
Jak se zrodil horolezec
Z Vysočiny na Everest
Na Smíchovském festivalu alpinismu v roce 2008 jsem dostal otázku: „Polezeš ně-
kdy v Himálaji sólo?” Moje rezolutní odpověď tehdy zněla: „Nikdy!” V mém případě 
se ale během krátké doby potvrdilo, že platí: „Nikdy neříkej nikdy!” 

Radek Jaroš – V.

Radek Jaroš

Rok 2014. Vrchol mé čtrnácté osmitisícovky K2. Na české vlajce podpisy členů ALPY EXTREM TÝMU - nové krve 
českého lezení. Mimo jiné podpisy Adama Ondry, Markéty Janošové, Elišky Adamovské… 

Nápad zvládnout výstupy šesti velkými 
severními stěnami v Alpách (Grosse  
Zinne, Piz Badile, Eiger, Matterhorn, 
Grandes Jorasses a Petit Dru) byl po-
prvé vysloven ve 30. letech 20. století. 
Uskutečnit tento projekt a přelézt sever-
ní stěny uvedených vrcholů se podařilo 
až letos v září švýcarským lezcům Roge-
ru Schälimu a Simonu Gietlovi.
Původně chtěla tato dvojice uskutečnit 
tento projekt již na jaře, ale turbulentní 
počasí s množstvím srážek a stále napja-
tá koronová situace způsobily, že byl ce-
lý nápad odložen na podzim. 
Gietl a Schäli začali na východě v ital-
ských Dolomitech výstupem na Tre Cime 
a odtud pokračovali směrem na západ. 

Celý projekt ukončili na  Grand Jorasses. 
Na Drei Zinnen vylezli po klasické Comi-
ciho cestě (6-), následující severní stě-
nu Piz Badile v masivu Bergell zvládli po 
Cassinově cestě (6+). Z italsko-švýcarské-
ho pomezí se přesunuli  pod Eiger,  
na který vystoupili po cestě Le chant 
du cygne (7a) a pak následoval Matter-
horn po cestě bratří Schmidů (5).  
Na závěr absolvovali ve francouzských 

Alpách Petit Dru (cesta Allain Leininger, 
5+) a Grand Jorasses (cesta Linceul, 5).
Mezi jednotlivými vrcholy se pohybova-
li buď na kole nebo pěšky, k přesunu vy-
užili rovněž i paraglidingu. Celý projekt 
zvládli během 18 dní, z toho 4 dny nelezli 
nebo se nepohybovali kvůli počasí (déšť 
a sníh) nebo kvůli odpočinku. Během 
přesunů zvládli převýšení ca 31 000 m, 
na kole přitom ujeli ca 1000 km.

Šest nejvyšších severních stěn 
v Alpách během 2 týdnů

Roger Schäli a lacrum.com
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