horolezectvo

Dolomity Návrat
do Modernejších
časov
Sú štyri hodiny poobede, práve
som doliezol k Mirovi na druhý
štand, najťažšia dĺžka za
tvrdých 7c+ za nami, koža
zodratá, zima jak v pytli,
predo mnou 45-metrová
dĺžka za 7b, z ktorej si
z pred dvoch mesiacov
pamätám tak dva
chyty a to, že som ju
ledva skrokoval.
Už sme tušili
aká krutá bude
realita tohto
pokusu...
Škoda...
Alebo?

Jožo Krištoffy v 5. dĺžke, 7a.(mp)

K

oncom júla sme s Mirom Peťom vyrazili do Dolomitov na Marmoladu. Za
cieľ sme si vybrali 12-dĺžkovú cestu
Niagara za 7c+ od alpinistov Mussatto, Legree. Bohužiaľ, po prelezení prvých 5 dĺžok
sme zo steny museli zlaniť. Dôvodom bol vodopád valiaci sa na nás z topiaceho sa snehu
z vrcholových komínov. Vtedy sme pochopili, prečo cesta dostala pomenovanie Niagara.
Ako alternatívny cieľ sme sa pustili do cesty
Tempi modernissimi, nádhernej línie, nachádzajúcej sa na severnej strane masívu Marmolady na Sasso delle Undici, ktorú jej autori Luis Iovane a Heinz Mariacher ohodnotili
na 7c+. V júli sa nám podarilo cestu preliezť
štýlom AF. Najväčšie problémy, ako to už na
Marmolade väčšinou býva, sme mali s orientáciou v neprehľadných platniach.
V septembri sme sa s Mirom rozhodli na
túto líniu ostro zaútočiť. Dva týždne sme
čakali na počasie a zrazu sa september prehupol do druhej polovice. Veľa času na lezenie vo výške nad 2000 metrov už neostávalo,
no našťastie sa rysovalo pár dní jasnej oblohy. Vyrazili sme vo štvrtok 19. septembra doobeda. Cesta bola upršaná – to zo skúseností
značilo, že v Dolomitoch by malo byť pekne.
Večer sme dorazili do Passo Fedaia – našej

Pár viet z článku od Heinza Mariachera z Jamesáku 3/1988:
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Keď sme v roku 1982 liezli cestu
„Moderné časy“ na Marmoladu,
tri technicky zatlčené istiace skoby
v prvej dĺžke som pokladal za neštýlové. Naše pravidlá hry vtedy
zneli: 1. nijaké vŕtané skoby. 2. prvovýstupy vo voľnom štýle, istenie
osadené len z lezeckej polohy, 3. prvovýstup zdola. Z opisu „Moderných časov“ v sprievodcovi po Marmolade je zrejmé, aký význam som
kládol na čestnú informáciu. Žiaľ,
doba nebola vtedy ešte dosť zrelá
pre také prísne etické zásady a veľmi často vídam, ako sa mnohí jednoducho vyklincujú tam, kde som
voľným štýlom stroskotal. Dnes sa

voľné lezenie všeobecne prijíma:
Každý vie, čo znamená ,,červený
bod“ a hory už nie sú výhradným
ihriskom pre horolezcov klasického
smeru.
Napriek vŕtaným skobám morálne náročná – „Tempi modernissimi“
nie sú určite veľkým krokom vpred.
Týmto krokom je pre mňa naďalej
štýl „Moderných časov“. „Tempi modernissimi“ boli iba pokusom, či vŕtané skoby osadené zdola by mohli byť
prijateľným štýlom v alpských stenách. Zámerne som si vybral stenu,
ktorá nemala nijakú alpskú tradíciu.
Východná stena Undici bola celkom
nedotknutá a nemohol som v rámci

text: Jožo Krištoffyfoto: Jozef Krištoffy( jk), Miro Peťo(mp)

nej porušiť nijaké platné pravidlá
hry. Napriek isteniu vŕtanými skobami bol prvovýstup morálne rovnako náročný, ako každá z mojich
predchádzajúcich alpských ciest. Nevyskytli sa nijaké životunebezpečné
situácie, zato som však dovtedy nikdy neliezol také ťažké miesta v takej vysokej stene. „Tempi Modernissimi“ boli pre mňa viac alpským
ako športovým lezením, a preto ma
presvedčilo, že tento štýl by mohol
znovu oživiť alpské lezenie. Za
predpokladu, že si uložíme niektoré
obmedzenia, aby sme mohli dať slovu „nemožné“ určitú šancu aj v budúcnosti. Slogan „vrchol za každú

cenu“ by mal konečne patriť minulosti. A kto iní, ako športoví lezci
by tu mali byť príkladom? Každý
sa môže voľne rozhodnúť pre vlastné pravidlá hry, avšak každý by si
mal uvedomiť, že sám dáva hodnotu svojím výkonom. Základné pravidlo malo a má svoju platnosť: Čím
väčšie zrieknutie sa, tým lepšie!
Pozn. autora: Tempi moderni
6c+ [Moderné časy] sa nachádza
v južnej stene Marmolady, Tempi
modernissimi sa nachádzajú
na severnej strane masívu na vežiach
Sasso delle Undici. Kompletný
prepis článku Tempi modernissimi
od Mariachera si môžete prečítať
na stránke www.kristoffy.sk.

Severná strana Marmolady,
vpravo Sasso delle Undici.( jk)

pokusu. V neprehľadnom závere mu však
trochu šťastia chýbalo a celú dĺžku si musel
ešte raz zopakovať. Pomerne vymrznutý som
doliezol za ním na druhý štand a boli štyri
hodiny poobede. Myšlienkový pochod v tom
momente som už opísal na začiatku článku.
Proste sme si boli viac-menej istí, že si nasledovnú dĺžku skrokujeme a pre nedostatok času
pôjdeme dole.
Naliezol som do 45-metrového technického 7b, skoro nič som si nepamätal, no Miro
mi hovorí: „Však skús, možno pôjde.“ S pomerne slušným bojom a konečne aj miernym
šťastím sa mi podarilo záverečné oblé diery
udržať a doliezť dĺžku. Trochu sme pookriali
a začali špekulovať o pokuse to v dnešný deň
doliezť. Myslím, že toto bol ten kľúčový moment, keď sme spolu s nádejou na prelez chytili druhý dych a pridali na tempe. Do nasledovnej dĺžky, opäť za 7b, som nastúpil znovu
ja, aby si Miro ešte oddýchol po nalezení šiestich dĺžok v prvých dvoch dĺžkach. Technický
traverz za 7b. Neprehľadný, sem-tam seriózne
odlezy. Bol som tam dlho, ale nič som si nepamätal a nad touto dĺžkou opäť visel Damoklov
meč, či náš dnešný pokus bude úspešný. V jednom momente to však začalo vyzerať dosť bledo. Stál som na trenie a maturoval v dvoch
dvojprstových dierkach čo ďalej. Asi po 5 minútach som začal chytať bolestivé kŕče do rúk.
Šľachy boleli, no spätne som ich vrážal do dierok a rozmýšľal som kadiaľ to ide. Nakoniec
som trafil sekvenciu a naše šance doliezť cestu
výrazne podrástli. Do 5. dĺžky za 7a som nabehol akonáhle Miro prišiel na štand, aby som
nevychladol. V nej som si bol už istejší a, aj

Sasso delle Undici, Tempi modernissimi.(mp)

keď nebola úplne zadarmo, s jemným šerom
v pätách som už na štande doberal Mira. Bez
zbytočných rečí Miro nastúpil do poslednej
dĺžky, ktorú sme potrebovali preliezť ešte za
svetla. Nepríjemná a neprehľadná rajbasová
dĺžka za 7a s previštekom na záver. K Mirovi
som doliezol už skoro za tmy. Bola zima, no
už sme vedeli, že nasledujúce dve dĺžky dáme
aj za tmy, aj keby sme to mali liezť do neskorej noci. Nastúpil som do 45-metrového 6b+ 
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východiskovej destinácie, pobalili sme si veci,
najedli sa a išli rýchlo spať.
Ráno je totálny plech, kráčame pod stenu,
a máme obavy, či predsa nebude vo východnej stene doobeda príliš teplo. Cesta totiž začína hneď zo začiatku poriadne zhurta a bouldrovo a to najťažšou dĺžkou za 7c+ (podľa
Giordaniho sprievodcu 10 – UIAA). Celú
dĺžku som skrokoval a nacvakal, aby som sa
dobre rozliezol, následne si ju skrokoval aj
Miro, ktorý hneď na to ide do ostrého pokusu a padá v posledných nepríjemných krokoch
pod štandom. Pre zmenu som na ostrý pokus
nastúpil ja. Leziem opatrne a dôrazne, pretože ešte nemám v poriadku šľachy a väzivá na
rukách, ktoré mám od augusta riadne preťažené a nemôžem si dovoliť žiadne dynamické
kroky po dierkach. Preliezol som asi trištvrte
cesty a v dvoch lepších chytoch oddychujem
ako sa dá. Vravím si: „Už aj keby sa krv mala
liať, tak to doleziem a dám zo seba všetko.“
Odhodlal som sa. Ľavá ruka bočák, pravou
rukou chytám lištu, pozorne ukladám prsty,
aby som nič nepodcenil, napol som sa a zabral
na istotu. V tom lišta pukla, strelila a ja s ňou
letím dole. Celá severná strana Marmolady
to musela počuť... Cesta nás striasa a nepraje nám. Nejaký čas som strávil vymýšľaním
inej alternatívy krokosledu bez vylomenej lišty, aby som to Mirovi preflešoval do pokusu.
Slnko zašlo a Miro ide. Tlačil som ho očami
a Mirovi sa podarilo celú dĺžku preliezť. Medzičasom sa poriadne schladilo a Miro nastupuje do druhej dĺžky za veľmi ošemetných
7a+, ktorú si celkom nepamätá. Išiel si ju najprv skrokovať a po chvíli nastúpil do ostrého
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Miro a Jožo na vrchole.( jk)

s tromi nitmi v strede už len za svetla čelovky.
V tejto dĺžke som sa celkom vybál. Miestami
to bolo lego, ktoré ani neviem prečo držalo
pokope. Na záver mi zas chýbali široké dva
friendy, ktoré sme nezobrali a posledných 15
metrov som s temnotou pod nohami liezol bez
istenia. Poslednú dĺžku, tiež za 6b+, okrem
jedného nitu celú po vlastnom istení, doliezol Miro na vrchol, kde sme sa stretli okolo
22.30. Po vrcholových fotkách sme bezodnou tmou zlanili 320-metrovú stenu a zostúpili dole k autu, kde sme pomerne rozpadnutí došli okolo 2. hodiny v noci. Ráno sme
sa zo štádia pokrčeného alobalu snažili dostať
do použiteľného stavu. Poobedie sme využili na aktívny oddych a aby nám nebolo málo
šliapania, vystúpili sme do protiľahlého sedla
Passo Padon, z ktorého sme na jednej strane
videli celú severnú stranu masívu Marmolady
s našimi inkriminovanými vežami Sasso delle
Undici a na druhej strane sa v diaľke rozprestierali zasnežené vrcholce Álp.
Podvečer sme sa presunuli smerom na juh
do 40 km vzdialeného sedla Passo Duran
v časti Croda Spiza. Po úspešnom preleze
Tempi modernissimi sme sa rozhodli vyliezť
si nejakú cestu za odmenu. Ako lahôdku sme
si vybrali cestu Per Claudio 8 – (7-, 7, 7, 8-,
5, 5). Hodinový nástup naľahko. Kde-tu nit,
ale aj dosť veľa lezenia po vlastnom istení, zostup zlanením, pekná skala, lezenie bez náhlenia – proste radosť liezť a užívať si to. Cestu
sme preliezli na striedačku OS team. Zostúpili sme k autu, najedli sme sa a okolo 18-tej
hodiny vyrazili na cestu domov. Pravdaže,
akoby to bolo, keby sme v našom príbehu nespomenuli auto. Na zákrutách cez dolomitské
sedlá nám odišiel posilňovač riadenia a Miro
sa vcelku narobil, kým sme sa dokrútili k najbližšej diaľnici, ktorou sme valili až domov.
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Viac fotiek ako aj zaujímavý fotoreport
nájdete na stránkach www.kristoffy.sk
a www.miropeto.sk.
Dôležitou súčasťou nášho lezeckého pôsobenia
sú naši partneri:
Jožo – HUDY sport, Martinus.sk, Ortovox,
Beal a SHS JAMES.
Miro – Sportrysy.sk, Icebreaker, Marmot,
SHS JAMES a HK Jasná.

Miro Peťo v prvej dĺžke
Tempi modernissimi.( jk)

Cesta Per Claudio na Croda Spiza.(mp)

