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No, vybojoval to. Poté, co si zběsilými po-
hyby upocených rukou, chvíli před vypnu-
tím svalového tonu, vymetl cestu k bez-
pečí slaňáku. A mě pak poslal do zdola 
nahoru oblé bezkruhové pětky s  ryzím 
zbirožským výlezem – bez vroubku oblým. 
Hluboko pod nohama symbolické hodiny, 
které kdyby mohly, tak se za tu dobu, co já 
se tam nahoře odvažoval udělat ten posra-
nej krok s rukama na holém ničem a no-

hama v ukloněných miskách, minimálně 
třikrát převrátily k přesýpání další periody. 
Pětka, jo? Tak vítej na Zbirohu.

Řídkými korunami dobře třicetimet-
rových borovic dopadne na zátylek lezce 
tu a tam několik paprsků slunce. K nebi 
uhánějící kmeny, opancéřované hrubou 
šupinatou kůrou, vypadají samy o sobě 
jako horolezecká výzva plná velkých, byť 
křehce se odlamujících, bočáků. Sytě ze-

První letošní písek, a hned 

Zbiroh. „Chceš to tahat?“ 

„Ne, ne, hele, já se napřed 

trochu otrkám a pak si něco 

dám.“ Od pohledu to vypadá 

křehký, zato víc zarostlý. 

Jištění? Tradiční. Jeden kruh. 

Co bys na patnáctimetrové 

věži asi tak chtěl? Žádnou 

smyčku hluboko vysoko 

nezaložíš. Ani uzlíček. Jen se 

kousni a vzlínej. A ta police 

tam nahoře: „Si teda myslím, 

že bude plná jehličí z toho 

chcíplýho stromu nad náma.“ 

Byla. „Honzo, nebude to moc 

velká tlama, že ne?“ Bude, ale: 

„Ne, v pohodě!“

ČTYŘKA ZA VI IC

Z B I R O H
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ZBIROH:

Háček, „Král“ a VIIIc na rozlez



Z B I R O H

lené keříčky borůvčí vytvářejí souvislý 
porost, jehož celistvost tu a tam narušu-
je klikatá hnědá linka, přesně vymezují-
cí prostor, do nějž se při dalším kroku 
obtiskne podrážka tenisek s tkaničkami 
narychlo zastrčenými pod chodidlo. Útlá 
těla pokroucených břízek se sklání k vě-
žím, jaké jinde v Českém ráji nenajdeš – 
rozuměj nízkým a zeleným.

Stačily dvě odpolední návštěvy tohoto 
druhohorního světa pískovcových usa-
zenin, které již dávno pradávno pozby-
ly svou výškovou převahu nad okolními 
stromy a v  jejichž blízkosti si miniatur-
ní lesní roztoči brousí svůj hypostom na 
čerstvou dávku sladké lidské krve, abych 
měl jasno o dvou základních pravidlech 
oblasti. Tedy zaprvé: ať lezeš jakoukoliv 
cestu – včetně trojky – výlez je vždycky 
za VII. A zadruhé: čísla v průvodci tu mají 
vysoce povšechnou, až zcela bezvýznam-
nou hodnotu. Toto druhé pravidlo si po-
tvrzuju při sólo výstupu kratičké „Nor-
mální cesty“ na Papaláše – s udanou hod-
notou obtížnosti II. Lezečkou se zapírám 
do miniaturního výstupku v  jinak holé 
stěnce a celým tělem se šponuju k sice 
velkému, ale vzdálenému spoďáku. Ten už 
zabere. Při jeho osvobozujícím sevření se 
pak snažím si vybavit, kterak metodické 
příručky definují klasifikační stupeň II: 
„Mírně těžké – začátek lezení, při kterém 
je vyžadována technika tří pevných bodů.“ 
Fajn, dávám za IV. Ale s odřenýma ušima.

REZAVÝ  
NĚMECKÝ ODKAZ

Nejstarší kruh na celém Zbirohu? Dost 
možná. Po celém převelikém obvodu ho 
za víc než 80 let pokryla souvislá vrst-
va rzi, která v  jeho povrchu vyhloubila 
množství malých dírek. Už není tak hlad-
ký jako před rokem 1940, kdy ho do svět-
lého srážkového stínu pod převisem s vý-
lezovou spárou namlátili němečtí lezci, 
jejichž jména už nikdo nikdy nedohledá. 

Autor neznámý. A cesta nelezená. Širo-
kou polici, hned po nástupu hranou, po-
krývá uleželá vrstva řádně vyschlého jehličí 
smíchaného s drobným pískovcovým pra-
chem. A spára, mířící zarostlým koutem 
k onomu kruhu, má již své stálé obyvate-
le – soudě podle pavučin bránících vstupu 
žáby do jejího nitra. Každopádně teď se do 
jejich domova dočasně stěhuje alespoň je-
den malý uzlík na konci šestimilimetrové 
smyčky – drobná vzpruha v nejistotě.

A pak ty kroky nad kruhem. Ty nejsou 
obtížné. Spíš nedůvěřivé. A když místo do 
chytu vlevo hrábneš do pískem naplněné 
police vpravo, pak snad i trochu lekavé. Ale 
to už máš všechno za sebou. Nohy vysmý-
káš, a když pak – s pocitem přemožitele 
vlastních limitů – opouštíš potupnou pozi-
ci lachtana, zahlédneš v jeskyňce na úrovni 
obličeje známou schránku. Proti zvyklos-
tem „nevlaje“ na tradiční ocelové tyčince 

na vrcholu. Chráněná před vlhkými projevy 
přírody se krčí o metr a půl níž. A uchovává 
zvláštní poklad. Malou knížku z roku 1967, 
jejíž úvodní stránku zdobí ručně malované 
logo dnes již neexistujícího oddílu TJ So-
kol Malá Skála. Zapisujeme se jen o několik 
stránek dál za prvního českého průkopníka 
Zbirohu – Slavoše Jiřenu. Nádhera! Sotva 
polovina listů knížky dosud pocítila dotek 
šedé grafitové tuhy při tradičním vrcholo-
vém rituálu. Okno do historie. Padesát let 
příběhů. To jistě velkoryse přehlédneš, ne-
chám-li název věže vznášet v éteru tajemna 
a zažloutlé stránky vyčkají svého zaplnění 
ještě jednou tak dlouho.

Z LESA VYHRABANÁ
Po hvozdech Zbirožských se potuluje 
zvláštní skupina lezců. Musíš do toho být 
zkrátka blázen a hledat krásu v tom, čím 
jiní opovrhují. Ne každá cesta totiž spl-
ňuje parametry výstupu, který by si člo-
věk s chutí zopakoval. Naopak si možná 
kdesi tam nahoře, odkud není návratu, 
snad i na celé lesy a určitě na celou duši, 
zahalekáš, že by bývalo bylo lepší, kdyby 
ti ona cesta nikdy nevkročila do života. 
Na druhou stranu, snad právě tohle se 
stalo důvodem, pro který se naše kroky 
ubírají skrz pavučinami omotaná houští, 
přes vyvrácené kmeny, jejichž tlející tělo 
polyká souvislá vrstva mechu, a  lýtka 
šlehajícím borůvčím. A  pak už stojíme 
pod ní  – pod Mechovou věžičkou. Ná-
zev se za nic neskrývá. A upozornění na 
webu Skalnioblasti.cz, že na skále platí 
zákaz lezení s magnéziem nebo jinými 
chemickými prostředky, je rozhodně na 
místě. Sytě zelená barva skutečně může 
vyvolat touhu použít před započetím vý-
stupu Roundup Expres. 

Ale i takto živé karty vytahuje na lezec-
ký karban Zbiroh. A chceš-li ho opravdu 
poznat, musíš se propůjčit k výstupům ve 
všech třech stupnicích Qakerské klasifika-
ce – v solivě lámavé, mechové a bezvýznam-
ně významné. Při výstupu cestou Qakerská 
lahůdka od Pepise Koudelky se nicméně 
vyplatí vyčkat na ty správné podmínky: 
„Obtížnost II – Údolní stěnou přes kapradí 
a trávy na vrchol. V případě zmrzlé trávy I.“

Ostatně právě Pepis představuje tu 
osobnost, která může říct ke Zbirohu 
nejvíce. A taky řekne. Společně s Honzou 
„Drnem“ Kadlecem se rozpovídali u piva 
v hospodě na Michovce. A druhý den si 
tamtéž s námi vypil své dvě plzničky Há-
ček. Tedy, nechť pánové hovoří…
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Mechová věžička. Potřebuje oprášit.



DVA POVÍDKÁŘI:
 PEPIS A DRN

Abychom si to ujasnili, jak se ta oblast 
tady nad námi vlastně jmenuje? Tak teda 
Zbiroh, nebo Zbirohy?

Drn: No, Zbirohy. Ale v průvodci Český 

ráj z roku 1977 z Olympie byl Zbiroh, podle 

mě. A proto jsme tam napsali Zbiroh. Ale 

jsou to Zbirohy – hrad i vesnice. 

Pepis: Já si právě myslím, že ne. Že tam 

byl rozdíl mezi názvem vesnice a názvem 

hradu. Vidíš, tady máš v průvodci hrad Zbi-

roh a vesnice Zbirohy.

Drn: Ale Petr Kollert tvrdí, že hrad je 

taky Zbirohy, že to byla chyba v tom prů-

vodci z Olympie. Tam byla na třech strán-

kách tehdy ta oblast a podle mě to bylo 

Zbiroh a z toho jsme to převzali. Ale správ-

ně je to Zbirohy. Musí se to opravit v příš-

tím vydání. 

Pepis: Hele, a tady, když se kouknu na 

Mapy.cz, tak je tam zřícenina hradu Zbiro-

hy, ale vrchol kopce je Zbiroh. Takže prostě 

vycházeli jsme ze dvou pramenů a vychá-

zeli jsme asi z hnědýho průvodce Český ráj, 

kde to bylo jako Zbiroh.
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„Tak my bychom přijeli i s Honzou Kadlecem alias Drnem. On je takovej můj 

spolulezec. Ale my teda už nic nevylezeme, víš? Tak já nevím, jestli to pro 

tebe vůbec bude zajímavý.“ Týden nato vystoupili z auta do prachu parkoviště 

u starého lomu na Michovce oba. Drn s kloboučkem na hlavě. Pepis ledvinku 

okolo pasu, na nohou nazouváky. V kufru dvě zaprášené vrtačky a takový ten 

prvovýstupcovský herberk. Kartáče, kruhy, lepidla. Záchodová štětka? „To jsem 

tak jednou seděl na záchodě, zíral do toho kouta a teď mi to došlo: tím se 

budou perfektně čistit spáry!“ Po jednom pivu sbalili ze stolu průvodce z roku 

1994, který tehdy sami vydali, a šlo se: do skal. Ještě teď si – při vzpomínce na 

Pepise ladně proplouvajícího dvěma sedmičkovými cestami – říkám, že by se 

mi v osmapadesáti taky líbilo takhle „nic nevylézt“.

Pepis Koudelka: duše Zbirohu
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Objevování zdejších skal probíhalo 
v takových vlnách. Napřed Němci, to ještě 
před válkou, a o tom se moc neví. Pak v 60. 
letech Slavoš Jiřena, v 70. letech Šimek, 
Šlapák, Rec a v 80. letech jste už přišli vy 
dva. Vzpomenete si, kdy přesně jste se 
tady ukázali poprvé?

Drn: Podle průvodce v roce 1984 – cesta 

„Babí léto“ – Pepis a Petr Kollert. Ten tady 

má chatu, ale už neleze. 

Pepis: A já myslel, žes to lezl se mnou 

ty. No tak vidíš, nelezl. Ale když jsme sem 

přišli, tak jsme si říkali: „Ty vado, co to tady 

je za oblast? Tady není skoro nic vylezený-

ho!“ No a vidíš, tenhle průvodce je z roku 

1994, a když jsme teďka doplňovali cesty – 

my to doplňujeme na internetu jako do-

datky – tak tam bude 250 dalších navíc.

Co tak slýchávám, má Zbiroh jakousi auru, 
že jsou tady samý vraždy. Kde se to vzalo?

Drn: My jsme s Petrem Kollertem razi-

li heslo, že když tady nejsou pro nás žádný 

lehký softmoverský cesty, tak si je musíme 

udělat. Ale jak jsem tomu odvykl a využíval 

otevřený hranice k lezení těch daleko víc 

zajištěných cest, tak teď jsem se sem vrá-

til a zjistil, že na to, abych tady vylezl troj-

ku, tak rozlézt se na sedmičce na Suškách 

nestačí.

Pepis: Ale nejištěný vraždy tady ne-

jsou. Teď si teda nevybavím žádnou vy-

loženě vraždu, kde by byl průšvih cvak-

nout kruh.

Drn: Hele, na Vratišti vždycky jdu 

a říkám: „Jak vypadá, že ten kruh je nad 

nejtěžším místem, tak je. Protože to dě-

lal Pepis.“ Takhle já informuju svý ka-

marády. 

Pepis: To já jsem tehdy dělal s ně-

kým, už nevím s kým, cestu, kde jsem 

ten kruh dal možná výš, a on mi, tak 

jako ironicky, říkal: „Pepis, tys to dal 

přesně podle pravidel. Nad první těžké 

místo.“ V těch pravidlech pro pískovco-

vé lezení to totiž tak prý bylo vysloveně 

napsáno, že kruh se má osazovat nad 

první těžké místo.

Drn: Jo, takže vlastně kdyby se pocti-

vě dodržovaly tyhle pravidla, tak ve větši-

ně cest by to byl slaňák. Naštěstí jsme je 

úplně nedodržovali, takže se tady dá občas 

něco vylízt.

Mě zaujalo těhle několik vět v průvodci: 
„Klasifikace většiny těžších cest byla 
stanovena na základě ankety mezi 
nepočetnou skupinou znalců Zbirohu 
a nemůže si klást nárok na neomylnost. 
Zvláště u velmi krátkých cest se názory 
znalců Zbirohu rozcházely často až o šest 
stupňů.“ O šest stupňů? Jak to probíhalo, 
ta anketa?

Honza „Drn“ Kadlec: hlavní vypravěč



Drn: No v Depu. U piva. To Honza Madě-

ra tady tehdy lezl, bráchové Výtiskové…

Pepis: Velbloud sem jezdil s náma, že jo…

Drn: Ale ten přelejzal, a když udělal ně-

jakej prvovýstup, tak omylem, že někam 

vlez a nechtělo se mu dávat kruh, tak už 

to dolez.

Pepis: No a pak koukám tady Hejtmoš 

vydal v roce 1994 průvodce na sousední 

Kalich. Takže ten si sem, když kreslil toho 

průvodce, občas odskočil a taky tady ně-

jaký cesty udělal. No a pak Špek sem začal 

jezdit, že jo, v těch devadesátkách. 

Drn: Ten tady takový ty stěny, okolo 

kterejch jsme chodili a říkali: „To asi ne-

jde,“ vylezl. A vynadal nám, že mu kurvíme 

klasifikaci, když jsme toho průvodce vy-

dali. Jenže prostě ta cesta neměla žádnej 

přelez, jenom účastníky prvovýstupu, kte-

rý se nachomejtli. Takže třeba tři lidi to po 

něm přelejzali. Nebo čtyři. Všichni řekli to 

samý číslo a bylo nad devět. A Špek na-

psal do protokolu osmičku. Tak my, když 

oni říkali IXb a on říkal VIIIa, tak aritmetic-

kej průměr jsme dělat nechtěli, tak tře-

ba o jeden stupeň jsme mu to dali dolů. 

A pak, když to vyšlo, tak on se hned ozval: 

„Vy my kurvíte klasifikaci! To byly všechno 

osmičky.“

Pepis: No, tak jsme mu to přestali dělat. 

Říkali jsme si, že my to stejně nepřelezeme 

po něm, tak co. 

Takže nový průvodce po čtvrt století 
bude?

Pepis: No, já na tom pracuju. Něco 

jsem udělal v zimě, měl jsem to rameno 

špatný…

Drn: Hele, je ta online doba, možná by-

chom mohli vylepšit tu online verzi.

Pepis: Online verzi vylepšíme, ale bude 

to vytištěný. Bude. Já ho udělám. Tuhle fot-

ku (na zadní straně obálky, pozn. red.) fotil 

náš kamarád Šimon Pikous, zvaný Panda. 

A teď jsem s ním byl zrovna v neděli v Ji-

zerkách a říkal jsem mu, jestli by mi neu-

dělal obálku. A protože tohle je Drn na té 

fotce, tak jsme si říkali, že by nebylo špatný 

udělat obálku o čtvrt století posunutou – 

stejný místo, stejnýho lezce. 

Drn: Proboha, jak bych se do toho mís-

ta dostal, po čtvrt století? Já když sáhnu 

na pískovec měkkej, tak se klepu jako sulc.

A tohle je vlastně co za cestu? 
Drn: Tohleto je šestka – „Bláznivá Mar-

kéta“. Na takovou jako polověžičku.

Pepis: To má taky takovou historii… To 

ještě nebyla moje Markéta na světě a já 

nevěděl, jestli se mi narodí kluk, nebo hol-

ka, protože jsem to vědět nechtěl. A já ne-

vím proč, ale prostě jsem měl takovej sen, 

ve kterým byla holka a říká: „Jsem tvoje 

holčička, jsem tvoje dcera.“ A tak jsem říkal: 

„No, moje dcera bude Markéta.“ Ale tu ces-

tu jsme udělali myslím dřív, než se narodi-

la, právě. To je ten fór. Že jsem už věděl, že 

se mi narodí Markéta, ale ještě to nenasta-

lo. Ale počkej, to nechci kecat, radši to tam 

nepiš. Aby nebylo faux pas. Na to já jsem 

jako dobrej.

Drn: Ještě že jsme si toho průvodce 

napsali, viď? Jinak bychom si to nepama-

tovali.

Pepis: No, já si pamatuju, že tys měl 

ženu v porodnici, když jsme tam lezli něja-

kou tu „Krvavou mámu“…

Počkej, „Krvavou mámu“? To je taky dobrý.
Drn: No takhle, „Krvavá máma“ je spá-

ra naproti a tam jsem seděl v bórku a tlou-

Já bych si půjčil bórek.“ No a já v jednom 

bórku seděl a ten druhej, to byl propilova-

nej nástrčkovej klíč a autogenem nahřátej 

a strčenej do kbelíku. A s tím se straš-

ně blbě dělalo. A tak jsem si říkal, že když 

Pepis dostane tenhle tupej bórek, tak to 

alespoň tak nevyžene, abychom to doká-

zali cvaknout, ten kruh. No a Pepis se tam 

srovnal, nechápu jak, obě ruce volný, nad 

hlavou měl v natažených rukou ten nástrč-

kovej klíč a bouchal do něj kladívkem. No, 

dostal ho tam. Sedl si a dal kruh. Třicet čí-

sel nad bórek. Protože to se tenkrát podle 

pravidel smělo.

Pepis: No, blbě se cvaká, to jo… Ale já 

znám tu historku jinak.

A to mě vůbec nepřekvapuje.
Pepis: Drn mi ji vyprávěl po mno-

ha letech, kdy se přiznal. Říkal: „Tohle je 

docela pěknej směr, nesmím to nechat 
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kl díru pro kruh. Děsně nízko. A říkal jsem: 

„Ještě že tady není Pepis, ten by mi vyna-

dal, že dávám ten kruh nízko.“ A najednou 

se tam Pepis objevil! A my jsme si předtím 

říkali: „Naproti to bude hezká pětka nebo 

šestka, ještě že tady není Pepis, ten by vy-

hnal kruh.“ Přišel Pepis a říká: „Hele, tady 

naproti, tady by šel taky dát kruh. Než to 

vytlučete, nemáte tady nějakej matroš? 

toho Pepise zkurvit, on by ten kruh dal 

zase vysoko.“ A záměrně (!) mi poslal 

ten nejtupější bórek, co tam vyhrabal, 

aby se mi to blbě vrtalo a dal jsem ten 

kruh níž.

Drn: Já jsem měl schovanej ještě je-

den dobrej. V kovárně. Ale neřekl jsem mu 

to. Jsem si říkal, že bude mít dobrej bó-

rek a vyžene to určitě. A on tam normálně 

Z B I R O H

„Cesta za duhou“ – leze Drn, jistí Pepis



napral ten nástrčkovej klíč na tý natažený 

ruce. Je to pravda, on nelže. 

Pepis: Já jsem to po sobě lezl a musím 

říct, že se to fakt blbě cvaká, no. 

Další věta, která mě v tom průvodci 
zaujala je: „Pro řadu prvovýstupců 
se stává tvorba cest téměř osobní 
zpovědí a uměleckým dílem, což se 
odráží v názvech cest a umístění 
kruhů.“

Pepis: Já si myslím, že to tak mají všich-

ni. Třeba máš název a hledáš cestu, která by 

k tomu názvu sedla, že jo? Ne teda vždycky. 

Ale někdy tě napadne krásnej název a říkáš 

si: „To si zapíšu, to někdy použiju.“ A pak pro-

stě hledáš rok, a najednou to vidíš: „Jó, to 

je k tomu názvu!“ Do tý cesty vlastně dáváš 

kus sebe. A duši. A třeba i něco máš na tý 

duši, tak to pak tak pojmenuješ.

Třeba jako ta „Krvavá máma“?
Drn: To vzniklo tak, že Petr Kollert měl 

doma nějaký video, brakový. O tom, že 

matka měla sedm synů mafiánů a ona dě-

lala šéfku klanu. A jmenovalo se to Krva-

vá máma. Ale on v té cestě byl nakonec 

schovanej chyt, takže člověk moc zkrvave-

nej není. 

Pepis: O tom bysme mohli mluvit dlou-

ho. Tady třeba je krásná věžička Mount 

Lady. A tam udělali Výtiskové a Maděra 

cesty: „Masturbace“, „Onanie“, „Masochi-

smus“, „Sodomie“, „Deflorace“. A pak jsem 

přišel já a strašně se mi ty názvy nelíbi-

ly, tak jsem jim tam udělal cestu „Mateří-

douška“. 

A co taková „Cesta zbirožských fanatiků“?
Pepis: No, ta vznikla v době, kdy jsme 

tady byli furt. Co to šlo. Spali jsme občas 

u Petra Kollerta. Možná to máš taky tak, 

že prostě ten název o něčem vypovídá, 

o tvým stavu třeba. 

Drn: Když je to romantickej název, třeba 

„Podzimní humna“, tak to se tam sešel Pe-

pis s Petrem Kollertem.

Pepis: „Hodní kulíškové“ třeba…

Drn: Tak tu udělal Velbloud. Protože 

pod skálou děti nezlobily.

Pepis: Jó, a my jsme chodili tady vod-

saď do hospody do Louček. Tam byl kuleč-

ník a my jsme tam prostě do noci hráli, pili 

pivo a měli jsme třeba strašnej hlad. A oni 

neměli nic k jídlu. A my jsme skučeli: „Nám 

to prostě kručí, nám to mele naprázd-

no!“ A Eva Lejsková říká: „No tak počkejte, 

já tam mám kus nějaký starý slaniny nebo 

ovaru.“ Ale fakt to bylo hnusný. Ona nám 

to ohřála, my jsme to snědli a pak jsme šli 

udělat cestu „Falešný ovar“.

Drn: To byl masiv Falešný ovar, ne? Tam 

jsem řekl, že ten komín čtyřkovej, co jsem 

udělal, že to je „Spalovač mrtvol“. A měl 

jsem název cesty. A teď jsme jedli ten 

hnusnej falešnej ovar a Pepis říká: „No 

a jak se bude jmenovat ten masiv?“ Faleš-

ný ovar!

Pepis: Anebo tady na Kalichu, jak jsme 

si lili to pivo na hlavu a pak nás vyhodili 

z tý hospody. A my jsme tomu, když si ně-

kdo vylil na hlavu pivo, říkali pešl. Tak nás 

vyhodili z hospody a my si řekli: „Tak, a už 

to nikdy neuděláme, to byl Poslední pešl!“ 

Ale to tam radši nepiš.

Já myslím, že to by mohlo být právě 
zajímavý, ne?

Drn: To byla společenská hra. A u Evy 

Lejskový jsme to směli dělat. Ta říkala: 

„Mně je jedno, jestli si lijou pivo na hlavu, 

anebo do hlavy.“ A pešl bylo, žes někomu 

vylil pivo na hlavu. Úlekovej pešl bylo, žes 

mu to chrstl do obličeje. Pak byla vstřícná 

varianta a u toho se muselo říct: „Vyleju ti 

pivo na hlavu, chceš?“ A tys musel odpově-

dět: „Buď tak hodnej.“ Jinak jsi porušil pra-

vidla. No a pak byl vzájemnej pešl, tedy po 

vzájemný dohodě: „Nemohli bychom si vy-

lejt vzájemně pivo na hlavu?“ A tak jsme si 

překřížili ruce a vylili jsme si pivo na hlavu. 

A poslední byla úleková varianta vzájemný-

ho pešla a tam bylo důležitý, aby se spon-

tánně nepoužily zrcadlově ruce. Protože to 

se pak rozbíjely půllitry.

Tak po tomhle už můžeme rovnou přejít 
ke Quakerům. K cestám jako „Polykači 
hlíny“…

Pepis: No, ti se scházeli na Drábovně 

a vyhodnocovali ty quakerský výstupy – čím 

zelenější, že jo, tím lepší. A tak je tady třeba 

„Cesta šéfa QTB“, což je quakerská tajná bez-

pečnost. Samozřejmě za vyloupnutí mechu 

jsi měl od QTB důtku, že jo. A podmínečný 

vyloučení z Quakerskýho hnutí, protože…

Drn: Protože cesty se musely zachová-

vat co nejzelenější, co nejsolivější, co nej-

lámavější. 

A jak to Quakerské hnutí vůbec vzniklo?
Drn: No, John Gill Qakin přešel z Aljašky 

po zamrzlý Beringově úžině na Sibiř a pak 

dlouho žil na Sibiři. A jeho duch se potom 

přestěhoval nad Drábovnu, když zjistil, že 

se tam dělají ty správný bouldry.

Aha, to zní rozumně. A teď k seriózním 
výstupům. Koukal jsem, že Pepis už 
atakuje metu 3.000 prvovýstupů. Je ti 58, 
ročník 1962, v kolika letech jsi udělal svůj 
první?

Pepis: Já jsem měl první omylem v roce 

1978. To jsem jezdil na Panťák, tam jsem vi-

děl volnou spáru, tak jsem do ní nalez, no. 

A vylezl jsem ji. Ale málem jsem se u toho 
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teda zabil. Protože spáry neumím. A prv-

ní vážnou cestu s kruhem jsem dělal v roce 

1983. V Klokočí. Ale to byly strašný začát-

ky. Žádný kladívka na to, že si uděláš dírku 

a nandáš bórek. Prostě jsme měli něco, co 

mělo zuby a nějak to vrtalo, a teď jsi tam 

dělal minutu, už jsi měl bandasky, a on tam 

byl furt ten kroužek jenom. Takhle jsme 

tam udělali nějaký tři cesty s mým výbor-

ným kámošem Ivanem Ullspergrem. „Cesta 

protinožců“ a pak nějaký další dvě, což jsou 

taky takový zajímavý historky. Opravdu, to, 

že jsme přežili, byla zásluha Pánaboha, že 

nás tu chtěl nechat a přidělil nám nějaký-

ho anděla strážnýho. Nebo víc těch andělů, 

že to nějak prostě vyšlo.

Drn: To Pepis přijel na kolej, šel ze spr-

chy a koukám a on má půlku nohy žlutoze-

lenou a půlku žlutofialovou. A to se prá-

vě zavrtávali na tý „Cestě protinožců“ a ty 

guru tomu mladýmu Pepisovi říkali: „Pepis! 

Dáváš to nízko! Musí to být o metr vejš!“ 

A on poslouchal na slovo. A teď převis-

lý, lámavý, že jo. Nějak se mu dostala noha 

pod lano…

Pepis: Né, nejdřív jsem spadnul. Asi 

šest metrů na zem. Pak jsem tam už 

nevylezl a zavrtal jsem o metr níž. A pak 

jsem vrtal čtvrtej kruh, a když jsem 

padal, tak se mi zamotalo lano kolem 

nohy. No, a padal jsem docela dost. De-

set, možná to bylo patnáct, nevím. A jak 

to škublo, tak mi to lano ojelo celou 

nohu.

Hele, a když to vezmu souhrnně, 
tak vás baví lezení, nebo spíš 
prvovýstupy?

Drn: U Pepise to je jednoznačný. Toho 

nikdy nebavilo lízt. Ten musí jenom dělat 

prváče. 

Letos máš prvovýstupů zatím osm, co 
jsem se díval. Loni to bylo okolo stovky.

Pepis: No, to není mnoho, viď? Rame-

no mě zastavilo. Něco řeklo: „Hele, už je-

deš moc.“ 

A ta místa pro prvovýstupy – pořád 
nějaká jsou?

Pepis: Hele, řeknu ti to takhle: Mám 

sešit, kam si píšu, kde se dá co udělat. 

A prostě i kdyby – teďka mi to neleze – 

ale i kdyby mi to lezlo, tak už to do konce 

života nejde stihnout. Vezmeš Adršpach, 

Broumovky, poslední tři roky třeba hodně 

Kokořínsko, což je teda měkkej pískovec 

a není to láska pro každýho. Ale když si 

vezmeš tyhle oblasti, Labák, když k tomu 

přidáš tady ty údolíčka všelijaký, no tak 

prostě… Jako jestli se ptáš, jestli jsou tady 

možnosti, tak v Čechách jo!

Loni jsi hodně tvořil hlavně na tom 
Kokořínsku, že?

Pepis: To už jsem měl rameno špatný, 

to jsem byl po dvou operacích. Ale to bylo 

díky mojí dceři. Já jsem moc nevyváděl. To 

mi vyváděla dcera – více méně. Loni měla 

sezónu, že určitě 30 kruhů vyvrtala. Vzala 

mě s sebou, no.

Takže si vychováváš nástupce?
Pepis: Tak jako ne programově. Ono 

to tak vyšlo. Když seš furt ve skalách, tak 

je to těžký. Tak to ty děti okoukají. A teď-

ka vrtá v Kanadě. Tam zblbla nějaký lidi, ti 

koupili vrtačku, borháky, a už tam kartáču-

jou a vrtaj.

Pivo máte vypitý, tak asi za 
chvíli vyrazíme. Napadá vás 
ještě nějaký echt zážitek tady ze 
Zbirohu?

Drn: Teď jsme se tady zrovna procházeli 

o víkendu a koukal jsem na jednu takovou 

hranu, někde za Poradní. A Pepis se tam 

tehdy zavrtával, a už si sednul do bórku 

a měl strašně starou čtyřku smyčku. Straš-

ně chlupatou. A měl to kladívko zbrouše-

ný do špičky, aby když se zavrtává, tak aby 

si tu krustu jako omlátil. No a vzal to kla-

dívko, už seděl v bórku, a že si ještě omlá-

tí tu krustu pro rourák. A nějak mu to ujelo 

a škrtnul tu smyčku. Normálně si sám pře-

sekl smyčku, ve který seděl, a takhle dopa-

dl přede mě. Ale nic se mu nestalo.

Pepis: A nejvíc jsem padal na „Poká-

ní“. To byla léta rozdělaná cesta, nevím od 

koho – zřejmě od Zdeňka Petráňů z Pra-

chova. A měl tam kruh. A já jsem to furt 

zkoušel a pak jeden den prostě jsem si 

říkal…

Drn: Zdeněk Borůvka to tam zkou-

šel, ne? Ten taky skončil nějak půl metru 

nohama nad zemí.

Pepis: Ne, to jsem skončil já, právě. Zde-

něk mě chytal. A já říkám: „Hele, teďka to 

cejtím, že už to půjde.“ A tam je takovej 

oblej vršek a s tím jedním kruhem. A fakt 

úplně poslední výlezovej krok jsem sáhl 

takovou mističku… no, ona to moc mistič-

ka nebyla. A to už tam ty nohy pod se-

bou nevidíš, že jo. No tak mi Zdeněk pora-

dil, já jsem to tam takhle udělal a vtom mi 

ta noha, jak jsem ji odlehčil, tak smekla, já 

jsem to už neudržel a pak – no fakt Zde-

něk ještě popoběhl – a já jsem to měl metr 

nad zem. A tak jsem si řekl: „No tak to ne, 

to už fakt je moc.“ Tak jsem ten Petráňův 

kruh vytloukl, posunul ho níž a pod vršek 

jsem dal druhej. Aby to mělo vzdálenost 

alespoň tři metry.

Drn: Kdyby mu tenkrát ta noha ne-

smekla, tak by z toho byl další pomník, 

kterej by nikdo nelezl.

A co my to teda dneska polezeme?
Pepis: „Cesta za duhou“. Ten masiv se 

jmenuje Zoombie. Ale je to blbě. My jsme 

nevěděli, co to je zombie tenkrát pořád-

ně, že jo. Nebyl internet, jsi nemohl zagů-

glit. Takže to má dvě O, ale ono se to píše 

správně s jedním. 

Z B I R O H
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ho nepotkal. Jako dlouhý léta. Druhá věc 

je, že mně přijde, že ten materiál tady není 

oproti ostatním oblastem vůbec špatnej. 

A pro mě je supr, že spousta cest tady je 

na bezlano, a jak chodím hodně sám, tak 

mi to vyhovuje. Stejně jsou tu cesty, ve 

kterých žádný jištění není, takže to je jed-

no, jestli jdeš sám nebo s někým. A to je 

super. To mám rád, takový ty večerní výpa-

dy, na chvilku.

Tady na Zbirohu probíhaly takové 
generační vlny. V 60. letech se tu objevili 
Jiřena a Zmítko, v 70. letech Šimek, Rec 
a Šlapák a v 80. letech sem naběhl Pepis, 
Petr Kollert a Drn. O tobě bych řekl, že jsi 
jejich následovník. Co ty na to?

Možná jo. Určitě je tady pár věžiček, kte-

rý jsem někde z lesa vyhrabal. A i nějaký cesty 

jsem tady udělal. Určitě přes padesát cest tady 

mám. Takže asi patřím k nejmladší generaci.

A řadíš se ke zbirožským fanatikům?
Jo, stoprocentně! A ten Míra Rec, když 

o něm mluvíš, tak on někdy v 80. letech 

emigroval do Francie a teď jezdí každý léto 

na motorce sem do Brodu. A loni jsem 

s ním takhle měl pokec. Což bylo úplně su-

per, že jo. Divil se, co to je za klasifikaci, a já 

mu říkám: „No, to jste dělali se Slavošem 

tu sedmičku.“ A on: „To je jako za VII? To my 

to tehdy dali asi za IV.“ Tak říkám: „No jo. Je 

to za VII a reálně tak VIIc.“

A už máš vylezenou „Magickou šestku“ na 
Saskou?

Já ani nevím. Ten traverz takovej?

No já to neznám. Ale někde jsi tvrdil, 
že je to tvoje nejlehčí nevylezená 
cesta.

To je takovej traverz, zleva doprava. 

No, tak asi ne. Myslím, že jsem to nevylezl. 

A ani do tý šestky dneska nepůjdu, neboj. 

Protože to by byl pád, do tý díry tam.

Ta cesta je nad nějakou jámou?
No, tam začínáš vyloženě nad komí-

nem. Úplně debilní. To není jako nad bo-

růvčím. 

A je to těžký teda?
Hele, tam jsou nějaký divnokroky, že 

tam nemáš třeba vůbec ruce. Jako vůbec. 

A jdeš po takový jako ukloněný římse. Ně-

jak se tam musíš vlnit. Jako s horním bys 

to dal. Ale nad tou jámou…

Tak to oželíme, no. A co tvé zbirožské 
vzory? Máš nějaké?

No co si myslíš? V tom devadesátým 

osmým jsem si koupil toho průvodce, a teď 

jsem šel po těch skalách a viděl jsem ty 

Pepisovy cesty, tak jsem si říkal: „Ty vole, 

Koudelka, co to je? Co je to za šílence?“ 

Když jsem třeba vylezl na Přilepenou, ces-

tu „Tanec s vlky“, tak to bylo za VII. A v kníž-

ce byl popis, kterej tam při prvovýstupu 

napsal Pepis a pak slanil. A kluci, co to dě-

lali s ním, tam potom dopsali: „Pepis chtěl 

dát za IV.“ Takže můj zbirožskej vzor je Pe-

pis, samozřejmě. Pepis je můj horolezeckej 

táta. My jsme si ve spoustě věcí tolik po-

dobní, že je jak můj táta.

Takže spolu lezete?
Tak sem tam nějaký… no víš co, lezem… 

s ním nejde o lezení. S ním je to dělání pr-

vovýstupů. A čištění skály. Takže si jdem 

někdy začistit a zavrtat. 

Mám tady jeden tvůj citát: Já jsem klasik. 
Lezu spáry, zapadlý oblasti, starší cesty 
a morálovky, co nikdo jiný už moc neleze. 
Máš rád na lezení klid?

Jo, určitě. Ve Skaláku mě teď neuvidíš. 

Nebo uvidíš, ale v pět ráno. A morálovky – 

to už bych vynechal. 

S HÁČKEM DO SKAL  
A DO ROŠTÍ
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Ty pocházíš úplně původně z Mostu, 
odkud jste se, když ti byly 3 roky, 
přestěhovali do Rokytnice. Jak jsi objevil 
Zbiroh? 

Hele, jednoduše. Já jsem tady chodil do 

školy v Brodě a posléze v Turnově. Takže 

když jsme byli v Brodě, tak jsme začali cho-

dit na Sušky – protože to bylo takový jako 

známý. Tam jsme jakože úplně začínali. Ale 

pak jsme tady, na Malý Skále, jak se tu dřív 

dělala ta Benátská noc, potkali kluky z Ádru – 

Kelímka a Míru Bahníka – a oni tam mávali 

průvodcem na Zbiroh. A říkali: „Ty vole, tam 

jsou skály, to je paráda! Co tady na Suškách? 

Pojďte s náma!“ Tak jsme jednou s nima šli 

na ten Zbiroh, fakt se mi to líbilo, koupil jsem 

si někde v Jablonci průvodce, a začali jsme 

tady lízt. To bylo někdy v roce 1998.

Takže k lezení ses dostal na škole, když jsi 
tady studoval, jo?

My jsme úplně prapůvodně začínali v Ro-

kytnici. S Honzou Doubkem, protože Olda – 

táta – byl tenkrát u horský, takže ten nás 

bral tam. A potom jsem začal tady na Suš-

kách. Ale jako s horním lanem, my jsme si to 

tady házeli na takový ty kvaky. No a pak jsem 

jezdil s Honzou Mládkem do Skaláku a tam 

jsem vlastně zjistil, že se neleze s horním, že 

jo. A postupně jsme přelezli sem.

Ty jsi někde říkal, že tvoje nejoblíbenější 
oblast v Evropě je Zbiroh. Čím tě tak 
okouzlil?

Hele, já nevím. Než jsme začali o tom 

Zbirohu mluvit, tak tady nikdo nelezl. A tak 

to je první věc – že jsem tady nikdy niko-

Během rozhovoru vypil u stolu Na Rozcestí dvě plzně a pak rozkmital nohy – 

obuté v modrých děravých teniskách, ze kterých mu na celý Zbiroh koukaly 

malíčky – v takovém tempu, že do kopce jsme za ním museli skoro klusat a náš 

dech nabral na obrátkách. Háček se vznášel nad terénem. Sotva jsme odhodili 

batohy pod Králem, natáhl si lezečky, a než jsem stačil vytáhnout foťák, 

levitoval už pod prvním jištěním v cestě „Novoty“ za VIIb od Špeka. Hned mě 

napadlo, že bychom k jeho odpovědi na otázku, jestli má při lezení strach, měli 

připsat poznámku: Říká, že strach má – jako každej. Ale je to Háček.

Z B I R O H



Co čísla? Znamená to pro tebe něco?
Ne, vůbec. Vlastně pak zjistíš, že ně-

kdy se ty obtížnosti oproti tvýmu pocitu 

a tomu udávanýmu číslu liší klidně o něko-

lik stupňů. Takže to je vlastně jenom orien-

tační údaj. Tak samozřejmě, když pak vyle-

zeš devítku, máš radost, jak seš jako dobrej. 

Ale nějaký VIIb vedle je těžší. Nebo ho ne-

vylezeš. Nebo zapytluješ „Magickou šest-

ku“. Takže vůbec, čísla neřeším. Spíš jako od 

pohledu, že se mi ta cesta musí líbit.

Zbiroh je v tomhle vůbec specifický. Lidi 
tady přejedou kopec ze Sušek, kde lezou 
VII, VIIb s prstem v nose, a pak tady bojují 
o život ve trojce.

No, samozřejmě, protože člověk pod-

lehne tomu trendu tady, jak dávali ti 

kluci ty trojky, čtyřky a pak to dá stejně. 

Když uděláš sedmičku, tak musí být ko-

tel. No je to tak. A všichni většinou tady 

z okolí, jako Špek a Pepis, dávají ty kla-

sy podle cest vedle. Takže je tu nějaká VI, 

byť reálně to je za VIIc, a oni udělají tro-

šičku těžší, takže VIII, ale do průvodce to 

dají za VII.

Tak mě napadá, máš ty při lezení vůbec 
strach?

Jo. To každej, ne? 

No já třeba enormní.
Jo? Já ne enormní, ale bejvalo to hor-

ší. Teď už vím, do čeho se pustit a do čeho 

ne. Tak možná protože už odhadnu tu ob-

tížnost, už se nepouštím do věcí, který na 

pohled vypadají jako lehký a v pohodě, ale 

člověk už zespodu tuší, že to třeba vypa-

dá jako krásný poličky, ale ono tam bude 

všechno oblý, tak vlastně do toho ani ne-

jdu. Dřív jsem se takhle hrnul do všeho, 

a pak jsem se posral. Takže teď se možná 

bojím při lezení míň než dřív, ale protože si 

vyberu, co mi bude sedět.

A sólo lezeš, protože tě to baví, nebo to je 
z nouze ctnost?

Za prvý se nerad s někým domlouvám 

a jdu si lízt, kdy se mi to hodí. Já se vlast-

ně s nikým ani nemůžu domluvit, proto-

že já něco dělám na baráku a nevím, kdy 

skončím. Takže já nemůžu třeba v půlce tý 

práce odejít. To pak vyliju půl kýble lepidla. 

Takže jdu, až když můžu, a vlastně nejjed-

nodušší je jít sám. A vlastně toho vylezu 

daleko víc. Že si třeba tady dám za večer 

deset cest. Nebo klidně i ve Skaláku, jako 

lehkejch, kdekoliv. Ale jako že jich vylezu 

hodně, byť lehčích. Ale samozřejmě sem 

tam jdu s někým.

30

Jo tak ty bys chtěl nějakou pořádnou quakeřinu?



A sólo lezeš spíš cesty, které znáš?
Tak půl na půl. Některý neznám, to je 

pak na on-sight. Některý znám. Ale není 

to tak, že jsem tu cestu předtím musel lízt. 

Vůbec. Naopak. Jdu tady po Klokočí a: „Ty 

jo, to je pěkný!“ A dám si to. Ale bavíme se 

o šestkách. Buď jsou to šestky nebo pětky. 

Nebo čtyřky. Není to VIIc. To ani náhodou. 

Nejtěžší mám tady přesólovanou nějakou 

VIII na Zbirohu, ale jenom kvůli tomu, že 

to je nějakej kvak a že tam prostě u kruhu 

zrovna já šáhnu až na vršek. Protože jsem 

velkej, že jo. 

Tak pravda je, že zrovna ty vršky jsou tady 
většinou nejtěžší částí cesty.

Je to tady tím specifický, podle mě. 

Že ty vršky jsou hodně oblý. Že to není 

jak v Ádru, kde to končíš v takových těch 

kozičkách, ale většinou to je sólo, sólo, 

sólo, sólo – kruh – a těžkej boulder. Že je 

prostě metr pod vrškem ten kruh a je-

nom plácáš a padáš. Až jednou to tře-

ba udrtíš.

Když se teď vzdálíme od Zbirohu – ty se 
živíš jenom voděním klientů? 

Mám štěstí! Poslední dobou už i před-

náškama. Podzim vlastně vyplním jenom 

přednáškama. A takovýma jako srandama, 

že mě někdo někam pozve něco odmode-

rovat. Jako super. 

A pocítil jsi – jakožto mediální hvězda – 
větší zájem o túry s Háčkem?

Ze začátku to mělo spíš opačnej efekt. 

Spíš se lidi báli. Buď se báli – si říkali, že jsem 

blázen. Anebo druhá varianta byla, že je ne-

vezmu, protože mám určitě nějaký VIP klien-

ty a že se mě nedá objednat jen tak. A při-

tom jo. To je úplně jedno. Samozřejmě neje-

du, kam nechci, to ne. Ale pokavaď se mi cíl 

toho klienta líbí, tak tam jedu. S kýmkoliv. No 

a teď už jo, teď už lidi vidí nějakej dokumen-

tík a zavolaj. Ale ty dva roky to bylo: „Hele, 

my bysme, ale, no… radši ne. Nám stačí něja-

ký normální guide.“ Fakt, vážně.

Na písek své klienty taky bereš?
Já jsem si kdysi řekl, že písek mně dal 

vlastně všechno, co umím. Tady jsem začal 

lézt, naučil jsem se tady nějaký věci a ří-

kám si, že tomu písku něco dlužím. Dlu-

žím mu vlastně všechno, co jsem se naučil 

v lezení. A takže to nedělám tak, že bych 

vodil komerčně na pískovci. Ale třeba jdu 

s člověkem, se kterým chci jít, je to můj 

klient v horách, tak ho třeba pozvu na pí-

sek a nechci za to peníze. Ale samozřejmě 

pak jsou tady nějaký skály okolo – pev-

ný, kde jo. Kde prostě mám klienty. Ale 

ten měkkej pískovec furt mám nastavenej 

tak, že si myslím, že tam to vodění úplně 

nepatří.

A vidíš, přitom komerční akce v Ráji jsou 
teď na vzestupu.

Podle mě by bylo ideální, aby třeba ČHS 

dala jasný pravidla. Protože těch lidí, co to 

dělají komerčně, přibejvá. Tak aby dali jasný 

pravidla, jak by to mělo vypadat. Protože 

podle mě je špatně dělat z těch skal fab-

riku – aby si guide vzal pět lidí na kurz do 

centrálního Skaláku. Takže říct si, že ano, že 

třeba guide může lízt jeden na jednoho na 

měkkým – jeden s jedním klientem. A tře-

ba s předchozí zkušeností z tvrdýho. Aby 

to nebyl úplnej začátečník, kterej se neumí 

chytit a všechno to tam voláme. Takže to-

hle vidím na debatu. 

Právě že už jsem zaslechl i dost 
negativních reakcí na ty početné akce.

Samozřejmě, já jsem na obou stra-

nách tý barikády. Ale upřednosťnuju spíš 

to lezecký hledisko. A takovou tu poko-

ru k tomu, kdes vlastně vyrostl, kdo tě to 

naučil. Prostě mi to přijde hloupý, dělat to 

v takovým množství. Ale v pohodě. Já proti 

tomu v podstatě nic nemám, ale já to dě-

lat nebudu. 

To je možná podobný jako s maglajzem. Ať 
si to každý srovná ve své hlavě, jak to chce.

Jo! Jako já třeba mám na to nějakej ná-

zor, vlastně nelezu s tím, ale vůbec mi ne-

dělá problém, když s tím někdo leze. 

Taky každýmu se ty pracky potí jinak.
Mně brutálně zrovna! Ivoš Vondráček, když 

jsme spolu šli „Pískomila“, tak říkal: „Ty seš 

jedinej člověk na světě, kterýmu bych 

povolil maglajz na písku. Já za tebou lez 

a bylo to úplně mokrý!“

A co tvoji kluci? Teď máš čerstvě třetího. 
Jak lezou? Kolik jim je vlastně let?

Prckovi největšímu je třináct, pak Ro-

bíškovi pět a nejmladšímu půl roku. Ten 

ještě neleze ani po zemi. No ale nejstar-

ší neleze, jako vůbec, toho to nebaví, a ten 

pětiletej leze od dvou let. Dobře. To je bo-

rec. Když mu bylo dva a půl, tak poprvý vy-

lez zezadu na Vlajkovou a na vrcholu řekl 

legendární větu: „Vylezl jsem na Kapelní-

ka.“ A od tý doby ho to nepustilo. Má doma 

Knihu Jizerských hor a takhle jede – Čihu-

lova jehla, Kauschkova věž, Zapomenutá… 

Prostě všechny je zná. „Tady jsem byl, tady 

jsem nebyl.“ Má to zmáknutý. Baví ho to. 

Mastí na bouldrovce nahoru dolů. To bude 

lezec. Adame, třes se!

My jsme včera lezli tu tvoji cestu „Zlatý 
cepín“ a fakt je to nádherná linie. Myslíš, 
že jsou tady ještě podobný možnosti pro 
prvovýstupy?

Asi ne. Nebo takhle – v nějaký obtížnos-

ti jo. Všichni mně to chválí, a mně to přišla 

strašná hovadina. Tak je to dobrý, jo?

Jo jo, vážně krásná cesta, taky chválím. 
Pepis říkal, že má sešit a v něm plánů 
na prvovýstupy, že to do konce života 
nemůže stihnout. Takže místo bude, ne?

Bude. A kdyby nebylo Pepise a Špe-

ka, tak tady je na několik generací. Ale oni 

s tím docela hnuli. Oba. Jakože zbytek lidí 

dělá ty prváče tak nějak s rozumem. Ale 

oni to teda sekaj. To je za rok dvě stě prvá-

čů jenom v Klokočí. To pak samozřejmě ty 

směry ubejvaj. Ale tak že jo, nebudou tady 

věčně kluci…

A baví tebe víc dělat prvovýstupy, nebo 
prostě lézt?

No lízt. Dřív mě tak nějak ty prváče raj-

covaly, že sis pak přečetl v průvodci, že 

tam seš napsanej. Ale dneska už ne. Ale 

zase si říkám, že když tady je pěknej směr, 

tak akorát pro mě, tak proč bych ho neu-

dělal. Proč bych to nechal udělat Pepise 

nebo Špeka. No tak ho udělám. Ale u mě 

to je deset prváčů za rok, samozřejmě. To 

není jako jejich číslo. Takže spíš lezu. Prvá-

če, to trávíš spoustu času tím okolo. Ale 

zase u toho může bejt atmosféra. Prostě 

vezmeš tři čtyři kámoše, nanosíte si tam 

lahváče a je prdel. Jeden zavrtá, druhej vrtá 

díru, teď se tam stráví celej den, hovno vy-

lezeš, ale zas je to hezký. Pak seš přiožra-

lej, dáš tomu nějakej pěknej název. A je to 

dobrý. Dělám je rád.

To bylo docela štěstí, že když ti byly ty 
tři roky, tak jste se přestěhovali z Mostu 
sem, co?

Zrovna jsem nad tím přemýšlel, že 

vlastně je to úplně jedno. Protože když 

jsem teďka sháněl nějakýho průvodce na 

takovej můj projekt na Bořeň, tak jsem se-

hnal nějakýho Pepu Nestlera, místňáka jak 

hovado, a říkám mu: „No vidíš, ty vole, já 

jsem taky tam vodsaď. Kdybych se neod-

stěhoval z Mostu, tak možná jsem kovanej 

na Bořni.“ Tak bych byl asi na Bořni. Takže 

to je jedno. Ale líbí se mi to tady víc.

Tak asi poslední otázka mě napadá. 
Fakt? Skvělý!
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No, kam se podle tebe vyvíjí lezení? 
Vyvíjí se to logicky. Protože každej sport 

a i to lezení jde dopředu. A nějaký takový 

to staromilectví, to se vždycky přežije. Tak-

že podle mě se to ubírá správným smě-

rem. Ale já ho nerespektuju. Protože pro-

stě jsem vychovanej na tý klasice. Takže 

mě nenajdeš, že bych jel do skal, nazkou-

šel si kroky, nacvakal expresky a na rybu to 

tam zkoušel a pak to dal v eRPéčku. Tak já 

prostě nelezu. Ale samozřejmě, když se to 

nebude dělat, tak se nepolezou těžší ces-

ty. Takže je to krok kupředu, protože tímhle 

způsobem se polezou ty cesty těžší a těžší. 

A tak to vidím jako dobrej směr. Ale já tak 

nepolezu.

Takže ty jsi staromilec?
Jo. Ale nemám proti tomu nic,  

ovšem mě by to nebavilo! Mě by to 

nebavilo tam strávit celej den pod tou 

cestou a teď to tam jako zkoušet a je-

den to vyleze, druhej, teď se u toho 

hecovat. Ne. Zalezu do roští a je mi 

dobře.
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Pepis je v Českém ráji Někdo. Ale takový 
skromný Někdo. „Hele, já si myslím, že 
dostat Pepise k rozhovoru, to bude těžký. 
Že on asi nebude chtít. On si myslí, že nic 
neleze, a  tak co by vykládal. Přitom ne-
skutečnej borec to je, že jo.“ Den předtím 
jsem mu psal e-mail s prosbou o rozhovor. 
Ale po těchto Háčkových slovech mám po-
cit, že tu reportáž dokupy nedám. Sedíme 
s Ájou na travnatém plácku u  liberecké 
přehrady a zprava se k našim uším nesou 
chladným podvečerním vzduchem tupé 
zvuky volejbalového míče odrážejícího se 
od předloktí zpevněných do bagru. Po ko-
ronárně dlouhém čekání na otevřené výče-
py tady i přes chladné počasí poposedává 
v malých hloučcích docela dost lidí. Prs-
ty pravé ruky objímám plastový kelímek 
a dlaň mi smáčí vlhkost z oroseného po-
vrchu. „Když ten Pepis nebude chtít… tak 
to prostě nemá cenu dělat.“

Vytržený z  přítomnosti myšlenkami 
na všechny ty nepopsané řádky zírám 
kamsi na druhý břeh. Zase tam proplou-
vá ten chlapík na modrém kajaku. A na 
listech svého pádla utápí moji reportáž. 
Tú tú – tú tú – tututu – tú tú. Povědomě 
vtíravá melodie zachraňuje mé myšlenky 
před mazlavým bahnem a tmu milujícími 
mikroby. 731 43… Neznámé číslo. Hmm. 
„Navrátil, prosím.“ … „Tady Koudelka. Pe-
pis Koudelka.“ Jo! Jo, jo, jo! Pecka!

Týden nato už si podáváme ruce na 
parkovišti na Michovce. Dorazil o  půl 
hodiny dřív. „Hele, ty asi chceš, abychom 
i něco vylezli, co? No, ale já nevím, jestli 
to půjde. Já mám špatný rameno. Ale tak 
třeba jo, třeba to půjde.“ Několik minut 
po Pepisovi se světlý prach na parkoviš-
ti v bývalém lomu víří také pod koly Dr-
nova fordu. Z  kufru nahazuje na záda 
ohromný modrý batoh. Co v  tom pro-
boha vláčí? Vždyť je pomalu větší než 
on sám. Pepis teprve probírá kufr své 
dacie, ne nepodobný zavazadlovému 
prostoru jakéhokoliv řemeslníka. „A  já 
tu vrtačku vezmu, pro jistotu, ne? Mám 
tam dva takové směry, třeba jeden navr-
táme.“ … „Pepis do skal bez vrtačky ne-
chodí, to bys měl vědět,“ nakusuje Drn 
další z mnoha historek, které dnes ještě 
zazní. „Kdysi jsme takhle jeli do Rakouska 
na Peilstein, to jsou sportovky na vápně, 
že jo. A jak tam Pepis začal vysypávat ba-
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toh, tak na zem vypadl pískovcovej kruh.“  
Myslím, že nás čeká krásné odpoledne 
s legendami.

Sledujeme úzkou hliněnou pěšinku 
a  pohyb našich lýtek rozechvívá drob-
né lístky borůvčí. Pepis kráčí jako první. 
V hnědých dvoupáskových nazouvácích 
s  gumovou podrážkou více sešlapanou 
na vnější straně. Drn rozhazuje rukama 
do stran a  já se snažím udržet v hlavě 
alespoň jeden z mnoha názvů věží a cest, 
které od jeho úst vyrážejí do houštin zbi-
rožského pralesa. Zná to tady perfektně. 
„A tak myslíš, že to teda vylezu, Honzíku?“ 
Takto malebně Pepis oslovuje Honzu Ka-
dlece řečeného Drn, ročník 1962. „Pepis, 
ty? Úplně v pohodě.“ Ale druhý osmapa-
desátník, s téměř třemi tisíci prvovýstupy 
na kontě, stále nechává viset ve vzduchu 
jistou dávku napětí a nejistoty: „No, uvi-
díme, co to rameno.“

Rameno? Dvakrát operované? Že s tím 
nic nevyleze? Dámy a pánové, pozorovat 

Pepise při lezení, to lze připodobnit po-
hledu do proudu horské říčky plynule se 
přelévající přes překážky, které jí Mat-
ka příroda ledabyle vkládá do cesty. On 
a skála? Jedno jsou. Nezápasí spolu, kdo 
bude mít tentokrát navrch. Nikdo ne-
může vyhrát. A nikdo neodejde poražen. 
Oni spolu jen souzní. Když Pepis zano-
řuje své paže do Jiřenovy spáry v „Údol-
ní cestě“ na Dárek, rozehrává se pod ko-
runami letitých borovic symfonie. Jako 
když absolutní a snad i nekonečné ticho 
před prvním pohybem dirigentovy ruky 
náhle rozetnou omračující a nekonečně 
graciézní tóny Čajkovského Klavírního 
koncertu b moll. V polovině cesty vkládá 
odřenou postarší šroubovačku do jediné-
ho jištění – jediného kruhu. Smyčky má, 
leč nepoužívá. Oblečený jen v kraťasech 
a s rukama holýma, bez spárových ruka-
vic, se po několikaminutovém preludiu 
ladnosti vyhupuje na oblý vršek, pokry-
tý roky ukládanou vrstvou suchého jeh-
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ličí, ovazuje kmínek pokroucené borovič-
ky, která se svými houževnatými kořeny 
kdysi dávno uchytila v pórech pískovcové 
skály, a posílá úsměv dolů na Drna: „Tak 
můžeš, Honzíku.“

Ten, zhýčkaný francouzskými vápen-
covými šansony, už trochu přitvrzuje 
muziku: „Doprdele, lezu to jak kokot!“ 
Nicméně – leze. A převislou horní polo-
vinu zvládá se zkušeností ryzího zbirož-
ského fanatika.

Následně se také odhaluje překvapi-
vá realita útrob onoho šedesátilitrovém 
báglu: „Někdo se o to tady musí starat. 
A kdo jinej než my, horolezci?“ Teda, cho-
dím do skal s kartáčem běžně. Ale nikdy 
mě nenapadlo zařadit do standardní vý-
bavy taky skládací pilku a  zahradnické 
nůžky na drobné prořezávky okolí. Holt, 
mistři klasici.
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Pepisova první letošní procházka spárou


