaniť nemôžme, treba ísť ďalej.
Zliezam pár metrov a hľadám. Pod previsom stretávam na pohľad
relatívne novú skobu. Zakladám vklínenec a keďže nájdené skalné
hodiny sú pre slučku priúzke, prevliekam cez ne ďalší vklínenec a
máme tretí bod štandu. Leziem ďalej a za krátko nachádzam štand a
potom aj ďalší. Hmla sa strieda so slnkom, ale pršať z toho asi
nebude. Pred nami je predposledná dĺžka, kolmá platňa v mlieku
odetá.
Nákres cesty HKF.

AVÍZO 2/2011
z
z
z
z
z
z
z

Čoroty v El Chorre
Horolezecká sezóna 2010
Pajštúnsky budíček
VČS HKF Bratislava
Paklenica
Smiech na lane s Yarun
Babská jazda do Ospu

Uzávierka čísla 2/2011 je 31. 5. 2011.
Svoje príspevky posielajte Jarke na adresu pjjarka@hotmail.com.
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