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Vaňousovy díry, Moravský kras

Nevábná, mechem nazelenalá plotna, za-
krytá stromy, jakoby právě nevzhlednostíza-
halovala své kouzlo. Tomáš Pilka z Hodonína
je stále jediným, kdo tohle tajemství dokázal
odkýt.

Proslaňoval jsem tuhle na pohled obyčej-
nou vertikálu, vyzbrojen nelichotir,ni mi infor-
macemi a oceloqÍm kartáčem. Začaljsem lézt
po malých hladhých lištách a cítil, žetohle hra-
ní se skálou mně už dlouho chybělo. Poprvé
jsem uvěřil, že,,nehtáky", chytyjen za nehty,
nemusÍ být vŽdy nadsázkou. Pohyb po hlad-
ké skále mě bavil stále víc. Uměnívyužít tech-
niky tak, abych se posunul o metr výš, od
jedné škrabky ke druhé, je kouzlem, které Ča-
rodějův učeň skryivá. Tohle dnes sportovní
lezcenepřitahuje, magnetem je jim atletika
převislých stěn, a proto techniku kolmých
a mírně převislých stěn postrádají. l mě při-
tahují především stěny co nejvíce převislé, ale
někdy potřebuji okusit i něco jiného. Trápit
se na hladkých stupech a hledat nerovnosti
tam, kde nejsou na první pohled vůbec patr-
né.

Čarodějův učeň je stěna asi šestnáct, osm-
náct metrů vysoká a metr převislá. Spodní
kroky, z jedné hladké lišty do druhé, vyžadují
stálé tančenÍ na vyhlazených stupech, jediných

to místech, která jako bílé ostrůvky vzdorují
oceánu mechu. U třetího jištěníkončízahří-
vací kolo a dál stěna nedá zadarmo ani centi-
metr' 5pousta drobných a ostryich šupin do-
volí pouze za nehty udržovat rovnováhu v kol-
mé či mírně převislé stěně a přibližovat se
dvouprstové jamce. Nahoru pokračují už nor-
málníbouldrové kroky po sice stále ještě hlad-
kých, ale vcelku dobých lištách. Druhé těžké
místo pod vrcholem odebere poslední zbyt-
ky optimismu.

Technické problémy jsou dnešním silo4im
lezcům natolik vzdálené, Že se tato linie zřej-
mě mnoha opakování nedočká, přestože si-
lově i vytrvalostně leŽíjejÍ obtížnost pod je-
jich hranicí. Čarodě1ův učeň patřído poklad-
nice českých extrémnÍch cest. Blíže jsem o té-
to cestě nechal hovořit skutečného čaroděje,
Tomáše Pilku.

Co řekneš k historii?
Historie této cesty sahá poměrně hluboko'
První nýt jsem osadil už v r. 'l 986, ale až o tři
roky pozdě1i jsem cestu dojistil celou. Vylezl
jsem 1i ,,top rope" a protože jsem ten rok zá-
vodil, nechaljsem ji na vylezenídruhým. V ro-
ce 1990 '|sem měl problémy s prsty, r. 1991

jsem zase prozávodil a teprve v roce 1992
jsem se znovu pustil do těŽkých cest.
Kdy jsi zaútočil?
Stále,,Učně" nikdo nemohl přelézt, tak jsem
se do toho pustil na jaře r. 1992' Přelezl jsem

ho asi po osmi dnech zkoušení. Cesta má dvě
klíčová místa, jedno uprostřed a druhé naho-
ře. V nich jsem padal' Byl jsem už z toho tro-
chu zouÍalý, protoŽe stěna nenímoc převislá,
necítíš bandasky, a přesto spadneš. Prsty se
prostě unaví, přijde těŽký krok, ty ho neudě-
láš a ani nevíš proČ. To je asi důvod, proč to
dnes lezci příliš nezkoušejí, nemají ráditako-
vé technické cesty.
Kdo Učně zkoušel?
Tonda Páleníček a potom Radek Souček'
Loni dal pár pokusů Tomáš Sedláček, ale ji-

nak tomu asi nikdo nevěnoval potřebný
čas.
Co jsi měl v té době vylezeno?
V osmaosmdesátém roce jsem jsem vylezl
dvě,,osmbéčka" Ve Verdonu, pak přišla série
cest včetně Absolutního vědomí na Beckově
ažv r.1992.
Absolutní vědomí je nyní za 10/10+' dal
bys i Učni dnes méně?
tUe, pro mě jsou obě cesty pořád za 1 0+ '

Tomáš Pilka,
Čarodějův učeň (10+),
Vaňousovy díry,
Moravský kras
Foto: P. Piechowicz

Můžeš Učně srovnat se svojí novou ces_
tou ,,Kudlanka"?
čarodějův učeň patříurčitě stále mezi nejtěŽší
cestyu nás. Kudlanka jev podstatěvelmi podob-
né lezení, jenom v mnohem převislejšískále _

proto je i těžšÍ Kudlanka, to uŽ je jiná dimenze.
Rostislav Tomanec
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