
Badile se zlobí, aneb světlo na konci tunelu 
 

Červen – Pizzo Badile, Bergell, CH J. Šesták, J. Matocha 
 
Jdete po ulici, když v tom ucítíte tupou bolest v zádech... srazila vás osmdesátiletá 
babička v široké sukni na kole ... padáte hlavou na ocelové zábradlí ... po dvou 
dnech pobytu na JIPu odcházíte tunelem za světlem do... no kam, schválně ??? ... 
no přece do horoucích pekel, jelikož jak mi můj děda říkal: „V nebi jsou jenom staré 
baby a malé děcka. Všechny pěkné děvčata jsou v pekle!“ Nepravděpodobná 
varianta, že? Ale proč ne? Všechno je jenom náhoda! I to, že mě a Juru velmi těsně 
minula masa několika desítek tun sněhu, a tak i více než jistá smrt (ale každá smrt je 
jistá, ne?). Dobro, tak konec filozofování... 
 
Popíšu Vám to tak, jak to bylo... žádné habaďury... 
 
Poslední červnový týden se 
Pálavští věšáci (J. a J.) 
vypravili do Švýcarska, údolí 
zvaného Bergealia neboli 
Bergell. Cesta byla tvrdá a 
zdlouhavá, jakpak by ne? 
Těch dvanáct hodin autem 
by zabilo i takového vola, 
jako jsem já. Ještě na 
hranicích se Švýcarskem 
jsme se klepali strachy, zda 
nás ten aktivní celník 
rozhrabe a co řekne na těch 
osmdesát litrů nafty 
nacpaných v pytli od 
padáku? Naštěstí ho to 
nenapadlo a my jsme vklouzli do říše horských velikánů spolu s Anetou Langrovou a 
Linkin Park. Do cílové osady Bondo jsme dorazili okolo jedné hodiny, a po 
rozmýšlení, jestli zaplatíme mýtné, přičemž zkrátíme si nástup padlo několik franků a 
naše auto se dále šplhalo do údolí Bondasca. Všem ho doporučujeme platit, jelikož 
z dolního parkoviště pod stěnu to vypadá na takových patnáct hodin ve společnosti 
vašeho batohu do nechutného kopce. Nakonec uléháme na horním parkovišti vedle 
hučící dravé řeky. 
 
Ráno mě vzbudila housenka pletoucí si můj obličej s listnatou zemí. Není času na 
zbyt, tak balíme batohy (svině 40 kg) a šlapeme vstříc Pizzo Badile. Na bivak chatu 
Scarsca di Fura docházíme jako naprosté trosky. Batohy mají každý krok o deka 
navíc a konec se rychle blíží. Dáváme rest a svačinu, protože od auta až sem nám to 
trvalo přes tři hodiny serpentinami do šíleného kopce (něco jako byste chodili od 
Popradského na Ostrvu pořád dokola). Obhlídáme krásnou bivak chajdu, která musí 
v nouzi poskytnout parádní ubytování... Dyť my jsme v nouzi!!! Nemůžu pohnout 
nohama, někdo mi je odřezal!!! Néé, my si dáme ještě další čtyřhodinový výlet po 
moréně k nástupu. Věšáci jsou přece dobří (Luďek tvrdí, že ti nejlepší)... teda 
alespoň se snažíme. Procházka v kulisách zdejších mega stěn musí být nádherná, 
ale ne s 40kg na zádech... Kleju, až se hory zelenají. 



Navečer jsme na místě. 
Máme luxusní bivak ve 
stanu od Saše, kterému 
tímto moc děkuji. Ještě 
se jdeme podívat přímo 
k nástupu a co 
nevidíme... Nástup do 
Via Cassin je pod námi 
dobrých 200m ve 
východní stěně, a ač 
jsme na hraně, tak je 
nám to prd platné... 
k tomu prostě neslaníme 
kdybychom se rozkrájeli. 
Takže změna... Severní 
hrana Pizzo Badile! 
Ještě si jdeme před 
spaním zaběhat na 
firnové pole v mačkách a alou do spacáku. Budíček 04.00... 
 
V 02.00 nadávám, že nemůžu pro výškový rozdíl pořádně spát. V hlavně mi kopou 
živé mozkové buňky hrobečky těm mrtvým... hrůza. Ale zaspím... 05.00 nadávám... 
zaspali jsme! Tak rychle zbalit a valíme na to. Máme všechno přes zbraně atd. Jednu 
malou flašku vody, ale snad si něco cestou rozpustíme ze sněhu... Po firnovém poli 
nás čeká první délka v žule. Leze se pěkně na 40 metrů klidně založíte všechno co 
máte, ale já tam toho dám trochu míň, však uvidíme. Dolézám pod totálně mokrý 
převisek bez možnosti zajištění. Zkouším skobku, ale ta má poněkud jiný názor než 
já. Takže nula. Jura na mě volá, ať zkusím traverzovat doleva. Tak jo, traverz... spára 
obliny, žádné nohy... bože, kde to jsem? To je sakra minimálně za 7 a já tu bruslím v 
pohorách? Nemám zase založeno a poslední friend se na mě směje šest metru 
z plotny pode mnou. Kruci... Tak zase dolů.  
 
V první délce jsem nalezl 
80 metrů se 60 lanem, 
totálně zmáchaný. To 
nic, konejšíme se. Jura 
to zkouší kousek stranou 
vlastním variantem ve 
spáře. Podařilo se, a 
když k němu dosupím, 
vidím o co jsem se 
vlastně snažil ve 
spodních plotnách... Lezl 
bych ještě 20 metrů po 
„vodě“ pak po ledu a 
sněhu... to je nádhera! 
Dalších 100 výškových 
metrů je lehčích, tak 
valíme synchro na volno. 



Dolézáme na hranu věže severní hrany. Otevírá se nám nádherný pohled na 
Východní stěnu a obra Pizzo Cengalo, z něhož vypadávají tuny kamení a 
s třeskotem se valí do údolí... ale to ticho... lidi to ticho, jako kdybyste byli hluší! 
Vidíme seráky visící nad cestou Via Cassin, kterou jsme měli zrovna lézt.  
 

 

jelikož Jura nechává rozhodnutí na mě, říkám konec, 
ytel, valíme dolů! (To jsem srab, co? To by dnešní borci nabušení z fitness a 

řál! To co se mi 
 tu chvíli honilo hlavou bylo něco šíleného a jak pravil jeden dobrý lezec: „Život to 

Tak pokračujeme! Na nástupu další délky nachází Jura berle (asi měli být předzvěstí 
toho co přijde). Začíná se to pomalu zlepšovat jelikož nám to jde a taháme délku za 
délkou já, Jura, já, Jura... Zrovna, když se vyžívám v krásných hladkých plotnách 
zjišťujeme, že jsme na krizovém stavu vody, a že se začíná rychle horšit počasí. 
Když Jura dolézá svou délku asi v polovině stěny je již okolo 13 hod. a situace se 
stává opravdu kritickou. Začínám pociťovat fakt silnou dehydrataci (myslel jsem, že 
snad zdechnu žízní) a od západu se k nám valí pořád větší a větší oblačnost. 
Debatujeme nad situací, a 
p
natřásající se v diskotékových hadrách nikdy nedopustili.)  
 
Slaňujeme do sedla... V předposledním slanění se seká lano, a tak si dám 20 m ještě 
sólo pro radost. Když se dostáváme několik desítek metrů nad seráky východní stěny 
uslyším zřetelné zapraskání a ohromný rámus. Serák se uvolnil a masa jen kousek 
pod našima nohama míří na výlet do údolí. Letí přímo přes naši cestu a my jen 
zíráme dolů na nezměrnou sílu přírody. Je nám jasné, že kdybychom ráno nastoupili 
do Via Cassin, tak bychom si teď užívali surfování naplno (100% by to na nás 
spadlo). Vidím to ještě teď a nikomu bych něco takového nikdy nep
v
nebyl.“ Ale my jsme živí!!! Čeká nás ještě sestup a poslední slanění. 
 



Jsme totálně vyčerpaní a dehydrovaní. S příchodem do bivaku se navíc hustě 
rozpršelo. Druhá náhoda – kdybychom se rozhodli pokračovat ve výstupu, tak by nás 

 jistě chytlo ještě nějakou tu délku pod vrškem, a kdo ví jak bychom postupovali dál. 

eště týž večer sestupujeme ostrým tempem za čtyři hodiny až k autu. Mohu říct, že 
tako no 
vyrážíme k do
 

Cestu jsme nevylezli, ale měli jsme kliku, jako od záchoda, že jsme to přežili! 
ALE VRÁTÍME SE TAM, TO SI  MŮŽE BÝT HORA JISTÁ! 

 

to
Jura dává rest a já balím věci, jelikož je jasné, že bude stěna totálně zatečená a nás 
čeká sestup. 
 
J

vý nápor jsem ve svém bídném životě ještě nezažil. Spíme jako mimča a rá
movu. Jsme sice naštvaní, ale co... 

 

Všem pseudohorolezcům, kte
 
PS. ří by si z našeho výkonu chtěli nějak utahovat 

chci nejprve doporučit, aby si něco takového zkusili sami, a že lezení 

patný vtip! 

SS.  A dík moc všem co nás podporovali materiálově, finančně a hlavně těm co 
 věřili a věří! 

Hore zdar 
 
Josef Šesták 

v kraťáskách na skalkách je oproti pobytu ve velké stěně ve výškách okolo 
3000mnm jenom š

 
P

nám
 
 


