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tolikrát, a žádné velké románky 
se většinou nekonaly. Se skialpy 
to ovšem byla jiná. Zajiskřilo to.

A tak stojím na svahu a ma-
chruji na přítelkyni: „Stoupací 
pásy nasadíš na skluznici, boty 
přepneš na chůzi a jdeš,“ předá-
vám zkušenosti z jednoho rande 
se skialpem. „Nohama šoupej 
jako na běžkách a neboj, neu-
klouzne to!“

Počasí je v Peci spíš jarní, 
na většině svahů se místo sněhu 
asi brzy objeví sněženky, ale ly-
žařský areál je upravený skvě-

le. Po okraji nezvykle prázdné 
sjezdovky si tedy vyšlápneme 
na Javor a odměníme se jízdou 
dolů. Paráda.

Popularita této disciplíny 
roste a stává se z ní fenomén 
tuzemských hor. „Dneska už 
prodáváme víc lyží v Česku než 
na Slovensku, kde je to praktic-
ky národní sport s daleko delší 
tradicí,“ říká Adamec, zástupce 
společnosti Dynafit.

Večer o tom dostávám důkaz. 
Dvě stě padesát registrací pro 
dvojice do závodu zmizelo za dvě 

se leda smát vlastní blbosti. Pět 
minut válčím, abychom se ko-
nečně zakousli do stoupáku. 
Jako úplně poslední. Hlavně že 
jsem poučoval.

Aspoň máme ten boží po-
hled, vánoční řetěz světlušek 
a zářící Pec pod námi. Teď už 
není kam spěchat, můžeme si 
užívat. Stejně to mají desítky 
dalších účastníků.

„Nechceme, aby to byl zá-
vod pro pár vyvolených elitních 
běžců. Důležité je, aby si každý 
přišel na své a aby si to lidi užili. 
Vítězové dostanou o něco větší 
medaili než ostatní, ale ceny se 
rozdávají až v tombole během 
cílové párty,“ usmívá se Ada-
mec.

Svoboda nalezena
Kyselina mléčná se hlásí o slo-
vo, stehna se zalijí a tuhnou. 
Naštěstí už jsme na kopci, mů-
žeme slavnostně sundat pásy, 
přepnout vázání i boty na sjezd 
a zvýšit výkon čelových lamp. 
Je čas získané výškové metry 
zase ztratit.

Právě tohle je největší vý-
hoda. Na běžkách bych se za-
bil v úvodních metrech, ale 
u skialpu mě podrží hrany po-
dobně jako u slalomek. V klidu 
si troufáme i na netradiční ve-
černí lyžování, valíme to dolů 
s kuželem světla před sebou.

„Je to svoboda, kterou 
všichni hledají. Čím dál víc lidí 

nazuje lyže po práci a vyběh-
ne si z Pece třeba na Výrovku, 
do budoucna plánujeme i víc 
organizovaných výšlapů,“ 
kouká se zkušený horal Ada-
mec k příštím sezonám.

A snaží se nastavit pravi-
dla hry. Kvůli závodu musely 
zůstat rolby o pár hodin déle 
v garážích, úprava sněhových 
muld na manšestr se trochu 
zpozdila. Pokud ovšem člověk 
vyrazí na večerní sólovýpravu, 
měl by si dávat pozor, aby čer-
stvě urolbované plochy svým 
pohybem nezničil.

Postupně se s Adamem pře-
ce jen trochu posouváme star-
tovním polem kupředu a mů-
žeme sledovat, kdo všechno 
se happeningu účastní. Tu 
koukám do tváře vousatého 
starce, po chvíli míjíme matku 
se synem. Všichni jsou zaťatí, 
bojují s kopci i sami se sebou. 
Ale zvládnou to, pak přijde eu-
forie.

Na křížení dokonce vidíme 
i čelo samotné, dva elitní lyžaři 
na nás mají v cíli náskok hodi-
nu. Vytyčenou trasu s nastou-
panými 800 metry proletí za  
63 minut a nějaké drobné.

Náš párek se dobelhá do zá-
věrečného kopečku v hlou-
bi pole poražených, nicméně 
šťastných. A zamilovaných.

Tohle nebylo poslední rande 
se skialpem.
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1) Výklad. Studujeme trasu, 
čekají tři kopce.  2) Start!  
Chrti dopředu, výletníci doza-
du. Natěšení jsou všichni.   
3) Souboj s pásy. Na stoupání 
nasadit, před sjezdem ze 
skluznice sundat.  4) Makačka. 
I sprintovat se dá s úsměvem.  
5) Kouzlo noci. Tma dává  
závodu jedinečnou atmosféru.   
6) Elita. Vítězové zvládli dva-
náct kilometrů za hodinu.

  INZERCE    Nohy by mohly, ale 
hlava nechce. Za-
touží na chvíli se 
kochat. Podvolím 
se, ten pohled je 

dojemný. Od paty Hnědého 
vrchu se k rozhledně na jeho 
špici táhne světélkující vánoč-
ní řetěz.

Řetěz závodníků, kteří 
z velké části nepřišli bojovat 
o vítězství, o vavříny. Při-
šli oslavit noc, která v Peci 
pod Sněžkou patří skialpinis-
tům každou zimu už od roku 
2004. Noc tuleních pásů. I já je 
mám nalepené na skluznicích 
a stoupám.

Trošku nás s parťákem 
Adamem mrzí, že na ten řetěz 
koukáme takhle se zakloně-
ným krkem. Raději bychom 
byli na jeho začátku, táhli pole 
bezmála dvou set padesáti dvo-
jic a udávali tempo. Byla by to 
však bláhová ambice a neměli 
bychom tenhle boží výhled.

Instruktor amatér
Před rokem mě horský vůd-
ce Branislav Adamec varoval: 
„Zkusíš skialpy jednou a zami-
luješ se.“ Slyšel jsem tuhle větu 

hodiny a na startu bude chybět 
jen pár z nich. Počasí i změně 
trasy navzdory. Láska je láska.

Oči pro pláč
Utahuji řemínek od helmy, 
zkouším čelovku. Lyže připev-
ním na batoh, první kilometr 
půjdeme v botách po svých. V tu 
chvíli se ozve pokyn ke startu, 
zase jsme zaspali. Nevadí. Chrti 
v čele onen kilometr poběží, my 
jdeme svižnou chůzí.

Natěšení na sníh si vyklu-
šeme pár posledních metrů 
na úpatí Brambergu. Začíná 
první a nejtěžší ze tří stoupání 
na dvanáctikilometrové trase. 
Shazujeme půjčenou špičkovou 
výbavu, zapínáme se do vázání 
a po prvních dvou krocích pa-
dám na ústa.

Zvednu se. Znovu padám. 
Nesundal jsem si z pásů ochran-
nou fólii, nenalepil jsem je 
na skluznici. Brečel bych. Můžu 

Noční rande
Stovky světýlek stoupají do sjezdovky a já 

si připadám jako v pohádce o broučcích. 
Pohádka to je – skialpová. V Krkonoších 

nastala NOC TULENÍCH PÁSŮ.
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