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Dušan „Stoupa“ Janák v previse
ôsmej dĺžky Dionýza.(mp)
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Lekcie vyťahovania vypasených
svíň v strednej časti steny.(vš)

V chráme Dionýza

na Petit Jorasses
Petit Jorasses, 750 metrov vertikálnej žuly a desiatka ciest,
ktorých línie pretkávajú západnú stenu a tvoria imaginárnu
pavučinu. Deravú pavučinu. Stredom spodnej časti steny
totiž doposiaľ žiadna línia nevedie.

P

rečo je to tak, ťažko povedať, určite to
súvisí s viacerými faktormi. No možno
tým najpodstatnejším je pás hladkých
platní preťatých slepými puklinkami a obrovská klenba previsov uzatvárajúca spodnú
polovicu steny. Masa alpskej žuly tu vytvára
akýsi gotický dóm. Mohutný chrám, v ktorom sa človek cíti ako zablúdený mravec vo
svete skamenených obrov. A chrámy v ľuďoch
odjakž iva vyvolávajú rešpekt. Rešpekt pred
niečím neznámym, nadprirodzeným, božským. Pred niečím, čo naplno nechápeme
a možno ani nikdy nepochopíme, no napriek
tomu nás bude to mystérium neustále lákať

a jeho postupné odhaľovanie posúvať na ceste
poznania pomaly, ale isto vpred.
Ako mnohých pred nami aj nás do západnej steny Petit Jorasses zlákala túžba po dobrodružstve spojenom s odhaľovaním neznámeho v prostredí hôr. Túžba nakuknúť do
tajomnej komnaty, v ktorej pred nami ešte
nikto nikdy nebol. A tak sme tu, v bivaku pod
kľúčovou časťou steny, kde sa hladní snažíme
v polospánku prečkať temnotu noci, aby sme
o pár hodín mohli privítať svetlo nového dňa...
Ráno prináša slnko. A slnko predstavuje život. Nám do západnej steny síce zasvieti až poobede, no napriek tomu ožívame už

s prvými vzdialenými lúčmi. Veď čo môže byť
lepším životabudičom než pohľad do severnej steny Grandes Jorasses, ktorá je sfarbená
oranžovým svetlom vychádzajúceho slnka?
Po skromných raňajkách balíme bágle a púšťame sa do neznáma. Najskôr Stoupa, potom
ja, po mne Vašek a potom znova Stoupa. Občas náš postup pribrzdí ručné vŕtanie nitu,
občas zaseknutý bágel. Je to drina. Ani nie
tak samotné lezenie, ako tie vypasené svine, ktoré ťaháme za sebou. Logistiku sme
veru mohli optimalizovať trochu viac. Ale
priestor na zlepšovanie bude vždy, nech by
sme sa snažili akokoľvek, pretože dosiahnuť
stav dokonalosti je nemožné, dá sa k nemu
iba priblížiť...
Pri všetkej tej makačke spojenej s prvovýstupom sme sa ani nenazdali a slnko zapadlo
za horiace Aiguilles du Chamonix. Vedľajším
Anoukom práve dozlaňovali posledné lezecké
dvojice a my sme zostali v stene sami. Šamorínske ihly postupne hasnú, doliny sa opäť začínajú plniť inverznou oblačnosťou. Do Álp sa
pomaly zakráda chladná noc a oblohe začína
vládnuť mesiac so svojou nespočetnou armádou trblietajúcich sa hviezd. Potme narýchlo hľadáme miesto na druhý bivak. S trochou
intuície a šťastia ho nachádzame asi 30 metrov vpravo od našej línie. Ustielame si na úzkych poličkách 400 metrov nad nástupom,

Vašek Šatava s ťažkým
nákladom v šiestej dĺžke.(mp)

pripevnené na štande a naľahko vyrážame do
hornej polovice steny. Po troch dĺžkach sa radosť z objavovania neznámeho pomaly rozplýva, napájame sa do pavučiny starších ciest.
Jedenástou dĺžkou ukončujeme naše vlákno,
ktoré sme upriadli v panenskej strednej časti
steny a spleťou komínov, zárezov a platní utekáme nahor záverečnou tretinou steny. Vrchol
dosahujeme okolo štvrtej poobede, ďalšie štyri
hodiny zlaňujeme nadol. Dole na ľadovci pozerám na hodinky a uvedomujem si, že sme v stene strávili celkovo 60 hodín. Toľko času nám
trvalo, aby sme západnú stenu Petit Jorasses
obohatili o novú cestu. Aby sme aspoň sčasti
odokryli tajomstvo jej strednej časti. Aby sme
sa na ceste životom znova posunuli o krôčik ďalej. Lúčime sa s mysterióznym chrámom Dionýza a fyzicky unavení, ale duchovne naplnení
mierime dole do Chamonix, naspäť do sveta
matérie a všednosti...

Za podporu pri plnení snov ďakujem firmám:
sportrysy.sk, Icebreaker, Marmot

Miro v platniach hornej
polovice steny.(vš)

Praktické informácie
Petit Jorasses (3650 m), Z stena, prvovýstup
Dionýzos – cesta na pamiatku Dina Kuráňa,
cca 7b/c, 18 dĺžok (z ktorých desať v spodnej
časti steny je nových a ostatné sú kombináciou
starších ciest Koller-Stejskal a Anouk). Materiál
potrebný do cesty: Sada čokov a mikročokov,
sada friendov do veľkosti BD 3, nie sú potrebné
žiadne skoby okrem jednej nožovky do tretej
dĺžky (v ceste sú zanechané 3 postupové skoby
a 4 nity, na väčšine štandov sme zanechali aspoň
jeden nit, skobu alebo čok). Autori cesty: Dušan
„Stoupa“ Janák, Miroslav Peťo, Václav Šatava,
14. – 16. 8. 2013, zlaňák (20x) najlepšie vedľajšou
cestou Anouk.
P.S. Za prvé opakovanie je vypísaná fľaša prvotriedneho vína (za OS pridáme ešte jednu navyše).
Horiace Aiguilles du Chamonix
počas západu slnka.(mp)
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dojedáme zvyšky lahodného Travellunchu
a ukladáme sa k polospánku...
Ďalšie ráno, ďalšie nádherné divadlo Prírody. Východy a západy slnka majú v horách vždy
svoje neopakovateľné čaro, ktoré krásu okolitého prostredia znásobuje. Často sa pristihnem
pri tom, že práve tieto chvíle mi prinášajú viac
spokojnosti a radosti než brutálny boj s bandaskami a pochybným čokom niekde päť metrov
pod nohami. Niežeby mi radosť neprinášal aj
samotný lezecký pohyb a prekonávanie samého
seba, avšak pri lezení sa často musím sústrediť
do takej miery, že si skrátka nedokážem naplno užiť všetku tú okolitú krásu. O to cennejšie sú pre mňa chvíle na začiatku či konci dňa,
kedy zababušený do kadejakých Icebreakerov
a Marmotov môžem v pokoji vnímať nádherné
prostredie, v ktorom sa celé naše dobrodružstvo odohráva. Pokiaľ však dnes chceme doliezť
až na vrchol Petit Jorasses, nie je čas na dlhé
meditácie. Tradičné ranné rituály preto praktizujeme v zrýchlenom móde, svine nechávame
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