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Cože prosím… Legenda?
Proč se stáčejí naše pohledy k bělostným vrcholům? Pro jejich
majestátnost, krásu a tajemnost, co se ukrývá tam nahoře?
Možná od každého kousek. A vůbec, kde se vzala ta chuť stoupat
vzhůru po jejich úbočí až někam ke hvězdám? Snad pro ten pocit
být blíž bohu, nebo pro ten falešný nadhled nad titěrností těch
dole. No a kdo jsou ti, které sžírá neutuchající touha hnát se do
nebezpečí, chladu, opuštěnosti, pod obrovskou tíhou únavy?
Jak máme nahlížet na ony éterické postavy, které mají přesto
hmatatelný základ? Je taková kombinace vůbec možná?
Věřte, že ano, a není to výňatek z pohádky, pověsti či snu.
Ty bytosti jsou z masa a kostí a s téměř nadpozemskými dovednostmi. Tak jak se máme zpropadeně s těmi živoucími přeludy
vyrovnat? Čím se liší dotyční od nás průměrných? Jednoduše
svými činy. Schopností udělat krok někam jinam, než je vyzkoušená a prošlapaná cesta. Spojit v ní představivost, dovednost,
cílevědomost, schopnost jít za svým snem a dostat k tomu kus
štěstí. Nejsou to legendy jako o bájné Libuši, které mají polechtat národní hrdost. Naopak osobnosti této knížky za sebou mají
reálné kroky, jež se staly legendárními. Můžeme být na ně pyšní,
vytvářejí pevný piedestal, na kterém může další generace nejen
horolezců vyrůst.
Nebuďme smutní ani nezáviďme, naopak berme jejich odkaz
jako hnací motor pro naše konání. Jelikož každý z nás si může
urvat ten svůj střípek a najít si v něm ždibec svého štěstí. To
je vlastně poselství těch úspěšných. Tak pojďme nahlédnout do
pokladnice lidských osobností a osudů těch, již předali hořící pochodeň dalším. Já se přiznám – ať neguji předchozí slova – že
jsem jim vždy záviděl. Zdálo se mi, že nelze sáhnout na jejich
roucha. Avšak osud mi daroval spousty splněných snů vycházejících z jejich odkazu.
Váš Mára
Marek Holeček
Nejúspěšnější současný český horolezec, kterému byla udělena prestižní
cena Piolets d’Or za nejlepší světový horolezecký výkon roku 2017

Liptovské hole z Koprovského štítu během zimního
přechodu hlavního hřebene Vysokých Tater v roce 1955
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Úvod
Nanga Parbat! Obávaná hora, která množstvím příběhů, jež se
na jejích svazích udály, přitahovala a dodnes přitahuje pozornost
mnoha horolezců, milovníků hor nebo alespoň čtenářů dobrodružných knih. Holá hora, jak zní překlad z originálního urdského jazyka, nebo také lysá hora, jak s oblibou říkáme u nás v Beskydech, byla vůbec první osmitisícovka, na kterou se člověk pokusil
vylézt. Zkušený anglický horolezec Albert Mummery si vyhlédl
Nanga Parbat za cíl své výpravy již v roce 1895. Při výstupu západní Diamírskou stěnou dosáhl výšky 6 100 metrů, později ale
při průzkumu severní strany štítu zahynul. Než se hora dočkala
prvovýstupu, podobný osud stihl na tři desítky horolezců. Zcela
nepochybně jsem nebyl sám, kdo už v útlém věku hltal vyprávění
Hermanna Buhla o jeho sólovém prvovýstupu v roce 1953, při
kterém jakoby zázrakem přečkal noc ve stoje ve výšce osm tisíc
metrů bez jakéhokoliv bivakovacího vybavení. Je až s podivem,
že jediní, komu se tuto trasu prvovýstupce z Rakhiotské doliny
na severu deváté nejvyšší hory světa podařilo dosud zopakovat,
byli v roce 1971 Michal Orolin a Ivan Fiala – členové československé horolezecké výpravy. Důvodem je zejména náročnost výstupu, jehož závěrečný úsek spočívá v přelezení několikakilometrového vrcholového hřebene ve výšce na sedm a půl tisíce metrů.
Smutným hrdinou této významné události z historie československého horolezectví se stal Ľudovít „Luděk“ Zahoranský, který
se rozhodl k návratu padesát metrů pod vrcholem.
Po letech jsem měl štěstí Luďkovy zážitky z tohoto výstupu
vyslechnout osobně. Bylo to silné vyprávění. Zároveň se v mé
hlavě začala pomalu rodit myšlenka podobná vyprávění přenést
na papír, aby se na tyto silné příběhy nezapomnělo. Byla by to
velká škoda! Cesta od prvotní myšlenky ke knize byla ale dlouhá, možná delší nežli zmiňovaný výstup na Nanga Parbat. Těch
bezmála dvacet let, kdy jsem vyprávění legendárních horolezců
podrobně zpracovával, bylo doprovázeno neskutečnými zážitky
s hrdiny mého dětství, které jsem dokonale znal ze všech horolezeckých knížek, jež se tehdy daly sehnat. Ani ve snu by mne
tehdy nenapadlo, že s nimi navážu často silná přátelství, která
mne k nim poutají dodnes.

Na Pamírském plató ve výšce 5 900 metrů, Pamír
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O své ambiciózní představě vytvořit knihu příběhů legendárních horolezců jsem se jednou zmínil
svému kamarádovi, spolulezci a známému fotografovi Petrovi Piechowiczovi – Pepemu. K mému překvapení mi prozradil, že portrétovat slavné horolezce, co na horách něco dokázali, byl jeho dávný sen.
Rozšíření tvůrčího týmu na dvě osoby bylo zcela nepochybně ku prospěchu věci. Podařilo se nám tak
zachytit nejenom vyprávění, ale také tváře lidí, jejichž horolezecký příběh přinášíme. Často se do svých
vzpomínek ponořili natolik, že ani nevnímali zvuk spouště Pepeho fotoaparátu. Vše, co jsme s Pepem
prožili při tvorbě této knihy, považujeme za ohromný dar, který nám osud nadělil.
V podtitulu knihy se píše: Příběhy legendárních československých horolezců. V jakém období se tato
vyprávění odehrávají? Které legendy československého horolezectví v nich vystupují? Jsou to zásadní
otázky, které si musí zákonitě každý čtenář položit. Odpověď na obě otázky přitom není zcela jednoduchá. Pokusím se ale na obě najít alespoň trochu uspokojivou odpověď. Hlavní myšlenkou celé publikace
bylo přenést autentické vzpomínky účastníků významných horolezeckých výprav do textové podoby.
Muselo se tedy jednat o žijící legendy. A ti nejstarší prožili svá mladá léta na laně ve válečném období,
takže počátek časové osy knihy byl pevně stanoven. Kdy ale vyprávění ukončit? V současnosti? Už podle
rozsahu knihy musí každý soudný čtenář uznat, že to není reálné. Aby měl sled událostí a jednotlivých
příběhů myšlenku, rozhodl jsem se knihu zakončit protagonisty prvních výstupů v nejvyšších horách
světa. Podle mého názoru jsou to většinou velmi významné milníky v historii československého horolezectví, které spočívají zejména ve výstupu na první osmitisícový vrchol v našich dějinách, ale také
v prvním ženském výstupu na osmitisícovku, který uskutečnila Dina Štěrbová společně s Věrou Komárkovou a dvěma Šerpy v roce 1984. Jedná se tedy o vyprávění z dlouhé a mnohdy velmi klikaté cesty
československých horolezců k prvním výstupům v Himálaji.
Musím také na úvod zmínit, že tehdejší horolezectví v době poválečné se v bývalém Československu
zcela nepochybně liší od toho současného. Horolezectví se podobně jako další odvětví lidské činnosti
vyvíjí s dobou. V období, které kniha popisuje na začátku, vrcholí doba objevitelských výprav v nejvyšších horách planety a finišuje honba za prvním zdolaným osmitisícovým vrcholem. Stal se jím 3. června 1950 vrchol Annapurny, který zdolali Maurice Herzog a Louis Lachenal – členové francouzské horolezecké expedice. Další prvovýstupy na osmitisícovky na sebe nedaly dlouho čekat. Následující zdolaný
osmitisícový vrchol byl ten nejvyšší – Mount Everest, který 29. května 1953 poprvé zlezl Novozélanďan
Edmund Hillary a nepálský Šerpa Tenzing Norgay. O měsíc později, přesně 3. července 1953 pak byl
dosažen již popisovaný vrchol Nanga Parbatu. Poslední – čtrnáctou zdolanou osmitisícovkou se stala
2. května 1964 Shisha Pangma, ležící zcela na území Tibetu. Když se čtenář seznámí s příběhy této knihy z období padesátých a počátku šedesátých let, zjistí, že československé horolezectví mělo v oblasti
himálajských výstupů co dohánět. Vždyť v době prvních světových výstupů na osmitisícovky se u nás
uskutečnily teprve první výjezdy horolezců do Alp a na Kavkaz. O to je víc obdivuhodné, že sbírání
zkušeností ve vysokohorském horolezectví probíhalo na tehdejší podmínky neuvěřitelně rychle a první
výstup na osmitisícovku podnikli českoslovenští horolezci, bráno v souvislostech, „již“ v roce 1971 jako
první v tzv. východním bloku.
Jak již bylo řečeno, horolezectví se stále vyvíjí. Ve vysokých horách po době prvních objevitelských
výprav nastoupila éra sportovního horolezectví, která s sebou nesla snahu dosáhnout nejvyšší štíty novými, náročnějšími směry – hřebeny, pilíři a stěnami. Marek Holeček – nejuznávanější český horolezec
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současnosti je se svým prvovýstupem na Gasherbrum I v roce 2017 i letošním neúspěšným pokusem
o prvovýstup v jižní Rupalské stěně Nanga Parbatu důkazem, že období sportovního himálajského horolezectví trvá dodnes, i když zcela nepochybně v menším rozsahu nežli dříve. Nyní je zřejmě nejrozšířenější formou výškového horolezectví tzv. komerční horolezectví, kdy se účastníci výprav po složení
daného účastnického poplatku snaží o výstupy na nejvyšší vrcholy po zajištěných klasických cestách
s cílem zažít dobrodružství s minimem rizika. To je ale již jiný příběh, který má s touto publikací jen
pramálo společného.
Horolezectví, nebo jen klasiky nenáviděné označení lezení, je podle mého názoru dobrodružná činnost vedoucí k různě vysokým vrcholům se sportovními aspekty. Také se často říkávalo, že se v případě
horolezectví nejedná o sport, ale o životní styl. Je to zcela jistě správný postoj, ale i tento životní styl
se nepochybně s dobou mění. Jak již bylo řečeno, horolezce nebo lezce lákají vrcholy, ať již mají pár
metrů v případě boulderingu, tedy lezení bez lana s matrací pod skalou, nebo několik desítek metrů,
jak je tomu u sportovního lezení na skalky nebo pískovcové věže, několik stovek metrů, jak je tomu ve
Vysokých Tatrách, Alpách a jiných tzv. středních velehorách, nebo i několik kilometrů v případě hor
nejvyšších. Lézt se dá po překližce na umělých stěnách, po skále – vápenci, žule, pískovci a jiných horninách, což vyžaduje odlišnou lezeckou techniku a vybavení, výstupy se dají podniknout také na sněhu,
na ledu nebo na různých kombinacích těchto přírodních materiálů. V dnešní době je zcela obvyklé, že
se lezci či horolezci specializují pouze na jednu lezeckou oblast. Typický horolezec není ale v těchto disciplínách vybíravý a dokáže se radovat z lezení na skalkách stejně jako v zimních velehorách. Podobné
smýšlení lze pozorovat i u aktérů této knihy. Jejich lezecká univerzálnost byla dána také zažitým a zcela
jednoznačně správným výchovným postupem, který lze jednoduše přirovnat ke schodišti, kde jednotlivé stupně představují vrcholy od nejnižších až po ty himálajské – pískovcové skály, letní Vysoké Tatry,
zimní Vysoké Tatry, letní Alpy, zimní Alpy, Kavkaz, Pamír, Hindúkuš…
Stále dlužím odpověď na otázku, kteří legendární horolezci se v knize objevují. Já doufám, že z daného období většina, i když z velké části jen zprostředkovaně. Těch autentických vypravěčů je pouze
dvacet čtyři. A věřte mi, vybrat z toho množství zajímavých a již zpracovaných příběhů právě tyto, byl
snad ten úplně nejtěžší úkol, před který jsem byl jako autor postaven. Velice rád bych v knize uvedl další
známé postavy československého horolezectví, ke kterým mne navíc často váže osobní přátelství. Ve
své době byli zcela nepochybně také na špičce československého horolezectví a jejich příběhy jsou bez
diskuze velice zajímavé a často i hodně klikaté. Nebylo to ale vzhledem k omezenému, ale i tak velmi
obsáhlému rozsahu knihy technicky možné.
Moc mne mrzí, že se v knize nakonec neobjeví dvojice horolezeckých průkopníků z Beskyd Josefa a Olgy
Veličkových, jejichž cesta vedla přes Vysoké Tatry do Alp a na Kavkaz, kde podnikli řadu náročných výstupů.
K dalším postavám, které si jednoznačně zasloužily zařadit do této knihy, patří doktor Leoš Chládek,
jenž působil na prvních českých a československých horolezeckých výpravách do Himálaje jako lékař.
Další postavou, která by zcela nepochybně v knize měla být, je Jiří Ševčík, jenž podnikl jeden z prvních výstupů na Macochu v Moravském krasu, Hokejku a Galerii Ganku ve Vysokých Tatrách, či vůbec
první český výstup Bonattiho pilířem na Petit Dru ve francouzských Alpách. Malou útěchou snad může
být fakt, že Jirka jako nedílná součást lezecké dvojice Antoníček-Ševčík se v knize objeví alespoň prostřednictvím Tonyho vyprávění.
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Zajímavé vyprávění nám poskytl rovněž Peter Dieška – Čombe, pamětník zlaté éry tatranského lezení šedesátých a počátku
sedmdesátých let, přímý účastník nejednoho legendami opředeného prvovýstupu a spolulezec bratrů Pochylých.
Zmiňoval jsem zde významné postavy československého horolezectví, se kterými jsme se setkali, jejich vyprávění zpracovali,
ale v knize se nakonec neobjeví. Je také několik vzácných osobností, jejichž příběh v psané podobě vzniknout nemohl, byť jsme
si to moc přáli. Osud nám bohužel v jejich případě nebyl příznivě
nakloněn. Patří k nim například Ivan Dieška, kterého jsem před
mnoha lety navštívil v jeho bratislavském bytě. Na jeho neuvěřitelné vyprávění o tvorbě Horolezecké encyklopedie a o množství silných horolezeckých zážitků se nedá zapomenout. Ivan si
ale tehdy již nepřál, aby jeho jméno figurovalo v nějakém článku,
a diktafon tedy musel zůstat v tašce nespuštěný. Pamatuji se také,
jak mne při jednom telefonátu Radan Kuchař překvapil, když předal sluchátko Zdenovi Zibrinovi, který byl tehdy u něj na chatě
na návštěvě. Zdeno bohužel odešel dříve, než jsem se s ním stihl
potkat. Štěstí, že se Zdeno v knize objeví alespoň prostřednictvím
vyprávění své manželky a časté spolulezkyně Olgy Zibrinové.
Štěstí jsem neměl ani u Jardy Mlezáka, významné postavy československého horolezectví a průkopníka zimního horolezectví
ve Vysokých Tatrách. Výsledkem mého snažení o rozhovor byl jen
smutný dopis, který jsem od něj obdržel, v němž se mi snažil hezky vysvětlit, že se mu už příliš nechce vracet do minulosti.
K postavám, jejichž vyprávění bych také rád zpracoval, ale zatím
jsem neměl štěstí, patří Ivan Urbanovič starší, Gejza Haak a Miloslav Neumann. Není ale všem dnům konec! A to si vezměte, jak
zajímavé musí být vyprávění těch, co dirigovali úroveň československého horolezectví ve zlatých osmdesátých letech minulého století!
Jak jednotlivé kapitoly této knihy vznikaly? Bylo to u každé
postavy různé a vždy velmi zajímavé. Detailní vyprávění o pozadí vzniku této knihy by vydalo na jednu další publikaci. Přesto se
pokusím zvídavému čtenáři něco málo prozradit i z průběhu některých vyprávění a nechám jej nahlédnout pod pokličku vzniku
této knihy.
Vždycky jsem se snažil oslovit vytipovanou legendu tím nejšetrnějším způsobem, přesto setkání neproběhlo vždy jednoduše. Takovým prubířským kamenem v tomto ohledu byl jednoznačně František Plšek, opravdová horolezecká legenda, která se
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Josef a Olga Veličkovi před svou chalupou na
Morávce v únoru 2005 
Jiří Ševčík, duben 2010

Peter Dieška – pamětník zlaté éry tatranského lezení
šedesátých a počátku sedmdesátých let, březen 2013
 Leoš Chládek na první české expedici do Himálaje
v roce 1969 
Olga Zibrinová prozrazuje pozadí vzniku
některých fotografií Viléma Heckela, Králiky 
S Olgou
Zibrinovou v Králikách u Banské Bystrice, srpen 2018

„Jediná moje památka na Jardu Mlezáka – dopis,
který mi poslal v dubnu 2007. Píše se v něm: Hochu,
hochu, právě jsem pochoval manželku, po 40 letech,
taky lezla. Víš, právě teď mám strašně málo chuti vracet
se do minulosti. Ono to naše lezení nebyla jen radost –
spíše taky hodně umírání. Z těch kamarádů, se kterými
jsem lezl, nežije už nikdo. Jak mám za této situace se
vracet do vzpomínek – nezlob se.“
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proslavila zejména prvním zlezením stěny v propasti Macocha
a prvovýstupem pověstné Hokejky v západní stěně Lomnického
štítu ve Vysokých Tatrách, v té době nejtěžšího tatranského výstupu. Mezi horolezci o Frantovi kolovala spousta nepodložených
historek a nutno poznamenat, že se ho do té doby nepodařilo vyzpovídat nikomu, byť se o to několik mých předchůdců pokoušelo.
Trvalo to opravdu dlouho, než mi Franta dovolil překročit práh
svého brněnského bytu. Předcházelo mnoho přímluv kamarádů,
několik dopisů, ale stálo to za to! Frantův příběh jsem si vyslechl doslova s otevřenými ústy a celé setkání nakonec vyvrcholilo
tím, že jsme společně nasedli do auta a projeli celý Moravský kras.
Zastavili jsme se pod každou stěnou, kde měl František svůj prvovýstup, a poutavé vzpomínání na lezení v časech před mnoha desítkami let nebralo konce. Když si pak Franta přečetl můj výsledný
text, moc se mu líbil, což byla pro mne ta největší odměna. Musím
se také přiznat, že Franta se stůj co stůj bránil fotografování. Jeho
fotografický portrét tedy Pepe neměl možnost uskutečnit a v knize jako u jediné postavy chybí. Je mi to moc líto, protože Frantova
silueta s Macochou na pozadí by byla jistě ozdobou této knihy.
Člověk ale nemůže mít všechno. Jako náhradu za chybějící fotografii Pepeho jsem ale od Franty nakonec dostal nečekaný dárek.
Ve stylu sobě vlastním mi totiž v dopise poslal fotografii z občanského průkazu s příznačným komentářem: „Přikládám svůj portrét na základě dřívějšího požadavku.“ No není to hezká příhoda?
Zajímavé zážitky mi připravilo setkání s Blážou Karasovou,
která mne svou vitalitou naprosto fascinovala. Její vyprávění
o ženském horolezectví a zážitcích spojených s mezinárodním
ženským spolkem, ve kterém se aktivně zapojila do činnosti,
bylo nad očekávání poutavé. A když se ve vzpomínkách vrátila
i k legendárnímu Joskovi Smítkovi, s nímž měla za války ve Skaláku možnost lézt, běhal mi doslova mráz po zádech.
Nikdy se mi neomrzí setkání s Luďkem Zahoranským, mým
hrdinou z dětství. Musím prozradit, že Luděk bydlel o dva domy
dále od toho, kde jsem vyrůstal. Když jsem si šel v patnácti podepsat knihu o expedici na himálajský vrchol Nun, ve snu by mne
tehdy nenapadlo, že s Luďkem jednou vyrazím na expedici a že
se staneme velkými kamarády.
Podobně je tomu i v případě Mišo Orolina. Naprosto přátelský,
dobrosrdečný a pohostinný člověk, na kterém byste vůbec nepoznali, že se jedná o jednoho z největších tahounů československé
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„Snad se Franta na mne nebude zlobit, když zde ukážu jeden z mnoha dopisů,
které jsme si vyměnili“ 
Frantův dárek s věnováním 
Bláža Karasová, březen 2006

S Luďkem Zahoranským v Těrlicích, červenec 2018 
Mišo Orolin před zdí plnou
vzpomínek ve Veľkém Slavkově, srpen 2018
15

horolezecké historie. A Mišo také pokaždé dokáže něčím překvapit. Naposledy se mi tak během návštěvy u něj doma pod
Tatrami nečekaně ocitla před očima francouzská vlajka, kterou
na vrcholu Makalu zanechali po prvovýstupu impozantním západním pilířem v roce 1971 členové francouzské výpravy. Dolů ji
pak snesl Milan Kriššák a Mišo je nyní jejím hrdým vlastníkem.
Mé velmi osobní vzpomínky se vážou také k postavě Miroslava Jaškovského, který zdolal Tirich Mir v roce 1967 a zúčastnil
se obou legendárních výprav na Nanga Parbat. Mirka jsem měl
možnost poznat ještě jako dítě, které už ale mělo přečteno téměř
veškerou dostupnou horolezeckou literaturu. Byla to pro mne
opravdová osobnost a hrdina se vším všudy. Vždyť také pracoval
v horské službě na Pustevnách! Prázdniny jsem trávil u tety, kterou Míra učil lézt a která se strýcem pracovala na lanovce vedoucí
kam? No přeci na Pustevny! Na lanovce jsem pomáhal odklízet
sníh, a když byl strýc s mým výkonem spokojen, mohl jsem vyjet
nahoru a strávit pár chvil s uctívaným náčelníkem. Ten mne vždy
vyzkoušel z různých počinů horolezecké historie a byly to moc
pěkné chvíle. O mnoho let později jsme si to vyměnili a otázky kladl já jemu. To už byl ale Mírek dost nemocný, naše setkání mu ale
tenkrát udělalo velkou radost. A nám s Pepem samozřejmě také.
Hodně silné přátelství jsme také navázali s jednou z největších horolezkyň, která u nás kdy působila – se Sylvou Kysilkovou.
Úplně přesně si pamatuji, jak jsme s Pepem jednou neohlášeně
stlačili zvonek u jejího jména v bytě nedaleko litoměřického náměstí, a pak s malou dušičkou čekali, co se bude dít. Dlouho se
opravdu nedělo nic. Po několika minutách se ale ve dveřích objevila Sylva, v našich očích opravdu jedna z největších legend této
knihy. Vzpomínám si hlavně na obrovský obraz severní stěny Eigeru visící u ní doma na zdi, jejího věrného parťáka psa Lesana
a laskavý úsměv, se kterým naše prosby o rozhovor vyslechla. Se
Sylvou jsme si pak často telefonovali a občas se i potkávali. Největší díl jejího vyprávění jsme si pak s Pepem vyslechli na Labské
Stráni, což bylo výslovné přání Sylvy, a my s ní měli možnost
prožít nezapomenutelný víkend ve skalách. V souvislosti se Sylvou mám také radost, že se částečně i mým přičiněním stihla
potkat s Dinou Štěrbovou, úspěšnou himálajistkou. Dina se mi
jednou přiznala, že ji Sylva jako horolezkyni velmi ovlivnila, moc
si přála se s ní sejít, ale nikdy k tomu sama nenašla dost odvahy.
Nezapomenutelné chvíle jsem měl možnost prožít i se slavnou
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Miroslav Jaškovský, Trojanovice, srpen 2004

Pozůstatek legendární výpravy, Trojanovice,
srpen 2004 
Branka pověstné chatové kolonie pod
Hrubou Skálou 
Se Sylvou Kysilkovou v Labské Stráni,
srpen 2006 
Setkání v pověstné chatové kolonii pod
Hrubou Skálou v létě
2001, zleva: Karel Cerman, Olda
Kopal a Radan Kuchař 
"Radan Kuchař rád na své
horolezecké výstupy vzpomínal a ochotně ukazoval
své tehdejší horolezecké vybavení, na chatě Radana
Kuchaře pod Hrubou Skálou v létě 2001, zleva: Radan
Kuchař, autor a kamarád Jirka Chýlek" 
Autor s Karlem
Cermanem (vpravo) a Oldou Kopalem (vzadu) u chaty pod
Hrubou Skálou v srpnu 2003

partou ze Skaláku. Radan Kuchař, Olda Kopal, Karel Cerman a Bogan Svatoš… Chyběl jen již tehdy zesnulý Jirka Mašek, se kterým jsem měl alespoň možnost podat si ruku na vrcholku České věže v roce
1980 při jednom ze svých prvních výstupů ve Vysokých Tatrách. Kdo by tyto pány horolezce neznal?
Vždyť to byli oni, kdo dirigovali úroveň československého horolezectví v padesátých a šedesátých letech
minulého století. Stačí jen otevřít horolezeckého průvodce po Vysokých Tatrách nebo lépe knihu Deset
velkých stěn – bibli československého horolezectví. Jedna osobnost vedle druhé. A každá velmi přátelská a nakloněna mým otázkám a přáním, kterými jsem je zásobil. Navštěvoval jsem je většinou cestou
ze skal v jejich pověstné chatové kolonii, kterou si tato parta kamarádů na stará kolena vybudovala pod
zámkem Hrubá Skála.
Z této legendární party se lze dnes potkat již jen s Bohoušem Svatošem, který byť je upoután na
invalidní vozík, duchem je stále mladík s obdivuhodným životním entuziasmem. Když jsem v létě 2018
Bohouše a jeho skvělou manželku Jiřinku společně s kamarádem Markem Hýžou znovu navštívil v jeho
libereckém bytě, vzpomínání na staré dobré časy, na kamarády na laně i na první českou himálajskou
expedici v roce 1969 nebylo k zastavení. Když mi pak Bohouš řekl: „Škoda, že jsme se nepotkali dříve
a nestihli si spolu ve Skaláku zalézt!“, byla to pro mne velmi dojemná chvíle.
Bohouš se kromě svých výstupů ve Skaláku a ve Vysokých Tatrách prosadil i jako fotograf. Na svých
fotografiích zachytil známé postavy pískovcového lezení padesátých a šedesátých let, ale také průběh
první české himálajské výpravy, která směřovala do Himálaje. Kniha, kterou držíte v rukou, o Bohoušovy fotografie nemohla být samozřejmě ochuzena.
Na skutečnosti, že se z Bohouše stal také uznávaný fotograf, měl svůj podíl i Vilém Heckel – mistr
české nejen horské, ale také propagační a krajinářské fotografie. Vilda, jak mu kamarádi přezdívali,
bohužel tragicky zahynul s celou výpravou tehdejší české horolezecké špičky pod Huascaránem v roce
1970. Zůstalo po něm mnoho překrásných knih s fotografiemi z pískovcového lezení, z letních i zimních
Tater, z Kavkazu a zejména z prvních československých expedic do Hindúkuše v letech 1965 a 1967.
Stručně řečeno, mnoho příběhů z historie československého horolezectví, které jsem se snažil zachytit
v textové podobě, se Vildovi podařilo zvěčnit na film. Však se tu a tam ve vyprávění pamětníků objeví
zmínka, jak Vildovy fotografie vznikaly a jaká úskalí musel při jejich tvorbě překonávat. Přišlo mi proto
logické, aby se jeho fotografie v této knize také objevily. A povedlo se! Unikátní fotografie legendárního
horského fotografa Viléma Heckela jsou ozdobou této knihy zejména díky ochotě a laskavosti paní Heleny Heckelové, která dnes archív negativů slavného fotografa a svého táty bedlivě ochraňuje.
Jsem rovněž moc rád, že na snímky Viléma Heckela navazují úžasné černobílé fotografie Josefa Kývaly, přezdívaného „Moravský Heckel“. I u něj jsem se setkal s maximální vstřícností, a tak můžete jeho
nádherné černobílé fotografie, pořízené na Kavkaze, v Andách, na Pamíru, v Karakoramu nebo Himálaji, v knize rovněž nalézt.
Na tomto místě musím také vzpomenout na dvě vzácné osobnosti, které mému psaní a Pepeho fotografování legendárních horolezců ohromně fandily. Mám na mysli Jirku Růžičku – Šerpu, a Bohumila Sýkoru,
kteří stejně jako mnozí protagonisté této knihy už bohužel nejsou mezi námi. Jirka Růžička, dlouholetý
šéfredaktor Montany – nejstaršího tištěného lezeckého časopisu u nás, byl velmi nakloněn mým psaným
výtvorům a jsem mu dodnes za jeho podporu nesmírně vděčný. Nemohu zapomenout, jak jsme společně
s Pepem a Tomem Roubalem uspořádali se Šerpou utajený rozhovor. Jirka byl vždycky znám tím, že když
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Bohouš Svatoš se svou Jiřinkou, červenec 2018 
Bohouš Svatoš nad svým bohatým fotografickým archívem, srpen 2006

Autor a Bohouš Svatoš při rozjímání nad fotografiemi Viléma Heckela, červenec 2018 
Paní Helena Heckelová, srpen 2018

Paní Helena Heckelová s kamarádem Markem Hýžou – spoluautorem knihy Zapomenuté výpravy, srpen 2018 
Jiří Růžička
19
přezdívaný Šerpa během utajeného rozhovoru v Brně, duben 2010

vyšlo nové číslo Montany, přišel do redakce a u kafíčka se začetl
do lezeckých příběhů. Chtěli jsme mu připravit překvapení, aby
v den svých sedmdesátých narozenin otevřel nic netuše novou
Montanu a tam se dočetl o sobě. Článek měl úspěch, my opravdovou radost a já trochu špatné svědomí, protože Jirka můj výtvor
zhodnotil slovy: „Nebylo to špatné, měl jsi tam jen dvě chyby!“
Bohouš Sýkora byl ve své době excelentní spárař, který se
svými prvovýstupy v Adršpachu a Teplických skalách v šedesátých letech minulého století zapsal do historie tamního pískovcového lezení. Tu ostatně později začal zpracovávat a jeho
kniha s názvem Pískaři. Kapitoly z historie lezení v Adršpašsko-teplických skalách se stala v oblasti historie lezení bestsellerem. S Bohoušem jsem v Teplicích nad Metují i nedalekých
Teplických skalách zažil mnoho nezapomenutelných chvil. Byl
velmi přející k mladým lezcům, ale také k pisálkům, co mu „fušovali“ do řemesla. Na řadu mých dotazů z historie lezení na
pískovci mi vždy ochotně odpovídal a v řadě případů pomohl alespoň ukázat správný směr, kde důležitou informaci získat. Jeho pečlivě vedený archív mne vždy fascinoval a mám
pocit, že jeho práce horolezeckého historika je prostě nedostižná. Mrzí mne, že tuto knihu už mu nemohu ukázat. Myslím si, že tak jak si ho pamatuji, měl by z ní ohromnou radost.
Lidí, kteří měli pro naši snahu vytvořit knihu příběhů legendárních horolezců pochopení a patřičně nám fandili, bylo více.
Musím zmínit zejména Ivana Gálfyho, významnou postavu
československého expedičního horolezectví a jednoho z protagonistů této knihy. Poprvé jsme se sešli ve Starém Smokovci
v listopadu 2008, kde mi poskytl pečlivě připravené vyprávění
o celém svém horolezeckém životě. Nepamatuji si už, jestli jsem
měl vůbec příležitost se na něco zeptat. Co ale bylo důležité, že
se mu výsledný text moc líbil, což ocenil v podobně pravidelných
pozvání na setkání účastníků všech expedic, které organizoval.
Ohromně moc tím této knize pomohl.
Jedno takové setkání účastníků prvních československých
výprav do Himálaje se uskutečnilo v říjnu 2009 na Bilíkově chatě ve Vysokých Tatrách. Moc rád na toto setkání vzpomínám,
neboť se jednalo snad o největší koncentraci legendárních horolezců z této knihy na jednom místě, které jsem byl osobně svědkem. Sešly se zde na tři desítky legendárních horolezců z obou
expedic do Hindúkuše v roce 1965 a 1967 i těch celkem osmi,
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Bohouš Sýkora během natáčení filmu
Sandstone v roce 2012 
Ivan Gálfy
byl na rozhovor skvěle připraven, Starý
Smokovec, listopad 2008 
Gejza
Haak, dlouholetý horský záchranář,
horský vůdce a legendární horolezec,
který se účastnil výpravy na Nanga
Parbat v roce 1971 a na Jannu o osm
let později, Vysoké Tatry, říjen 2009

Ivan Urbanovič je jedním z účastníků
prvních československých výprav do
Hindúkuše v roce 1965 a 1967 i obou
expedic na Nanga Parbat v roce 1969
a 1971, Vysoké Tatry, říjen 2009

V Domě horských vodcov ve Starém
Smokovci, zleva: Leoš Chládek, Polda
Páleníček, Ivan Gálfy a Joska Nežerka,
Vysoké Tatry, říjen 2009 
Bylo nač
vzpomínat – zleva: Joska Nežerka, Ivan
Gálfy a Ivan Fiala, říjen 2009 
Chlapi
z Tirich Miru – zleva: Ivan Gálfy, Vlastík
Šmída a Honza Červinka, Vysoké Tatry,
říjen 2009
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jež směřovaly do Himálaje a ve kterých Ivan Gálfy působil jako
vedoucí. Vzpomínání na doby průkopnických výstupů se tehdy
protáhlo až do pozdních večerních hodin.
Byl jsem také svědkem, když Ivan Gálfy poprvé v životě navštívil Ostravu. Společně s Luďkem Zahoranským jsme jej provedli hornickým muzeem, kde zaznělo mnoho humorných dialogů mezi dvojicí legendárních horolezců.
Další setkání legendárních horolezců, kteří patří k přímým
aktérům příběhů této knihy, se uskutečnilo v Tisé v květnu
2011. Jednalo se o sraz kamarádů z legendárního kavkazského
prvovýstupu severozápadní stěnou pětitisícové Šchary na Kavkaze, který v roce 1965 uskutečnilo lezecké družstvo Ľudovít
Zahoranský, Ján Ďurana a Gerhard Tschunko. Ani se nechtělo
věřit, že od těch dob uteklo téměř půlstoletí. Chlapi byli totiž
stále při síle, takže kromě vzpomínání na doby dávno minulé
došlo i na společný výstup na krásnou pískovcovou věž…
V březnu 2012 proběhlo v Olomouci velmi zajímavé setkání
legendárních horolezců, zaměřené na jejich výstupy na Kavkaze.
Dozvěděli jsme se přitom mnoho zajímavých informací z pozadí
jejich kavkazských výstupů a Pepe měl příležitost rozšířit svou
sbírku portrétů o další cenné kousky.
Knihu jsme nechtěli vydat jako čtyřiadvacet samostatných
příběhů. Snažili jsme se je vhodným způsobem propojit do větších tematicky propojených celků, což zdaleka nebylo jednoduché. Kam byste zařadili například Honzu Červinku, který svým
přes padesát let trvajícím zapálením pro horolezectví a svou aktivní účastí v mnoha významných výpravách může být bez problémů přiřazen k několika zde uvedeným kapitolám? Zařadili
byste Radana Kuchaře do kapitoly Parta ze Skaláku, nebo Výpravy do Hindúkuše, když všichni víme, že neodmyslitelně patří do
obou? Byl to vskutku nelehký úkol! Naší snahou bylo, aby kniha
gradovala stejně, jako se vyvíjelo československé horolezectví,
a každá z postav zapadla do mozaiky jednotlivých kapitol co nejlépe. Snad se nám to i povedlo.
Knihu ukončuje vyprávění Diny Štěrbové, které je v několika ohledech odlišné od těch předchozích. Hlavní rozdíl vidím ve
skutečnosti, že Dina na své výjimečné horolezecké působení dnes
již nemá příliš chuť vzpomínat, neboť v současné době se smysl jejího bytí ubírá zcela jiným směrem. Přiznává, že horolezectví
včetně všech úskalí a peripetií bylo pro její dosavadní i současný
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„Ludvo, to som nevedel, že si robil
toľko rokov v bani!“ 
„A kde sis myslel,
že jsem přišel k takové kondičce?“, Ivan
Gálfy a Luděk Zahoranský, Hornické
muzeum v Ostravě-Petřkovicích, říjen 2009

Gert Tschunko vyběhne komínem
na předskalí, jako by se nechumelilo!
Rájec, květen 2011 
Setkání s prvním
Čechem na Everestu v Ostravě, zleva:
autor, Ivan Gálfy, Luděk Zahoranský
a Leopold Sulovský, říjen 2009 
Jano
Ďurana s Luďkem Zahoranským to stále
dokážou večer pořádně roztočit, Tisá,
květen 2011 
Karel Plechač – významný
ústecký horolezec, fotograf a spisovatel,
Tisá, květen 2011 
Duchovní otec
unikátního prvovýstupu dvoukilometrovou
Bezingijskou stěnou Ivan Kluvánek dokáže
poutavě vyprávět nejenom o horolezectví,
Tisá, květen 2011
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život velmi důležité. Přiznává ale zároveň, že nad samotným horolezectvím může být ještě něco silnějšího. Dovolili jsme si proto
její příběh s otevřeným koncem zařadit na závěr této knihy.
Příběhy legendárních československých horolezců proběhly
ve složité době, která zdaleka nebyla idylická. Jako autor jsem se
snažil na některé situace pohlížet z té lepší stránky, protože stejně jako v životě ani v horolezectví není nic černobílého. Přesto je
možné v knize vysledovat pár momentů „na hraně“. V takových
situacích bych rád zmínil skutečnost, že veškerý text prošel autorizací a je v knize uveden s vědomím zpovídaných postav.
Soudím podle ohlasů, že by se kniha mohla líbit. Ať už ji otevře
kdokoliv, budu doufat, že popisované příběhy jej pobaví, poučí,
ale také dojmou. Určitě ji ocení horolezci, kteří dobu popisovanou
v knize zažili, a rádi si ji prostřednictvím knihy opět přiblíží. Mladší lezecká generace si snad k těmto působivým příběhům z dávné historie najde cestu také. Byl bych moc rád, kdyby se i oni dozvěděli něco ze začátků sportovního horolezectví u nás, a že lézt
těžké cesty se rozhodně nezačalo až s příchodem Adama Ondry.
Pokud se kniha dostane i do rukou horolezeckých laiků, kteří ale
mají hory a knihy o nich rádi, připravil jsem pro ně v závěru knihy
i pár pomůcek k bližšímu pochopení horolezecké hantýrky, případně ke způsobům, jak se obtížnost horolezeckých výstupů klasifikuje. Pro případné zájemce je součástí knihy také bibliografie
a biografie popisovaných postav, ale i další doporučená literatura
z oblasti historie československého horolezectví.
Osobně považuji knihu za malý zázrak. Do nedávné doby
jsem vůbec nedoufal, že tento soubor unikátních autorizovaných příběhů legendárních československých horolezců spatří
světlo světa. Vzpomínám si, jak mne Česlav Wojcík při každém
našem setkání počastoval otázkou: „A kdy bude kniha? Abych se
toho dožil…“ Musel jsem se přitom vždy červenat, nevěděl jsem,
co odpovědět. Nyní už naštěstí odpověď na jeho otázku znám.
A ač to bude znít možná příliš pateticky, beru tuto knihu jako
splacený dluh všem svým horolezeckým hrdinům, kterým se
za to, co v horách dokázali, stále musím klanět až k podrážkám
svých prošoupaných pohorek.
Martin Krejsa
V Ostravě, září 2018
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