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I Super Erectissima
O tom, že si v lete parádne zaleziem s čes-
kým lezeckým maestrom Dušanom „Stou-
pom“ Janákom, mi ani vo sne nenapadlo. O to 
príjemnejšie som prekvapený, keď sa na THT 
zhodou okolností dávam so Stoupom do par-
tie a o deň neskôr frčím z Brna pod Tre Cime 
s cieľom voľne preliezť Erectissimu klasifiká-
cie 10- v jednom záťahu. 

Prvý deň po príchode Stoupa navrhu-
je omrknúť si spodných päť dĺžok s tým, že 
kľúčovú druhú si mám nakrokovať a ťahať ja 
(ostatné sme ťahali na striedačku). Prekvapu-
je nás super trenie, kľúčová dĺžka mi vcelku 
sedí. Hneď na druhý deň sa teda rozhodne-
me dať ostrý pokus a chceme to stihnúť bez 
bivaku. Spodné dĺžky sú však ráno úplne 
vlhké, čo sme vôbec nečakali. V druhej dĺž-
ke preto hneď zrána na zobudenie hádžem 
efektnú 12-metrovú repu, keď sa mi vyšmy-
kol slizký kľúčový spoďák. Malá ranka na 
kolene nemôže byť problém, takže sa po 
krátkom oddychu púšťam jemne rozladený 
do druhého pokusu a dĺžku za stáleho pocitu 
neodvratného pádu zázračne vytrasiem až 
na ďalší štand. Super! Škoda len, že som už 

Alpské lezecké resumé 2011

Cima Grande – Erectissima 10- (team PP s D. Janákom)
Cima Grande – Das Phantom der Zinne 9+ (team PP s P. Rajčanom)
Tofana di Rozes – Via Goodbye 1999 9- (team OS s P. Rajčanom)
Mur Occidentale – Via Ottovolante 8+ (OS s P. Rajčanom)
Tofana di Rozes – Compagni di merenda 8+/9- (team OS s J. Krištoffym)
Lastori di Formin – Via Zoe 8+/9- (team OS s J. Krištoffym)
Cinque Torri – Columbus 8 (team FL s J. Krištoffym)
Fleischbank – Bodenlos fur Weicheier 9 (AF s J. Krištoffym)
Fleischbank – Spass 2000 8- (team OS s J. Krištoffym)
Wendenstocke – Caminando 7a+ (team OS s D. Závackým)
Wendenstocke – Nachtexpress 7a+ (team FL s D. Závackým)
Grand Capucin – O sole mio 6b+ (team OS s D. Závackým)

po 2. dĺžke totálne rozbitý. Nevadí, dnes sa 
teda pôjde na max! Aj ďalšie úseky sa nesú 
v znamení boja so slizkými chytíkmi, takže 
pokračujeme pomalšie, než sme plánovali. 
V desiatej dĺžke za 9- už začíname tušiť, že 
za svetla cestu zrejme nedolezieme. Tma nás 
chytá tri dĺžky pod koncom a hoci mám chvíľu 
chuť skúsiť liezť pri svetle čelovky, rýchlo to 
prehodnotím – posledné zakladačkové dĺžky 
sú „docela alpinismus“ s nejasným smerom 
a miestami v rozbitej, vlhkej skale. Servíru-
jeme si teda nie úplne plánovaný bivak, pár 

hodín do rána drkoceme celým telom a na 
ďalší deň doobeda o hlade a smäde vykapaní 
doliezame zvyšok. Potom ešte v zdraví prežiť 
zostup do nášho basecampu neďaleko chaty 
Lavaredo, kde si pred jazdou domov dáva-
me pár hodín na zotavenie. Až v aute cestou 
naspäť si začíname naplno uvedomovať, čo 
sme vyliezli a spokojní rozoberáme plány na 
ďalšiu sezónu. Že by konečne došlo aj na ten 
D’Angle? Uvidíme...

Miro Peťo (SHS JAMES,  

HK Jasná Liptovský Mikuláš a sportrysy.sk)

Al ké l ké

Na 14. štande.

Stoupa nastupuje 
do jedenástej dĺžky.

Miro lezie 2. dĺžku Erectissimy.

Výhľad smerom na Monte Paterno.

Tre Cime

foto: Miro Peťo
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