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ABSTRAKT
Lezení ve skalních městech Českého ráje začalo být ve větší míře provozováno již na konci
19. století. Poměrně specifické vlastnosti zdejšího pískovce lákaly již od počátku lezce
z celé republiky i ze zahraničí. Po roce 1948 bylo mnoho místních horolezců, jejichž
kvality byly neoddiskutovatelné, a to i v celorepublikovém měřítku, odkázáno pouze
na lezení v oblastech tehdejšího Československa. Do roku 1989 mnozí nemohli vycestovat
a dokázat tak své kvality i ve světě. Těch, kteří se zahraničních expedicí zúčastnili a mohli
si splnit své sny, nebylo mnoho. Kontakt se zahraničím přinášel mj. i možnosti získávání
nových informací, cestu k novým lezeckým pomůckám, stylům a vůbec vybavení
všeobecně. V řadě případů takové možnosti chyběly a někteří horolezci si museli
vypomáhat různě až do doby, než se na Západ dostali.
Práce má za cíl, za použití metody orální historie a kvalitativní obsahové analýzy, nastínit
obraz horolezectví v Českém ráji na pozadí limitů komunistického Československa.
Jednotlivé kapitoly sledují vnímání horolezectví a jeho místní historie, vnímání omezených
možností k vycestování a téma nedostatku lezeckého vybavení. Poslední kapitola sleduje
proměnu horolezectví v daném regionu po roce 1989.

Klíčová slova:
horolezectví, lezení, Český ráj, Hruboskalsko, horolezecké spolky, zahraniční expedice,
domácí výroba
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ABSTRACT
Rock climbing in the cities of the Bohemian Paradise became widely popular already by
the end of the 19th century. Quite specific qualities of the local sandstone attracted
domestic as well as foreign climbers right from the beginning. After 1948, many of the
regional climbers, whose qualities were undisputable even in the nationwide scale,
remained reliant upon climbing merely within the borders of the former Czechoslovakia.
Until 1989, majority of them were not allowed to travel abroad and thus they could not
prove their skills and qualities worldwide. There was a very limited number of those who
could participate in foreign expeditions and thus fulfil their dreams. The rare contact with
foreign climbers became a source of new information, new styles and trends in climbing,
and an access to new equipment and gear in general. To many domestic climbers, however,
such sources remained unattainable, and without them they were often left to develop and
produce their equipment by their own, until they were allowed to travel to the West.
This paper, with the help of the method of the oral history and qualitative subject analysis,
gives a concise picture of the history of rock climbing in the Bohemian Paradise in the
context of the constraints set by the communist Czechoslovakia. The chapters trace the
perception of rock climbing and its local history, perception of the limited possibilities to
travel abroad and the topic of the shortage of proper climbing equipment. The last chapter
presents a survey of the situation after 1989, and shows the changes in the rock climbing in
the given region which have taken place since.

Key words

rock climbing, climbers, Bohemian Paradise, rock town Hruboskalsko, climbing clubs,
foreign expeditions, self-production
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„Kde je vůle,
tam je cesta.“1
1. ÚVOD

1.1. Téma práce
Nejprve pár slov k názvu samotné práce. Slovo lezení zřejmě pro širší veřejnost nepůsobí
ve spojení se skalami a horami tak přirozeně, jako slovo horolezectví. Slovo horolezectví je
pravděpodobně více rozšířené mezi lidmi, kteří se této aktivitě běžně nevěnují. Tato práce
se však horolezectví dotýká pouze okrajově a její větší část se zabývá právě oním lezením,
příp. lezectvím. Z popsaných důvodů a také proto, že vlastně v životě lezců a horolezců
od sebe obě aktivity obvykle zcela oddělit nelze, se mi zdál pro název práce přijatelným
kompromisem právě složený tvar obou slov, tedy (horo)lezectví.
V rámci aktivity na skalách či na lezeckých stěnách se slovo lezení používá běžně
a vymezuje se tak vlastně od horolezectví (jak jej vnímá obvykle veřejnost), které
se odehrává ve velkých horách a je tak o jiném druhu výkonu než lezení na pískovcové
věže ve skalních lokalitách, jemuž se předkládaná práce věnuje z větší části. Od skalního
lezení lze ještě dále vydělit lezení na pískovcových skalách oproti skalnímu lezení
na jiných typech hornin.
Jednou z nejvýznamnějších pískovcových oblastí na území bývalého Československa je
oblast Českého ráje, která má svá nesporná specifika při porovnání s ostatními skalními
oblastmi naší republiky. Zde bylo vždy zapotřebí zvláštního vybavení a zvláštního přístupu
ke křehkým přírodním pískovcovým útvarům. Specialitou je striktní zákaz používání
magnesia, které je v jiných oblastech běžně používáno k usnadnění výstupů. Zvláště
u generace lezců, kteří začínali jako zdejší první či druhá lezecká generace, je dodržování
takového zákazu často i otázkou cti. Význam získala oblast i během fašistické okupace,
kdy se Hruboskalsko (jedna ze skalních oblastí v Českém ráji, nazývaná též Skalák) stalo
hlavním střediskem českého horolezeckého života.2
1
2

Autorem citátu, který je často mezi horolezci používán, je G. B. Shaw.
PROCHÁZKA, V. sen. - BERANOVÁ, J.: Češi a hory. In: Člověk v přírodě – Příroda v člověku. Sborník
ke 100. výročí českého organizovaného horolezectví. 1897 – 1997, s. 27.
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Lezení po pískovcových věžích Českého ráje má dnes již více než stoletou historii
a poměrně specifické vlastnosti zdejšího pískovce lákaly již do počátku lezce z celé
republiky i ze zahraničí – především z blízkého Saska. Snad pro dostatek prostoru nebo
finanční náročnost lezení v jiných oblastech zůstávali místní lezci až do období
po 2. světové válce stále v tomto regionu. Když se situace po roce 1945 změnila, zbylo jen
příliš málo času na to, využít zahraničí se vším, co nabízelo. Lze jen konstatovat, že velká
většina z českorajských lezců, přestože jejich kvality byly v celorepublikovém měřítku
neoddiskutovatelné, zůstávala často i pro své názory „věrná“ svému domácímu prostoru.
Tento fakt mohl zanechat v řadě z nich (ať už oprávněně či nikoli) pocity hořkosti, které
jim vydržely v podstatě až do dnešních dnů, protože v době své nejlepší výkonnosti
nemohli vycestovat a dokázat své kvality i ve světě na zahraničních horolezeckých
expedicích.
Možnost cestovat s sebou nesla i možnosti získávání nových informací, cestu k novým
lezeckým pomůckám, stylům a vůbec vybavení všeobecně. V řadě případů tyto možnosti
před rokem 1989 jednoduše chyběly, a tak je poměrně zajímavé sledovat, jak si vlastně
museli někteří vypomáhat. Jak vyráběli kopie světových novinek doma na koleně nebo
při nočních směnách v továrnách či vůbec vymýšleli věci nové, které se do světa dostaly
až po pádu železné opony. Handicap nemožnosti cestovat či opatřovat si v zahraničí
potřebné vybavení byli nuceni obvykle dohánět vlastními zlepšovacími pomůckami, které
byly v jejich možnostech (finančních i materiálních).

1.2 Cíl práce
Cílem práce je, za použití metody orální historie (rozhovorů s lezci) a kvalitativního
výzkumu (obsahové analýzy dostupných pramenů a literatury), nastínit obraz lezení
po pískovcových věžích v Českém ráji očima zúčastněných a pokusit se zdůraznit případné
limity těchto aktivit na pozadí komunistického Československa a nastínit i změny
a proměny v období, související s pádem československého režimu v roce 1989.
Tato práce si ovšem neklade za cíl předložit jediný a pravdivý obraz problematiky lezení
v Českém ráji a docílit tak objektivního poznání. Takový cíl by nebyl reálný. Nejen,
že lidská paměť je selektivní, ale i o neexistenci jediné a skutečně objektivní minulosti už
bylo jistě na odborném poli řečeno mnoho. Tak, jako nelze dělit svět kolem nás striktně
9

na černý a bílý, dobrý či zlý, tak ani tato práce nemá být soudem a ani se nechce tvářit jako
skutečný a pevně daný odraz minulých událostí.
Doufejme, že příběhy a pocity, které byly po dlouhá léta uchovány v myslích samotných
aktérů, již byli ochotni se o ně pro účely této práce podělit, mohou hovořit nyní samy
a mohou pomoci nastínit svět (horo)lezců tak, jak byl vnímán samotnými aktéry.
Rozmanitost vzpomínek a dostupné písemné prameny proto snad pouze pomohou onen
svět, který nebyl a nebude neměnný, zachytit v mnoha perspektivách a ve své
mnohovrstevnatosti a díky nim bude možné jej představit v této práci.
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2. TEORETICKÉ ZAKOTVENÍ VÝZKUMU

2.1 Vymezení pojmů
Mezi pojmy, které je vhodné více přiblížit a zpřesnit, patří v první řadě pojem horolezectví.
Z pouhého názvu lze odvodit, že se odvíjí od činnosti vedoucí ke zdolání vrcholu hory.
Postupně se ale pod pojem horolezectví přidružily i jiné sportovní aktivity a specializované
disciplíny, v nichž zdolání vrcholu nemusí být vždy cílem a nabídla se definice:
„horolezectví je pohyb v horolezeckém terénu“.3 Oním terénem je míněn přírodní horský
terén se strmými (skalnatými, sněhovými či ledovými) úbočími, popř. umělý terén, který
přírodní terén imituje.4
Tradiční pojetí horolezectví se snaží o zdolání vrcholu pomocí prostředků, které
co nejméně zatěžují přírodu a daný terén. V praxi to znamená, že horolezci, vyznávající
tento styl, nepoužívají ideálně nic, co by zanechalo stopy po jejich výstupu. Snaží se tedy
minimalizovat použití do skály trvale osazených (fixních) prostředků. V protikladu
k tradičnímu pojetí, při kterém jde o zdolání vrcholu, stojí gymnastické pojetí. Při tomto
pojetí jde o zvládnutí lezeckého pohybu a odehrává se v přirozeném prostředí za použití
v terénu trvale osazených (fixních) jistících prostředků. Jde o lezení zejména na skalách
a nižších i středních velehorách.5 Právě tradiční pojetí horolezectví hraje velkou roli
na skalách Českého ráje, a to zejména pokud jde o snahy spojené s ochranou přírody.
Možností, jak dělit horolezectví, je však více. Lze jej například dělit ještě na profesionální
a amatérské, účelové a sportovní apod. Podobnému dělení se však s ohledem na charakter
práce detailněji věnovat nebudeme.
Český horolezecký svaz užívá pro horolezectví provozované v horách pojem alpinismus. 6
Alpinismus zahrnuje spektrum činností, které se odehrávají v horském terénu velehorského
rázu – tj. zdolávání skalních cest volným lezením i technické lezení s umělými pomůckami
a dále výstupy ve sněhu, ledu a ledovcích.

3
4
5
6

FRANK, T. - KUBLÁK, T. a kol.: Horolezecká abeceda, s. 165.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 165-167.
Zdroj: www.horosvaz.cz.
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Dalším odvětvím horolezectví je sportovní lezení, nazývané též „skalní lezení“, které se
dále dělí na lezení s lanem či bez jeho použití. 7 Lezení s lanem lze provozovat buď
v pískovcovém terénu, nebo v jiných horninách (obvykle jsou jiné horniny sloučeny pod
pojem nepískovcové). Pískovcové lezení je již poměrně úzce vymezenou záležitostí, neboť
charakter této horniny je natolik specifický, že se „promítá do celkového způsobu lezení
včetně jištění“8. Pískovcové horolezectví (lezení) nelze provozovat za mokra a uplatňují se
v něm zásady tradičního pojetí horolezectví.9
Jednotlivé horolezecké výkony vždy podléhaly snaze o klasifikaci, aby bylo patrno, jak
obtížné technicky jsou. V mnoha odvětvích vznikaly klasifikační stupnice pro hodnocení
obtížnosti, přičemž platí, že první ohodnocení udává autor prvovýstupu a další lezci jej pak
potvrzují či upravují – jde tedy o hodnocení subjektivní. Mezinárodní horolezecká
organizace UIAA se pokusila o sestavení jednotné standardní stupnice (1971) a vytvořeny
byly i srovnávací tabulky pro jiné klasifikační stupnice. Stupnice UIAA vycházela
z tzv. Welzenbachovy stupnice (Internacionale Alpenskala), která v minulosti byla
nejužívanější na našem území a v Alpách.

Obrázek 1: Rozdělení horolezectví
7
8
9

Zdroj: www.horosvaz.cz/alpinismus/
Zdroj: www.horosvaz.cz/alpinismus/sportovni-lezeni-a-bouldering/
FRANK, T. - KUBLÁK, T. a kol.: Horolezecká abeceda, s. 168.
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2.2 Malý exkurz do historie pískovcového lezení a do oblasti Českého ráje
2.2.1 Historie pískovcového lezení a horo(lezecké) spolky
Horolezectví obecně je činnost, jejíž počátky se datují zhruba do konce 18. století, přičemž
první horské a horolezecké spolky a kluby vznikaly v první polovině 19. století. Postupně
se s rozvojem sportovního horolezectví v Alpách proměnil i cíl – nešlo už „jen“ o dosažení
vrcholu, ale cílem i předmětem zájmu se stala také cesta na něj.10
Mezi možné cíle horolezců byly postupně začleňovány i oblasti bez vysokých hor, přičemž
v nich bylo možné rozvíjet techniku lezení. Do takových se postupně zařadily i pískovcové
oblasti bývalého Československa, v nichž dominuje oblast Českého ráje. Nejznámějšími
lezeckými cíli v této oblasti jsou Hruboskalsko, Suché skály a Panteon, Prachovské skály,
Betlémské skály a Klokočí, oblast Příhrazy a Drábské světničky. Oblast Hruboskalsko (tzv.
Skalák) hrála ve vývoji českého horolezectví významnou a nezastupitelnou úlohu,
a to nejen při utváření české lezecké komunity, ale i při vzniku etiky pískovcového lezení.11
Počátky lezení po pískovcových věžích Českého ráje lze datovat přelomem 19. a 20. století
(jednotlivá skalní města Českého ráje byla lezci objevována postupně od devadesátých let
19. století do dvacátých let 20. století) a poměrně specifické vlastnosti zdejšího pískovce
lákaly již do počátku lezce z celé republiky i ze zahraničí. Na počátku 20. století lezli
v oblasti Českého ráje (převážně v Hruboskalsku a v Příhrazech) němečtí lezci zejména
z nedalekého Liberce a Jablonce a z oblasti Saska. Tito lezci položili svou zdravou
rivalitou základy tzv. sportovního horolezectví. 12 S činností Němců začala i aktivita
českých lezců, která se rozrůstala ve velké míře od dvacátých a třicátých let 20. století.
Postupně se objevovaly i snahy zmapovat lezecké oblasti. Po vypuknutí 2. světové války
byli Němci odveleni na frontu a prostor se více otevřel nastupující generaci českých lezců.
Větší příliv zájemců o lezení ve skalních oblastech Českého ráje nastal právě po roce 1938
v důsledku odstoupení Sudet následované později vyhlášením Protektorátu Čechy
a Morava. Lezcům tak byly znemožněny přístupy do hraničních oblastí (České Švýcarsko,
Teplicko-Adršpašské skály) a na Slovensko (Tatry). Během války se skalní města nabízela
jako útočiště před válečnými událostmi, nabízela možnost pohybovat se relativně
10
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HOZÁK, J. - KUKAČKA, L. - PLECHAČ, K. - RADA, J. - SLOUKA, V. - TSCHUNKO, G. WEIGEL, H.: Ó, horo. Historie severočeského horolezectví slovem i obrazem, s. 16.
HEJTMÁNEK, P. - HOMOLKA, M. - SOCHOR, J.: Hruboskalsko, I. díl, s. 5.
Tamtéž, s. 15.
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svobodně. Skalák (skalní město v okolí zámku Hrubá Skála) sloužil jako úkryt i např. pro
nejznámějšího z místních českých lezců tohoto období Josefa Smítku, který odmítl
nastoupit na nucené práce do Německa. Ve Skaláku se spolu s bratry Chlumovými
a Emilem Schwarzbachem zapojili do odbojové činnosti – ve výpovědích pamětníků se
hovoří o plánované sabotáži na železnici. Jejich činnost byla ukončena gestapem a všichni
čtyři byli na konci března 1945 popraveni v Terezíně.13
Hruboskalsko se tak díky válečným událostem stalo na počátku čtyřicátých let minulého
století centrem českého pískovcového lezení. Přespolní lezci vnímali zdejší pískovcové
věže jako nutný trénink pro, na čas zapovězené, vyšší hory a hory v zahraničí. Místní
lezci využívali pouze tyto pískovce. Po válce se sportovci z Českého ráje dostávali jen
výjimečně do jiných oblastí. Téměř výhradně byly jejich cílem „pouze“ Tatry. Po roce
1948 mnoho českorajských lezců i navzdory své velké výkonnosti a lezeckým kvalitám
nemohlo vycestovat do zahraničí, které by poskytovalo nové lezecké možnosti.
Další výraznou oblastí v Českém ráji je oblast Maloskalska, jehož výraznou dominantou
jsou Suché skály, a která byla na počátku 20. století taktéž středem zájmu německých
lezců. Čeští lezci se v ní začali objevovat výrazněji až před 2. světovou válkou. I přes fakt,
že po válce se do popředí zájmu dostaly jiné pískovcové oblasti, se mnoho lezců
od šedesátých let vrátilo i k oblasti Suchých skal. Jedním z mnoha důvodů mohla být jistě
skutečnost, že tato oblast je pro lezce přístupná i v zimním období a v případě dešťů
vysychají skály rychleji než v oblasti Hruboskalska či Příhrazské skály apod.14
Horolezecké spolky
Na konci 19. století se čeští a slovenští horolezci sdružovali v klubech maďarských,
případně německých. V roce 1883 vznikl v Lublani spolek Slovinské planinské družstvo,
jehož aktivitami bylo budování stezek, stavění chat a propagace vysokohorské turistiky
s cílem čelit pronikání německo-rakouských vlivů do slovinských hor. Jeho činnost zaujala
skupinu pražských horolezců, a tak po vzájemné dohodě vznikl v roce 1897 český odbor
Slovinského Planinského družstva ustavený v Praze, vzájemně si se slovinskou částí
spolku vypomáhající.15

13
14
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Např. HEJTMÁNEK, P. - HOMOLKA, M. - SOCHOR, J.: Hruboskalsko I. díl, s. 14 – 18.
HEJTMÁNEK, P.: Suché skály, s. 6 – 7.
PROCHÁZKA, V. sen. - BERANOVÁ, J.: Češi a hory. In: Člověk v přírodě – Příroda v člověku. Sborník
ke 100. výročí českého organizovaného horolezectví. 1897 – 1997, s. 21.
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V předválečném období byly vedle výstupů do Alp předmětem zájmu českých horolezců
i pískovcové skály Českého ráje. První česká výprava do této oblasti byla zorganizována
Vojtou Náprstkem a Jaroslavem Vrchlickým spolu s Americkým klubem dam z Prahy
už v roce 1897. Později byl v Českém ráji (v Prachovských skalách) v roce 1907
jičínskými studenty založen druhý horolezecký spolek u nás - Lezecký kroužek Prachov
(LKP). Odvelení jednotlivých členů na frontu během 1. světové války ukončilo na delší čas
činnost spolku.16
Po vzniku samostatné Československé republiky ukončil Český odbor Slovinského
planinského družstva svou činnost a čeští horolezci vstoupili do Klubu českých turistů
(KČT působil od roku 1888), v němž nebyl prostor pro úzce vymezené aktivity. Snaha
o samostatnost vedla pražské horolezce v roce 1924 k založení Alpinistického odboru
při Svazu lyžařů ČSR a v listopadu 1924 k osamostatnění v nově ustaveném Klubu alpistů
československých (KAČS).17 Postupně členové zaměřili svou pozornost mimo Alpy
k Vysokým Tatrám a Českému ráji. Mladší generace členů klubu jezdila obvykle
do Prachovských skal18, starší členové vyznávali alpinismus (nezanedbatelnou příčinou
byla v tomto směru také otázka financí).
Až do třicátých let působili mladí severočeští lezci obvykle neorganizovaně a lezli
na místních skalách, přičemž své lezecké cíle začali hledat více v oblasti skal u Turnova
(opouštěli tak prostor Prachovských skal). Postupně se však i místní lezci v Českém ráji
stali členy KAČ. V roce 1940 byl založen samostatný horolezecký oddíl při KČT v Praze
a českorajští lezci se stali členy Klubu českých turistů v Turnově. 19 Po válce se přidružili
noví členové, i z venkovských oddílů. Základ horolezectví se utvořil hlavně z členů
skautského svazu Junák – Oldskautů a Roverů, z nichž vzešlo nejvíce horolezců
reprezentantů.
Sjezd zástupců všech horolezeckých organizací Československa ve skalním městě
Hruboskalsko (Skalák) roku 1946 schválil spojení alpinistických spolků do federativního
Svazu československých horolezců, který se stal první celostátně integrovanou organizací
16

17

18

19

Více např. DLABOLA, P. - ŠOLTYS, V. - VŠETEČKA, J.: Prachovské skály, s. 11. Dále BEREŽNÝ, Š.
- KOŤÁTKO, Z. - NOVÁK, J. - PLESKOTOVÁ, Z. - ŠILHÁN, S.: Český ráj. Vybrané stěny, s. 6. Dále
PETRÁŇ, Z. - KOŤÁTKO, Z.: Prachovské skály. Horolezecký průvodce, s. 5.
PROCHÁZKA, V. - BERANOVÁ, J.: Češi a hory. In: Člověk v přírodě – Příroda v člověku. Sborník ke
100. výročí českého organizovaného horolezectví 1897 – 1997, s. 24.
HLÁVKA, K.: Prachovské skály. Monografie v jubilejním 60. roce trvání Klubu českých turistů a k
poctě nejstarší turistické české oblasti, s. 8.
Jejich činnost byla díky válečným událostem omezena na Hruboskalsko, Prachov, Klokočí a Příhrazy.
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v našem tělovýchovném a sportovním hnutí.20 Po válce doznala změn celá tělovýchova,
organizace místních lezců se během roku 1948 stala nejprve horolezeckým oddílem
Tělovýchovné jednoty Jiskra, a po sjednocení tělovýchovy byla přičleněna k Tělovýchovné
jednotě Slavoj Turnov.21
Po nástupu KSČ k moci v Československu v roce 1948 podléhaly horolezecké oddíly, jako
i jiné spolky, různým okresním, krajským a celostátním orgánům. 22 Po únoru 1948 byly
tělovýchova a sport sjednoceny v Sokole, který byl v roce 1953 zrušen a nově byl vytvořen
Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport (SVTVS). Horolezecká sekce se tak vyčlenila
z oddělení turistiky a přešla do oddělení sportů. Do tělovýchovného hnutí byla zavedena
jednotná sportovní klasifikace a horolezci vypracovali systém výkonnostních tříd.
V této době byly také prvním horolezcům uděleny tituly Mistr sportu. V úvahu byly brány
pouze velehorské výstupy, na pískovce a na ostatní terény se hledělo jen jako na přípravu.
Pro reprezentaci bylo sestaveno výběrové družstvo nejprve o padesáti členech,
od roku 1953 o třiceti členech.
V roce 1957 byl zrušen SVTVS a byl založen Československý svaz tělesné výchovy
(ČSTV), v němž působila ústřední horolezecká sekce. Od roku 1968 bylo v důsledku
federalizace horolezectví řízeno odděleně národními orgány: Horolezeckým svazem
Českého ústředního výboru ČSTV a Horolezeckým svazem IAMES Slovenského
ústředního výboru ČSTV; federální orgán tvořil Výbor horolezeckého svazu Ústředního
výboru ČSTV.23
Šedesátá léta v Českém ráji byla typická zakládáním menších dobrovolných a neoficiálních
lezeckých skupin s osobitými názvy. Pod zkratkou KZP se skrývala skupina s názvem Klub
zastydlých pionýrů či Klika zdivočelých psychedeliků. Poté vznikla skupina APK 70 čili
Antipsychedelický klub (při jedné hromadné akci pojmenována i jako Akce proti
komunistům). Další ze skupin byla např. NSAF.c. (Nátlaková skupina Al Fatah company),
CDP (Ctitelé dobrého piva), NASA (podle americké společnosti NASA), PLK (Přátelé
lehkých klasifikací).24
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PROCHÁZKA, V. sen. - BERANOVÁ, J.: Češi a hory. In: Člověk v přírodě – Příroda v člověku. Sborník
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V osmdesátých letech v Praze vznikla Tělovýchovná jednota Alpin Praha a po tomto vzoru
byla i v Českém ráji v roce 1986 založena monotematická skupina - horolezecká
Tělovýchovná jednota Český ráj, seskupující aktivní lezce. 25 Proměna se založením
horolezecké skupiny TJ Český ráj přinesla možnost svým členům, aby oficiálně vykonávali
výškové práce a mohli si tak přivydělávat. Lezci tak dostali možnost vylepšit i rozpočet
svému oddílu a zpětně čerpat nové vybavení. V případě horolezců se výškové práce přímo
nabízely.
Po rozdělení Československa v roce 1993 bylo třeba vyřešit i otázky ve vedení tělesné
výchovy a sportu. V České republice se zastřešující organizací pro horolezectví stal Český
horolezecký svaz (ČHS), spolek založený jako součást Českého svazu tělesné výchovy
v roce 1990, který navazuje na tradice Českého odboru slovinského planinského družstva.

2.2.2 Oblast Český ráj a problémy pískovcového lezení
Pískovcový fenomén Českého ráje lze definovat jako „soubor živých a neživých složek
přírody ovlivněných pravěkými, historickými i současnými zásahy a vázaných
na specifický reliéf skalních měst a výchozů“ a jedná se o analogický fenomén jako kras,
lze jej tedy podle některých autorů řadit do podobné kategorie krajiny. 26 Jako oblast, která
byla pro svůj charakter zařazena mezi chráněné krajinné oblasti CHKO), podléhá i chování
návštěvníků v Českém ráji určitým pravidlům. Dodržování specifických pravidel CHKO
se týká i lezců ve zdejších oblastech.
Český ráj nese v pískovcových krajinách stopy osídlení již z 6. století, zhruba ve 13. století
během vrcholně středověké kolonizace vznikala sídelní struktura, zčásti dodnes
dochovaná. Na skalních výstupcích nacházely svá místa hrady a jiné opevněné objekty.
Skalní dutiny byly obvykle využívány jako příležitostné úkryty a jako útočiště, a to nejen
v neklidných dobách. Po první světové válce se objevilo táboření ve skalních dutinách jako
koníček pro milovníky přírody, přičemž následky se staly pro ochranářské organizace
nevítaným jevem narušujícím přirozený vývoj skalních přírodních útvarů. 27 Prvními
táborníky, kteří tak činili pro vlastní potěšení, se stali trampové a skautské oddíly. Postupně
byly zakládány trampské kempy a tento fenomén se udržoval po celé 20. století.
25
26
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PROCHÁZKA, V.: Horolezectví, s. 13-15.
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Kontakt s organizací CHKO (konkrétně CHKO Český ráj) 28 je v dané oblasti patrný. Již
v roce 1956 vzniká první celistvější zákon o státní ochraně přírody, č. 40/1956 Sb.,
v němž byly definovány formy chráněných území a chráněné krajinné oblasti byly
zařazeny mezi ostatní chráněná území. Dále zákon stručně hovořil o pravidlech chování
v podobných oblastech, aby nedocházelo k ničení přírodních útvarů, původní fauny a flory.
V roce 1992 byl zákon nahrazen zákonem č. 114/1992 Sb. České národní rady o ochraně
přírody a krajiny, v

němž chráněné krajinné oblasti spadají spolu s jinými oblastmi

do kategorie zvláště chráněné území a jsou jasně definována pravidla chování v oblastech
CHKO a jsou stanoveny i kontrolní orgány, které se mají podílet na dodržování zákona
a mj. i postihy, které z nedodržení zákona vyplývají.
S ochranou krajiny pomáhá i Český horolezecký svaz (ČHS), který si klade za cíl podporu
a rozvoj horolezectví, ale i ochranu přírody i krajiny v oblastech spojených s horolezeckou
činností. Spolupráce s orgány ochrany přírody se odrazila zejména ve vydávání pravidel
pro lezení ve skalních oblastech, mj. i pravidel, která byla vydána přímo na podporu
ochrany pískovcových oblastí.29 Tato pravidla se pojí k tradičním způsobům lezení
a navazují na dřívější ústně předávaná pravidla – první písemné zveřejnění takových
pravidel bylo v roce 1958. Společnost ČHS podporuje horolezce také např. ve vyjednávání
podmínek pro provozování horolezectví v různých skalních oblastech České republiky.
Jedním z dokumentů, který je pro lezení na pískovce v Českém ráji stěžejním, je souhlas
s provozováním horolezecké činnosti na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj, který
získal ČHS od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky - správy CHKO Český
ráj v roce 2011.
Činnosti ČHS zajišťuje Centrální vrcholová komise, pod jejíž působnost spadají Oblastní
vrcholové komise a správci skal. Proto mohou být pravidla lezení i upravována
jednotlivými Oblastními vrcholovými komisemi, zejména upřesnění vztahující se
například k evidenci případných nových výstupů ve skalních oblastech.30

2.2.2.1 Problémy s lezeckým vybavením
28

29
30

CHKO Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí na území bývalého Československa. Oblast
byla vyhlášena jako CHKO v roce 1955. Dnes je na území České republiky evidováno 25 chráněných
krajinných oblastí.
Dostupné např.: http://www.horosvaz.cz/udrzba-skalnich-oblasti/pravidla-lezeni/
Např. Doplnění pravidel OVK Hrubskalsko. Dostupné:
http://skaly.horosvaz.cz/document/OVK_Hruboskalsko_01_01_2011.pdf
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Ve 2. polovině 20. století oblast Českého ráje spolu s celým tehdejším Československem
podléhala celorepublikové politice uzavření hranic směrem ke kapitalistickému Západu.
Tím byl pro zdejší obyvatele víceméně zablokován kontakt s vyspělejšími zeměmi
ve světě a proto ani lezecké spolky a jejich členové neměli dostatek kvalitního vybavení,
materiálů a lezeckých pomůcek. Situace se změnila postupně až po roce 1989.
V úplných počátcích lezectví byl materiální nedostatek z důvodů finančních a v době
poválečné, po nástupu komunistické diktatury, se k tomu přidalo ještě uzavření západních
hranic a nedostatečné zásobení domácího trhu spotřebním zbožím. Znárodněný průmysl
v Československu se orientoval zejména na těžký průmysl. 31 Neboť lezecké spolky byly
úzce zájmovou skupinou, předmět jejich zájmu – kvalitní horolezecké pomůcky a vybavení
– nebyl na pultech československých obchodů v dostatečném množství. 32 Další otázkou
byla kvalita nabízeného zboží, která byla zejména u oblečení či spacích pytlů velmi
důležitá. Tuzemský průmysl toho nenabízel mnoho, o to méně dostupné byly potřeby
pro horolezce, tvořící jen malou skupinu kupujících.
Uzavření hranic způsobilo i absenci importu ze západních, alpských zemí, kde šel vývoj
neustále kupředu. Navíc bylo pro československé horolezce nutné střetávání se s ostatními
nadšenci v oboru, kteří měli potřebné zkušenosti. Takovou možnost měli pouze účastníci
zahraničních expedic a pár jedinců, kteří nějaký kontakt se zahraničím udržovali.
Nedostatek kvalitní horolezecké výzbroje i výstroje byl citelný. Podobně jako v mnoha
jiných odvětvích, byli proto horolezci často odkázáni na domácí samovýrobu.

31
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Podrobněji např. JAKUBEC, I. – EFMERTOVÁ, M. – SZOBI, P. – ŠTEMBERK, J.: Hospodářský vývoj
českých zemí v období 1848-1992.
Stejně na tom byly i jiné zájmové skupiny, materiálně neuspokojeny však často zůstávaly i běžné potřeby
obyvatel.
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3. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA33

3.1 Kvalitativní výzkum – obsahová analýza a metoda orální historie
K nastínění obrazu lezení v Českém ráji bude využito možností kvalitativního výzkumu,
konkrétně se jeví jako nejlepší k poznání tématu kritické zkoumání dostupných písemných
pramenů (obsahová analýza) spolu s metodou orální historie.
Kvalitativní výzkum byl vybrán proto, že netestuje hypotézy - to je cílem kvantitativního
výzkumu, ale jeho cílem je vytváření nových hypotéz, nového porozumění. Používá
induktivní logiku, tzn. že na začátku procesu je sběr dat, pak následuje hledání
pravidelností existujících v těchto datech, formulace předběžných závěrů a výstupem
mohou být nově formulované hypotézy.34 To vše se děje při kvalitativním výzkumu
souběžně. Porozumění při výzkumu vyžaduje vhled do co největšího množství dimenzí
daného problému. Navíc předmětem výzkumu budou otázky k charakteru – jak? a proč?
pro kvalitativní výzkum vhodné. Bude vhodné použít holistický přístup a výzkumné otázky
(tématická pole vlastního výzkumu) zvažovat v celé jejich šíři, s ohledem na kontexty
a možnosti dané doby, v níž vznikaly a jsou s ní neodlučitelně spjaty.
Je nutné reflektovat i skutečnost, že kvalitativní výzkum může přinést ve svém průběhu
i nové výzkumné otázky či nutnost předem vyřčené výzkumné otázky přeformulovat.

3.2 Metoda výzkumu
Pro zkoumání dostupných písemných pramenů použijeme kvalitativní obsahovou analýzu.
Text by měl být vnímán jako prostředek, který nám může umožnit náhled na danou
problematiku. Při studiu ale musí být vzata v úvahu skutečnost, že komunikujeme pomocí
znaků, které mají významy, jež se liší podle kontextu světa a doby kolem nás, jež asociují
naše postoje, zkušenosti a pocity. Všechny významy slov i obrazů jsou společensky
33
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Pro tuto kapitolu byla použita část metodologických východisek a popisů metody bádání z vlastní
bakalářské práce: MARKOVÁ, M.: Zviditelňování kulturního dědictví na území Horního Pojizeří a
Českého ráje, s. 22-26.
DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, s. 287.
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a kulturně podmíněné konstrukce.35 Významy týchž produktů se tedy mohou lišit
v závislosti na komunikačním a kulturním prostředí. Technikou sběru dat pro práci
s prameny a literaturou bude kvalitativní obsahová analýza, která není standardizovaná
a pro téma výzkumu se jeví jako vhodná. Pro práci s nahranými rozhovory bude vhodné
vycházet z metodologie orální historie.36

3.3 Vzorek a jeho charakteristika
„Cílem konstrukce vzorku v kvalitativním výzkumu je reprezentovat populaci problému,
populaci jeho relevantních dimenzí.“37
S ohledem na tuto informaci by měl být volen vzorek tak, aby měl alespoň minimální
výpovědní hodnotu. Ideálně, aby umožnil nahlížet výzkumná témata z více úhlů a nebyl
jen jednostrannou výpovědí k tématu výzkumu. Mezi informační zdroje pro kvalitativní
obsahovou analýzu budou proto zařazeny vybrané vydané a dostupné publikace
či nepublikované texty, které jsou obvykle uloženy v osobních archivech jednotlivých
narátorů. Uváděné texty jsou iniciativou „zdola“, na jejich utváření se vždy podíleli právě
místní lezci a psali je pro potřebu lezecké „komunity“. Mají tak mnohdy povahu spíše
osobních dokumentů, i proto se jejich zařazení do vzorku pro kvalitativní obsahovou
analýzu jeví jako vhodné.
Dokumenty osobní povahy
Nezanedbatelným zdrojem informací pro tuto práci jsou různé nepublikované osobní
paměti jednotlivých lezců.38 Podobných dokumentů je mezi lezci velmi mnoho, avšak je
těžké je získat. Přesto se někteří narátoři o podobné texty podělili, jiné se pro účely této
práce podařilo zapůjčit ze sbírek Muzea Českého ráje v Turnově. Při studiu podobného
písemného materiálu je samozřejmě nutné přistupovat k němu s uvědoměním silného
zaujetí a subjektivního pohledu autora.
Skutečnost, že podobné texty (oddílové paměti aj.) jsou uloženy v „osobních archivech“
35
36
37
38

JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost, s. 136.
Např. VANĚK, M. - MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku, s. 120 – 219.
JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost, s. 304.
Při studiu lezecké komunity, která je svou podstatou poněkud vyčleněna ze skupiny dalších sportovních
oddílů, vystupuje výrazný osobní vztah k minulosti tohoto sportu, vztahující se k regionu. Téměř každý
lezec zná historii regionu, v němž se pohybuje. V tomto ohledu jsou horolezci, oproti jiným sportovním
oblastem, více zaujati pro svou vlastní historii.
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lezců, je umožněna i tím, že aktový materiál regionálních horolezeckých oddílů v republice
není ze zákona organicky sdružován v žádném ze státních archivů. Spádovou oblastí pro
oblast Českého ráje by byl z největší části Státní okresní archiv v Semilech, které by
se shromažďování materiálu tohoto charakteru nebránil, ovšem překážkou je jistá
tvrdohlavost samotných lezců, kteří si chtějí své „poklady“ uchovávat sami, i za cenu,
že prostory pro tento účel využívané nemohou dosáhnout kvalit státního archivu. V SOkA
Semily lze najít pouze materiál doplňující či upřesňující – momentálně je zde uložen
materiál CHKO Český ráj, která svou působností region bývalého okresu Semily
přesahuje. Dokumenty CHKO Český ráj by mohly být v případě studia materiálů,
vztahujících se k lezeckému sportu, zdrojem doplňujících informací vzhledem k tomu,
že lezení ve skalních městech Českého ráje je povoleno pouze s platnou výjimkou
udělovanou právě CHKO. V současné době se v SOkA Semily nachází cca 5 bm
nezpracovaného materiálu CHKO Český ráj. Pro účely této práce jsou využity však pouze
takové dokumenty CHKO Český ráj, které jsou dostupné on-line. Takto získávané
informace jsou doplněny o studium materiálů uložených v Muzeu Českého ráje v Turnově,
kde vzniká sbírka horolezectví obsahující aktový materiál, trojrozměrné předměty a oddíl
horolezecké literatury.

Jistou výpovědní hodnotu mají i další materiály, které jsou ukládány v soukromých
prostorách předsedů Oblastních vrcholových komisí nebo u „archivářů“ jednotlivých
oddílů. Do některých dokumentů lze nahlédnout díky činnosti Horolezeckého oddílu
TJ Český ráj, který se v čele se svým předsedou snaží velmi intenzivně o shromažďování
materiálů, přičemž v současné době probíhá digitalizace dochovaných vrcholových knížek
(www.hruboskalsko.cz) a průběžně je digitalizován i další materiál - často z pozůstalostí
jednotlivých lezců. Internetové stránky zmíněného horolezeckého oddílu jsou proto
ve výzkumu také využity.

Dalším pramenem jsou mimo vrcholových knížek i deníky jednotlivých lezců. Téměř
každý lezec si vedl tzv. lezecký deník, kde je uvedeno kdy, s kým a kam lezl. Zápisy jsou
často doplněny dalšími poznámkami, které jsou zdrojem cenných informací. Deníky jsou
ovšem obvykle tím nejcennějším pro každého lezce, a tak je jejich studium značně
omezeno. Dva osobní lezecké deníky byly pro účely této práce zapůjčeny. Zápisy
v denících, jsou-li rozsáhlejšího charakteru, se často podobají osobní výpovědi a jejich
analýza spadá do metodologických východisek orální historie.
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Obrázek 2: Lezecký deník Karla Vitouška z let 1963 – 1968. 39

Literatura
Literatura věnující se oblasti Českého ráje je navzdory úzce vymezenému prostoru
poměrně bohatá, problém je však s její využitelností. Z velké části se jedná o horolezecké
průvodce jednotlivých oblastí (Hrubá Skála, Suché Skály, Prachovské skály apod.), v nichž
nechybí často ani kapitoly věnované historii, ovšem obvykle jde o opakující se informace
a zejména o historii počátků lezení. Literatura staršího data je dostupná z menší části.
Některé tituly jsou ke krátkodobým výpůjčkám dostupné v knihovně Českého
horolezeckého svazu v Praze, jiné lze získat ve Krajské vědecké knihovně v Liberci nebo
Národní knihovně v Praze. Ne všechny vydané knihy jsou dostupné. Při snaze o studium
literatury je nutné využít opět i soukromých sbírek samotných lezců a v současné době
postupně budované sbírky horolezecké literatury v Muzeu Českého ráje v Turnově.
Obvykle má literatura, věnující se lezectví ve vymezené oblasti, povahu výše uvedených
průvodců po skalních městech nebo se jedná téměř o populární literaturu s charakterem
cestopisných dokumentů.
Poměrně cenným zdrojem pro tuto práci je však kniha autorky Lucie Novákové s názvem
Hrdě, tvrdě, mazaně!, která vyšla na konci dubna 2014. Jde o soubor 47 přepsaných
rozhovorů s místními lezci, které jsou doplněny dalšími osobními materiály. Vybrané
rozhovory z knihy jsou použity v rámci této práce pro doplnění vlastních rozhovorů.
V uvedené knize jsou rozhovory pouze přepsány, není s nimi nijak dále pracováno – chybí
analýza, interpretace.

39

Deník zapůjčen z majetku Karla Vitouška.
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V této práci je využita většina z výše jmenovaných dostupných pramenů a literatury,
věnující se danému tématu. Celý obraz lezectví v oblasti Českého ráje je současně ovšem
doplněn vlastními rozhovory s místními lezci a pamětníky.
Rozhovory
Vedle písemných pramenů a literatury jsou zdrojem pro práci zejména rozhovory, které
byly vedeny podle zásad a doporučení metod orální historie.
Pro účel poskytnutí rozhovorů byla oslovena zhruba desítka místních lezců, z nichž někteří
měli možnost před rokem 1989 vycestovat. Většina lezců byla kontaktována telefonicky
a vždy na doporučení jiného lezce. Přesto někteří odmítli rozhovor, jako zdůvodnění
obvykle konstatovali, že nebyli nikdy natolik výraznými a činnými ve zdejších skalních
oblastech, které jsou předmětem práce, případně s omluvou, že lezení brali jako víkendový
odpočinek a proto je limity komunistického Československa v horolezeckém světě nikterak
netížily. Rozhovor byl nakonec nahrán pouze se čtyřmi z oslovených, z nichž dva narátoři
poskytli rozhovor jeden, s jedním narátorem byly uskutečněny rozhovory dva (podle zásad
metodologie orální historie) a s jedním narátorem byly uskutečněny vzhledem k jeho
sdílnosti rozhovory tři (třetí rozhovor však převážně opakoval to, co bylo řečené
v předchozích dvou a z tohoto důvodu nebude pro účely práce využit). Rozhovory byly
nahrány v období od listopadu 2013 do května 2014.
Většina uskutečněných rozhovorů s narátory proběhla v badatelně Muzea Českého ráje,
kde je klidné prostředí, které evidentně budilo důvěru v lezcích, kteří se s rozhovorem
souhlasili.
Prvním narátorem byl Jan Wiener (nar. 1969), který se s tazatelkou zná zhruba dvanáct let,
a pro nějž nebyl velkým problémem otevřený a přátelský přístup při nahrávání rozhovoru.
Jan Wiener lezl od útlého věku, následoval tak svého otce a k lezení inklinuje celá jeho
rodina. Dalším narátorem, s nímž byly nahrány tři rozhovory, byl Vladimír Procházka ml.
(nar. 1948), kterého tazatelka zná již delší dobu a pro nějž také nebylo těžké otevřeně
s tazatelkou hovořit. Vladimír Procházka ml. se věnoval od sedmdesátých let 20. století
lezení samotnému, ale i vlastním technickým vylepšením, která by lezení učinila více
bezpečným či horolezcům lezení i usnadňovala. Třetím z narátorů byl Karel Vitoušek
(nar. 1942), jehož se podařilo k rozhovoru přesvědčit telefonicky a který byl tazatelce
doporučen Vladimírem Procházkou ml. Karel Vitoušek se od mládí věnuje lezení a jiným
sportovním aktivitám (cyklistika, dálkové pochody apod.). Posledním narátorem,
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s nímž tazatelka nahrála rozhovor, byl Karel Adamičko (nar. 1948), který byl kontaktován
na doporučení Karla Vitouška. Karel Adamičko se pohyboval převážně v domácím
prostoru, láska k přírodě ho provází celý život. Obecně lze konstatovat, že všichni narátoři
byli sdílní a získali k tazatelce a jejímu projektu důvěru.
Pro účely této práce jsou použity vlastní rozhovory, doplněné o vybrané rozhovory
publikované v knize Hrdě, tvrdě, mazaně! a o rozhovory pracovníků Muzea Českého ráje,
nahranými pro účely výstavy o horolezectví v roce 2011.
Jako velký handicap při oslovování místních horolezců vnímám fakt, že zhruba během
třech minulých let byli osloveni k nahrávání rozhovorů několikrát. 40 Nejprve se jednalo
o počin Muzea Českého ráje v Turnově, kdy tamní pracovníci uspořádali v roce 2011
výstavu s názvem „Jistíš mě?“, která jako první měla za úkol celistvěji mapovat oblast,
vývoj a úskalí lezectví v Českém ráji. Pro její vznik byly mj. pořízeny s několika místními
lezci rozhovory, které jsou uloženy v archivu Muzea Českého ráje a nebyly přepsány. Další
oslovení horolezců pro účely poskytnutí informací a rozhovorů pak proběhlo výše
zmíněnou Lucií Novákovou pro účely vzniku knihy, mapující horolezectví v Českém ráji.
Proto dva z oslovených lezců reagovali dokonce až vyděšeně, že by se měli „opět“ účastnit
dalšího rozhovoru.
Dalším handicapem mohla být v případě snah o získání narátorů snad i skutečnost, že sama
nepatřím mezi lezce. Pozitivní při snaze oslovit místní horolezce s prosbou o nahrání
rozhovoru pro účely této práce byla tazatelčina dlouhodobá spolupráce s Muzeem Českého
ráje a záštita a podpora tamních pracovníků, neboť díky těmto faktům působila snaha
tazatelky důvěryhodně.
Důležitou skutečností, kterou je třeba zdůraznit a reflektovat v celém výzkumu, je fakt,
že všechny použité knihy, osobní deníky, ročenky a v neposlední řadě i rozhovory byly
vytvořeny (příp. byly nahrány) s lidmi, kteří nejčastěji aktivně lezli ve skalních městech
Českého ráje v období do roku 1989. Proto je pohled na lezectví v Českém ráji z velké
části ovlivněn těmi, kteří sice mohou srovnávat proměny před a po roce 1989, ale jsou
na druhou stranu zaujati svými vlastními začátky a způsobem lezení a podobou zdejší
oblasti před rokem 1989.

40

Do doby před třemi lety nebyla uskutečněna žádná aktivita, která by mezi lezci budila snahu o
představení horolezectví v Českém ráji široké veřejnosti, o němž do té doby nebyly publikovány žádné
ucelené materiály, které by nebyly určeny pouze horolezcům samotným, ale byly by určeny i pro laické
publikum a horolezectví jako takové by bylo zpřístupněno a představeno veřejnosti.
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3.4 Metoda analýzy
V kvalitativním výzkumu se analýza provádí od samého počátku sběru dat. Již v průběhu
výzkumu se činí předběžné závěry na základě objevených pravidelností. Kvalitativní
výzkum nehledá četnost výskytu daného jevu jako je tomu u výzkumu kvantitativního,
zajímá jej jeho význam.
Vybrané písemné prameny budou podrobeny kritice – pozornost bude věnována jejich
autorům, době a důvodu vzniku a jejich obsahu. Analýza předpokládá redukci dat, jejich
zobrazování a vyvozování závěru/verifikaci. Data po organizaci a redukci (na související
s oblastí zájmu výzkumného projektu) budou interpretována (kódování, kategorizace
a poznámkování). Vzhledem ke zvolenému kvalitativnímu výzkumu je vhodné otevřené
kódování, volené průběžně. Kódovací jednotkou budou jednotlivé pasáže v textu, s nímž
bude pracováno – podle tématu, jemuž se pasáž-text věnuje. Kategorie budou nadřazeny
kódům, budou obecnějším označením znaků vycházejících z kódování. Poznámky budou
použity na popis kódů a pro předběžnou interpretaci analyzovaných dat. Celý tento postup
usnadní orientaci ve zdrojích informací a cílem postupu by mělo být jisté zobecnění dat,
ovšem nemělo by nést kvantifikující prvky.
Rozhovory, nahrané či vybrané pro účel této práce, budou rozčleněny na jednotlivé pasáže
podle témat, jimž se věnují – části rozhovorů budou po jednotlivých tématech označeny
podobně jako písemné zdroje (v případě orální historie zhuštění a kategorizace). Po této
části analýzy budou jednotlivé rozčleněné části rozhovoru převyprávěny a následně
interpretovány v rámci kontextu daného charakterem tohoto výzkumu. Soubor
analytických postupů byl popsán S. Kvalem.41
Je třeba mít na mysli, že každý rozhovor byl vytvořen s člověkem, který má individuální
rysy, proto lze pouze hledat paralely a podobnosti, ne však zevšeobecňovat. Dále je třeba
mít na mysli dobu vzniku a osobnosti jednotlivých narátorů.
Pro účely analýzy a interpretace jednotlivých písemných pramenů a rozhovorů je vhodné
věnovat stále pozornost linii, která by měla být pro tuto práci stěžejní. Jde zejména o téma
cestování do zahraničních horolezeckých oblastí a o materiální zabezpečení horolezců. Pro
obě témata je vzhledem k výzkumu důležitým předělem rok 1989, s nímž souvisí otevření
41
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hranic Československa vůči západním zemím. Z tohoto hlediska bude snad zajímavé
sledovat i linii změn v lezeckých spolcích či mezi jednotlivými lezci před rokem 1989
a po pádu komunismu v Československu.

3.5 Hodnocení kvality výzkumu
Kvalitativní výzkum se vyznačuje vysokou validitou, která je u něj podstatná. 42 Validitou
je míněna důvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost a potvrditelnost. Důvěryhodnost
by měla být zabezpečena dostatečnou dobou trvání výzkumu, snahou o důkladné zjištění
informací z informačních zdrojů a kritickým zkoumáním celého procesu výzkumu - tím by
měla být zvýšena i hodnověrnost. Potvrditelnost výzkumu bude zajištěna, pokud bude
reflektována pozice badatele ve výzkumu a budou zvažovány všechny proměnné, které by
mohly ovlivňovat interpretace. Validitu by mohlo zajistit i zveřejňování odchylných
případů a analyzování všech dat.
Validita v orálně-historické části výzkumu je míra shody mezi vypovězeným příběhem
a událostí samou, jak byla zachycena v jiných pramenech. K pojmu validity se váže
i reliabilita, tedy vnitřní konzistence vyprávění, které při dalším podání bude mít zhruba
stejný obsah. Reliabilita určuje, zda podaný příběh vůbec může být validním.43
Pro hodnocení kvality výzkumu je důležitá i etická stránka. Analýza publikovaných textů
nepředpokládá problém.
V orální historii, při práci s vlastními rozhovory, může vyvstat etický problém jak
při vedení rozhovorů neadekvátním způsobem, tak může být zkreslena historie. Dalším
nezanedbatelným faktem je nežádoucí manipulace a zneužití osobních údajů a od narátorů
získaných informací.44 Problematickou se může stát mj. i interpretační část při zpracování
nahraných rozhovorů. Proto by při zveřejňování výsledků mělo být dbáno na jejich
interpretaci v souvislostech, interpretace by neměly být přizpůsobovány předem
předpokládanému toku textu a předpokládaným závěrům, části rozhovorů by neměly být
chápány jako historická skutečnost.
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4. EMPIRICKÁ ČÁST
„Je jisté, že vrcholné výkony v sobě skrývají určitou dávku rizika. Snad právě ono
nepoznané nebezpečí způsobuje mrazení v zádech a přitahuje lidi jako bájná magnetická
hora. Jsme již zkrátka takoví.“45

4.1 Vůně horolezectví
Nejprve by bylo dobré pokusit se osvětlit důvody, které jednotlivce vedou k horolezectví
a zkusit případně osvětlit, čím může být tato činnost pro horolezce samotné zajímavá.
Představeno bude několik pohledů, které lezci jako motivaci pro lezení uvádějí. Avšak
motivů pro vykonávání této činnosti je určitě mnoho, proto není cílem následujících řádků
zobecňovat, ale pouze nastínit ty, které se ve výpovědích opakují.
Horolezectví jako pojem se pojí běžně se slovy fyzická zdatnost, výkonnost, technika
lezení, síla, ale i morální kvality (lezci o morálu hovoří velmi často) a příroda. Ve většině
případů je láska k horolezectví spojena s láskou k přírodě, často se pojí i s turistikou
či sporty a aktivitami, provozovanými v zimě či létě na horách. Primárně u mnoha
horolezců nejde vždy jen o výkon nebo slávu a uznání, ale o naplnění vlastní touhy, o
splynutí
s přírodou.
„(...) taková ta nějaká romantika, kterou nechci řikat, že jsme to v tom hledali, ale ta v tom
byla že jo. (…) Protože já i dneska, když mám třeba nějakej problém životní - tak každej
má nějaký problémy že jo, ale když prostě něco se nedaří nebo si potřebuju něco rozmyslet,
tak se seberu a třeba jedu na Hrubou Skálu vlakem a zpátky jdu přes Skalák pěšky. Dám si
někde jedno pivo a rozmyslim si to a je mi dobře. (…) Lezení pro mě znamená určitě
krásný vzpomínky na mládí. To určitě. Určitě si myslím, že nás to nějak jako utvářelo v tom
mládí. Ty lidi, který sem já znal, tak většina z nich to jsou takový rovný chlapy. “46
Souvislost lezení s láskou k přírodě je patrná z mnoha rozhovorů, nejčastěji se jedná
o zdůraznění, že ve skalách trávili narátoři i volný čas, aniž přímo nutně museli lézt - že je
tamní příroda uspokojovala svou pouhou přítomností. Pískovce Českého ráje hrají obvykle
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velmi silnou roli a jsou samotnými lezci chápány jako zcela nezaměnitelné. Většina lezců
samozřejmě přiznává, že jezdila a nadále jezdí i do jiných oblastí, ale rádi se vracejí zpět
do zdejších pískovcových skalních měst. Velmi oblíbené a obvykle pojící se s pojmy typu
„srdeční záležitost“ bývá i jedno konkrétní skalní město47 nebo dokonce pouze skála.
„Do dneška říkám, že doma jsem vlastně ve Skaláku. No já když mám čas, tak se jdu
podívat na Cintorín nebo na Saharu, obejít si to a pokoukat. (…) No a ta historie
zajímavá... Nevím, v co člověk má věřit, ale asi něco existuje. Já věřím, že něco existuje.
Řekněte mi, proč se mi stalo, že jsem první skálu vylezl Václavíček a poslední skálu čistě
horolezeckým výstupem jsem vylezl zase Václavíček. Aniž bych to plánoval.“

Lezecké výkony na skále tak ve vyprávění narátorů nestojí často jako prožitek osamoceny,
ale jsou spojeny s vědomím okolní přírody a také s historií lezení v dané oblasti.
V minulosti byl tento fakt umocněn i častým fenoménem společného trávení volného času,
který od lezení nelze v těchto případech oddělit. Jednu z rolí mohl hrát i fakt,
že do devadesátých let minimum lezců jelo do skalního města automobilem (pokud osobní
automobil vůbec vlastnili). Obvykle odjížděli členové oddílu či lezci-přátelé společně
vlakem na víkend a nebylo zcela důležité, zda cílem bylo lezení na skalách nebo „jen“
turistika v horách.48 Společné trávení celých víkendů přímo ve skalách v těchto případech
nebylo ojedinělé. V tomto ohledu lezení mohlo navazovat na dřívější skauting
a trampování. Celá komunita lezců se tak vyčleňovala od ostatních lidí-nelezců a lezení
se opravdu v takových případech stává až životní filozofií než pouhým víkendovým
sportem. V horách i na skalních stěnách si pak jsou všichni rovni.
„ (…) protože ono vlastně v těch dobách, co ta moje generace se do toho pustila, tak to
bylo naprosto idylický v tom, že tady se mohlo bivakovat. Teď pod těma skalama množství
těch děr, v kterejch se dá přespávat a dělat ohníček, když les je plnej dříví, který samo
od sebe padá (...) No takže prostě to bylo naprosto nádherný, že ty party tady v těch
skalách se mohly sdružovat a jako společně vyrůstat jo. To bylo naprosto nádherný,
protože holt při tom lezení tak se chodí většinou ve dvojicích nebo tři lidi, dejme tomu,
když je ta stěna nějaká rozlehlejší, tak tam dejme tomu je šest lidí vedle sebe, řekněme.
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Ale většinou se to rozprchne, no a teprve večer zas u toho vohníčku se to všechno sešlo
a teď se vyprávělo, že jo a dělala se nějaká srandička no a kytara.“49

Společnou aktivitou bylo i udržování tradičního lezení na Maják, pískovcovou věž
Hruboskalska, které se odehrávalo pravidelně na Štědrý den a při němž se scházely desítky
lezců společně.
„Pravidelně se taky lezlo každej Štědrej den na Maják. Občas byl zážitek se tam jenom
dostat, protože bylo hodně nasněžíno. (…) Olda Kopal s Jirkou Maškem, protože byli
výborní zpěváci, na vršku vždycky dirigovali chorál Chumelí se, chumelí. Nahoru a dolů
se lezlo komínem, a to tak, že současně lezla jedna parta nahoru a druhá dolů.“50

Obrázek 3: Společný výstup na Maják na Štědrý den 197151

Pro lezce byly tyto společné akce, které se v případě zmíněného výstupu na Maják týkaly
i Štědrého dne, pravděpodobně velmi silným zásahem do vlastního soukromého života,
49
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že by proto snad bylo možné předpokládat, že v tomto případě lezci nechali ve svém životě
leccos ovlivnit právě lezectvím. Souvisí to i s častým vyprávěním, kdy lezci
se zlomeninami či jinými omezeními zkoušeli lézt na lehké skalní cesty, protože doba,
po kterou měli lékařem nařízen klid na lůžku pro ně byla naprosto neakceptovatelná. 52 Zde
už se skutečně dá hovořit o lezectví jako o způsobu života, který zasahuje do všech oblastí
života jednotlivce.

Zdejší horolezci měli možnost sdružovat se mj. i v chatě turnovského horolezeckého
oddílu. Nápad zřídit oddílovou chatu vznikl v poválečném období, a to vzhledem k velké
členské základně místního oddílu. Potřeba najít místo na společné schůzky byla silná.
Zázemí se členům oddílu podařilo najít v prostorách bývalé konírny lázní Sedmihorky.
Tu ale zabrala brzy vojenská posádka a členové oddílu museli ze svých vlastních úspor
(pomohl i dar místního majetného továrníka) zakoupit chatu v Tanvaldu, kterou rozebrali
a převezli do vsi Podháj u Sedmihorek, kde ji opět celou znovu složili a zrekonstruovali.
„Za pomoci Slávka Vorla se nám podařila koupě „baráku“, který kdysi sloužil jako
vojenská ubikace v Tanvaldě. Byl v majetku akademického malíře, který ho chtěl prodat
za 15.000 Kčs. Nastala sháňka po penězích, protože po výměně peněz v roce 1945 peníze
mezi námi zkrátka nebyly. Díky ale továrníkovi Ouhrabkovi, který nechtěl odevzdat nově
vzniklému státu enormní částky, se nám dostalo, díky ještě učiteli Otto Fialovi, částky
20.000 Kčs, z čehož jsme na nově budované turnovské divadlo odevzdali 5.000 Kčs.“53

Aby vše nepůsobilo zcela idylicky, jak to obvykle ve vzpomínkách bývá, je třeba dodat,
že mezi lezci jednotlivých oblastí se vedle pojmů kamarádství, morální zásady, poctivost
a společné sdružování objevuje i pojem rivalita, která se projevuje zejména v kritickém
přezkoumávání i zpochybňování významných prvovýstupů.54 Předmětem kritiky je obvykle
velké množství jistících kruhů v nových cestách na vrchol. Z podstaty tradičního
horolezectví, jak již bylo řečeno v kapitole 2.1, vyplývá, že lezecký terén by měl být pokud
možno co nejméně zatěžován ve skále trvale osazenými prvky. Proto zastánci tradičního
pojetí kritizují některé nové prvovýstupy právě pro velký počet jistících bodů. Další část
kritiky může směřovat k obtížnosti cest. Každý lezec po novém prvovýstupu označí tento,
dle svého uvážení, stupněm obtížnosti a pojmenuje novou cestu.
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Zde se idylická společná aktivita mění ve sport, který má svá pravidla. Ovšem nelze od něj,
ani v těchto případech odloučit silný vztah k přírodě, která vlastně v případě pískovce
souvisí se snahou přírodu ochránit. Otázkou je, zda vždy kritika vůči nadměrnému počtu
trvale ve skále osazených kruhů vychází skutečně jen ze snahy udržovat krajinu
v původním stavu a nezatěžovat více, již tak k poškození náchylný, pískovec.

Obrázek 4: Ukázka z knihy Hruboskalsko, I. díl - komentáře, připomínky a kritické poznámky
Petra Prachtela ve veřejně dostupné publikaci 55

K rivalitě mezi lezci je nutné zdůraznit, že se pravděpodobně ale nebude jednat o unfair
jednání při samotném aktu lezení na skálu vůči druhému horolezci.
„ (…) třeba v horách je to zcela vyloučený - rivalita, tam ty lidi jsou od toho, aby
si pomohli, když se něco nepodaří, tak třeba i přežít. Takže ten, kdo je na to líp, fyzicky,
55

HEJTMÁNEK, P. - HOMOLKA, M. - SOCHOR, J.: Hruboskalsko, I. díl, s. 136. Signatura A 148734/1,
která pro tento výzkum byla náhodou zapůjčena spolu s dalšími publikacemi ve Krajské vědecké
knihovně v Liberci. Komentáře mají zřejmě sloužit dalším čtenářům, aby měli k dispozici „fakta“

33

technicky a tak dále, tak prostě leze ty těžší pasáže a dělá se to tak, aby to bylo efektivní
a rychlý a aby se stihlo prostě vystoupit na vrchol a sestoupit včas a včas založit nějakej
bivak, ještě za dobrýho počasí. Tady na těch skalkách je to samozřejmě něco jinýho.
Na pískovcích ještě to má takový svoje specifika a.... Tady je to takový, že ty jistící
možnosti jsou výrazně horší než třeba při vápencovým lezení nebo někde na umělejch
stěnách, kde se prostě cvakaj jistící body po dvou metrech. Takže je to daný i tím, že někdo,
kdo se prostě necítí, nemá tu převahu, tak se nebude cpát do něčeho těžkýho, protože
ta míra rizika je vysoká. (…) Ale samozřejmě když,… Několik let jsem lezl s člověkem,
kterej na tom byl výkonnostně hodně podobně jako já a tam takovej hec určitej byl. (…)
A komu se podařila prvnímu vylízt tadleta a tamta, tak jako samozřejmě, no. Ale ty lidi
si raděj, jo, snaží se jakoby ještě vyhecovat a maj radost i z toho, že se to podaří tomu
druhýmu. Ale samozřejmě je tam určitá ješitnost, když ti to prostě jde líp.“56
Počátky lezení v oblasti Českého ráje jsou spojeny s německými jmény. A ač je jako rámec
této práce definována 2. polovina 20. století, jeví se přesto jako vhodné zmínit, že i přes
jistou míru horolezecké rivality jednotlivců či lezeckých part vůči sobě navzájem,
nepanovala zde do války výraznější rivalita mezi německými a českými horolezci, která by
byla založená na jejich odlišné národnosti.
Zcela v počátcích lezení v oblasti Českého ráje, tedy na úplném začátku 20. století,
najdeme v rámci česko-německých vztahů stopy po nevraživosti. Bylo to v době, kdy
na zdejších skalách lezlo pár lidí německé národnosti a čeští lezci se ještě neobjevili.
Nicméně v uvedeném případě byla ve společnosti obecně sdílená nesympatie vůči
Němcům vystupňována „drzým“ činem konkrétních osob a je otázkou, nakolik se hodilo
autorovi novinového článku, co tito konkrétní Němci udělali, aby tak mohl podpořit
celospolečenskou náladu. Umístění „velkoněmecké trikolory“, které je v článku
z roku 1906 (viz níže) uvedeno, bylo dle jiných zpráv umístěním klubové vlajky na vrchol,
což byla tehdy běžná praxe při provedení prvovýstupu.
Dne 24. června 1906 byl uveřejněn v Pojizerských novinách tento článek:
„Provokace Němců v českém ráji. Že vypínavost a sprostota Němců jest veliká, jest
všeobecně známo, ale to, co stalo se v neděli dne 17. Června na Hrubé Skále, v kraji úplně
českém, přesahuje všechny meze a také pro čin ten nenajdeme vhodného výrazu, jelikož
všecky byly by příliš jemné. Po pravé straně silnice ze Sedmihorek k Hrubé Skále blíže
sluje sv. Prokopa stojí tak zv. „Dračí skály“, v nichž na památku pověsti, k nim se pojící,
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zbytky žebříků ode dávna byly ponechány. Tyto skály zvolili sobě minulou neděli jacísi
němečtí mladíci za předmět svého útoku pro čest a slávu národa německého. Pomocí
železných klínů vyšplhali se na skály, jinak těžko přístupné a zde na nejvyšším místě
upevnili žerď, na níž pověsili velkoněmeckou trikoloru. Když byli s dílem svým hotovi,
slezli opět dolů, při čemž zbytky památných žebříků zuráželi a sházeli. Čemu nejvíce při
tom se musíme diviti, jest to, že čin pozoroval personál ze zámku a nepodnikl ničeho, aby
tomuto vandalismu zabránil. Co pak by se asi stalo, kdyby někdo z českých výletníků neb
z letních hostů z Podháje nebo Semihorek učinil pouze krok se silnice do lesa? Ihned vyřítil
by se proti němu lesní zřízenec, někde v houšti ukrytý, a málo vybranými slovy hnal by jej
zpět na silnici nebo by jej i udal. Avšak proti Němcům neodvážil se nikdo ničeho. Též
podiviti se musíme několika turistům, kteří zcela netečně na jednání Němců přihlíželi
a po jich slezení beze všeho je propustili. Dle toho se ke svým milým sousedům pro příště
zachovejme!“57
Později, v začátcích společného lezení německých a českých lezců, se o rivalitě nehovoří
ve velké míře. Naopak, čeští lezci čerpali styl lezení od zkušenějších Němců
a ti byli ochotni se o své zkušenosti s nimi dělit. Sportovní aktivity převažovaly
nad případnými nacionálními otázkami. Po 2. světové válce a po odsunu Němců se však
pozice neodsunutých Němců zhoršila, a to celorepublikově. Přesto ale vnímáni
nesnášenlivosti, plynoucí z národnostních rozdílů, není obvykle mezi horolezci nikterak
zdůrazňováno. Může to být způsobeno i tím, že Češi už měli potřebné lezecké zkušenosti
a nebylo proto nutné výrazné setkávání s německými lezci. Na otázku k nevraživosti mezi
lezci z Čech a Německa jeden z narátorů uvádí:
„Tam byla nevraživost proti náckům. Tam to nebylo národnostní. Určitě. (…) Tam
samozřejmě byly různý rivality a kolikrát i blbosti z naší strany nebo z německý strany ale,
ale to prostě byla jedna komunita. Kauschka 58 půjčil mýmu fotrovi, aby mohli někam lízt,
tak jim pujčil nějaký lano, když zrovna nic neměli, že jo, prostě to jako bylo úplně jinak.
(…) v těch padesátejch letech (...) můj fotr pomohl znovuzaložit jabloneckej horolezeckej
oddíl, kterej byl jako sekce Alpenvereinu, no a takže libereckej Alpenverein, jabloneckej,
to byly silný, doopravdy silný spolky. No a pochopitelně po tý druhý válce šlus, že jo,
šmytec. A voni byli jako vyvoraný myši. Protože voni pro ten spolkovej život, možná měli
k tomu větší vztah než měli český lidi a navíc bez nějaký ty instituce toho horolezeckýho
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oddílu vlastně se to ani nemohlo nebo nesmělo dobře provozovat.“59
Dále pak narátor hovoří o svém otci, Vladimíru „Chroustovi“ Procházkovi – významné
a pro své prokomunistické smýšlení kontroverzně vnímané osobnosti českorajského lezení,
který po válce v padesátých letech přizval německé lezce do kruhu jisté horolezecké
sešlosti.
„ (…) pak mě Rudi říká: „No vidiš, a když to bylo v nejlepším, my jsme tam seděli takhle
v koutku, nás bylo míň, a najednou tvůj táta se zved a řek: „Tak a halt, teď vy tady
zmlkněte Češi a teď ať německý kámoši nám tady zazpívaj nějaký německý písničky,
horolezecký“. A Rudi mě říkal: „Hele, my jsme byli úplně vomámený, to prostě do tý doby
nám nikdo takhle, takovýhle pozvání nedal. A pak jsme začli zpívat a hrát a pak zas voni
a pak my a bylo to úplně něco jinýho.“60
Při obhajobě kontroverzně vnímané osobnosti českorajského lezectví je na úryvku
z rozhovoru dále patrné, že vztah mezi Čechy a Němci v období bezprostředně
následujícím po skončení 2. světové válce a po odsunu Němců z pohraničí (v tomto
případě Liberec) nebyl snadný a přívětivý. Tato rivalita ale nesouvisí s lezectvím jako
takovým, ale byla odrazem celé doby. Postihla však samozřejmé na jistý čas i lezectví
samotné.
Rivalita a projevy nesympatií obecně se více projevovaly a projevují mezi celými
skupinami-celky, které mohou být postaveny např. na starém a novém způsobu lezení
(tradiční X moderní) nebo na příklonu k jednotlivým stylům lezení (bez jištění X s
jištěním).
V napjatých chvílích, jakými byly například období německé okupace nebo období
po srpnu 1968, přinášela skalní města útočiště, která nabízela možnost zapomenout na čas
a na okolní dění. „ (...) tenhle malý svět pohody, v němž uvnitř protektorátního vězení voní
borovice a skála hřeje do bosých nohou. Kéž by byla opět svoboda!“61

4.2 Získávání prvních zkušeností
Obvykle lezci zmiňují v rozhovorech sami, kdo je učil lézt na skalách a s kým se setkali,
kdo je ovlivnil či jaká byla jejich první vylezená skála. Podobné vzpomínání provází
59
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obvykle nostalgie, což je zřejmě obecně přirozené při vzpomínkách na minulost. V případě
místních lezců se nostalgie pojí i se vzpomínáním na lezecký styl i vybavení, přičemž
oboje prošlo ke konci 2. poloviny 20. století zásadními proměnami.
V mnoha rodinách často k horolezectví vede a vedla cesta přes rodiče, tato aktivita provází
i víc generací než jen jednu. Pokud někdo z předchozí generace v rodině lezl, pak narátor
hodnotí jejich prvovýstupy a poukazuje na jejich úspěchy.
„ Moje máma lezla dokonce i s tátou. Dělala docela těžký prvovýstupy ve svý době, takže
prostě, u nás lezení vždycky bylo nějakou hodnotou - jako v rodině. Tam vlastně existujou
třeba fotografie, že nás tahali v tašce od vysavače po lese a takovýhle jakoby - některý ty
záběry zajímavý, tyhle nostalgický (smích), co se najdou na těch diákách. No, poprvé na
skálu jsem si sáhnul tak někde kolem první třídy. Existujou černobílý fotky, který táta dělal
někde na Zatracenci, to je tady v oblasti předního Skaláku. To jsou úplně lehoučký věci,
nějaký jedničky, dvojky, samozřejmě. Dodneška si pamatuju ten pocit, že je člověk z toho
takovej - prostě vyplesknutej (…) Táta měl snahu mě s sebou brávat do skal. (...) A v určitý
fázi to pro něj muselo být taky jakoby limitující, protože on ještě měl formu na to, aby mohl
lízt těžký cesty a já jsem byl malej a byl vůbec problém, abych třeba ho vůbec dokázal
zajistit. Vůbec v těchhle dobách když jištění osmi nebo desetiletým dítětem… Může to
v podstatě při pohledu zvenčí vypadat i jako dost velká míra rizika, protože
sedmdesátikilovej chlap, se někde komíhal ve stěně a já jsem byl někde dole uvázanej
u borovice, abych mu neletěl naproti jak protizávaží (smích). Ale on samozřejmě musel ten
výběr se přizpůsobovat tak, abych nějaký jeho případný zavrávorání třeba dokázal nějak
zkorigovat, ale spadnout by mi do toho skutečně nemohl.“62
Zde je opět lezení jako společenská záležitost, kdy vyjede celá rodina či rodič s dětmi
do skal a dospělí jdou lézt, přičemž děti se připojí nebo si hrají. Takto se setkávalo
a setkává i více rodin. Zřejmě v případě rodičů s dětmi jde často více o společnou aktivitu
(sdružování se) než o lezení samotné. V takovém případě jsou někteří lezci ochotni na úkor
osobního výkonu upřednostnit společný pobyt rodiny ve skalách a věnovat se lezení dětí.
Ze slov „při pohledu zvenčí“ je navíc patrný jistý distanc – vymezování se proti nelezcům.
„K lezení mě přivedl otec, který lezl před válkou. Jako tříletý kluk jsem přišel do Skaláku
na tátovým ruksaku. Když jsme došli pod skálu, tak mě sundal a já tam seděl, hrál si
v písku a koukal, jak lezou.“63
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„Brácha lezl takovým podobným způsobem jako já, že vlastně táta ho bral do skal a dokud
byl malej nebo mladší, tak ho to bavilo a lez tak nějak... Když já jsem vlastně už byl starší
a výkonnější, tam vlastně byl trošku problém v tom, že mezi mnou a mým otcem byl
poměrně… On nás měl pozdě jako děti. Takže tam je vlastně podobná zápletka jako dneska
nabíhá u mě, že v podstatě dokud já jsem byl výkonnej a mohl jsem lízt těžší záležitosti,
tak prostě ty děti jsou příliš malý a pak zas jakoby děti by mohly a už zas moc... (smích), už
není tolik energie.“64
Dalším způsobem, jak se lezci k lezení dostávali, pokud jejich rodiče sami nelezli, byla
blízkost skal. Pokud někdo bydlí v oblasti Českého ráje, skály jsou zde velmi častým
krajinným útvarem a některé chlapce lezení lákalo již od dětství. Pokud byli jinými lezci
fascinováni, obvykle se dostali k tomu, že to také sami vyzkoušeli. V takovém případě
používají pojmy jako samozřejmě, přirozeně, „jako každého normálního kluka“ apod.
Berou často jako zcela logické, že pokud někdo vyroste v takové oblasti, pak si musí skály
zamilovat.
„(…) vyrůstal jsem na Hrubé Skále. Pod zámkem Hrubá skála je osada Doubravice a tam
jsem bydlel (…) k tomu lezení jsme se dostali dost přirozeně, protože jsme ty skály tam
měli vlastně za humny. Do lesa jsme chodili a ty lidi, který jsme tam - nebo ty horolezce,
který tam lezli, tak jsme pochopitelně obdivovali a občas jsme se dívali, jak hezky lezou.“65
„K lezení mě přivedlo to, co asi každého normálního kluka, stejně jako třeba Honzu
Lochmana, syna dřevaře z toho dnešního kiosku na Valdštejně a našeho souseda, nebo
mého bráchu, tedy to, že jsme vyrůstali skoro ve Skaláku a já s bráchou navíc přímo
na skále a ještě k tomu v hospodě. To snad ani jinak dopadnout nemůže.“66
Každý z horolezců tedy vnímá své začátky na skalách, každý si pravděpodobně vzpomene
na svůj první výstup na skálu. O této skutečnosti svědčí i mnohé osobní lezecké deníky,
v nichž lze v počátcích (u prvních výstupů) najít popisy pozitivních pocitů a citově
zbarvená zdůraznění takového momentu, přičemž postupně takových momentů ubývá
a zápisky se častěji soustředí na strohá fakta.
„Bez velkých zkušeností, ale zato s velkou chutí zahajujeme lezení. Začínáme ne zrovna
sportovně. První věž Václavíček. Několikrát opakujeme výstup a jistíme přes slaňák. Oba
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máme velkou radost, i když to nebylo čistě sportovní vítězství. Nějak se začít musí.“67

Obrázek 5: Ukázka zápisu z lezeckého deníku68

Po zápisu o prvním lezení p. Karla Vitouška (viz obrázek 5) následuje v deníku zhruba
o šest měsíců později, po setkání horolezců v Adršpachu, zápis: „Naučil jsem se tam
mnoho z praxe a zkusil si opravdové lezení, zde jsem dostal punc prvního horolezce.“69

Obvykle po pocitech euforie z prvního „neotesaného“ lezení přicházelo období „učení se“
nebo minimálně zjišťování, jak se opravdové lezení má dělat. Bylo třeba naučit se
správnou techniku. S tím obvykle, v rámci kolegiality, pomáhali zkušenější lezci. Přeci jen,
pokud by tato disciplína nebyla správně technicky provedena, jde často o zdraví člověka,
ne-li o život. V době, kdy nebyly pomůcky, styl a vybavení na takové úrovni, že by
pomáhaly v nejvyšší možné míře eliminovat případné pády, bylo přátelské zasvěcení
do tajů horolezectví poměrně běžné a bralo se jako samozřejmost, že zkušenější poradí
méně zkušenému nebo začínajícímu lezci. Tuto funkci si braly za svou i horolezecké
oddíly, v nichž místní významní a zkušenější aktéři již působili.
„Když jsi Turnovák, tak prostě lezeš.(…)zdejší skály jsou takovým lákadlem, že člověk jen
trochu dobrodružnější povahy tomu nemůže odolat. Každý, kdo jen trochu mohl, sehnal kus
špagátu a zkoušel lézt. No, a když ti to vydrží a snažíš se, tak si tě pak ve skalách většinou
všimnou starší lezci, vezmou tě na lano a postupně tě naučí, jak se jistí, slaňuje a všechno
67
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potřebné k tomu, abys mohla lézt sama. Pak už je to jen na tobě, jak budeš pokračovat a co
poradíš těm, co začínají.“70
„A když pak začínali (rodiče narátora) lízt ve Skaláku, tak tam je prostě potkal… kdosi
a teď fakt nevím kdo. Prostě někdo z tý starý gardy turnovskejch lezců. A když viděli, co
tam lezou, a jak to lezou a jak zajištěný a jak to vlastně neuměj a strašně riskujou…, tak
první co bylo, že je nahnali do oddílu, aby získali nějakou zkušenost a nepozabíjeli se v
těch skalách.“71

Dalším důvodem pro „zasvěcení“ méně zkušených byla absence horolezeckých příruček
či tištěných průvodců po místních skalních městech. První průvodce v oblasti Českého ráje
byl sepsán na počátku třicátých let 20. století Josefem Janebou a týkal se pouze oblasti
Prachovských skal. Hruboskalsko čekalo na publikaci, mapující oblast a skalní věže
s lezeckými cestami, déle. První průvodce zdejších oblastí se objevil až v průběhu
čtyřicátých let. Byl sepsán pražským lezcem Otto Rudolfem Baušem a mapoval pouze
vybrané oblasti v okolí Drábských světniček a na Mužském.

Obrázek 6: První horolezecký průvodce pro oblast Českého ráje

I to mohl být důvod, proč zkušenější lezci předávali těm začínajícím informace, kudy
vedou možné cesty na vrchol, jaká je správná technika lezení, slaňování apod. Pokud
někdo z horolezců potkal ve skalách místní významné lezce a oni se ho ujali a pomohli mu
v začátcích technicky lépe zvládnout lezení po pískovcových věžích, pak takovou
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zkušenosti neopomene zdůraznit. Obvykle se s podobnou vzpomínkou pojí hrdost
a zmínka, že se jednalo (nejen fyzicky, ale i morálně) o správné a nepřekonané zásady
lezení.
„(…) mě začínal učit i Olda Kopalů s Radanem Kuchařem. Ty mě tak nějak dávali ty
krásný kapky, jak horolezec má lízt, že jo. Ke kruhu, že musí dolízt až nosem a pak se ho
smí dotknout. A takový ty krásný zásady čistýho lezení.“72

4.3 Historie lezení – mýty nebo skutečnost?
Snad zdání, že dobrých a výkonných lezců v Českém ráji v období počátku 2. poloviny
20. století nebylo mnoho, může vyplývat ze skutečnosti, že se lezci obvykle navzájem
jmenují jmény a vědí o sobě. Lezců v dané oblasti bylo ale nebylo málo, neboť v národním
družstvu, kam se mohl dostat kdokoli Československa, tvořili českorajští lezci na počátku
2. poloviny 20. století zhruba 30%. Přesto se z některých zdejších osobností postupně staly
místní „lezecké legendy“, z nichž lezci dokáží pravděpodobně vyjmenovat valnou většinu.
Pokud někdo z pozdějších lezců měl to štěstí, že si ho vzal při učení „pod ochranná křídla“
někdo z těchto „legend“, neváhá to ve svém vyprávění patřičně zdůraznit (viz kapitola 4.2).
Příběhy o prvovýstupech a jejich autorech se vyprávějí od dob jejich vzniku, zde už by
se dalo hovořit takřka o mytizaci předních osobností horolezeckého dění v dané oblasti ti, kteří lezení chápou více jako svůj životní styl než sportovní disciplínu, většinu
z významných prvovýstupů v oblasti znají spolu s jejich autory a jejich životní historií.
Snad nejvýraznějším a nejčastěji připomínaným momentem v minulosti skalního města
Hruboskalska – ve Skaláku, byla protifašistická činnost skupiny kolem Josefa Smítky (ten
utekl z nucených prací do skal, které měl rád). Josef Smítko se téměř celou válku ukrýval
ve Skaláku, kde lezl a zdokonaloval svou techniku. Spolu s ním se na protifašistické
činnosti podíleli i další lezci. Na konci roku 1944 byl zatčen Karel Chlum a Bohuslav
Habr. Poté i Josef Smítko. V lednu 1945 pak byli zatčeni Erich Schwarzbach (mj. utekl
z německé armády), Vladimír „Chroust“ Procházka a Václav Chlum. Celá horolezecká
parta se chystala vykolejit německý vlak v sychrovském tunelu. Všichni tito lezci byli
odvezeni do německé věznice v Terezíně a čtyři z nich byli zastřeleni v březnu 1945.
Vladimír Procházka spolu s Bohuslavem Habrem byli propuštěni.
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Pro ilustraci zdůrazňování této části historie lze uvést horolezecký plán Hruboskalska
z roku 1985, vydaný Tělovýchovnou jednotou TJ Alpin Praha, na němž je z druhé strany
mapy vytištěna stručná historie oblasti, nadepsaná Turnov a Hruboskalsko. Z deseti
odstavců textu je jich přímo osobnosti Josefa Smítky věnováno šest. Mj. je zde uvedeno, že
„během svého skrývání v jeskyních skalního města se stal hospodářem a nekorunovaným
vládcem Hruboskalska. Hlídal nejen čistotu přírody, ale i čistotu lezení – dodržování zásad
pískařů. Věděl o každém, kdo nově přišel do skal, a zkoumal, kdo tam svým chováním patří
a kdo nikoliv. Vzal si za úkol udržovat v pořádku všechny lezecké cesty.“
Tento,

až

idylický

patos,

provázívá

publikovaná vyprávění o historii zdejšího
skalního města. Nechceme nijak zlehčovat
pohnutý osud zdejšího vynikajícího lezce,
Josefa Smítky. V této kapitole mělo být
poukázáno, že silný příběh Josefa Smítky se
obvykle ve zmínkách o historii horolezectví
ve

skalních

městech

Českého

ráje

-

konkrétně v případě Hruboskalska, dostává
velmi

často

do

popředí.

Dokládá

to

i cedulka s jeho jménem a se jménem dalších
třech popravených na horolezeckém hřbitově
v oblasti Skaláku, kam se jinak dostanou jen
ti, kteří zahynuli ve skalách (což ovšem
nebyl případ Josefa Smítky). Celá historie
lezení ve zdejších skalních městech se tak
soustředí

zejména

na

období

počátků

zdejšího českého lezení.

Obrázek 7: Ukázka publikované historie oblasti Hruboskalska 73

Postava Josefa Smítky nechybí obvykle v žádném průvodci a podobné publikaci, která
bude mapovat historii lezectví. Tato až „glorifikace“ by v jeho případě mohla být
podporována faktem, že jednak zemřel mladý, byl vynikajícím lezcem, nikomu ve skalách
nevadil a staral se až přepečlivě (podle výpovědí pamětníků) o zdejší sklaní město - občas
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je i samotnými lezci označován za „nekorunovaného krále Skaláku“. Byl extrémním
zastáncem tradičního pojetí horolezectví, byl dokonce schopen po jiném lezci vytloukat
ve skále trvale osazené jistící kruhy, aby byla zabezpečena „čistota“ lezení. 74 Pokud
si uvědomíme, že se zde pohyboval v době začátků českého lezectví, kdy rivalita nebyla
patrná a poté byl jeho život násilně ukončen, lze asi pochopit jisté vyvyšování této
osobnosti nad ostatní. O tom, že je Josef Smítko mezi lezci obecně uznávaným, může
svědčit i fakt, že kdo ho znal či potkal, rád to ve svém vyprávění zdůrazní, byť to bude
zmínka jen okrajová.
„S lezením jsem začal ve čtyřiačtyřicátým roce, ke konci války. (…) Nejdřív jsme lezli
samozřejmě takový lehčí věci. Na konci čtyřiačtyřicátýho roku jsem se taky setkal s Joskou
Smítkou a bratry Chlumovými, ale ne že bych s nimi nějak lezl, to ne. Pak přišel
pětačtyřicátý květen, takže bylo všechno na nějaký čas přerušeno. Pak (…).“75

Obecně lezci ale znají zdejší historii a mají k ní velmi kladný vztah, cení si svých
předchůdců a předků ve skalách. Navazují rádi na tradice a minulost obvykle vnímají
poměrně silně.
„Já jsem doma našel máminy kalhoty kožený. Ty jsou teďka v Adru na výstavě. V nich
moje máma lezla a já jsem v nich vždycky lez Horezdar (první výstup v kalendářním roce)
na Úzkou neznámou (sklaní věž v oblasti Hruboskalska - Skaláku).76
V úvodu naprosté většiny tištěných průvodců po místních oblastech najdeme nejprve
shrnutou historii (lezeckou) dané oblasti a popisům a nákresům skal je věnován prostor
až ve druhé části. Vnímání minulosti může ještě umocnit, že tato minulost je vlastně
přítomna a připomínána neměnnou přírodou – pokud se člověku vydaří vylézt na zdejší
pískovcovou věž a otevře vrcholovou knížku, z níž dýchne historie, pak má tyto příběhy
skutečně na dosah.
„ (…) a ještě takovouhle knížku jsem v roce 2002 našel na Kobylce na Vidláku. To je taky
taková docela těžší skála, tam taková nejhlavnější skála. A tu jsme tam s Otou dávali
v roce 67. A von tam byl ještě napsaný jako četař, že byl jako na vojně v tý době. Tak jsme
ji tam spolu dávali. Tak 2003 tam ještě byla. Tak to jsou takový vzpomínky hezký. A když
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Např. NOVÁKOVÁ, L.: Hrdě, tvrdě, mazaně! aneb Horolezci v Českém ráji, s. 70.
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jsme u těch knížek, tak ještě mám jednu takovou vzpomínku na tohle. (…) mezi Deštivým a
Ztraceným údolím je takový údolíčko a tam je věž jménem Laňka a na ni jsme vylezli. Bylo
to v roce 2009, jestli se nepletu a tam byla knížka, kterou tam dával Josef Smítko. Jeho
krabice, kterou on měl - takovou charakteristickou a von dával vždycky dva takový sešitky
malý, jednu na výstup a jednu na prvovýstupy. No a ta knížka tam byla.“77

Obrázek 8: Ukázka vrcholové knížky78

Dalším momentem, který je vykládán často lezci v rozporu s běžným výkladem
v literatuře, byly zákazy spojované s ochranou přírody. Například se jednalo o zákaz lezení
na Hruboskalsku v zimním období. Odůvodněn je z pohledu ochrany přírody vlastnostmi
pískovce, který je ve vlhku mnohem náchylnější k erozi a poškozování horniny je pak
enormní.79 Podle některých lezců ale zákaz souvisel přímo s výstupy na Maják na Štědrý
den (viz kapitola 4.1) a se shromažďováním, které v době normalizace nemohlo být
dostatečně kontrolováno státními orgány. Lezecká komunita i přes jistou izolovanost
ve skalách a svůj, často specifický způsob života, vnímala tedy politickou situaci
v Československu a snažila se na ni po svém reagovat. Zrušení možnosti bivakování
a možnosti „svobodně“ se ve skalách stýkat je dokonce označováno za příčinu pozdější
roztříštěnosti horolezeckých skupin. V tomto uvědomění si režimu a jeho omezení je
kladena vina jim – jsou to oni, kdo něco zničili…
„Ale ono spíš ani tak nevadilo to zimní lezení jako ten Maják na Štědrej den. Tam se
77
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zpívaly koledy (…) Zpívalo se Andělé v kostele na sebe prdele vystrkují a takovýhle
podobný… (smích). Pak ještě o bolševikách a to byl podle mě ten hlavní problém. (…)
Takže si myslím, že to bylo spíš v tom, že jim horolezci vadili, protože byli svobodomyslný a
že na ně nic neměli. Proto je bylo potřeba usměrnit, aby už konečně dostali rozum a
přestali rozvracet, co oni vybudovali.“80
„Když to vidím takhle po těch dlouhých letech vod tý doby co se prostě, co byl vydanej
zákaz bivakování, což bylo napíchnutý na ochranu přírody, ale každej z nás je
přesvědčenej, že především v těch dobách takzvaný normalizace, že šlo vo to, aby prostě
rozleptali ty party, protože tam jako se lidi různě hecovali, vymejšleli, jak by ten režim byl
lepší a jak by nebyl lepší a zpívaly se různý protestsongy, což bylo už za války proti náckům
a v tý naší době to zas bylo proti sovětský okupaci, že jo, písničky. Neříkám, že jenom ty,
pochopitelně, že ne, no a vono se to soudruhům nelíbilo, takže to pak prostě zakázali, to
bivakování. Pak protože na to lidi kašlali, no tak pak najednou o půlnoci, po půlnoci
přilítla hlídka policajti pomocná stráž VB a někdo z chráněnky, prostě jako za ochranáře
a teď kontrola občanskejch průkazů, že jo. Nemáš občanku a šup do Rovenska. Jako tam tě
dusili někde do pěti hodin. Mě ne, to se mě naštěstí nestalo, ale prostě tohle se stávalo. No
takže to těm lidem znechutili postupně a podařilo se jim to doopravdy rozbít a pak mezi tím
teda paradoxně ekonomicky se ty lidi většinou vylepšili, takže si koupili nějakej samohyb
no a bylo po partách, protože jezdili, dva jeli támhle, tři jeli támhle, jo?. Jo, prostě
bivakování a vlak jak byl škrtnutej tak to bylo jinak, jo.“81

4.4 Ženy ve skálách
Při reflexi všech jmen, s nimiž bylo možné se v použitých publikacích, denících,
fotografiích a kronikách setkat, vyvstává zcela jasně najevo výrazně menší zastoupení žen
– horolezkyň. Ženy se neobjevují mezi jmény lezců tak často jako muži, i když
samozřejmě mezi významnými jmény, zejména z počátků horolezectví v Českém ráji, také
figurují. Obecně se jim ale nevěnuje tolik prostoru a nejsou tak známé svými výstupy.
Proto by snad bylo vhodné věnovat kapitolu i tomuto fenoménu.
Jedním z důvodů, proč ženy mezi lezci tak často nefigurují, by mohla být jejich nižší
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výkonnost. Četné doklady právě z lezecké historie však potvrzují, že ženy nemusí mít
nutně menší výkonnost než muži a zejména při lezení v pískovcových skalních městech jde
vedle fyzické zdatnosti především o techniku lezení. Proto bychom mohli předpoklad
o nižší výkonnosti vyloučit.
Společným momentem, kdy ženy přestávají lézt, bývá narození dětí. Tento moment je
v životě všech žen poměrně silným mezníkem, a to nejen vzhledem k lezectví. Žena má
po narození dítěte méně času pro své zájmy a více povinností, které se váží k mateřství
a rodičovství. Snad i proto by mohlo být narození dětí momentem, kdy ženy – lezkyně
mohou s aktivním lezením přestat. Pokud se na skálu vracejí až poté, co děti odrostou
útlému věku, jejich kondice už s největší pravděpodobností není taková, aby podávaly větší
výkony, a chybí jim i potřebný trénink, který během předchozího období, kdy se staraly
o malé děti, zkrátka mít nemohly.
„A máma samozřejmě když aktivně lezla, tak taky, ale to jako… jí to vydrželo, tak já nevim
možná deset, dvanáct let. Tam se to asi hodně mění obecně. Hlavně Někdo to tak má,
někdo ne, ale často ty, ty ženy a matky, tím jak, jak přijdou děti, tak se jim prostě měněj ty
strachy a obavy a tydlety záležitosti, takže řada z nich s tim úplně skončí, a nebo, nebo
prostě jsou z nich takový příležitostný… lezci a tak dále, no.“82
„No jo lezla. (manželka narátora - pozn. aut). Byla se mnou i na Majáku, ale ne na Štědrej
den. Ale jako to tak bejvá no. Tak prostě než byly děti, tak taková.... teď jako když tě chytaj,
nechci říct do pastičky, ale tak jako to se leccos pro to udělá - a když bylo po všem, po
svatbě a dítko na světě, no tak: No to né, teď né, teď se pojede támhle. A pak už nelezla,
no. Jako v Tatrách jsme byli, hodně chodila, ale jako že bysme lezli, to ne no.“83

Hypotézu, že narození dětí v životě ženy – lezkyně, může být významným mezníkem, lze
snad ukázat i na příkladu Zorky Prachtelové, která se proslavila svými výkony, a to nejen
v rámci naší republiky, ale i v zahraničí. Tato lezkyně spolu se svým manželem děti neměla
a byla výkonná a lezecky aktivní takřka po celý svůj život. Otázkou zůstává, zda by
mateřství změnilo něco na jejích skvělých výkonech.
„Dokázala lézt lépe než většina mužů, což některé z nich samozřejmě pěkně vytáčelo, a
snažili se jí dokonce házet klacky pod nohy. (…) Zpočátku jsme přemýšleli o tom, zda
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potomky, či nikoli. Já jsem byl zcela proti a Zorce jsem s humorem tvrdil, že by to dítě bylo
hezké po mně a chytré po ní. Dohodli jsme se, že s potomstvem chvíli počkáme, jenomže
pak jsme pořád a pořád lezli a nebyl by čas na výchovu.“84

Od počátků české lezecké historie v pískovcích Českého ráje najdeme i ženská jména,
je ale faktem, že je jich podstatně méně než jmen mužských. Často jsou ženy brány
do skal právě díky mužům.85 V současnosti se ale tento „sport“ otevírá více i ženám, dá se
již dělat i tak, aby nebyl příliš časově náročný (ve srovnání s dříve často trávenými celými
víkendy ve skalách, kdy se spalo přímo ve skalních dutinách – viz kapitola 4.1).

4.5 Materiální vybavení před rokem 1989
O tom, že materiálního vybavení pro okrajové činnosti a zájmy v komunistickém
Československu byl velký nedostatek, byla zmínka již v kapitole 2.2.2.1. K lezení
na pískovci dnes obvykle patří kvalitní karabiny, sedáky, lezecké boty a lana. Vybavení
horolezců na počátku 2. poloviny 20. století však bylo, z dnešního pohledu, skutečně velmi
ubohé. Obvykle si lezci sehnali jedno konopné lano a obuv buď nepoužívali nebo měli
na nohou různé domácí „zlepšováky“. Vzpomínky na takové období obvykle provází
sentiment a mnoho lezců přiznává, že podobné výrobky doma má ještě schované.
K potřebnému vybavení pro cestu do vysokohorských terénů (např. do Tater), patřily
i skoby, které se zatloukají do skály a s jejichž pomocí se lze pohybovat směrem dál
k vrcholu. V rozhovoru se Zbyňkem „Alíkem“ Gräfem se lze dozvědět, jak kuriózní mohly
být způsoby shánění potřebného vybavení.
„My jsme měli takovou zásadu, že když jsme potřebovali skoby, tak jsme si je chodili
vytlouct na Sušky86. Pražáci to tam brali jako horský lezení a běžně tam skobovali. Takže
Sušky byl náš zdroj části vybavení do hor...“87
Tato poněkud extrémní možnost, jak shánět potřebné vybavení, není zmiňována častěji.
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Obvykle lezci hovoří o vlastní domácí výrobě pomůcek. Na otázku o vybavení většina
lezců odpovídá a přiznává, že bylo potřeba pomoci si vlastními silami.
„Dělali jsme si je.88 Tehdy jsem si vyrobil dokonce i svoje první železa. Když jsme se vrátili
v pětapadesátém roce z Alp, tak tam už používali ty dnešní železa. My jsme pořád lezli na
starých Eckensteinkách. A tak jsem se rozhodl, že si je taky udělám. Měl jsem čtyři díly,
Udělal jsem si je v rozvinutým tvaru, co bylo třeba, jsem odvrtal nebo prosekal a nakonec
pěkně opiloval. To byla hrozná práce. (…) Tenkrát byl docela problém sehnat na to dobrej
materiál, kterej by se dal ještě navíc kalit. (…) Všechno to bylo na černo… (smích). Jinak
skoby jsme si dělali taky sami. (…) Dokonce jsem i jednou zkoušel dělat karabinu, ty
tenkrát taky nebyly.“89
Jak je patrné, inspirací při domácí výrobě pomůcek bývala výzbroj, kterou se podařilo
přivézt někomu z členů zahraniční expedice nebo kterou „okoukali“ lezci v zahraničí
u horolezeckých skupin, které měly již kvalitní vybavení. Obeznámenost se kvalitním
vybavením tedy plynula buď z účasti na zahraničních výpravách či od zahraničních
sportovců, kteří přijeli do Československa – např. v roce 1968 byl v Sedmihorkách
pořádán evropský sraz horolezecké mládeže UIAA za účasti horolezců z 16 států.90
Doma se ale nevyráběly jen lezecké pomůcky jako skoby, karabiny, lana aj., předmětem
zájmu byly i kvalitní bundy, svetry, čepice, podkolenky, spacáky a mnoho dalšího. Ne vždy
však byly kopírovány cizí vzory, lezci přicházeli i s vlastními konstrukcemi horolezeckých
potřeb. Často ve snaze udělat kvalitní výrobek s dobrými vlastnostmi z dostupných
materiálů, vyrobili věc, která našla své místo v domácích archivech mnoha horolezců.
„Nebo spacáky, to byla taky bída. Co se dalo koupit ve sportu, bylo skoro k ničemu. První
perfektní spacák nám ušila až Eva Mašková, která bydlela hned vedle ve Svijanech. Začala
je šít už ve čtyřiapadesátým roce. Do dneška mám schovanej komorovej péřák, kterej
vyrobila právě ona. Eva byla excelentní švadlena. Byly ušitý ze sýpkoviny. Na vrchu pak
byla celtovina a na to celý ještě potah. S klukama jsme sehnali peří, nadrali ho a pak to
u nich v bytě cpali dovnitř. To byla sranda!“91
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Další problematickou věcí byly lezecké boty. Ty, které se běžně v zahraničí užívaly,
v Československu nebyly. Mnoho lezců proto hledalo možnosti, jakou obuv používat.
Jednotlivé „zlepšováky“, pokud se v praxi osvědčovaly, byly následně kopírovány dalšími
lezci. Na tuto stránku lezecké minulosti je nahlíženo také s dávkou sentimentu, přesto však
jednotliví aktéři uznávají, že to byla velmi stinná stránka a že je dobře, že v tomto ohledu
se vybavení změnilo a jsou tu různé nové možnosti, kvalitní materiály a možnost volby.
„Boty na lezení, to bylo příšerný. Myslím, že to byl klíčovej problém, kterej v podstatě
určoval hranici toho, co se dalo vylízt. Tenkrát byly kecky z litý gumy a ty kraje měly
obzvlášť měkký, takže se snadno ohejbaly a nedržely. Když si na to vzpomenu, tak se divím,
že jsme v tom mohli lízt. (…) Ona92 pak ale lezla radši bosa, protože to bylo výhodnější než
v těch blbejch keckách, co se pořád ohejbaly. Bosé obutí mělo samozřejmě určitý strop.
(…) Po keckách se objevily další škrpály, pionýrky, ve kterých se lezly hlavně spáry. Občas
to bylo doslova vražedný. Pionýrky měly tvrdou podešev, a když se to vrazilo do spáry
blbě, tak to nešlo ven. Jinak i tyhle blbý pionýrky nebyly vůbec k mání a musely se shánět
na poukaz. Pak ale nastal ohromnej pokrok (…) a objevily se nesmeky, dámská vycházková
obuv s černou podrážkou. (…) Když se přestaly vyrábět nesmeky, tak se začalo lízt v
papučích, což byl krok zpátky, protože papuče byly daleko horší. Neustále se přetáčely a
zouvaly. Přezka, která sloužila jako zapínání, se pořád otvírala, takže se musely ovazovat
tkaničkama kolem dokola. (…) Takže několik dalších let se lezlo v papučích a pak se
objevily kopačky. Nejdřív se lezlo jenom s uříznutejma špuntama a časem se přišlo na to,
že není od věci nechat je podlepit mechovkou.“93
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Obrázek 9: Ukázka lezeckých bot 94

Jedním z nejvýznačnějších inovátorů poválečného období byl MUDr. Jaromír Šádek, který
se jako vynikající horolezec zapsal do tatranských stěn a jako nápaditý vizionář do historie
vývoje výbavy. Ač povoláním lékař, přišel s originálními konstrukcemi, které předběhly
dobu. Nejznámější jsou jeho „jedničkové“ skoby, které poprvé svým ojedinělým tvarem
přinesly bezpečnější konstrukci, neboť umožnily lepší zajištění ve skále. Jaromír Šádek
navrhoval i zimní horolezecké boty s dostatkem místa pro prsty jako prevenci omrzlin,
zabýval se i nosnějším tvarem karabin. Jím navržený nový tvar se později, po drobných
úpravách, stal uznávaným světovým standardem. Nit jeho unikátních zlepšováků přetrhla
v padesátých letech emigrace do Švédska, což byla skutečně citelná ztráta pro
československé horolezectví a lezectví. Původní Šádkova „jednička“ byla vylepšena
v šedesátých letech, v období extrémního horolezectví v Tatrách, Jiřím Ungerem
z Turnova. Unger vymyslel i plničku bombiček do plynových vařičů. Ty se
v Československu neprodávaly a v zahraničí byly jednorázové a pro české sportovce
obvykle nedostupné (i finančně). Některé z domácích výrobků byly později užity jako vzor
pro průmyslovou výrobu.
Další možností bylo vylepšit zboží, které bylo možné při troše štěstí v obchodech sehnat,
např. batohy. Výrobu „načerno“ v továrnách se snažili lezci občas legalizovat za morální
podpory Bezpečnostní a materiálové komise Svazu horolezců. Tato aktivita ale byla marná.
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Nenašli pochopení pro modernizaci stávajících výrobků či pro prosazení nových věcí.
Proto zkoušeli samovýrobou kopírovat vybavení ze zahraničí. Své poznatky lezci předávali
dál např. prostřednictvím (opět doma tisknutého) bulletinu Hory v rubrice Kutilský koutek.
Šlo třeba o počet stehů na sedácích, jimž lezec svěří své tělo, doufaje v jejich dostatečný
počet a pevnost.95

Obrázek 10: Návod na domácí výrobu lezeckého popruhu 96

Bezpečnost v případě jistících pomůcek byla dávána při všemožných způsobech domácí
výroby na první místo. V ročence místního lezeckého oddílu najdeme tabulku zranění
v horolezectví. Obvykle si horolezecké spolky kladly za úkol pomáhat v posilování vědomí
lezců o možnostech zajištění vlastní bezpečnosti na skále. S tím souvisí i „zaškolování“
nových lezců staršími, zkušenějšími kolegy, které bylo zmíněno v kapitole 4.2. Snaha
o bezpečnost byla proklamována v horolezeckých spolcích napříč Československem.
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KUK – Kutilský koutek. HORY, rok vydání 1981.
Z archivu Vladimíra Procházky ml.
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Obrázek 11: Statistická tabulka smrtelných nehod československých horolezců a zahraničních
horolezců ve Vysokých Tatrách97

Vrcholová komise vydávala i jednotné normy pro materiály a vybavení, které lze na
skalách používat. V rámci této aktivity se jednalo více o zajištění přiměřeného zásahu
do pískovcových skal při lezení.

Obrázek 12: Jednotné normy vrcholové komise 98
97
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Inspiraci pro výrobu lezci čerpali i v odborných časopisech. Při domácí výrobě se však
potýkali zejména s nedostatkem kvalitních materiálů. Pracovní pomůcky, užívané
při výrobě, často našli v některé z továren, kde byl někdo z nich zaměstnán. Tak si většina
lezců vyráběla pomůcky, výbavu, výstroj, lezecké boty i oblečení, jehož byl
na československém trhu nedostatek.
Tímto způsobem vznikla i firma na výrobu horolezeckého oblečení turnovského Josefa
Rakoncaje, která neoficiálně vyráběla oblečení již od první poloviny sedmdesátých let a po
roce 1989 vstoupila legálně na celosvětový trh pod značkou Sir Joseph. Není to ovšem ani
zdaleka jediná firma v regionu, která své domácí pokusy přetransformovala v profesionální
podnikání.
„Sehnal peří a teď, kde to dělat. On bydlel u Šroubárny tam v tom paneláku. A tak jak to
dělat, tak von říkal: Já jsem to dělal jednoduše, já jsem to peří měl v nějakých velkým pytli.
Jel jsem do Skaláku do jeskyně a tam jsem to peří cpal do papírovejch pytlíků no a pak ty
dávky, to už se pak ňák dělá na těch... Prostě já jsem to doma nemoh dělat s tím peřím. Tak
on ty začátky dělal opravdu ve Skaláku, aby to peří neměl v celým bytě.“99
Další možností bylo sehnat si kvalitní vybavení při cestě do zahraničí. Obvykle lezci
uvádějí možnost nakoupit částečně v NDR. Zde si často navzájem pomáhali a jeden člověk
pak přivezl zboží i dalším.
„Taky jsme pak začali jezdit do Saska. Dříve se tam vůbec nemohlo, protože to bylo
v zakázaným pohraničním pásmu, kde byli jenom vojáci. (…) Okolo roku 1965 se to začalo
postupně uvolňovat a všichni tam začali jezdit. (…) Hlavně se tam pak ale začalo jezdit
do Drážďan pro cajk. Tam byl krám, kde všechno prodávali. Tam jsme si koupili první
karabiny – hasenajky, lezečky, který mám do dneška schovaný na památku, a hlavně
smyčky.“100
Celé horolezectví před rokem 1989 obvykle tedy pociťovalo jak nedostatek vybavení nebo
dokonce jeho úplnou absenci, tak v případě dostatku vybavení jako nedostatečnou kvalitu.
Lezci sami si uvědomovali nedostatky, ale často je zmiňují přesto jako pozitivní, protože
jim dávaly pocity uvědomění si nebezpečnosti lezení a vlastní zranitelnosti, což přispívalo
k jisté úctě ke skalám a k přírodě. Zde se pak starší generace, která leze od padesátých
99
100
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až šedesátých let 20. století, obvykle staví do protikladu ke generaci lezců, která si takovou
zkušeností jako oni neprošla a proto snad nemá pocit pokory.
„A na lanech se muselo jenom lízt a nesmělo se padat… (smích).“101
„A ta generace dnešní, když vidím ty jejich cesty nový, tak oni jsou fyzicky na tom líp.
Pochopitelně jsou mladý, to je jasný, mají lepší vybavení a všechno. Boty, to uvázání,
ty smyčky, lana jistější, ty karabiny mají duralový. Ale oni ty jistící body dávají blíž u sebe.
Protože oni nemají strach spadnout. Protože to spadnutí je příjemnější.“102

Bezpečnost jedince na skále, zdá se, byla nedostatkem vhodného vybavení a kvalitních
materiálů takřka ohrožována. Přesto to nebrání pocitům lezců, že právě ono nebezpečí
mohlo lezce naučit pokoře a úctě k této aktivitě a k přírodě obecně. Tyto pocity bývají
zdůrazňovány například v souvislosti s lezci, kteří byli na druhém konci lana a vlastním
tělem pomáhali jistit lezce, pro případ pádu.

4.6 Výpravy do zahraničí
„(…) to, co se provozuje v kterýchkoliv našich skalách, nemůžeme ztotožnit s horolezectvím
ve velehorách, a když bych měl tuto činnost pojmenovat, nazval bych ji snad sportem
horolezeckým. (…) má býti tento sport horolezecký pouhým prostředkem, pouhou
průpravou pro velehory. (…) Kdyby byl vrcholným požitkem jen ten výkon horolezecký,
proč bychom nezůstali v bezpečném terénu, nebo na těch našich skalách! (…) Co nás tedy
táhne tak mocně do velehor? Je to touha! Touha po krásnu, touha po něčem novém, touha
po výkonech. (…) Nejsprávnější cesta jest ta, kde touha po výkonech jest uvedena
v harmonický soulad s touhou po krásnu. Touto, řekl bych, zlatou střední cestou, ubírá se
většina alpistů. (…) Nesouhlasíš-li s těmito slovy, pak ti mohu doporučit jen jedno, a to
hory!“103
Již nacistická okupace českých zemí znamenala pro místní lezce znemožnění přístupu
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do vysokohorských terénů a nutné omezení se na místní oblasti. 104 Absence možnosti
vycestovat bez většího omezení nutila československé sportovce zůstat v domácích
skalách, objevování vysokohorských masivů tak zůstalo možné jen pro malou část z našich
horolezců, a to i přes skutečnost, že českoslovenští lezci přispěli nezanedbatelným podílem
k objevování Kavkazu a měli by tak jistě šanci uspět i v dobývání světových
vysokohorských terénů.105
Zdejší pískovcové věže byly pro místní lezce jediným možným útočištěm už od roku 1938.
Němečtí horolezci zlézali např. i Labské pískovce či oblasti v Jizerských horách a měli
i jiné možnosti, čeští lezci museli zůstat ve zdejších skalních městech.
Po spuštění železné opony byly cesty za hranice Československa obvykle možné pouze
v rámci oficiálních výprav horolezeckého svazu ČSTV – politická situace nepřála cestám
jednotlivců a zájmových skupin. V roce 1950 bylo nominováno první národní
reprezentační družstvo padesáti horolezců, v roce 1953 byl jejich počet snížen na třicet –
devět jich bylo z Českého ráje. Československá reprezentace106 absolvovala např. roku
1954 zájezd do Transylvánských Alp.

Obrázek 13: Podmínky pro získání výkonnostních tříd 107
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Do reprezentace se mohl horolezec dostat, pokud plnil výkonnostní třídy – v každé výkonnostní třídě
bylo vypsáno, kolik musí horolezec mít splněno zimních nebo letních výstupů a v jakých oblastech, kolik
přechodů hřebene s bivakem. Mezi přelezy se ovšem počítaly pouze horské cesty, v té době v Tatrách,
příp. v Alpách – cesty a výstupy v pískovcových oblastech byly počítány jako cvičné skály.
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Přesto, že české horolezectví jako takové mělo na svém kontě již nepopiratelné úspěchy
v Alpách, Tatrách i na Kavkazu, nezúčastnilo se žádné z expedic v mimoevropských
velehorách, kam se v šedesátých letech přesunulo světové horolezecké dění. Hindúkuš,
Andy a Himaláje byly zatím pouze v představách řady českých horolezců, podpora státu
se soustředila na jiné sporty. V následujících odstavcích o československých výpravách
do zahraničí jsou jmenovány ty expedice, na nichž měli podíl či se účastnili horolezci,
mající vztah k oblasti Českého ráje.
V období padesátých a šedesátých let se rozvíjelo skalní horolezectví a od druhé poloviny
šedesátých let se začaly, alespoň pro některé, zlepšovat podmínky pro návštěvy
zahraničních velehor. Jednu z nejnebezpečnějších stěn v Evropě, která se nalézá v Alpách,
severní stěnu vrcholu Eiger, se podařilo československým horolezcům poprvé navštívit
v roce 1961. Výstup uskutečnili Radovan Kuchař (Liberec) a Zdeno Zibrin (Chopok) a byl
podporován horolezeckým svazem. V roce 1976 se na Eiger dostala skupina čtyřech lezců,
z nichž dva byli z oblasti Českého ráje, která v rámci turistického zájezdu vylezla jednu
z nejtěžších cest v jeho severní stěně (viz s. 60).
Významnou postavou na poli československého i světového horolezectví, je spolu
s Radanem Kuchařem i Josef Rakoncaj, který měl možnost mnohokrát vycestovat
na zahraniční expedice a reprezentovat tak vlastně i celé Československo. Ovšem četnost,
s jakou na zahraniční expedice jezdil, byla některým lezcům trnem v oku. Přesto se však
lezci nejčastěji shodnou na tom, že lezecké kvality a fyzické předpoklady Josefa „Raka“
Rakoncaje jsou neoddiskutovatelné. Že se obvykle dostal mezi ty, kterým bylo povolení
vyjet uděleno, mu nelze upřít. Josef Rakoncaj sám uvádí:
„Já byl v českým manšaftu asi od sedmdesátýho roku. Pak jsem jezdil lízt hodně s cizíma
lezcema, a tak mě zase vyhodili. Jejich teorie byla, že už mám tolik známých, že členství
v manšaftu je pro mě zbytečný.“108
„No jo ale jako mě se zas u Josky líbilo to, že dobře lez a byl velmi dobrej diplomat, že se
s těmadle expedicema, Italama a Polákama, vlastně dostal ven a vylez spoustu věcí
velikejch v Himalájích. Kdežto, když to třeba vezmu, tak kluci Žofkovi nebo ty, který lezli
na písku minimálně stejně tak dobře jako on, ne-li líp, ty skončili vejletama do Tater
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a skončili, že jo. A někdo prostě byl ten diplomat, že...“109
V roce 1965 byla uskutečněna první československá expedice do mimoevropských velehor
– Hindúkuš ´65. Tato expedice do Váchánského koridoru, průrvy mezi horami Hindúkuše
a Pamiru v Afganistanu, do které byl zařazen i Radan Kuchař (obdržel titul horolezce
20. století České republiky), byla první expedicí do mimoevropských velehor a zúčastnilo
se jí čtrnáct osob. Celá výprava byla organizována v létě 1965 Ústřední sekcí horolezectví
ČSTV.
Druhé Hindúkušské expedice s cílem na nejvyšší štít Tirič-Mir (7.706 m n.m.) se
v roce 1967 za zdejší lezce zúčastnil Jiří Mašek. Další místní lezci Oldřich Kopal s Jiřím
Šimonem byli tentýž rok zařazeni do mezinárodní výpravy na Pamirský Pik Lenina – stali
se tak prvními ze Skaláku, kteří překročili nadmořskou výšku 7.000 m. Tyto akce byly
uskutečněny za podpory horolezeckého svazu.
Obecně se českoslovenští alpinisté, kteří byli nominování do československých výprav
nebo byli hosty v zahraničních expedicích, koncem šedesátých let a v letech sedmdesátých
mohli dostat poměrně často do zahraničí. V Československu bylo organizováno zhruba
patnáct až dvacet zahraničních výprav ročně.110 Přesto se ale nominace týkala pár desítek
lidí z celé republiky, často i bez většího ohledu na jejich lezecké a sportovní kvality. Nejen
v sedmdesátých letech se také ale udála řada snah o vycestování, které byly naprosto
neúspěšné. Jednou z takových byla i možnost manželů Prachtelových z Liberce vycestovat
na zahraniční expedici do Himalájí. Prachtelovi se měli na základě pozvání od DAV 111
účastnit podzimní expedice na Mt. Everest a Ama Dablam. Vše, od materiálního vybavení
po nezbytné finance, mělo být zařízeno německým spolkem, který pozvání zaslal.
„Zorka (Prachtelová – pozn. aut.) se měla stát třetí ženou na světě a první ženou bez
kyslíku, která vyleze na nejvyšší horu světa. Ve zvacích dopisech stálo, že stačí, když
dojedeme vlakem na hranici do Německa – tehdy do NSR – a o nic víc se nemusíme starat.
Oblečení, lezecký materiál, povolení i jídlo nám zajistí. Bylo to něco neuvěřitelného. Bylo
to něco, co naše horolezectví nezažilo, co by celou naši republiku proslavilo. (…) Pak
z ČSTV přišla zamítavá odpověď: „Prachtelovi nikam nepojedou.“ Zbyly nám jen oči pro
pláč.“112
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V knize o Petru Prachtelovi se v kapitole, příznačně nazvané Velký cenzor ČSTV, lze
dočíst, že osobní zklamání z nepovoleného cestování do Himalájí provázel například
i zákaz vycestovat na zimní přelez stěny Eiger ve Švýcarských Alpách.
„Zároveň s pozváním na Mt. Everest jsme obdrželi příslib sponzorování od Toniho
Hiebelera. Šlo o to, aby Zorka jako první žena přelezla zimní Eiger. (…) Zorka měla být
první ženou, která severní cestu na Eiger přeleze v zimě. Pečlivě jsme prostudovali každý
kousek cesty, znali jsme snad všechny detaily severní stěny. (…) Výjezdní povolení jsme
zase nedostali. Zůstalo jenom u krásného, ale smutně končícího snu. V té době už jsme
měli odposlouchávaný telefon a dostávali otevíranou poštu.“113
Skutečnost, že podobné zákazy vycestovat musely být provázeny pocitem hořkosti,
je zřejmá. ČSTV, v návaznosti na politiku tehdejšího režimu, skutečně bránil mnoha
lezcům vyjet na zahraniční výpravy. Zákazy se týkaly i výborných lezců, a to i za cenu,
že mnoho výkonů Čechoslováků mohlo překonávat ve své době světové rekordy či mohly
být uskutečněny velmi významné prvovýstupy.
Mimochodem s faktem, že manželé Prachtelovi byli v nelibosti tehdejšího vedení ČSTV,
souvisela i „doživotní diskvalifikace za veřejnou propagaci sólolezení a oficiální zákaz
činnosti v reprezentačním družstvu a organizovaném horolezectví, včetně zákazu
vycestování do zahraničí“114, která zazněla rozhodnutím disciplinární komise ČSTV a byla
určena pro Petra Prachtela. Jeho žena Zorka pro manžela „obětovala“ svou vlastní možnost
proslavit se ještě markantněji ve světovém lezectví poté, co jejímu manželovi byl
disciplinární komisí ČSTV vysloven uvedený zákaz.
„(…) vystoupila z reprezentačního družstva. Byla to od ní velká oběť. (…) Ačkoli nikam do
velehor nejezdila, odborníci ji mezi nejlepší světové horolezkyně té doby zařadili.115

Svým významem, přesahující výrazně region, byla akce stárnoucí generace devíti zdejších
rodáků, kteří uspořádali roku 1969 první českou himálajskou expedici s názvem
Annapúrna IV. Poprvé se tak místní a vůbec první čeští horolezci ocitli v prostoru
nejvyššího horstva světa. Vedoucím expedice byl určen její nejstarší člen Vladimír
113
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„Chroust“ Procházka. Vrcholu Annapúrny IV. dosáhli 7. října 1969. 116 Vedoucí expedice
pro samotné vycestování sháněl „sponzory“, neboť akce nebyla podporována ČSTV.
Oslovil tehdejší české emigranty v zahraničí, kteří měli vztah ke skalám, aby pro účely
expedice zaslali nějaké peníze; „na ostatní věci si museli vydělat sami nebo pak při cestě
(…) pomohl jim prodat Indům některé věci, které měli s sebou, jako třeba magnetofony Ty
byly samozřejmě ve srovnání s dneškem dost primitivní, ale Indové na tom byli technicky
ještě hůř než my. Takže takhle se tenkrát sháněly peníze na himalájskou expedici“.117 Na
tuto expedici údajně přispěl i saský lezec Manfred Kauschka, který se zapsal v Českém ráji
nesmazatelně prvním výstupem v oblasti Skaláku. Manfred Kauschka tehdy Vladimíru
Procházkovi zaslal jistý finanční obnos spolu s mapami dané oblasti. 118 To by mohlo
potvrzovat i hypotézu z kapitoly 4.1, že v počátcích lezectví v oblasti rivalita mezi saskými
lezci a tehdy začínajícími českými lezci nebyla a že vztahy mezi lezci, kteří zde lezli jako
jedni z prvních, byly i v pozdějších letech dobré.

Obrázek 14: Výjezdní doložka v cestovním pase, nezbytná pro výjezd do zahraničí 119
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PROCHÁZKA, V.: Na Annapúrnu.
Z rozhovoru Drahoslava Machaně (nar. 1929). NOVÁKOVÁ, L.: Hrdě, tvrdě, mazaně! aneb Horolezci v
Českém ráji, s. 65.
„(…) protože prostě ten Manfred jim pomáhal, když jel na Annapúrnu, tak jim poslal prachy a poslal jim
prostě mapy, ale to jsou takový věci, vo kterejch se nedá vypravovat.“ Přepis části rozhovoru s MUDr.
Zdeňkem Konrádem (nar. 1954), ze dne 4. 4. 2012, vedli pracovníci Muzea Českého ráje (05:06 –
05:19).
Foto: archiv Vladimíra Procházky ml.
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Nešťastně skončila v roce 1970 expedice Lokomotivy Liberec do Peru. Nejprve přišel
o život nejlepší horolezec výpravy Ivan Bortel (27 let) a o třináct dní později, 31. května,
pohřbila zbytek výpravy lavina ledu, kamení a hlíny jakožto následek zemětřesení o síle
7,8 stupňů Richterovi stupnice s epicentrem pouhých 135 km od Huascaránu – cíle celé
expedice. Poprvé v dějinách horolezectví zahynula celá expedice do jednoho muže.
Zajímavé na celé expedici může být fakt, že původním cílem expedice měl být vrchol
Mount McKinley na Aljašce, avšak díky srpnovým událostem roku 1968 byla Aljaška jako
cíl zakázána a náhradním cílem, který si sami horolezci vybrali, se stalo Peru. 120 Po této
události přestalo mnoho lezců lézt a na památku expedice Peru ´70 se již tradičně
a každoročně koná běžecký závod s názvem Jizerská padesátka.121
Pozvání do zahraničních expedic či na zahraniční výjezdy bylo jednou z možností, jak
vycestovat. Další možností byly zájezdy, které byly oficiálně zaměřené na turistiku nebo
na jinou sportovní aktivitu. Na takových zájezdech ale bylo potřeba mít štěstí a poté, co se
podařilo jednotlivci zájezd sehnat, musel se ještě nějakým způsobem vymanit z předem
stanoveného programu celého zájezdu a „načerno“ se zkusit dostat na místo lezení, které
měl jako cíl on sám. Dva turnovší lezci (Jindřich Sochor a Pavel Cicvárek) spolu se dvěma
lezci z Brna (Petr Bednařík a Pavel Ševčík) si naplánovali zdolání vrcholu Eiger během
třítýdenního zájezdu pořádaného turistickým oddílem, takže času na výstup samotný
neměli nazbyt. Vrchol Eigeru úspěšně pokořili všichni čtyři, přičemž výstup jim trval
pouhých sedm dní.
Pokud tedy nebyli lezci v oficiálních výpravách, reprezentujících vlast, byl právě takový
způsob zdolávání výzev mimo Československo jedinou možností. Obvykle proto lezcům
nezbylo, než si zaplatit zájezd turistického oddílu a poté mohli zkusit své štěstí v Alpách či
mimoevropských horách.
„Dostal jsem se dostal se díky kamarádovi, kterej byl v tý době, pak jsem se dozvěděl, že
byl straník, ale to není důležitý, byl průvodce ve Sportturistu. Byl spíše lyžař. Já jsem lez,
tady mám taky historku jednu připravenou, hlavně s jeho ženou. Von jako moc nelez. No a
von byl vedoucí Sportturistu v těch zájezdech. No a vypsal zájezd a než vyšel v kalendáři,
už byl prodanej. Že měl svejch deset patnáct lidí. Tak přes něj jsem se teda dostal ven i
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Např. SUCHL, J.: Cesta končí pod Huascaránem, s. 13.
Tento závod vznikl na popud libereckých členů – horolezců oddílu Lokomotiva Liberec a pořádal se
neoficiálně již před rokem 1968. Po neštěstí v Peru se rozhodlo, že bude Jizerská padesátka memoriálem
expedice Peru.
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nějaký lezení trochu (…) byl devizovej příslib. Nikdo mi nikdo mi zaplaťpánbůh neškodil,
což se občas divim teda a že jo a šlo to. Buďto buďto se Sportturistem, tam jsem
nepotřeboval devizák a no pak jsem dostal dvakrát devizák. Při tom druhým jsme teda
lhali, že jsme nic neměli a zařizoval to jeden známej v Semilech tady v bance. Nevim kdo,
ani nemůžu poděkovat. Kamarád mi řekl: „Hele, jeď si do Semil do banky. Tam všecko
dostaneš. Poděkuj. Neřikej nic. Řekni jenom svý jméno a poděkuj a odejdi. (…) Takže jsme
byli se Sportturistem ve Švýcarsku (…) když jsme byli v tý oblasti, řikáme: „Ivo, my na tři
dni ti utikáme.“ Řikam, kde budeme, kde se za tři dni sejdem. My jdeme na Matterhorn.
(...) No pochopitelně byla to vodvaha od nás i od něj, že jo. No tak jsme šli na Matterhorn.
Pochopitelně se to povedlo. Sešli jsme se. “122
Je zřejmé, že tato cesta nebyla pro všechny. Mnoho lezců se za hranice Československa
nedostalo. Jedním z těch, který však cestoval poměrně hojně, byl Vladimír „Chroust“
Procházka. Mezi lezci je dodnes kontroverzní postavou, neboť mu bylo často vytýkáno, že
pro zahraniční výjezdy využíval svého postavení v KSČ. Faktem ovšem zůstává, že
umožnil mnoha dalším, aby vycestovali.
„V šedesátým osmým v srpnu jsme se dostali na měsíční zájezd do italských Dolomit, kterej
vedl starej „Chroust“. Do tý doby se kromě Tater a Saska nikam nemohlo. (…) Cestou
zpátky jsme spali v Rakousku v nějaký vesnici na zastřešený rampě u zemědělskýho stavení
a večír se šlo do hospody. Tam měli televizi a ukazovali záběry z Prahy, jak se tam střílí.
(...) Když jsme pak druhej den přijeli na hranice, tak „Chroust“ říká: „Jestli tady chcete
někdo zůstat, tak si shoďte bágly a my vás tady necháme.““123
Další možností byla individuální cesta jednotlivce do zahraničí, na základě nějakého
zahraničního pozvání. Zde snaha vycestovat s sebou nesla malé možnosti pro velké
vysokohorské výstupy, protože shánět povolení pro lezeckou dvojici, příp. lezeckou partu
nebylo snadné. V použitých pramenech je snaha o společné vycestování zmíněna detailněji
pouze jednou. Je ovšem otázkou, zda tento kuriózní případ nebyl ojedinělý a zda není
po letech zkreslen.
„Od šedesátýho roku se mohlo vyjet do zahraničí na pozvání. Jednou se nám podařilo
vyjet na bramborový pozvání na Kazbeg, to je pětitisícovka, ale lehká, tam celkem snadno
122
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Rozhovor s Karlem Vitouškem z 3.5.2014 vedla Martina Marková.
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Horolezci v Českém ráji, s. 198 - 199.
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vyjdeš. (…) S bramborovým razítkem, který jsme doma udělali... (smích). Tenkrát nás bylo
šest. Gustav a Hans Ginzelovi, já, můj manžel a ještě dva kamarádi.“124

V případě oficiální cesty do zahraničí za účelem výkonu horolezectví předcházelo pozvání
zahraničních horolezeckých spolků, poté musel horolezec dostat souhlas horolezeckého
svazu a vyřídit si potřebné formality u československých úřadů. V předmluvě knihy Nandá
Déví ostravského horolezce Leoše Horky (součástí jeho týmu na expedici byl i turnovský
horolezec Josef Rakoncaj), vydané v roce 1989 a popisující expedice z roku 1978 a 1981,
čteme, že „expedice se setkala s porozuměním mateřské tělovýchovné jednoty, ústředních
svazových a tělovýchovných orgánů, řady podniků a organizací města, kraje i celé naší
země. Průběh trvale sledovaly politické orgány města. Rozhodující díl organizační
a technické přípravy však zabezpečovali samotní účastníci expedice.“125 Snad až úsměvně
může působit další odstavec, v němž autor vyzdvihl úspěch horolezců, který vyzdvihl
výkony Čechoslováků. „Sportovním výsledkem i svým jednáním a vystupováním –
nejednou ve složitých situacích reprezentovali naši socialistickou vlast v mnoha zemích
světa. Jsou živoucím příkladem toho, jaké možnosti poskytuje socialismus pro uplatnění
schopností, znalostí a tvořivé aktivity člověka.“126
Nikde se ale nehovoří o tom, že mnozí významní lezci povolení na zahraniční výjezdy
zkrátka nedostali, že situace s vycestováním byla velmi složitá.
Při zahraničních oficiálních výjezdech hodnotil a vybíral Horolezecký svaz účastníky, kteří
se mohli takto zaměřeného zájezdu účastnit. V praxi to mohlo znamenat, že pokud
si jednotlivé československé horolezecké oddíly sehnali pozvání od partnerských
zahraničních oddílů, nemuseli členové tuzemského oddílu vůbec vycestovat, ale
Horolezeckým svazem byli na zájezd nominování lidé, kteří ani nemuseli být členy oddílu,
který pozvání ze zahraničí obdržel či zajistil, a přesto se pak zájezdu účastnili.
„ (…) takhle najednou se začalo jezdit do světa, že odjel autobus, jeden nebo dva autobusy
za sezónu jako na oddílovou výměnu nebo takhle. Takže příklad, náš příklad, kterej se stal,
náš horolezecký oddíl tady Ještěd Liberec sehnal pozvání pro čtyřicet lidí do oblasti Tiati,
124
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to je jedno jo, prostě za západní val jo. (…) to už je začátek osumdesátejch todle
(osmdesátá léta 20. stol. - pozn. aut.) Ale ten princip, vo kterym já mluvim, kterej já jsem
zažil. Ono se to táhlo od nějakýho osmdesátýhodruhýho roku a možná osmdesátýhoprvního
a v osmdesátýmtřetím se vodjelo. Takže tendle systém podle mě začal fungovat už někde
před koncem sedumdesátejch let, možná i dřív, ale vo tom já nevim. A takže v našem oddíle
dejme tomu bylo šedesát lidí. No to je paráda, máme pozvánku pro čtyřicet lidí, ano, žádný
kapesný, každej žrádlo sebou že jo, zajistit autobus a tak dále. Ale toho se chopila šikovná
pražská parta, ehm takových těch výš postavenejch důstojníků horosvazovejch a řešili to
tak, že oni zajistej autobus ehm a tak dále. Protože se jedná o výjezd do zahraničí, kam je
obtížní dostat i repremanšaft, takže nakonec tomu oddílu, kterej zajistil to pozvání přes svý
kontakty, tak tam v autobuse nechali dvě nebo tři místa. Třicetvosum lidí doplnili ehm
dejme tomu nějakejma reprezentantama, pak takovejma zasloužilcema, který zas s kterýma se znali a tak dále jo. Aby to neznělo jenom, že to byl jenom hnus, to určitě nebyl
jo, ale prostě byl to obraz tý doby a bylo obtížný prostě někam vodjet jo. Čili já, já
zasloužilej člen, protože zakládající člen TJ Ještěd že jo, a já bych bejval na ten zájezd
vůbec nejel, na ten kterej byl napíchnutej jako na ten náš oddíl, protože holt tam se zase
hodnotilo, kdo má ehm nějakou výkonnostní třídu, což jsem já v tom oddíle určitě nebyl
nikde ve předu jo. No takže nakonec já na tendle zájezd jsem jel, protože v tý době už jsem
jako nějaký roky pracoval dost intenzivně v tý metodický komisi a bezpečnostní
materiálový komisi. (…) No nicméně voni to na tom horosvazu hodnotili tak, že ehm čas
vod času v takovýmdle autobusu nechali jedno místo pro nějakýho takovýdleho tajtrlíka
jako jsem byl já s tím, že jsem si to musel zaplatit, ale moh jsem jet na čtyři tejdny někam
že jo. A k tomu mý dva kamarádi z oddílu, na na který na který přišlo to pozvání a k tomu
dalších pětatřicet nebo šestatřicet lidí, který s náma neměli co společnýho že jo.“127
Po uvedeném výčtu zahraničních cest je zřejmé, že hranice pro českorajské lezce zcela
nepropustně uzavřeny nebyly. Byl-li ovšem někdo v nelibosti horolezeckého svazu, pak
pro něj možnosti k vycestování byly mizivé či přímo nulové.

4.7 Vývoj horolezectví po roce 1989
Po roce 1989 nastala v horolezectví obecně velká změna. Spolu s otevřením hranic
se otevřely i možnosti vycestovat dle vlastního uvážení. V současnosti může prakticky
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každý, kdo má dostatečné finanční prostředky (sponzory) vyjet na expedici do jakékoli
části světa. Takové výpravy jsou marketingovými akcemi, založenými na vydávání
publikací, přednáškové činnosti, natáčení dokumentů. Každá taková výprava je malým
podnikatelským záměrem. Dnes neexistuje horolezecká reprezentace ani pořádání
zahraničních expedic pod záštitou Českého horolezeckého svazu. Vše je tedy otázkou
finančních možností.
Uvedené změny v horolezectví se oblasti Českého ráje příliš nedotkly. Zmiňovány jsou
s pozitivním zjištěním, že zdejší skalní města se díky možnosti svobodně se pohybovat
„vyčistila“ od nevítaných lezců. Životní styl místních lezců se však příliš nezměnil. Mnozí
si odjeli do zahraničí splnit nějaké horolezecké sny - zpravidla se jednalo o nižší vrcholy,
poté se ale vraceli do oblasti Českého ráje.
Mezi možnosti, které přišly spolu s pádem komunistického režimu, jsou tréninková
prostředí. Ta souvisí i s proměnou horolezeckého sportu, kdy je do popředí stavěn výkon.
Patří sem umělé stěny, které mohou sloužit jako možnost zůstat v kondici v zimním období
či jsou využívány jako samostatná lezecká disciplína.
„Teď si myslím, že trošičku od pískovcovýho lezení je jako ústup. Lidi jezdí víc ven. Jsou
vyskobovaný všelijaký lomy. Technologie nejtů. To asi znáte. Oni daj takový ty očka tři
metry vod sebe a lezou a to lezení na pískovci je stále o tom morálu, jo. Ty cesty přeci
jenom, ty starší, prostě je to volný lezení dost. A jak člověk nemá takovou tu jistotu, kterou
získáte jenom lezením, ničím jiným, tak ten člověk tam se necejtí dobře. Protože
paradoxem bylo, že čím víc člověk lez, to říkám já, na pískovci, tak tím měl větší jistotu, že
nespadne jo.“128

Patrná je i změna v materiálním zabezpečení, v možnostech různého vybavení, tím i
lepšího jištění a bezpečnosti lezení.
Vzhledem k možnostem a dostatku horolezeckého vybavení, který přišel spolu se změnami
po roce 1989, je snazší stát se horolezcem, sehnat si potřebné vybavení a potřebné
informace. Přesto ale ti, co navázali přímo na počátky lezectví v Českém ráji a měli
možnost setkat se se zdejšími „legendami“, nevidí u nastupující generace lezců obvykle
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potřebné morální kvality. To však nelze jednoznačně vztáhnout na celou novou generaci
lezců, protože mnozí ve svém vyprávění uvádí, že lezli i s lidmi výrazně mladšími, než
jsou oni sami, např. s kamarádem syna apod. V tomto případě tedy nelze hovořit o mladé
generaci a priori.
„Ona trošičku, si myslím, že se změnila ta filozofie přístupu k lezení tý generace naší a tý
generace následný. Jednak to bylo tím vybavením a jednak, myslím, že my jsme lezli víc
jako na morál. Že jsme dlouho chodili s respektem okolo těch nejtěžších cest, který já jsem
měl od svýho baráku 800 metrů, a trvalo mi několik let téměř, než jsme se odvážili to vylízt.
Nebo to vyzkusit. (…) A ta generace dnešní, když vidím ty jejich cesty nový, tak oni jsou
fyzicky na tom líp. Pochopitelně jsou mladý, to je jasný, maj lepší vybavení a všechno.
Boty, to uvázání, ty smyčky, lana jistější, ty karabiny mají duralový. Ale oni ty jistící body
dávají blíž u sebe. Protože oni nemají strach spadnout. Protože to spadnutí je příjemnější.
Oni jsou schopný, když jsem je viděl, tak jsou dneska výkonnostně daleko jinde jak my
třeba, ale oni jsou schopný za odpoledne z jednoho místa třikrát spadnout a po čtvrtý to
vylezou. My když jsme jednou spadli, tak jsme už do toho málokdy šli znova. Tak jsme to
zabalili a šli jsme na pivo a docela jsme i z toho spadnutí mívali několik dní takový
morální jakoby trauma, nebo jak to říct. (…) Víc je to spíš o sportu. Je to už sportovní
disciplína. Když vidím v televizi mistrovství republiky nebo světa na stěně, tak je to
ohromnej výkon od těch lidí, to chápu, ale taková ta romantika, kterou nechci říkat, že jsme
v tom hledali, ale ta v tom byla.“129
Jistá nevraživost proti nové generaci, která dostatečně nectí staré a tradiční způsoby lezení
a prvovýstupů, je vyjádřena v mnoha výpovědích.130 Obecně jsou nové výstupy často
terčem kritiky.
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Obrázek 15: Kritika novodobých výstupů v knize Skály na Mužském – komentáře Petr Prachtel 131

Další změnou, patrnou v dnešní době, jsou technologie, zejména komunikační prostředky
a s nimi často zdůrazňovaná izolovanost jedince. Zde jde ale zřejmě o obecnou kritiku
nynější doby a patos nesouvisí až tak úzce s lezectvím. Vždyť již roztříštěnost lezeckých
skupin byla dávána i do souvislosti s normalizační politikou sedmdesátých let (viz kapitola
4.3).
„Teďko v dnešní době když si to vezmu, že čím víc komunikačních prostředků a mobily a
všechno a každej má aspoň jednoho mobila a k tomu ještě emaily a facebooky a já nevim
co a nakonec ty lidi se neuměj pořádně domluvit. Tenkrát stačilo říct ve čtvrtek na schůzi,
že jo. Tak nejdřív to bejvaly takový schůze před klubovnou (...) no a ve čtvrtek se to sešlo a
řeklo se dobře tak v sobotu v sedum nula nula za každýho počasí na nádraží. (…) A ty lidi
tam byli prostě, pokud někdo neomarodil doopravdy vážně, tak ta parta se scházela.“132
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Lze tedy shrnout, že (horo)lezectví, a to nejen v oblasti Českého ráje, prošlo po roce 1989
poměrně zásadními proměnami. Změny se rozhodně týkaly materiálního vybavení,
možností svobodného cestování, možností začlenění se více do celosvětového prostoru, ale
i proměny charakteru zahraničních expedic. V tomto ohledu horolezectví doznalo
zásadních změn, stejně tak ovšem změnami prošla celá společnost a drtivá většina jiných
volnočasových aktivit i dalších oblastí lidského konání.
Další proměnou po roce 1989 byly i proměny možnosti trávení volného času, které jsou
rozmanitější. S proměnami volného času je ale třeba zdůraznit i úbytek volného času, který
je ve společnosti obvykle konstatován. Zdá se tedy, že by proměny po roce 1989 v otázce
přibývajících možností, mohly být přijímány jak pozitivně, tak i negativně. Pozitiva jsou
popsána výše – bezpečnost, možnosti vycestovat, možnosti vybírat si kvalitní vybavení,
menší množství lidí ve skalních městech Českého ráje. Negativa pak mohou být: absence
kolektivního lezení, nutnost shánění potřebných financí pro expedice do velehor, minimum
volného času pro lezení právě díky roztříštěnosti aktivit a nástup nové generace, která
„vyrostla“ v lezeckém slova smyslu na umělých stěnách a nevnímá pískovec jako ojedinělý
přírodní útvar, který není další cvičnou stěnou.

„Ondrovi je třináct a už dokáže vylízt ledacos a celkem ho to baví, takže s ním jako
chodíme… Není to v žádným případě tak často a tak intenzivně jako jsem to zažil já ve
svým dětství. No, je to daný prostě dobou asi víceméně. Já bych taky strašně rád chodil víc
do skal, než mně okolnosti dovolej, takže je to taková bojovka, s prací a se vším. (…)
Ondra třeba má spoustu zájmů, který prostě jsme chtěli mu zprostředkovat. Všechno, co si
jakoby usmyslel, že by ho bavilo a zajímalo. Skaut, kterej za našich časů byl zakázanej
anebo do Sokola chodí, hraje na trubku, a prostě na výtvarku chodil a do dramaťáku. A
bylo toho moc a časem se stejně muselo něco opustit, protože to nedával. Dlouhý dojíždění
do školy, prostě do jinýho města, a tak dále. Je to časově strašně náročný. (…) Maj těch
zájmů daleko víc, no. Ale jeho to baví, to lezení, to jako ne, že by ho to nebavilo.“133

Vzhledem k tomu, že na skalách v dané oblasti se nyní pohybuje již zhruba čtvrtá generace
lezců, nelze všechny změny dávat do souvislostí s nástupem celospolečenské proměny po
roce 1989. V chování například Josefa Smítky, popsaném v kapitole 4.3 najdeme náznaky
nevraživosti proti těm, kteří nectí zásady tradičního lezectví a nechtějí být při svém
133

Rozhovor s Janem Wienerem z 21. 3. 2014 vedla Martina Marková.
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chování ve skalách limitováni křehkostí místního pískovce. Podobný „odpor“ proti
generaci nastupující po roce 1989 je také patrný, zde je ale nasnadě otázka, zda nejde
někdy více o běžné generační spory (v daném případě o spory o „čistotu“ vlastního lezení,
která může a nemusí být provázena odlišnou generací). Právě tak ale najdeme i mezi
mladými lezci takové, kteří zastávají dále tradiční pojetí horolezectví a tuto aktivitu chápou
více jako životní styl a ne jen jako sport.
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5. ZÁVĚR
Horolezecká učebnice dělí horo(lezectví) podle motivace na sportovní a mimosportovní –
první motivace je nejčastější, avšak celá tato práce se věnovala primárně druhému druhu
motivace. Do mimosportovní patří „jak ryze účelové motivace, tak i motivace citová,
estetická, např. láska k přírodě, ale třeba také nevyhnutelnost“.134 Přesto nelze obě
motivace striktně oddělovat, neboť touha lezce, dostat se jako první na dosud nezdolaný
vrchol nebo za použití dosud nezdolané cesty, se v každém z aktérů jistě někdy projeví.
Lezení je mezi veřejností chápáno jako klasické sportovní odvětví nebo na neprofesionální
úrovni spíše jako jedna z volnočasových aktivit. „Na skály však vystupovala odedávna
i místní mládež – bosa a bez lana (…) Patřilo ke klukovské cti vylézt na Valdštejnovu stráž
(…).“135 Lezci v místních skalách se v minulosti dokonce obvykle pasovali i do role
ochránců skal - zejména ti, kteří zůstávali věrni svému domácímu prostoru. Takoví pak
dohlíželi na pořádek ve skalách a na dodržování tradičních zásad horolezectví.
Horolezectví i lezení jako takové je proto z nezanedbatelné části především více životním
stylem než pouhým víkendovým sportem. Při setkání s řadou lezců můžeme hovořit
až o filosofii, protože přesto, že se překonávají i v tomto „sportu“ hranice, které
v minulosti byly stanoveny a posouvány, jedná se v řadě případů o vnitřní pohnutky, které
jednotlivce přivádějí stále znovu do skal (bez ohledu na to, zda jde o vrcholy českých
pískovcových věží nebo o velká světová pohoří).136
Většina horo(lezců) zná historii této aktivity v dané oblasti - pokud se lezec snaží o výstup
na skalní masiv nebo pískovcovou věž, zná s největší pravděpodobností autora
prvovýstupu, a to nejen kvůli faktu, že většina horolezeckých průvodců jednotlivých
oblastí obsahuje kapitolu o místní lezecké historii, ale i proto, že jména místních lezců jsou
předávána mezi lezci i v lezeckých rodinách ústně při mnohých setkáních. Pokud bude
místní lezec odpovídat na otázku na minulost lezení v dané oblasti, dokáže vyjmenovat
valnou většinu autorů prvovýstupů, bude znát alespoň pár jmen saských lezců, kteří
v oblasti působili na počátku 20. století a bude s největší pravděpodobností znát i lezecké
party, které zde společně lezly. Snad každý oddíl si mapuje minulost lezectví v daných
134
135
136

FRANK, T. - KUBLÁK, T. a kol.: Horolezecká abeceda, s. 165.
Horolezecký oddíl Turnov 1941 – 1991.
„Tradičně pojaté horolezectví při rekreační úrovni je sportovní aktivita s prvky romantismu a touhou po
návratu k nedotčené přírodě.“ (FRANK, T. - KUBLÁK, T. a kol.: Horolezecká abeceda, s. 167.)
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skalách v rámci svých ročenek a jiných oddílových publikacích. Obvykle se, v případě
Českého ráje, však jedná o historii od počátků lezení v místních skalách zhruba do konce
1. poloviny 20. století. Tato doba je obvykle zmapována velmi podrobně, historie, která
následuje poté (zhruba od konce šedesátých let 20. století) však tak často a detailně
zmiňována není. Snad i proto znají místní lezci obvykle lezce saské, lezce z období
protektorátu, pohnuté osudy místního autora mnoha prvovýstupů (Josky Smítky), který byl
spolu s dalšími třemi lezci popraven v Terezíně v roce 1945. Proto nynější lezci znají
i výrazné místní lezce, kteří jsou neodmyslitelně spjatí s danou oblastí (Ladislav „Fifan“
Vodháněl, Antonín „Harry“ Zima, Vladimír „Chroust“ Procházka, Vlasta Štáflová, bratři
Chlumové, bratři Kopalovi, bratři Žofkové, bratři Sochorové, Karel Cerman, Radan
Kuchař aj.). Znalost většiny výrazných místních lezců minulosti může plynout
i ze skutečnosti, že v době od počátků českého lezectví v Českém ráji do doby zhruba
sedmdesátých až osmdesátých let, byla lezecká komunita více kompaktnější než je tomu
v dnešní době. Na tehdejší výstupy je také vzpomínáno s jistou dávkou nostalgie, která
obvykle vzpomínání na léta minulá provází. A to i díky leckdy kurióznímu, které mají
často lezci ještě z nostalgie schované doma.
Idylické vzpomínky na počátky českého horolezectví v Českém ráji provázejí většinu
publikací k tématu, avšak méně je již zmiňováno, že od počátku padesátých let se obecně
začala idyla ve skalách vytrácet, vznikaly různé lezecké frakce a objevovaly se i rozpory
v názorech, pokud už nebyl společným jmenovatelem odpor k fašistickému Německu.
Dalo by se tedy říci, že lezectví v Českém ráji (pravděpodobně jako v jiných oblastech) je
prodchnuto svou minulostí, kterou zde lidé, pokračující v této tradici, aktivně vnímají.
Rozpory mezi jednotlivými lezci a jejich rodinami se mohou táhnout jako nit celým jejich
životem a lezci ze starší generace dokáží přesně vyjmenovat, kdo se s kým kamarádil a kdo
s kým ne.
Jako jakýkoli jiný způsob trávení volného času byla i tato zájmová činnost postižena
politickými událostmi v Československu. Mnoho horolezců, kteří chtěli vyjet na zahraniční
expedice, se vracelo z příslušných úřadů bez povolení k cestě. Jiní jezdili naopak
na zahraniční expedice téměř neustále. Vše mohlo být ovlivněno otázkou kontaktů
a schopností, jindy nemožnost vycestovat byl jednoduše dána „původem“ horolezce či jeho
rodiny. Otázkou je, zda ti, kteří cestovali hodně, mohli svým výjezdům nějak pomoci
například případnou součinností se státními orgány.
70

I přes velký handicap, jakým limity tehdejšího Československa nejen pro tento sport byly,
„československé horolezectví se za dobu své existence zařadilo mezi vyspělé alpinistické
země ve středních velehorách a významných úspěchů dosáhlo i v ostatních oblastech
a disciplínách.“137 Nelze bohužel ale zodpovědět otázku, jak by bylo ovlivněno světové
horolezectví, pokud by mohli vycestovat i další, ve své době velmi úspěšní horolezci.
Dalším negativem dřívější politické situace byl nedostatek vhodného vybavení
a technologií, které se na Západě vyvíjely velmi rychle. Československo však v této oblasti
stagnovalo a lezci se snažili alespoň to málo ze západu vysledovat a jakýmkoli způsobem
okopírovat. To však dávalo možnost „vynálezcům“ a zlepšovatelům, kterých bylo v řadách
lezců poměrně dost. Tímto způsobem dostal po roce 1989 prostor i výrobce sportovních
potřeb a oblečení Josef Rakoncaj, který tak navázal polistopadovou výrobou (nynější
značka Sir Joseph) na svou domácí výrobu z období normalizace. Jiní lezci, kteří se snažili
pomáhat si domácí výrobou lezeckých potřeb a vybavení, uplatnili své odborné znalosti po
listopadu 1989 v oborech, souvisejících s prodejem či výrobou horolezeckých pomůcek
a vybavení.

Zejména ti lezci, kteří ve zdejších skalních městech prožili počátky horolezectví a byli
aktivní i v období před počátkem devadesátých let, obvykle vzpomínají na tato léta
s nostalgií a neopomínají zdůrazňovat, že doba před rokem 1989 byla hezčí v onom
lidském prožitku na skalách. Jednalo se o společné cesty do skal, o společné trávení
víkendových večerů ve skalách či v lezecké partě. Velkou roli hrála vlastnost, kterou
nynějším lezcům tak často nepřiznávají, a to větší morální zodpovědnost vůči přírodě
i vůči druhým.
Co se týče ale lezeckého vybavení a potřebné výstroje, spolu s nostalgií (které vzpomínky
na mládí provází) obvykle hodnotí dobu před rokem 1989 jako méně bezpečnou pro lezce,
vybavení jako zcela nedostačující a v tomto ohledu spatřují po roce 1989 pozitiva. Stejně
tak je tomu i v případě otevření hranic po roce 1989. Mnoho z lezců si plní své dávné sny
v zahraničí, pokud na to mají finanční a fyzické možnosti, a zastánci čistého lezení
ve skalních městech Českého ráje si pochvalují, že mladí a ambiciózní horolezci, kteří
nemají podle jejich názoru tak kladný a čistý vztah k přírodě, mohou nyní vycestovat jinam
a nemusí tak „zatěžovat“ zdejší oblast. Navíc jsou nyní dostupné nové možnosti v lezení,
137
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ke 100. výročí českého organizovaného horolezectví. 1897 – 1997, s. 30.
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k dispozici jsou lezcům umělé stěny pro trénink, na které pohlížejí jako na cvičné skály,
příp. jako na možnost udržet se v kondici i v zimním období a jiní je chápou jako možnost,
jak udržet nevítané návštěvníky skalních měst Českého ráje mimo zdejší přírodu.
Je nutné si uvědomit, že vzhledem k větším možnostem po roce 1989, ať už ve výběru
vybavení, v preferovaných stylech lezení, ve výběru lezeckých oblastí, byla kdysi
homogenní skupina roztříštěna dle jednotlivých preferencí a zastánci „tradičních“ hodnot
zůstávají už jen určitým procentem z mnoha místních lezců. Právě ony nové možnosti tedy
umožnily roztříštění kdysi homogenní skupiny a stojí snad i na počátku sportovního
zápolení mezi lezci navzájem.
Pro práci byly sice využity zejména výpovědi pamětníků, kteří prožili větší část svého
života ve skalách Českého ráje v době komunistického Československa, avšak jen proto
nelze

chápat

výsledky výzkumu

v tomto

ohledu

jako

jednostranné.

Mnoho

z postojů, které lezci zastávali, zastávají a vnímají často jako vlastní filozofii, je sdíleno
i v dnešní době - napříč lezeckou komunitou a bez ohledu na věkové kategorie, postavení
ve společnosti či pohlaví. V případě životních postojů se tedy nejedná o specifika daná
dřívější dobou.
Tento výzkum se snažil zodpovědět otázky spojené s horolezectvím v Českém ráji
ve 2. polovině 20. století. Během jeho trvání se ukázalo jako vhodné nevěnovat se jen
předem připraveným a vytipovaným okruhům (možnost cestování, materiální vybavení,
proměna po roce 1989), a proto byly přidány i kapitoly o vnímání začátků lezení
u jednotlivců, o místní lezecké historii a o lezení žen (4.2, 4.3, 4.4). V tomto ohledu bylo
tedy nutné původní výzkumné otázky ještě doplnit.
V metodologické části byly stanoveny předpoklady kvalitativního výzkumu – reliabilita
a validita. Osobní výpovědi a životní příběhy lezců jsou si, i přes svou jedinečnost,
v mnohém podobné a v lecčem se shodují s písemnými dokumenty, které vznikly již
v minulosti a byly například sepsány i samotnými narátory. Tato skutečnost by mohla
svědčit ve prospěch validity, protože obvykle jsou události prezentovány v jednotlivých
výpovědích tak, jak jsou prezentovány jinými narátory, případně jak jsou uváděny
v písemných dokumentech. Přesto ale mohou být v jednotlivých vyprávění stejným
událostem přisuzovány odlišné významy.
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PŘÍLOHA Č. 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHOVORECH

Jméno narátora

Rok
Datum
Délka
narození rozhovoru rozhovoru

Místo konání rozhovoru

Karel Adamičko

1948

13.05.2014 00:04:00
00:03:44
01:15:21

Muzeum Českého ráje
v Turnově - badatelna

Vladimír Procházka ml.

1948

11.02.2014 01:20:32

restaurace (Turnov)

18.04.2014 01:36:58

Muzeum Českého ráje
v Turnově - badatelna

Karel Vitoušek

1942

03.05.2014 01:39:08

Muzeum Českého ráje
v Turnově - badatelna

Jan Wiener

1969

10.11.2013 01:06:52

Muzeum Českého ráje
v Turnově – badatelna

21.03.2014 00:45:31

domácnost tazatelky
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PŘÍLOHA Č. 2

- FORMULÁŘ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM

OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ

Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů

Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
uděluji Martině Markové svůj souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů,
zaznamenaných během rozhovorů, které jsem poskytl v rámci výzkumného projektu
(zpracovaného ve formě diplomové práce v rámci magisterského studia Orální historie –
Soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy) s pracovním názvem
„Horolezectví v Českém ráji ve 2. polovině 20. století a jeho limity na pozadí
komunistického Československa“.
Souhlasím rovněž, aby rozhovor(y) byl(y) uložen(y) ve Sbírce rozhovorů Centra orální
historie Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a ve formě zvukového záznamu
nebo přepisu zpřístupněn(y) pro vědecké a vzdělávací účely.
Další ujednání:
…..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................

V …................................... dne …................................

Jméno a podpis: …...............................................................................................................
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PŘÍLOHA Č. 3 – REDAKČNĚ UPRAVENÉ PŘEPISY ROZHOVORŮ

Wiener Jan
První rozhovor - tazatelka Martina Marková, 10.11.2013
T: Já bych se tě, Honzo, ráda zeptala na tvůj život, Jestli mi něco řekneš o tom, jak jsi
vyrůstal nebo jestli to nějak pojmeš podle svého
N: Tak já jsem se narodil v roce 69 a dětství v podstatě… no tak samozřejmě z pozice
dítěte si člověk neuvědomuje nějaké limity doby a tak dále, vůbec v tom předškolním
věku. Co se týče vlastně tématu lezení tak u mě to asi prorůstalo už od toho nejranějšího
dětství, protože můj táta v podstatě lezl už od nějakech poválečnejch let, kdy začali
s kamarádama lézt někde v Klokočí, když byli starší dorostenci - v takové době, takže tím
prostě žil vždycky. Takže vždycky se o tom u nás mluvilo Pak vlastně bratr můj je o pět let
mladší.
T: To znamená sedmdesátý čtvrtý ročník.
N: Sedmdesátý čtvrtý, přesně tak. A existujou vlastně fotky i diapozitivy atd. že už jako
úplně maličký, de facto kojence, nás brávali prostě do skal a ocitali jsme se v tom lese
vlastně celej den. Nás to moc nezajímalo, to jsme se tam hrabali v písku a tatínkové lezli a
maminky lezly a takhle to fungovalo.
T: Takže tvoje máma taky lezla?
N: Moje máma lezla dokonce i s tátou. Dělala docela těžký prvovýstupy ve svý době, takže
prostě, u nás lezení vždycky bylo nějakou hodnotou - jako v rodině. Tam vlastně existujou
třeba fotografie, že nás tahali v tašce od vysavače po lese a takovýhle jakoby - některý ty
záběry zajímavý, tyhle nostalgický (smích), co se najdou na těch diákách. No, poprvé na
skálu jsem si sáhnul tak někde kolem první třídy. Existujou černobílý fotky, který táta dělal
někde na Zatracenci, to je tady v oblasti předního Skaláku. To jsou úplně lehoučký věci,
nějaký jedničky, dvojky, samozřejmě. Dodneška si pamatuju ten pocit, že je člověk z toho
takovej - prostě vyplesknutej. To se ještě lezlo vlastně... neexistovaly sedáky a slaňovací
osmy a takovýhle záležitosti. Všechno se dělo takovým tím dřevnim způsobem, jak to sem
vlastně přinesli saský lezci už před válkou. Vázalo se přímo na lano a slaňovalo se tzv.
dylfrem, dylferovým sedem nebo ještě takovou modifikací, tzv. turnovákem, kterej prostě
zmenšoval tření a povinně všichni museli mít košile nebo něco, co mělo límec, protože lízt
v tričku, tak jako se to děje dneska, to by člověk se prostě propálil lanem až na kost.
T: Takže jsi to bral vlastně jako plnou volnočasovou aktivitu, kterou vaše rodina takhle
trávila…
N: Určitě jo. Určitě jo. Pak vlastně když jsem začal chodit na základku tady vlastně na
chlapeckou školu, postupně…
T: Vy jste z Trávnice?
79

N: My jsme z Trávnice - vlastně tady téměř na dohled. No, mě to lezení vždycky nějakým
způsobem oslovovalo. Táta měl snahu mě s sebou brávat do skal. Do jistý míry, dneska si
to uvědomuju ze svýho hlediska, protože mám taky malý děti. A v určitý fázi to pro něj
muselo být taky jakoby limitující, protože on ještě měl formu na to, aby mohl lízt těžký
cesty a já jsem byl malej a byl vůbec problém, abych třeba ho vůbec dokázal zajistit.
Vůbec v těchhle dobách když jištění osmi nebo desetiletým dítětem… Může to v podstatě
při pohledu zvenčí vypadat i jako dost velká míra rizika, protože sedmdesátikilovej chlap,
se někde komíhal ve stěně a já jsem byl někde dole uvázanej u borovice, abych mu neletěl
naproti jak protizávaží (smích). Ale on samozřejmě musel ten výběr se přizpůsobovat tak,
abych nějaký jeho případný zavrávorání třeba dokázal nějak zkorigovat, ale spadnout by
mi do toho skutečně nemohl. A když vlastně dneska tohle řeším s našim Ondrou, tak je to
podobný. Zas samozřejmě doba pokročila. Ty jistící metody jsou... jsou jiný. Já jsem to
držel přes rameno tenkrát, což je prostě opravdu úplně prehistorickej způsob. Protože nic
jinýho neexistovalo. Bylo to takový.
T: Byl to třeba jediný koníček, když jsi byl ve škole a měl jsi kamarády, předpokládám, ve
třídě.
N: Koníček… No, jak se to vezme. Já jsem chodil vlastně do turistickýho oddílu…, což byl
takovej… taková náhražka vlastně za skauta, kterej v těchhle letech byl samozřejmě
zakázanej. Protože táta byl skaut. Taky vlastně jenom v tom krátkým údobí po válce než to
zakázali. To šlo o nějaký dva tři roky a byl konec. Jemu vlastně na konci války bylo
dvanáct let, takže tři roky si to užil a pak to stejně uťali. Pak existovaly takový ty různý
schovaný organizace, který se v podstatě zabývali skautingem, ale přikrylo se to nějakou
jinou nálepkou. Do Pionýra... Mám z toho takovou krátkou periodu, kdy se začalo s těma
Jiskřičkama a tak dále. Na prvním stupni základní školy…, samozřejmě člověk má tu
tendenci prostě s ostatním dětma se na tom taky podílet. Tak nám tam tenkrát naveleli
nějakou soudružku vedoucí, což v podstatě byla nějaká starší holka, patrně středoškolačka,
to už si vůbec nedokážu vybavit. Samozřejmě v těch počátcích to vůbec ty děti nevnímají
jako politickou organizaci. Ale bylo to někde v zimě a chodili jsme někde tady do
Koněvovky sáňkovat a já jsem tenkrát přišel úplně rozmáchanej a pak jsem z toho byl
měsíc nemocnej a s (smích) komplikacema. Matka prohlásila, že prostě do těch blbejch
Jisker chodit (smích) nebudu a mě se (smích) v podstatě určitým způsobem možná i
ulevilo. Pozdějc jsem to samozřejmě taky začal takhle chápat. Protože to ovzduší u nás
v rodině bylo v podstatě protirežimní, protože děda můj, kterej tenkrát už nežil, ten
vlastně nepřežil válku, ten zahynul během transportu někde do Terezína, do koncentráku,
protože byl židovskýho původu. A oni měli právě tam dole v Trávnicích obchod s uhlím
kdysi. Takž to byl vlastně živnostník a to se prostě po osmačtyřicátým roce všechny tyhle
věci v tom odrážely. No takže u nás se do jistý míry - samozřejmě rodiče schovávají ty
názory před dětma, aby to někde neventilovaly úplně na prudko, protože doba byla taková
- ale člověk to samozřejmě vycítí a během školní docházky pak v těch pozdějších letech,
dejme tomu na druhém stupni, už vnímáš naplno, co se doma probírá, pak už si taky
neberou tolik servítky (smích) a tak dále. Já jsem si s tím pak později užil, když jsem se
pokoušel dostat na nejrůznější školy a prostě to nevyšlo.
T: Co dělali tví rodiče?
N: No moji oba rodiče byli absolventi turnovský šperkárny. Táta tenkrá v oboru stříbrník a
on měl celkem výtvarný nadání značný, takže by bejval měl zájem pokračovat ve studiu na
UMPRUM v Praze. Ale jednak samozřejmě naděje, že s takovýmhle původem se tam
dostane, byla poměrně malá. A hlavně taky po válce to bylo tak, že on měl ještě tři
sourozence a děda se nevrátil z toho koncentráku nebo z toho transportu, takže on do jistý
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míry suploval roli otce v tý rodině. Takže i z tohohle důvodu v podstatě to zdekoval a ani
se o to nepokoušel. Protože by to bylo vůči babičce krutý. Ta by byla s těma dětma úplně
sama. No a máma moje, ta přišla tady z Dobrovice od Mladý Boleslavi. Tady vystudovala
a pak vlastně už tady zůstala.
T: A pracovali kde oficiálně?
N: V podstatě oba začínali v Granátu, i když každej v jiný v době. Vlastně v době kdy,
máma končila školu a nastupovala do Granátu jako zlatnice a v podstatě tam pak zůstala
celej život…, tak už táta měl tuhle… periodu v tom Granátu za sebou. Chvilku byl tady
myslim někde na dílně, pak pracoval v Rovensku. Tam bylo nějaký odloučený pracoviště,
taky nějaká šperkařina se tam dělala…
No a postupně… Chvíli byl někde
v Monokrystalech, myslím. A pak definitivně zakotvil v Diasu, broušení kamenů a tak
dále. On tam byl zaměstnanej v podstatě víc než třicet let na technickým rozvoji. Tam se
dělali nějaký záležitosti do jistý míry experimentální. Vím, že mluvil tenkrát o nějakejch
rydlech safírovejch někde pro kartografickej průmysl. Když tady začínaly vlastně takový ty
moderní medicínský metody s nějakejma endoprotézama kloubníma, tak úplně ty první
generace tam někde leštili a brousili ručně pro nějaký ústavy pražský, takhle zaměřený.
Byla to asi taková mnohostranná práce zajímavá, která ho bavila. Já vím, že celkem jeho to
zaměstnání naplňovalo a to bylo dobrý. Měl tam i takovou partu docela zajímavou starejch.
Řada lidí se taky postupně třeba dala i strhnout k tomu lezení. Já vím, že oni třeba dělali
nějaký takový jakoby podnikový výlety, že třeba se i lezlo. Takže to tak jako prorůstalo.
T: Takže rodiče byli asi neorganizovaný, předpokládám, ale s ostatníma lezcema fungovali
společně?
N: Rodiče? No táta určitě organizovej byl, v oddílu turnovským. Turnovskej oddíl
v podstatě už dneska neexistuje, což je asi na dlouhý vyprávění. To mělo úplně jinej… To
je záležitost až porevoluční. Tam v podstatě byly takový ňáký jakoby … No, to je zbytečný
do toho zabíhat. Ale je to nejstarší oddíl v republice. Nebo byl to nejstarší oddíl
v republice. Takže oni vlastně už v těch poválečnejch letech, když lezli nejdřív v tom
Klokočí, což i tenkrát byla taková oblast, kde se zas tolik lezců neobjevovalo. Bylo to
takový veliký dobrodružství, asi. Já z tý doby znám takový nějaký fotečky nekvalitní, co
ještě - z ňákýho amatérskýho focení - doma někde jsou. A když pak začínali lízt ve
Skaláku, tak tam je prostě potkal kdosi a teď fakt nevím kdo. Prostě někdo z tý starý gardy
turnovskejch lezců. A když viděli, co tam lezou, a jak to lezou a jak zajištěný a jak to
vlastně neuměj a strašně riskujou…, tak první co bylo, že je nahnali do oddílu, aby získali
nějakou zkušenost a nepozabíjeli se v těch skalách. Takže on vlastně byl v oddíle poměrně
brzo. To si myslím třeba před dvacátým rokem věku byl v oddíle a pak vlastně až do smrti,
jako v oddíle turnovským. A máma samozřejmě když aktivně lezla tak taky, ale to jako…
Jí to vydrželo tak možná deset, dvanáct let. Tam se to asi hodně mění obecně. Hlavně
někdo to tak má, někdo ne. Ale často ty ženy a matky, tím jak přijdou děti, tak se jim prostě
měněj ty strachy a obavy a tyhlety záležitosti, takže řada z nich s tím úplně skončí a nebo
prostě jsou z nich takový příležitostný lezci.
T: A když se ještě vrátím ke škole, ty jsi byl na základce celou dobu tady v Turnově?
N: Na základce jsem byl celou dobu tady v Turnově.
T: A kamarádi třeba ze školy - víš, že by lezli nebo jsi v tomhle fungoval víceméně
s rodičema?
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N: No v podstatě asi nejvíc s těma rodičema. Já jsem tady měl jednoho kamaráda
takovýho. Ten teda nechodil na stejnou školu, ten chodil tady do ulice osmadvacátýho
října, ale naše rodiny se stýkaly často a vlastně jeho otec byl taky takovej příležitostnej
spolulezec tátův. A s ním jsem pak já začínal lízt někde, to bylo nějaká sedmá, osmá třída
základky. To jsme jakoby začínali.
T: A se spolužákama? Nějaký společný koníčky - mimo třeba toho turisťáku?
N: Se spolužákama? No tak běžná klukovská parta na těch Trávnicích. Kluci ze sousedství.
Tak tam se všechno odvíjelo kolem toho, že vlastně tam protejká náhon pod elektrárnou,
tak kolem tý řeky se vždycky prostě blblo. No, do jistý míry to možná mělo taky takovej
jako s lezenim… Nevím, jestli společnýho, ale jako kluky nás vždycky lákalo tak jako se
riskantně pohybovat někde nad tou vodou. A lezli jsme po těch, po těch fasádách prostě
otočenejch k náhonu, po nějakejch římsách jsme ručkovali po domech. Tam ty sousedky
zlý (ironie) vždycky nás odtamtaď vyháněly (smích). A byly průšvihy, že se to muselo
vysvětlovat. (smích)
T: A učitelka, kterou jste měli na základce - neměl jsi s ní třeba problémy nějaký, v tom
smyslu, že jsi byl trošku jinde než ostatní děti z Jiskřičky?
N: To se asi říct nedá. Já jsem... to je zas takovej možná do jistý míry paradox. Mě celkem
brzo indikovali skoliózu páteře a z toho startu, kdy táta měl sklony mě do tědletěch
různejch tělovýchovnejch organizací směrovat, takže já jsem byl v Sokole a tak dále... To
v tu chvíli skončilo. A já jsem měl v podstatě ve škole zakázanej tělocvik, a byl jsem
takovej jako, že jsem sedělel na žíněnce a koukal, jak ostatní cvičej. Takže jedinej takovej
pohyb doporučenej pro mě byl nějakej speciální tělocvik, kterej mě strašně nudil a pak
plavání, který mě naopak bavilo. Takže já jsem chodil… Tady kdysi Kunetkovi měli
takovej oddíl rehabilitačního plavání v bazénu. Tak tam jsem tam chodil pravidelně.
T: Tys to říkal tak, jakože táta tě víceméně honil po těch sportovních oddílech. Takže
nevnímal jsi to v podstatě jako svoji volbu?
N: To bych neřekl. Mě to bavilo. Já jsem o tom takhle asi nikdy nepřemejšlel. A byli tam i
kamarádi, pak vlastně i v tom předškolním věku, kdy vlastně se v tom Sokole začíná. Tak
to byli kluci, s kterejma jsem se pak třeba potkal ve třídě. Tak já jsem do toho Sokola
chodil tři, čtyři roky. A až někde tak ve třetí třídě na základní škole to vyvrcholilo tou
definitivní diagnózou. Kdy prostě mě vyřadili z toho normálního tělocviku a skončil jsem i
v tom Sokole. Jinak bych tam asi celkem spokojeně pokračoval a mě to nějak celkem
konvenovalo, nic jsem proti tomu nikdy neměl.
T: Takže jsi přestal i lízt, v tý čtvrtý třídě?
N: Ne, to vůbec. To vůbec.
T: To jsi neřešil a dál jsi to dělal.
N: No. A ono lízt v těchhletech dětskejch letech - mluvit o nějakým lezení, prostě co táta
vylezl nějakou trojku, čtyřku někde… Ten výběr hlavně odpovídal i tomu, že já jsem musel
bejt jakžtakž schopnej ho nějak bezpečně mít pod kontrolou, že jo. Naši vlastně děti měli
relativně pozdě. Já jsem se narodil, když tátovi bylo nějakejch šestatřicet tuším, nebo tak
nějak a bratr je ještě vlastně o pět let mladší. Takže to bylo takový, že dokud on prostě měl
formu a mohl by lézt těžký věci, tak jednak by to představovalo určitý riziko, nemít tam
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prostě platnýho jističe pod tou skálou, kdyby se do něčeho takovýho vrhal a já bych i měl
třeba potíž, to za ním projít, tu cestu. No a pak se to samozřejmě v pozdějších letech začalo
otáčet, když já už jsem zas jakoby dospěl a měl jsem sílu a techniku a mohl jsem lízt těžký
věci, tak on už byl zas tak jakoby na hranici, že měl problém to přelízt za mou. Prostě tohle
já pravděpodobně… což samozřejmě je ve hvězdách.... Vůbec třeba moje děti k tomu
nemusej až tak inklinovat. I když Odra celkem leze rád a leze dobře… Ale může se stát, že
třeba podobnej problém budu já řešit taky.
T: Takže se táta obětoval, abys s ním mohl být na skále, tak ustoupil ve svých požadavcích?
N: No, v podstatě se dá říct.
T: A chodil s tebou hodně, víceméně v týdnu?
N: Vlastně ta doba byla taková, že on vždycky říkal, že... nebyl to takovej ten typ toho
pracanta, a že takový byli (smích). Že prostě trávili spoustu času v práci a po přesčasech a
tak dále. Ono je to tim taky… Říkám, ta práce celkem ho bavila a naplňovala ho ale on
vždycky tvrdil, že vydělat si peníze tím, že budu v práci od nevidím do nevidím, že to
nikdy dělat nebude, takže tam to bylo tak, že on prostě ráno na kole nebo na motorce odjel
do práce. Po druhý hodině se vrátil, a v podstatě odpoledne bylo volný, takže jsme často
chodili i třeba v tejdnu jsme prostě sedli na motorku a jeli do Klokočí nebo do Skaláku a
vylízt cestu dvě. Když byly volný dny v létě, tak se běžně takhle lezlo.
T: Když teď trochu odbočím, tak mě napadlo, jako volnočasová aktivita. Kdysi skvělý, toho
volnýho času lidi mívali víc, jak je to třeba dneska u tebe? Vnímáš v tomhle nějakej posun?
N: Tak samozřejmě, pro mě v dnešní době je to poměrně bojovka jakoby tu rodinu zajistit.
Já pracuju jako truhlář restaurátor na zámku Sychrov. Ta práce mě hrozně baví a naplňuje,
ale taky to znamená prostě do toho navrážet spoustu času. A někdy si říkám, že to cejtim
jako určitej dluh prostě vůči dětem, že třeba nemám tu sílu… Když to porovnám se svým
dětstvím, tak určitě nemám ten fond dětem věnovat tolik času, kolik věnoval třeba můj táta
mě. To prostě nejde.
T: A střední škola tvoje?
N: Střední škola? No já jsem na základní škole neměl prospěch žádnej zázrak, takže když
se rozhodovalo…
T: Nebavilo tě to, nebo jsi rezignoval na určitý věci?
N: Krutě mě to nebavilo. Obzvlášť některý předměty mě strašně nebavily. A dneska v tom
zpětným pohledu to vnímám jako že…Jak bych to řekl? Třeba dějepis, což je v podstatě
atraktivní záležitost a dneska vůbec nechápu, jak jsem prostě mohl mít tak špatnou známku
z dějepisu. To kdysi jsem dokonce někde v pololetí měl i čtyřku z dějepisu, což je prostě
nepochopitelný na základní škole. A prostě tam ty kantoři byli tak strašlivý. Učitelka, která
se otočí zády ke třídě, popíše třikrát tabuli, vždycky to na sucho opráší hadrem a jede a
jede a jede. Ten kdo nestihne tak rychle psát, tak mu polovina zápisu chybí. (smích)
V podstatě opíše kapitolu z učebnice na tabuli a odejde. Tak jako…
T: A vaši tohle vnímali jak, že jsi zaujal postoj ke škole takovýhle?
N: Nevím, mě to připadá, že tak nějaka… Samozřejmě asi příjemný jim to nebylo. Jim by
83

se líbilo, kdybych měl dobrej prospěch.
T: Ale dejme tomu rozuměli tý revoltě, pochopili to?
N: Asi tomu rozuměli.
T: A jak proběhla střední škola po takových známkách a průměrech?
N: No střední škola. Já jsem samozřejmě naprosto tápal... V těchhle letech se vycházelo z
osmý třídy ve čtrnácti letech. Co si člověk může naplánovat? Co chce dělat v životě? Já
jsem naprosto netušil, kam se nasměrovat.
T: Vaši tě někam vedli, nebo to nechali na tobě?
N: Já jsem měl takovej nápad jako že třeba, protože oba vlastně vystudovali tu uměleckou
školu tady, kde teda na to maturitní studium já jsem asi neměl prospěch. I když zkusit se to
samozřejmě dalo. Ale bylo tady učňovský středisko tohohle šperkařskýho zaměření zlatničina, kamenářství a tak dále, jak tady je prostě v kraji tradicí. Ale od toho mě do jistý
míry zrazovali, že prostě těchhle lidí je tady strašná spousta a existujou jiný alternativy. No
a nakonec to bylo tak, že jsem se přihlásil jako truhlář pro výrobu nábytku. Můj táta
vždycky k tomuhle inklinoval a doma vlastně nám s bratrem udělal vybavení dětskýho
pokoje a měl prostě dílničku a dělal třeba… Už jako dítě vyráběl loutky, řezal z lípy, prostě
měl i velmi pěkný loutkový divadlo, které my jsme pak s bratrem vlastně zdědili. A
vždycky inklinoval prostě k práci se dřevem. Takže mě takovýmhle způsobem nějak
nasměroval. Já to řeknu tak, že v těch letech fakt jsem nevěděl vůbec nic a v podstatě jsem
na to kejvnul, protože mi to bylo tak nějak jedno. No a nastoupil jsem do Liberce. Tam to
bylo.
T: Takže tam to byl učňák?
N: To byl učňák.
T: Takže tříletej?
N: Tříletej učňák. Svaz výrobních družstvem to provozoval. Ten jsem tak jo…Tam to šlo
úplně levou zadní. Prostě tam mně najednou přišlo, že ta náročnost z těch posledních
ročníků základní školy strašně klesla a já jsem najednou studoval s jedničkama, neměl
jsem vůbec problém s učením.
T: Bylo to obsahem nebo třeba spíš formou?
N: No, asi si myslím, že i tou formou, protože mám z tý doby několik učitelů, na který
vzpomínám rád a myslím si, že třeba mi otevřeli cestu… Čeština, literatura a tak dále. To
je pravda, že jak vlastně můj prospěch v některých předmětech na základní škole nestál za
nic, tak v tý češtině a literatuře… To i z domova byla taková tradice, že táta měl obrovskou
knihovnu, prostě stovky knih a já jsem hodně čet. A já jsem měl přečtený obrovský
množství knížek a kompletního Čapka a, já nevím, Remarque a takový věci. Verneovky
jsem hltal jednu za druhou. Do dneška z toho čerpám, že ta knihovna je tam opravdu
obrovská a když moje děti chtěj prostě něco z týhle literatury, tak já mám kam sáhnout.
Takže k tomuhle já jsem měl vztah vždycky. Na jazyky a na to… S tím jsem potíže neměl.
Mně dělaly problémy vlastně technický záležitosti - matematika, fyzika, chemie. No,
paradoxně i ten dějepis (smích)
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T: A co třeba spolužáci na učňáku?
N: Takže vlastně ten učňák, ten jsem tak jakoby celkem přeběhl bez nějakejch kotrmelců.
No, tam celkem i byli lidi… Tam byl tělocvikář, kterej taky byl lezec. (smích) A když se to
tím krajem tak jakoby prolíná...
T: A ten lezl tady v Českém ráji nebo i někde nahoře?
N: I tady, ale i v Jizerkách, i v těch Jizerkách. Ty Jizerky jsou takový specifický a pěkný. Já
jsem tam tenkrát ještě moc nelezl. To jsem neznal. Ale jako s těmahle lidma si člověk
rozuměl. Tam bylo několik lezců dobrejch, v tom Liberci na tý škole. Až to bylo jako
překvapivý. Ono v podstatě i ta lokalita... to je v Kateřinkách nahoře a to je obklopený
těma jizerskejma lesama, čili tam prostě když se člověk koukne z okna, tak tam ty žulový
šutry prostě vidí.
T: Takže jste místo těláku chodili lízt všichni?
N: No, to jsme tam chodili. Byl tam takovej tělocvikář, opravdu sportovec, kterej nás bral
že jsme běhali po lese jak blázni takový přespoláky. To mi šlo. Mně tyhle dlouhý tratě
vždycky vyhovovaly. A tak.
T: Takže tam už to bylo přístupem učitelů specifičtější do tý míry, že byli otevřenější. Nebyl
to takovej dril jako na základce.
N: Určitě. Když si vzpomenu třeba na paní profesorku Rýdlovou, což byla vlastně naše
třídní na tom učňáku. Do jistý míry, když se na to pokusím podívat z jejího úhlu pohledu
takhle s časovým odstupem, tak pro tyhlety lidi to musí bejt ubíjející, protože na těch
učňákách často učit předměty tohohle typu a vidět ten strašnej nezájem, to musí bejt peklo.
No a možná že tam byli lidi, který nebyli až tak nevšímaví a já jsem byl jeden z nich, takže
celkem já jsem neměl problém si s těma profesorama rozumět. A pamatuju, že když se
třeba - a že to bylo ještě za minulýho režimu - ale ve chvíli, kdy třeba tahle paní profesorka
přinesla do hodiny kotoučovej magnetofon a z toho nám pouštěla od Mišíka vlastně
s Kainarovým textem Stříhali do hola malého chlapečka a tak dále, tak mě to strašně
zasahovalo. Prostě to byly věci do tý doby neslýchaný a bylo z toho i znát, že to jsou lidi,
který vlastně jakoby učej na takovýhle škole, bůh ví, jestli tam nebyli za trest. Těžko
říct… A mají na to naprosto jinej náhled a tak dalo se přečíst různý souvislosti a člověka to
mohlo začít bavit.
T: Takže od čtrnácti do sedmnácti?
N: No, to muselo takhle bejt. Já jsem pak vlastně na konci když, prostě jsem se vyučil
truhlářem a už v tu chvíli jsem vlastně zjistil, že mě to učení baví a že mě baví ta čeština a
literatura a že by bylo zajímavý prostě se někam vrtnout dál a udělat si prostě tu maturitu a
pak zjistit, co by se dalo s tím životem podnikat dál. Takže tenkrát jsem měl takovou ideu,
že bych se přihlásil na restaurování nábytku, což byla škola uměleckých řemesel. To bylo
v Praze na Pohořelci.
T: A to bylo jako střední ještě braná?
N: To byla střední. To byla střední, kde vlastně bych byl na nějaký tříletý nástavbě, kde by
vlastně člověk si jakoby doplnil vzdělání na úplný středoškolský s maturitou, no. Jenomže,
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jak už to v těch dobách bylo zvykem, tenkrát se v učňovských oborech lidi učili pro
konkrétní podnik a já jsem se učil tady pro podnik místního průmyslu, kde mi prostě na
tenhle nápad na kádrovém oddělení paní řekla, že potřebujou lidi ke strojům (smích) a že
jestli chci mermomocí studovat, tak si mám vybrat něco, co dává smysl, jako tohle že ne.
Ono tam bylo i tak jako pod čarou nějaký interiérový návrhářství a takovýhle záležitosti a
oni tam vlastně už v tý době měli podnikovýho architekta. V uvozovkách architekta,
protože ten měl prostě tuhletu střední školu, přesně tu samou na tom Pohořelci a že
druhýho takovýho nepotřebujou a že potřebujou lidi ke strojům. Takže jsem hledal, kam
bych se vrtnul a nakonec jsem nastoupil na stavební školu. Vlastně na stavárnu do Hradce
na Pouchov, kde tenkrát byl otevřenej obor nábytkový truhlářství jako nástavba
s maturitou, tříletá.
T: Takže tříletý?
N: Neví, nějaká dvouletí možná. Nevím, jestli dvouletá nebo tříletá, možná že dvouletá.
T: A to už ti tady posvětili?
N: To už mi tady posvětili. Takže tam jsem vlastně byl…ona to byla taková kombinace. To
byl první půlrok byl denního studia, na což mě uvolnili, zaplať pánbůh za to, a druhej
půlrok byl večerně… tři dny v týdnu jsem tam prostě dojížděl vlakem. Takovej věčnej
pendler, prostě jsem jezdilo do toho Hradce a tak.
T: Což není zrovna blízko na dojíždění na podvečer…
N: No, nebylo to úplně blízko. To ne.
T: Tak v tý době jsi měl vystaráno o volnej čas, tak lezení šlo do jistý míry stranou?
N: Do jistý míry šlo, ale když ten čas byl, tak jsme lezli. I tím, že člověk už prostě měl
trošku sílu a techniku a něco zvládnul, tak celkem jsme lezli solidní věci. To byl vlastně
ten…, to období, kdy už jsem... samozřejmě lezl jsem pořád s tím tátou, ale už jsem měl
kolem sebe i nějaký kamarády lezce, a začínali jsme lízt sami, což zas jakoby má jinou
kvalitu. Samozřejmě to je zas něco novýho, jak člověk se začne jakoby osamostatňovat a
jde si jakoby sám za sebe, tak to je… A hlavně postupně samozřejmě se začíná lízt na
takzvaně, na prvním konci, kdy prostě člověk do toho jde s tím rizikem, že se prostě uváže
na... jak se říká, na vostrej konec lana a prostě leze na prvním. Tam ty rizika pádu a
nějakýho případnýho zranění a tak dále jsou vyšší a už se musí třeba umět trošku zajistit a
tak.
T: A ten turistický oddíl, o kterým jsi mluvil, na základce - ten skončil se základkou, když
jsi pak odešel z Turnova, že to tě provázelo víceméně do osmičky?
N: Ten turistickej oddíl, já si myslím, že jsem tam ani tak dlouho nevydržel a teď si už ani
nevybavím, proč vlastně. Jako já mám za to, že jsem tam docházel takovejch… čtyři, pět
let… A pak už nějak asi ne.
T: A tam bylo náplní co? To vím, že jsi říkal, že to bylo víceméně jako skaut…
N: No, hodně se samozřejmě jezdilo do přírody, tady u Kořenova je chata Bosna. Celkem
všichni Turnováci ji asi znaj, kteráje teda v majetku toho turistickýho oddílu, tak tam se
hodně jezdilo. Byli tábory a tak dále. Prostě pobyt v přírodě, taková samostatnost. Různý
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dovednosti, no takovej woodcraft, no prostě něco takovýho. S lezením to taky mělo trošku
něco společnýho. Tam vlastně i jeden z těch vedoucích byl synem jednoho z tátovej
spolulezců tehdejších, Karla Janáka, ten tady žije dodnes vlastně, v Turnově. Takže s tím
lezením to všechno taky do jistý míry souviselo.
T: Takže to bylo provázaný.
N: No.
T: No a potom zas navážu na tu práci, začátek práce, ten podnik byl kde?
N: Ten podnik... to byl takovej svýho druhu skanzen neskutečnej. To v podstatě, když o
tom dneska někomu vyprávím, tak tomu nikdo nechce věřit. A to je takhle, když bysme se
koukli přes park, tak bysme tam skoro dohlídli. (smích) Naproti Havličáku, no. Tam byl
takovej průchod dovnitř. Teď tam je, teď to je vlastně hotel. Teď se to tuším jmenuje
Divizna nebo Kleopatra. No. Tam se prošlo takovým průjezdem dovnitř a vlastně před
válkou tam byla výroba pian Jílek Turnov, kde se vyráběly prostě piána, hudební nástroje.
Byla tam ještě řada takovejch zvláštních zpřevodovanejch vrtaček, kterejma prostě se dalo
vrtat pomocí ňákejch transmisí někde hodně v prostoru do kolma, kde oni prostě přitlačili
nějakou, nějaký pianino nebo jestli se tam dělali nějaký koncertní křídla. To vůbec
nedokážu říct. Pochyboval bych o tom. Spíš asi si myslím, že to bylo na ty pianina. No, a
bylo to něco neskutečnýho. Tam se dělalo v strašně malým prostoru. Všechny stroje byly
nasměrovaný tak, aby šly pootvírat různý otvory ve stěnách a vystrčit tam kus prkna někde
ven do rybízu a (smích) protáhnout cosi a dělal se tam tenkrát selskej nábytek, no. Byl na
to takovej program, kterej měl tadyten podnik místního průmyslu. To se tam mrskalo jako
taková polosérie podivná,
T: Bylo to hodně frustrující, když tě tak poslouchám.
N: No, mě to nikdy moc nebavilo teda. Zrovna tendleten začátek profesní v tý truhlařině,
ten mě hrozně ubíjel, tam to bylo takový prostě, že… No hlavně člověk nastoupil po tom
učení, tak to bylo takový, v podstatě samá podřadná práce a nic moc. No, tam byl takovej
pan vedoucí s kterým jsem si strašně nerozuměl (smích). Což pak vlastně souviselo i s tím,
že když jsem vlastně dostudoval tuhletu nástavbu v tom Hradci, tam jsem potkal spoustu
lidí, který tak jako měli snahu mě třeba nasměrovat nějakým smysluplným způsobem, což
se mi hodně líbilo a třeba by mě zajímalo… pokračovat dál na Umprum na restaurátorství
nábytku. Od toho mě zrazovali, že vlastně s tímhle kádrovým profilem... že já jsem nebyl
ani členem těchhle mládežnickejch organizací a vlastně otec byl z tý živnostnický rodiny a
tak dále, že to vlastně ani nemá smysl na takhle výběrovou školu. Že to je prostě jenom
plácnutí do vody. Tak jsem to tenkrát řešil tak jako oklikou s tím, že jsem měl vždycky
blízko k jazykům, čeština, literatura mě oslovovala, tak jsem se přihlásil na přijímačky na
pedagogickou fakultu do Hradce na češtinu a výtvarnou výchovu, což jsem sice udělal bez
problémů, ale právě z těch kádrovejch příčin jsem neprorazil. (smích) Tam to tenkrát bylo
takový hodně komplikovaný.
T: A to už jsme v roce někde osmdesátosm, to už jsme těsně předrevoluční.
N: No, to je právě ten paradox. To nejsme v roce osmdesátosm, to jsme v roce osmdesát
devět. (smích) Jo, takže opravdu těsně před převratem.
T: Takže tys dělal na jaře přijímačky?
N: Já jsem měl zařízenej odklad z vojny. Všechno. (smích) Dělal jsem talentovky. Tam
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byla kresba, malba. V tý výtvarný výchově, vlastně tyhlety nějaký výtvarný vlohy jsem
měl vždycky od rodičů. Já jsem i chodil několik let tady do takový výtvarný přípravky
k paní profesorce Korandový, která tady byla na takzvaný lidový škole umění. Takže tohle
mě vždycky bavilo. A spojit to s tou češtinou, literaturou. Humanitní obory, prostě.
Tenkrát, jak to tak bylo, že si člověk nemohl jít, kam chtěl, a vůbec jak já, já jsem si to
střední vzdělání dokončoval se souhlasem toho podniku místního, kterej asi se mnou měl
úplně jiný plány. Tak se jim to moc nelíbilo, tenhleten můj nápad a navíc ten pan vedoucí,
kterej tam byl, a to byl teda angažovanej straník a taková kovaná nomenklaturní figurka,
kterej navíc, když se nějaký čas před tím rozhodovalo o tom, kdo tam bude dělat
vedoucího, což byla prostě pro něj kariéra, tak nakvap vstoupil do strany a hned začal
studovat, protože neměl střední vzdělání úplný. Tak nastoupil v podstatě na nějakou
takovou nástavbu, asi srovnatelnou s tím, co jsem měl vystudovanýho já, ale nějak to
prostě nezvládl a po dvou měsících ho odtamtaď vysáčkovali. Takže prostě měl k tomu
jasnej poměr a… napsal mi do posudku, že mám vyhraněný vztah k socialistickému zřízení
a tím jsem skončil jakoby s celou vysokou školou. (smích)
T: Takže zpátky ke strojům…
N: Takže zpátky ke strojům. Já jsem se teda pak pokoušel ještě jednou, protože mezitím
jsem samozřejmě musel odjet na vojnu. Takže já vlastně k poslednímu září roku osmdesát
devět jsem odešel na vojnu a následně prostě za dva měsíce se zlomil režim.
T: Jak jste to vnímali na vojně? To je takový zvláštní prostředí pro převrat.
N: Na vojně jsme to vnímali zvláštně. Oni nás ty oficíři komunistický tenkrát drželi dost
bez informací, takže mi jsme byli prostě zavřený za těma kasárenskejma vratama a…
T: A kde jste byli?
N: No, (smích) Trebišov, to bylo moc krásný. Tam to bylo, tam to bylo do Ruska blíž než
do Maďarska. (smích) No, ale tenkrát…
T: Takže ta informace se k vám dostala hodně spíš…
N: No, hodně postupně. Tam se děly zvláštní věci, který jsme si neuměli moc vysvětlit,
protože jak začali náznaky nějakýho převratu, tak samozřejmě i ty lidi na tom východním
Slovensku to prostě vnímali tak, že armáda je nějakej představitel oficiální moci, a
představuje nějaký rizika. Že tam napochodujou nějaký jednotky a budou rozhánět
demonstrace a podobně, takže ty nejstatečnější samozřejmě začali házet kameny na
kasárna, aniž se cokoliv dělo. (smích) Jo, pro jistotu. Takže jsme tak jako vnímali, že se
něco děje divnýho. Do tý doby vždycky jsme, jsme povinně sledovali zprávy, tam byla tzv.,
ty, ty PVSKy… politicko-výchovná světnice, tam jsme prostě vždycky museli
napochodovat a koukat na ty zprávy, kde se mluvilo o tom, jak kterej podnik přeplnil plán
o kolik procent a kde spustili nějakou novou linku na třídění jablek. (smích) A najednou
nás od toho úplně odstřihli a my jsme se vůbec nedostali jakoby k těm televizním zprávám,
Takže samozřejmě to bylo takový… hodně zvláštní, no. No, tam zřejmě na těch nejvyšších
místech se asi čile rokovalo a pak se to najednou prudce změnilo a začali jsme to všechno
dění vlastně sledovat organizovaně, že nás zase nahnali před ty obrazovky a teď jsme
koukali jak troubové, co se to tam v tý Praze děje. (smích)
T: A ty jsi byl na vojně ještě na dva roky nebo na rok?
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N: Já jsem nastupoval na dva roky. A byl jsem v tom Trebišově vlastně na poddůstojnický
škole. Tam z nás dělali velitele motostřelců, vlastně na těch původně obrněnejch
transportérech, který pak vyřadili z výzbroje. A pak jsme vlastně končili vojnu na těch
BVP, takový průzkumný tančíky malý to byly. Takže já jsem byl na půl roku na
poddůstojnický škole v tom Trebišově a pak jsem byl převelenej tady na západní vojenskej
okruh. Nejdřív do Tachova a později do Stříbra.
T: Tak to už musela bejt příjemnější situace na jednu stranu…
N: Byla to příjemnější situace, no.
T: To znamená, že jsi tady byl někdy po únoru devadesát…
N: No, už asi to tak, asi… Já tenkrát jsem si nechal poslat v nějakým balíčku od našich z
domova malý rádio přenosný, takže jsem měl možnost sledovat vlastně ty zprávy, jsem si
dal sluchátka do ucha a slyšel jsem všechno možnýho. No, a byla to pěkná doba. No, to si
pamatuju, že když nás pak vlastně někde po vánocích pustili domů, tak když jsem to viděl
tu atmosféru v Praze, že jo, tady byly ty všechny výlohy polepený heslama a na Václaváku
prostě to... To vřelo. To bylo vidět, že opravdu ten převrat už je prostě na jasný cestě, no.
T: A jak tohle vnímali vaši? To muselo bejt hrozný uvolnění.
N: No, táta tam tenkrát se mnou… Já jsem, když jsem se vracel na vojnu, tak táta jel se
mnou do Prahy a pak se vracel domů. A jeli jsme už ráno a chodili jsme tou Prahou a
prostě vychutnávali tu atmosféru, že to tady konečně prasklo. To si taky pamatuju, hodně
dobře, no. (smích) A já jsem vlastně tu vysokou školu, tím, že se to takhle přelomilo, tak
jsem měl takovej nápad, že to vyzkouším po tý vojně ještě jednou a hlásil jsem se znova na
tutéž školu z vojny, což bylo problematický i když to bylo vlastně po převratu. Tak prostě
ten přístup k informacím a veškerý ty… No velitel roty mi tenkrát prostě po vodpolednách
uvolňoval kancelář a zatímco ostatní kamarádi chodili po vycházkách, do hospod, tak já
jsem ležel ve skriptech a připravoval se na přijímačky. A jak se později ukázalo, tak
bohužel úplně blbě. (smích) Protože ty přijímačky tak, jak měly strukturu ty dva roky před
tím… to je právě docela zajímavý, protože tam se mimo jiný dělaly přijímací zkoušky
z historie, což byl můj kritickej předmět, kterej prostě na základce jsem nenáviděl a fakt mi
to nešlo. Pak vlastně tím, že jsem se přihlásil na učňák, tak tam snad…, no, mám
pochybnosti, že vůbec tam někdy nějakej dějepis byl. Myslim, že nebyl ani v prvním
ročníku. Jo, tam už to bylo směrovaný prostě k tomu řemeslu. Takže já jsem byl vod toho
úplně odstřiženej a najednou jsem se měl přihlásit prostě na vysokou školu k přijímačkám
z historie. (smích) No a připravil jsem se samostatně a ty přijímačky z historie jsem
úspěšně udělal, což jsem se, což jsem se dověděl s velkým podivem až ty dva roky později,
když už jsem se nemusel ohlížet na nějakej podnik, kterej v tu chvíli v podstatě už byl ve
stádiu nějakýho…, někdy těsně před krachem. To vlastně ten podnik, vedenej
neschopnejma, celkem brzo skončil (smích). Takže to druhý doporučení jsem v rámci
nějakýho opušťáku nebo dovolenky sjel vyjednat na tu školu do Hradce, na tu stavárnu…
Tam mi tenkrát paní ředitelka, když jsem přijel v uniformě z vojny...(smích) Tak se ptala,
na jakou Se hlásím aprobaci na ten peďák. No, a když jsem řek, že na češtinu a výtvarnou
výchovu, tak říkala: „Tam už jednoho člověka máme“. Tak jsem chvilku přemejšlel a říkal
jsem, „No to nemáte, to jsem já.“ A oni si opravdu dva roky mysleli, že já na tý škole
studuju. Protože pan profesor Hlaváček, kterej mě připravoval k maturitám, mimochodem
teda úžasnej člověk, kterej prostě mi opravdu pomohl nalézt cestu jakoby k literatuře český
i světový, nadšenec obrovskej, kterej taky musel bejt za toho minulýho režimu v nemilosti.
On dělal asistenta právě na tý pedagogický fakultě několik let a pak obhajoval nějakou
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práci, nějakou disertačku vlastně s tématem Otakar Batlička, což v tý době byl taky autor
tak jako hodně na hraně. A tím se taky vlastně odřízl z tý vysoký školy. A pak si myslim, že
na tý stavárně musel dost trpět. To byl opravdu člověk takovýho typu, takovýho učence,
kterej prostě… asi jeho místo bylo tam na tý katedře. A najednou byl někde prostě o stupeň
jinde, kde to nikoho nezajímalo. To byla škola profesně zaměřená, která vůbec k tomuhle
neinklinovala. No, a on timhletím, že ty kontakty na katedře měl, tak se samozřejmě
zajímal o to, jak jeho student uspěl u zkoušek. A tenkrát byl paradox ten, že ačkoliv se tam
prostě hlásili lidi z jazykovejch speciálek a tak dále, tak já jsem tenkrát měl z těch skoro
osmdesáti lidí nejlepší přijímačky. Ale prostě mě nevzali. Ale to já jsem nevěděl, že
takovejdle… já jsem se to dověděl až s dvouletým zpožděním, (smích) že prostě…
T: A tobě, když přišel dopis, že nebyl jste přijat… důvody?
N: No to bylo prostě že …. No to bylo bez nějakýho dalšího zdůvodnění. Prostě nebyl jste
přijat.
T: Tušil jsi už tehdy?
N: Já jsem tenkrát ještě zkoušel takovou nečistou metodu, což možná mi není úplně ke cti,
ale já jsem na tu školu hodně chtěl. A byly nějaký známosti vlastně až někde téměř na
nějakých místech hodně vysoko. Někde u zástupce ministra školství a tělovýchovy, nějaký
asistenti a sekretářky zas přes nějaký... myslím od matky z práce kdosi tam měl nějakou
příbuznou. No a tam prostě paní asistentka prohlásila, že i kdybych byl úplně pitomej, tak
že mě na tu školu dostane. Pak o dva dny později paní volala, že si nebude pálit prsty a já
jsem šel na vojnu. (smích) No prostě takhle to bylo. A na ty druhý přijímačky, tam to byla
ta legrace, že já jsem si nechal teda tamto... Tam to doporučení bylo jednoznačný, to bylo
v pohodě z toho Hradce z tý stavárny. No, ale já jak jsem byl takovej zavřenej na tý vojně a
měl jsem tak jenom půlku informací, já jsem se v podstatě připravoval stejným způsobem
jako předtím. Samozřejmě mi bylo jasný, že vlastně ty obory literární a tak dále, že tam
bude prostě i nějaká exilová literatura a takovýhle záležitosti, který před tím byly na
indexu. Takže jsem se snažil i tímhletím způsobem se vzdělat, ale co mi naprosto ušlo, že
historie jako taková byla, byla nahrazena historií umění. Já jsem se prostě učil na klasickej
dějepis a teď když tam prostě v rámci těch ústních pohovorů na mě vytáhli jakousi
olejomalbu nějaký jihočeský krajiny, tak jsem na to koukal jako blázen. (smích) A když
jsem začal zmateně blekotat o Antonínu Slavíčkovi a pan profesor mi řekl: „Ano byl to
člověk blízký Antonínu Slavíčkovi a hovořte dál.“, tak tím jsem se úplně odkopal a konec,
no. A tak tenkrát jsem si řek, že asi prostě mám jít do tý dílny.
T: Už tě nenapadlo to zkoušet znova?
N: No už jsem to prostě… Hlavně já vlastně, když jsem se z tý vojny vrátil a už vlastně na
konci vojny nebo v tom druhým roce – když jsem jezdil na ty dovolenky domů a na
opušťáky, tak jsem znova zase začal v tom lezení. A jak ta obtížnost rostla, tak jsme začali
lízt… v podstatě už hodně těžký cesty někde tady na Panteonu, takový ty vysoký písmenka
a trénink síly a tak dále. A já jsem se začal strašně realizovat, v tom sportu a tak jako jsem
jel po týhletý linii a to ostatní jsem nějak už prostě neřešil. Samozřejmě z dnešního
pohledu to bylo hloupý jako tam to chtělo se na to podívat z jinýho úhlu, ale já už jsem
tenkrát byl takovej nějakej unavenej z toho… a viděl jsem tady…
T: Nikdy není pozdě…
N: Jo (smích). To je pravda, no.
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T: A nastoupil jsi zpátky kam po vojně? Tady ten podnik už byl v úpadku, těžce…
N: No byl v úpadku ale nějakou setrvačností se ještě tak jako domílal. Ale netrvalo to
dlouho, no to bylo řádově myslím, že půl roku to nebylo. Tři měsíce a pak někdy to
rozpustili. Možná po Novým roce.
T: Takže pak už ses smířil definitivně s myšlenkou, že zůstaneš u truhlařiny.
N: No, že zůstanu u tý truhlařiny. Tak samozřejmě to byla taková ta doba, že vznikaly ty
první soukromý firmičky. Tak jsem měl rozjednaný nějaký dvě tři místa tady po okolí.
V Lomnici byla nějaká taková malá fabrička, která se rozjížděla. A nakonec jsem nastoupil
tady do jedný firmy na Dálmácku. Tam jsem vydržel relativně dlouho. Nějakých možná
deset let. Tam se dělala pěkná práce, no. Tam celkem od takovýho toho odporu k tý
podivný truhlařině, která se provozovala tady. On to byl takovej ten boom těch kanceláří a
nejrůznějších zastoupení firem a tak dále, jak to tenkrát bylo, když se to rozběhlo vlastně ta
společnost nová, která vlastně potřebovala spoustu těchhletěch novejch míst. Takže ten
zaměstnavatel můj měl dobrý styky prostě s nějakýma architektkama, který vlastně
navrhovaly banky a takový záležitosti. Takže jsem dělali takovouhle luxusní práci jako
opravdu pěknou, že se dělaly nový provozovny bank a dělalo se třeba i pro úřad vlády a
pro parlament. A tak.
T: A to už přišla změna z toho pohledu času, náročnosti časový, na Daliměřicích?
N: No, samozřejmě Ale zas bylo to období, kdy teda po tý stránce toho lezení já jsem
vlastně lezl strašně intenzivně v týhletý době. To opravdu jsme končili vlastně v práci ve
čtvrt na tři. Samozřejmě kromě nějakejch období kdy opravdu se honila nějaká akce, jak
už, jak už vlastně to doba přinesla. Tak člověk tam musel prostě zůstávat do večera a hrotit
nějakou zakázku, která měla samozřejmě termín a byla prostě důležitá. Ale taková ta běžná
výroba, když zrovna todleto nebylo, tydlety špičky, tak se skutečně končilo ve čtvrt na tři a
my jsme akorát… Já jsem si bral batoh s lezeckou výbavou do práce. A vyběhl jsem z dílny
na autobus, to bylo prostě na Dalmácku, na zastávku a jeli jsme na Malou Skalu a na
Panteon a takhle to bylo prostě. V pracovní dny denně a pak ještě sobota nebo neděle
k tomu, v podstatě šestkrát, šestkrát denně v týdnu na skále, úplně běžná věc.
T: Takže to už pak bylo jediný hobby?
N: Tam pak ta výkonnost šla strašně nahoru. A lezli jsme prostě devítky, desítky, cesty, no.
Což mě samozřejmě jakoby uspokojovalo a, a prostě to bylo o něčem jiným.
T: Tak tam sis našel druhou náplň, tu seberealizaci, jak jsi říkal.
N: A když se vlastně, jak se otevřely hranice a začalo se jezdit ven, to bylo něco
neskutečnýho. První výlet prostě do Francie, kde jsme lezli vlastně poblíž Marseille na
útesech nad mořem a prostě něco neskutečnýho, do tý doby vůbec nepředstavitelnýho.
T: A jak jste třeba vnímali, když jste viděli ty cizí lezce, prostě ze západu, který byli
v technologiích úplně někde jinde, předpokládám?
N: To se nedá říct. Mě připadá, že byli takový jako hodně rychlý. Samozřejmě taková ta
doba před tím, než se zlomil režim, tak do jistý míry jsme tady byli izolovaný těma
možnostma třeba materiálníma, co se lezení týče. Ale bylo tady spousta takovejch kluků,
který třeba šili sedáky a kovoobráběčů, který prostě vyráběli slaňovací osmy někde v,
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v dílnách a tak dále.
T: A já právě vím, z toho, co tady bylo v muzeu, že to byla těžká domácí výroba. Jak jste
vnímali tohle?
N: No, no, no, no.
N: Já jsem měl takový tydlety samodělný sedáky. Byli tady kamarádi, který to šili. Jezdilo
se s tím i do Himalájí prostě a do takovejdlech končin. No a pak začala pomalu taková ta
doba, kdy vlastně začaly ty první takový do jistý míry spíš manufaktury, který tohleto
dělaly no a postupně se etablovaly nějaký firmičky.
T: Takže není to tak, že byste tady byli nějak extra pozadu?
N: Ale do tý Francie třeba já už jsem vyjížděl a měl jsem sedák francouzskej Beal a to bylo
hrozně rychlý. Jakmile prostě se to vlastně otevřelo, tyhlety možnosti, tak to byli kluci,
který už před revolucí měli nějaký zkušenosti z venku, protože byli tak dobrý, že ten... a
neměli zas nějakej extra škraloup, aby svaz je prostě nepustil ven. Takže měli nějaký
zkušenosti zvenčí už před tím. A třeba ten Standa Šilhán z Jablonce, kterej sem začal vozit
vlastně tyhlety, ty francouzský záležitosti od Bealu, od Betsu a od těhletěch světovejch
firem na lezeckej materiál, tak se to tady objevilo během pár let a já jako svobodnej kluk,
kterej bydlel u rodičů, u maminky (smích) Takže když jsem prostě vydělal nějaký kačky,
tak to prostě šlo jasným směrem.
T: A ty jsi byl ve svazu celou dobu, co jsi lezl?
N: Já jsem byl ve svazu celou dobu.
T: A nějaký tendence vyjet někam jinam, neměl jsi?
N: Jako kam jinam?
T: Tak, říkal jsi, ten kdo neměl nějakej extra škraloup, že se mohl podívat na západ, zkusit
si zalízt někde jinde.
N: Jako za komunistů se dostat do západní ciziny, takhle myslíš. (smích)
T: Třeba tak. Definujme to jasně.
N: No to mě nikdy nenapadlo. Ale měl jsem kamaráda, kterej tam timhle…vlastně
kamarád, s kterým já jsem hodně lez v tý době, téměř vlastně můj výhradní spolulezec Tak
ten se někde na sklonku režimu tímhletím způsobem ven podíval, někam do Dolomit, že to
byl takovej jakoby první vejlet. Do dneška mám někde nějaký dvě smyčky z těchhle, který
on někde z těch... Samozřejmě už je nepoužívám, ale jsou to nostalgický kusy. (smích)
T: Ale vyloženě, že by tě to trápilo, že nemůžeš jinam… Stačilo ti realizovat se tady.
N: No jo, v podstatě asi jo.
T: A tví rodiče taky zůstávali celej život tady?
N: No. No, táta vždycky se chtěl podívat někam ven a schraňoval různý fotografie a
reportáže a výstřižky vlastně v dobách, kdy třeba Radovan Kuchař měl velký úspěchy na
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Eigru a tak dále. A chlapi, když byli poprvé v Himalájích, tak všechny tyhle věci doma ve
výstřižkách mám. Mám do teď tyhlety tátovy archivy. Ale jemu se nikdy takhle nepodařilo.
Já nevím, jak až moc se třeba snažil se podívat na ten západ. Jezdili ven ale do toho
východního sektoru. Takže saský pískovce, to jsem já zažil taky, vlastně ještě před vojnou,
když jsme prostě vyjížděli do Schrammsteinu, do Ratenu a tak dále. Dodneška to mám
hodně rád a hodně rád tam jezdím. To jsou nádherný oblasti. To je národní park a…
T: Tak tam zas to lezení je asi hodně podobný jako tady u nás.
N: No v podstatě ta pískovcová tradice odtamtud vzešla. Ty saský lezci byli první kdo tady
i třeba okolo Turnova si vytyčili nějaký první prvovýstupy. Takže ty saský pravidla a naše
pravidla jsou hodně podobný. Hodně tvrdý ve srovnání s ostatním světem, co se týče jištění
a dělání prvovýstupů zdola a používání nějakejch umělejch pomůcek a tak dále. Na
vápencích je to tělocvična, ale tady je to hodně o, jak bych to řek...o vyšší míře rizika, to
v každym případě, a i o tom, že z člověka to dostává úplně jiný výstupy, než že je to
tělocvična relativně bezpečná. Ale musí si to člověk na tom prvním konci užít i s tou větší
mírou rizika.
T: O to intenzivnější je ten zážitek, když se to podaří, když to všechno dopadne dobře…
N: To určitě. To z toho dělá ten sport na celej život, když, když prostě to přijmeš…. No.
T: Chceš ještě něco k tý životní cestě tvojí prozatímní a úspěšný dodat, nebo to necháme na
druhý povídání?
N: Asi to můžeme nechat.
T: Tak já ti moc děkuju.
Druhý rozhovor - tazatelka Martina Marková, 21.3.2014
T: Je 21. března. Nahrajeme druhý rozhovor s Honzou Wienerem. Honzo, my jsme minule
mluvili o tvém životě. Já jsem se chtěla zeptat, ty jsi celkově ten styl lezení přejal od rodičů
- že jste to tak měli daný, že jste chodili všichni, táta, máma. Vy jste si jako děti hráli.
Funguje to u vás tak i nadále?
N: Funguje, s Ondrou. Ondrovi je třináct a už dokáže vylízt ledacos a celkem ho to baví,
takže s ním jako chodíme… Není to v žádným případě tak často a tak intenzivně jako jsem
to zažil já ve svým dětství. No, je to daný prostě dobou asi víceméně. Já bych taky strašně
rád chodil víc do skal než mně okolnosti dovolej, takže je to taková bojovka, s prací a se
vším.
T: Jak se dostal tvůj táta k lezení?
N: No, můj táta se dostal k lezení někde v padesátejch letech vlastně po válce v podstatě.
Tak že všude okolo byly skály, tak prostě kluci z Turnova to chtěli zkusit, že jo.
T: Takže nešla dál ta rodinná tradice?
N: Ne ne, to určitě. To už by bylo… Přemejšlim, jestli znám někoho, kdo by měl takhle tři
generace. (smích)
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T: Ty jsi řikal, že táta měl tři sourozence?
N: Táta měl tři sourozence, ano.
T: A ty ostatní k tomu neinklinovali?
N: On měl v podstatě nevlastní sourozence, protože tam byla stejná matka, ale otec byl
jinej, protože jeho otec zahynul v koncentračním táboře za války a babička se po druhý
vdala po válce a měla další tři děti. Takže to byly ty sourozenci. No, v podstatě se dá říct,
že nějakým způsobem všichni to vyzkoušeli, ale kdo lez opravdu intenzivně s ním, tak to
byl vlastně ten druhej v pořadí, Franta. Tak s tím lezli hodně. Dělali i cesty. Tady třeba na
Kozlově nedaleko mají cesty docela význačný. Do dneška se tam vlastně leze, protože to je
docela těžký. A i do Tater spolu třeba jezdili a tak. Několik let spolu lezli intenzivně, no
pak tak jako se možná trošku rozešli nějak názorově a všelijak. Takže už to nebylo tak…
T: Jako lidsky názorově nebo lezecky?
N: No, hm… asi obojí si tak myslím.
T: Mluvil jsi o bráchovi. Brácha tvůj leze?
N: No. Brácha můj lezl takovým podobným způsobem jako já, že vlastně táta ho bral do
skal a dokud byl malej nebo mladší, tak ho to bavilo a lezl tak nějak... Když já jsem vlastně
už byl starší a výkonnější, tam vlastně byl trošku problém v tom, že mezi mou a mým
otcem byl poměrně… On nás měl pozdě jako děti. Takže tam je vlastně podobná zápletka
jako dneska nabíhá u mě, že v podstatě dokud já jsem byl výkonnej a mohl jsem lízt těžší
záležitosti, tak prostě ty děti jsou příliš malý a pak zas jakoby děti by mohly a už zas moc
(smích), už není tolik energie, no. Ale teď už bratr neleze vůbec, ale jako měl takovou éru,
že lezl poměrně intenzivně. V dobách, kdy já jsem vlastně už měl jakoby svoje kamarády
na lezení a ten level byl už takovej, že třeba ten táta by mě nestíhal, tak lezli spolu. A nebo
když já jsem byl vlastně na vojně, my jsme o pět let, bratr je opět let mladší. Takže během
tý doby lezli spolu a dostával jsem na vojnu fotky ze skal a tak dále.
T: Takže to tmelilo rodinu, tahle ta záležitost? Byl to styl, jakým jste jeli.
N: To jo. No.
T: Primárně je to lezec nebo spolulezec, ten kdo s tebou jde do skal a zároveň se stýkáte i
soukromě a nebo je to kamarád? Jestli to je prostě víc mezi lezcem, že už to je nějakej
životní styl, v němž si víc rozumíte, a proto máš kamarády mezi lezcema nebo je to opačně?
N: V podstatě se dá říct, že my máme takovou partu, která sice prošla takovejma
peripetiema všelijakýma a různě se tak jako.... spíš po lidský stránce… že se tam lidi různě
porozváděli a tyhlety spolu mluví a tamti spolu nemluví a je to takový podivný. Ale
spoustu let jsme spolu fungovali a jezdili na společný dovolený s dětma do Ostrova a tak
dále a to jsou všechno lezci.
T: Znali jste se tady ze skal a víceméně jste si sedli natolik, že jste se spolu kamarádili
v soukromým životě?
N: Znali jsme se ze skal. No v podstatě jsou to třeba spolužáci ze školy, který buď třeba
jejich rodiče taky to kdysi provozovali, tendleten sport a oni k tomu inklinovali… Je to
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takový zvláštní, ale v podstatě většina těch kamarádů je těch, který já jsem tak nějak
postupně začal brát do skal a ono se jim to zalíbilo a začali lízt taky.
T: Takže jste se sdružili na obou frontách vlastně v tomhle.
N: No, no, no, no. Dá se říct, že většina mejch přátel jsou vlastně lezci dodnes.
T: To společný lezení s dětma, to je obecnej jev?
N: Hm, hm, hm. Funguje to, funguje to, pokud ty děti o to mají zájem, že jo. Nemůžeš
nikoho nutit. Ondra…
T: Je to obecně na takový tý přátelský bázi, že jdeš s dětma a obětuješ nějaký svoje šance
užít si to jinak - užít si to víc pro sebe?
No. To určitě. Jo.
T: Mění se to nějak? Je daleko míň času na děti, sám jsi to zmínil. Je to jiný, než v tvým
dětství?
N: No, jiný je to určitě. Jiný je to určitě. Ondra třeba má spoustu zájmů, který prostě jsme
měli… Chtěli jsme mu zprostředkovat všechno, co si jakoby usmyslel, že by ho bavilo a
zajímalo. Skaut, kterej za našich časů byl zakázanej anebo do Sokola chodí, hraje na
trubku, a prostě na výtvarku chodil a do dramaťáku. A bylo toho moc a časem se stejně
muselo něco opustit, protože to nedával. Dlouhý dojíždění do, do školy, prostě do jinýho
města, a tak dále. Je to časově strašně náročný. Takže…
T: Takže to je jiný i v tom, že ty děti mají daleko víc možností, jak trávit volnej čas?
N: No. Maj těch zájmů daleko víc, no. Ale jeho to baví, to lezení, to jako ne že by ho to
nebavilo. Když prostě jdem spolu do lesa... Samozřejmě pro něj je to daleko atraktivnější,
když třeba jde ještě nějakej jinej kamarád, kde zase je nějakej kluk podobnýho věku nebo
někdo, nemusí to bejt kluk. Chodili jsme vlastně lízt s takovou partou z Prahy, který jsme
teda vyloženě potkali ve skalách a nějak jsme se jakoby dali dohromady. Že to byla taková
mamka prostě s dětma od nějakýho věku čerstvě školního až po třeba nějakej
středoškolskej a začínali tak nějak víceméně. A nějak jsme se prostě spojili a chodili jsme
spolu takhle několik let a tam, tam je to bavilo hodně, protože kolem sebe měli ty děti třeba
podobnýho věku a tak.
T: Takže to lezení v tomhle i sdružuje.
N: Tak, no. Ale na druhou stranu mám jakoby i jiný lezecký kamarády, který teda maj třeba
taky děti, ale ty to zkusily, když byly malý, protože to vyplývalo ze situace, že jo. Jsou
s rodičema, jsou v lese a tak dále. Tak zkusíš to, nezkusíš. No, a časem od toho se úplně
odklonili a nedělaj to. Ale jezdíme spolu třeba jako. Vídáváme se na vodáckejch zájezdech
a tak dále. Ty děti jsou fajn, prostě sportujou někde jinde třeba, nebo maj jiný zájmy. Ale to
lezení je prostě nezajímá.
T: Takže změna v tom nepřišla ve smyslu, že by to teď bylo jinak, je to jen tou hektickou
dobou. Ale ten princip, že chodíš s těma dětma…
N: Hm, hm.. No, Ondra má, já nevim, to je skoro pomalu každej druhej víkend má nějakou
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skautskou výpravu, nějaký víkendovky, tak jako...
T: Je to víc rivalita, když říkáš, že to dítě je rádo, že tam je s tím kamarádem, tak je to víc o
euforii, že teď se mi něco daří a kamarád to se mou sdílí nebo rivalita, kdo se dostane...
Jak ty osobně tohle vnímáš?
N: Jako já versus…?
T: Prostě když s někým budeš, tak jestli tam je nastavenej takovej ten pocit sportu a
soupeření, nebo ten pocit uspokojení, že jste teď spolu a sdílíte to, že lezete?
N: To asi hodně záleží na tom, jaká ta forma toho lezení se .
T: A pro tebe konkrétně?
N: Naprosto třeba v horách je to zcela vyloučený. Tam jakoby rivalita… Tam ty lidi jsou
od toho, aby si pomohli, když se něco nepodaří, tak třeba i přežít jako, jo (smích). Takže
ten, kdo je na tom líp, fyzicky, technicky a tak dále, tak prostě leze ty těžší pasáže a dělá se
to tak, aby to bylo efektivní a rychlý a aby se stihlo prostě vystoupit na vrchol a sestoupit
včas a včas založit nějakej bivak, ještě za dobrýho počasí. Tady na těch skalkách je to
samozřejmě něco jinýho, no. Na pískovcích ještě to má takový svoje specifika a... Tady je
to takový, že ty jistící možnosti jsou výrazně horší než třeba při tom vápencovým lezení
nebo někde na umělejch stěnách, kde se prostě cvakají jistící body po dvou metrech. Takže
je to daný i tím, že někdo, kdo se prostě ehm necítí, nemá tu převahu, tak se nebude cpát
do něčeho těžkýho, protože ta míra rizika je vysoká. Takže vždycky je to tak, že si třeba
řekneš, jako tohle je cesta, to jako jsem si vždycky chtěl vylízt. Když mi to vybreš, rád si to
s tebou dám. Třeba takhle, jo. Ale samozřejmě když… Několik let jsem lezl s člověkem,
kterej na tom byl výkonnostně hodně podobně jako já a tam takovej hec určitej byl. Že
jsme vždycky natáhli nějakou cestu a teď prostě, kdo. Takhle jsme jezdili třeba na Panteon,
že jo, kde jsou prostě cesty... Tady asi v rámci Českýho ráje tam je největší koncentrace
českejch cest vlastně na jednom místě. A hodně se tam leze takzvaně na rybu, s horním
jištěním, že jo. Což v podstatě by se oficiálně dělat nemělo, ale dělají to všichni. Ale tím si
prostě potrénuješ tu sílu, tu lezeckou, která je specifická, která v posilovně moc jakoby
nabrat nejde a i techniku a všechno, že jo. Takže se vylezla nějaká cesta, já nevím v
obtížnosti 8b, se vylezlo někam ke kruhu a teď z toho lezeš několik těch cest. A komu se
podařila prvnímu vylízt tahleta a tamta, tak jako samozřejmě... Ale ty lidi si raděj, jo,
snažej se jakoby ještě vyhecovat a jakoby maj radost i z toho, že se to podaří tomu
druhýmu, ale samozřejmě je tam určitá ješitnost, když ti to prostě jde líp. Tak jako je to
pocit, jako že to dávám, no.
T: Mě to zaujalo jen v tom srovnání, jak jsi mluvil o Ondrovi, jak měl je rád, že tam má
nějakýho kamaráda, tak prostě...
N: Je pravda, že třeba špatně nesl, když měl kamaráda, kterej byl takovej všestranně
nadanej, že na jakej sport sáhnul, tak ten se mu hned dařil. A ten ho jakoby úplně těžce
stíral, tak z toho radost neměl. A on ten kluk nějak nedával jakoby najevo tu převahu, ale
prostě... Myslím, že, že ani verbálně se mu to nesnažil natřít, ale prostě šlo mu to líp. A
Ondra jako… Když ty děti jsou malý, tak takovou tu soutěživost, dravost prostě nemaj. To,
když tam ten schodek prostě u stejně starejch jedinců je moc velkej, že jednomu to hodně
jde, jednomu to hodně nejde, tak je to spíš demotivační. Ale čím jsou starší, tak už to
funguje jinak.
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T: Ještě jsi minule mluvil...
N: Já nebudu ani předstírat, že si pamatuju, cokoliv z toho, co jsme…. (smích).
T: Chtěla jsem se zeptat na lezce obecně. Ty jsi mluvil o tvých rodičích, co dělali. Já jsem
četla, že někde v osmdesátým šestým, tuším že tam byly takový ty zástěrky jako výškový
práce a podobně, aby vůbec mohli fungovat lezci, alespoň ty českorajský, o kterých jsem
něco viděla... Jak to bylo obecně s výškovýma prácema nebo s povoláním těch lezců?
N: No, no, no. Spousta lidí se, se tím jednak živilo, jednak nějak přiživovalo a přilepšovalo
si k živobytí no. Pro lidi, který jezdili na expedice, a potřebovali prostě peníze, aby vyjeli
ven někam do zahraničí, tak to v podstatě byl jedinej způsob, jak vlastně ty peníze na to
získat, že jo. Je pravda, že pod tohle se schovalo naprosto všechno, že jo. Dnes je
arboristika, řežou se stromy. Dřív to prostě… dřív byl každej vejškař, kdo se prostě nebál.
To byla jediná kvalifikace. (smích)
T: Ještě k těm výjezdům. Říkal jsi, že kdo byl šikovnej, nebo měl štěstí, tak se dostal ven na
nějaký expedice. Jak to bylo třeba s členstvím v komunistický straně. Teď mě napadl
Vladimír Procházka starší, protože ten nějaký funkce měl, je taky ale pravda, že umožnil
spoustě lidí vycestovat. Máš představu, jak takovýdle zahraniční expedice fungovaly, jak to
tam probíhalo.
N: No…. Tady přesnou představu teda nemám.
T: Ty jsi říkal, že tvůj táta v podstatě ani zásadní touhy neměl, že jste byli tady v Českým
ráji, lezli jste v Sasku....
N: Tak on by se strašně rád podíval ven. Měl prostě vysněný vrcholy dolomitský některý a
tak dále. Spoustu výstřižků novinovejch z prastarej novin, ještě doma najdu jakoby po něm
tyhlety... Na některý ty vršky, když jsem se já třeba dostal, teď, když to možný je, tak je to
určitá nostalgie, že si na to člověk vzpomene, že třeba tady na to táta vždycky… Chtěl se
sem dostat, že jo, a prostě se to nestihlo jakoby vyjet s ním a podívat se tam. No, já úplně
nevím. U toho Chrousta, tam je to celkem jasný, protože onvlastně učil na vysoký škole a
tak, že jo, tam asi nebylo jiné cesty. Vím, že třeba…
T: Myslíš, že mu to mohlo pomáhat, nebo že stačilo, když byl člověk fakt dobrej?
N: Co se týče, výjezdu ven, no tak to v každým případě jako… Já vim, že oni tenkrát
dělali, dělali expedici na tu Anapurnu čtyři nebo co to bylo za vršek. Tam byli… vlastně to
jako v podtextu nazývali, že to byla expedice starejch chlapů ze Skaláku, kde prostě
věkovej průměr byl vesměs nad čtyřicet a byli to takový starý, starý pardi. V každým
případě, že by všichni byli straníci, to nebyli ani náhodou, spíš ojediněle. Von to asi
nějakým způsobem dokázal prosadit, no. Nevim. Ale znám lidi, kteří se třeba dostali ven.
Jindra Sochor, kterej tady bydlí taky vlastně kousek, tak ten tenkrát byl někde v severní
Koreji, takovým neuvěřitelným způsobem, viděl jsem z toho i diáky, ze kterejch úplně
opravdu mrazí takový to panoptikum ještě za, za Kim Ir-sena, načerno nadělaný fotky
prostě, negativy stále u sebe, v podstatě s negativama spal i v posteli, aby, je u něj nenašli
(smích). Prostě jako něco úžasnýho a ten, ten vlastně se dostal do tědlech neuvěřitelnejch
destinací, kam dneska je problém vyjet, takovým způsobem vlastně, že vlastně až tam
zjistili, že ta severokorejská armáda jim prostě sebou dá důstojníka, kterej jakoby bude
pozorovat, jak se to dělá v těch horách a oni ho pak použijou jakoby ve svejch
ozbrojenejch složkách a tak dále jako. Takže to byly cesty všelijaký, ale je pravda, že třeba
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v tý druhý půlce osmdesátejch let, měl jsem kamaráda stejně starýho jako jsem byl já a ten
tenkrát vyjel taky jakoby na devizovej příslib do Dolomit, straník nikdy nebyl, no prostě….
Tenkrát, byla to taková loterie, no. Člověk si zažádal a buď to vyšlo nebo nevyšlo, no.
T: A pomáhali jste si? Jako když třeba někdo přivez vybavení z venku… Tys mluvil o lidech,
kteří pak ve finále na tom v devadesátých letech postavili podnikání.
N: No kdo měl venku tydlety kontakty, tak určitě, no. Ale je pravda, že ta reprezentace se
vždycky odvíjela jakoby od výkonu. Kdo byl v těch horách dobrej, tak pokud nebyl
vyloženě provokatér a jakoby neprovinil se proti režimu nějakým otevřeným způsobem,
tak většinou tu šanci dostal, no. Vím, že třeba ehm Petr Prachtel, kterej... to byl vyloženě
případ člověka, kterej byl úplně nespoutanej a nepodřizoval se nikomu a ničemu a tak, tak
tomu to dali sežrat takovým způsobem, že... On se tenkrát chystal na Everest, že s nima
vlastně vyjede a nevyjel nikam v sedmdesátejch letech a měl distanc reprezentační
dlouholetej, takže se stáhnul do svejch Jizerek a tam, tam si lez prostě tu sovu hrubozrnnou
žulu v neuvěřitelných obtížnostech a dodneška tam jsou cesty, který pomalu nemaj přelez a
a je to fakt něco šílenýho. Tomu člověku je dneska přes sedmdesát a dodneška dělá prostě
prvovýstupy a sóla nejištěný a takovýdle záležitosti. No a tím von provokoval už tenkrát,
jo prostě. Tak když jako nastoupil sólo do údolního Kapelníka, no tak oni řekli, že to
neodpovídá ideálům socialistický tělovýchovy a šlo se od válu. To jsou neúměrný rizika a
to socialistickej sportovec prostě na sebe nebere takovýdle.... (smích). Takže ta svoboda
byla tímhle jakoby krouhnutá asi no. Ale pokud někdo skutečně vynikal, tak se říkalo
vlastně, kdo to... To bylo první jméno, který mi naskočilo, když padlo na to, že lidi, který
měli ty zkušenosit zvenčí, že to vlastně použili na začátku svýho podnikaní pak po
revoluci, že jo. To je úplně - úplně čítankovej případ je Standa Šilhánů takzvanej Vagon
z Jablonce, kterej prostě byl opravdu vynikající všude, v Tatrách, na pískách a ten třeba
s Igorem Kollerem, což je vlastně slovenskej reprezentant, to je taky takovej nestor
slovenskýho lezení dneska... tak jenom kolikrát byl, byli prostě ve Val Dimellu nebo, nebo
v Bergelu, kde nadělali spoustu těžkejch prvovýstupů prostě všechno, všechno za minulýho
režimu, protože byli prostě hodně dobrý no. Ten sportovní výkon vlastně v těch... Ono se
to strašně jakoby... ty ročenky, který vlastně vycházely s těma úspěchama, co se kde
podařilo, že jo, tak ono se plánovalo jako ve všem. Byly prostě pětiletý plány pro výrobu,
tak se plánovalo, co se podaří ve středních velehorách a že se vyjede do vysokejch hor a
tak dále. Což v podstatě bylo dobře, jo, protože ten.... Ty lidi, který v tom oddíle byli a
chtěli někam vyjet, tak si prostě napsali do toho, do toho úkolu (smích) a teď se prostě
snažili, aby se jim podařilo vyjet, vyjet a ven a něco tam dokázat. Jezdilo se samozřejmě
do toho východního sektoru, hodně moc, Julský Alpy. Překročit jakoby na tu západní
polovinu Evropy nebylo úplně legrace, ale jezdilo se na Kavkaz, na Pamir, na Ťan-šan a
tak dále.
T: A ještě s tím vybavením. Ty jsi říkal, že v tomhle žádná extra rivalita nefungovala. Že
fakt si pomáhali, ti co přivezli lepší vybavení, tak se tady nějakou domácí výrobou obšlehlo
nebo zlepšovákama ideálně vylepšilo ještě oproti stavu na západě.
N: Hodně se kopírovaly tyhle věci, no.
T: Rakoncaj, kterej tady začal se zvláštní výrobou už někde od sedmdesátých let, konce
sedmdesátý let... Jakej ty na něj máš názor? Když s někým takhle mluvím, tak je to taková
kontroverzní postava.
N: Já jsem vždycky měl úctu k tomu, co Joska prostě ve vysokejch horách dokázal. A
celkem s tím nemám nějakej konflikt. Měl samozřejmě tu příležitost, což jako někdo mu to
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mohl závidět, ale na druhou stranu, protože tenkrát měl výkon srovnatelnej s jeho… čili
prostě byl natolik dobrej, že se ven dostal a potom tam dokázal, že jako tu šanci nedostal
pro nic za nic. On byl dobrej, on prostě jezdil pořád, no. A že pak když se zlomil režim a ty
možnosti byly, tak vlastně začal v tom podnikat, ale on začínal tak, že prostě potřeboval
pro sebe si ušít, že jo. Tak začal nějaký spacáky, péřovky a tak dále. No a vychytával
detaily, jezdil do vysokejch hor což teda byla jako laboratoř úplně (smích) ta nejtvrdší
(smích) v Himalájích a z toho pak vycházely ty modely vlastně nějakých prvních bund a
takovejch věcí. Já je dodneška mám. Tu praletou úplně, co s ní byl někde na Dhaulágirí.
(smích)
T: Setkala jsem se i s názorem vysokohorská turistika a prostě všechno špatně a jenom
pískovcový lezení je dobře. Je to hodně odlišný předpokládám, když jedeš do velkých hor a
výškový rozdíly.
N: Jako výškový lezení? No je pravda, že tam je to hodně o fyzičce. Samozřejmě v dnešní
době, když se v těch horách dělaj těžší a těžší projekty, tak už to zdaleka není o tom, že
někdo odjel prostě pod Evrest a přes jižní sedlo a nejsnazší cestou dosáhl vršku a ještě
posledních dva tisíce metrů si u toho notně zavdával z kyslíkový flašky, jako (smích). To
prostě tak tahle situace už není, že jo. Kluci, co jezdí dneska, třeba Petr Mašek tady
z Boleslavi je taková ta parta - Hrubej a Zdenek, kterej myslím je po smrti. Nedávno se
zabil. Tak ty nastavili takový podmínky, to je opravdu dnešní trend, že když vlastně lezli
třeba Šiša Pangmu totálně alpským stylem, že se vlastně ani úplně bez postupovejch táborů
strašným náporem v rizikový stěně, kde prostě padaly ledovcový věže, nějaký séraky a
takovýdle věci a jedinej v uvozovkách tábor postupovej, jestli se to dá nazvat postavili za
tmy úplně těsně pod vrškem. Jenom, aby měli prostě přístřeší. Tam předejchali pár hodin,
všichni vyrazili nahoru a v podstatě tam natáhli jeden jedinej fix. Jinak všichni šli, vlastně
každej sám za sebe (smích) a měli plán, že sestoupí po hřebenu, kterej byl zafoukanej
takovým způsobem, že by to bylo úplně nemožný a strašlivej hazard, tak sestoupili tou
samou cestou zpátky vlastně tou trasou toho prvovýstupu. Což je úplně prostě
nepochopitelný a výkon nad chápání. Je pravda, že třeba s tímhle klukem já jsem byl
jednou nebo dvakrát v horách na ledech a je pravda, že třeba u nás v oddíle jsou kluci, o
kterých si myslím, že jakoby technicky, jsou schopný vylízt víc než tendleten himalájista,
ale on má tak neuvěřitelnou fyzičku, on to prostě urve jakoby tou silou a tou převahou. Jo,
tyhle lidi kdyby... Oni jsou technicky strašně jakoby zdatný ve středních velehorách,
v Alpách vylezou víc, když s ním půjdou v tý dvojce, tak polezou ty těžký úseky, ale
kdyby přišlo tvrdý na tvrdý v těch extrémních podmínkách těch velehor, tak jestli by to
předejchali. Takže je to prostě úplně jiná disciplína, no. Často to jsou lidi, který třeba mají
základy v nějakých jinech sportech. Tenhle člověk třeba dělal spoustu let hokej na
vrcholový úrovni a měl tu fyzičku jakoby odjinud.. Hodně často třeba to jsou gymnasti a
různý... nebo vytrvalostní sporty, který určitě….
T: Co je lezení tady v pískovcích, je to sport, zábava, životní styl, koníček?
N: To je asi na pojetí. Myslím, že kadej to má jinak. No pro mě, pro mě lezení určitě
znamená daleko vyšší hodnotu než jenom sport nebo koníček. Když jsem třeba jezdil
s jedním kamarádem do Saska, kde jsou obrovský pískovcový stěny tradičně jištěný tímhle
způsobem jako je to u nás - v podstatě ten saskej způsob lezení přišel sem a všechno, co je
tady, tak pochází ze Saska. A tam jsem měl cesty třeba patnáct let, kolem kterejch sem
prostě chodil s úctou to bych někdy chtěl vylízt a pak prostě ten kámoš vyhecuje a člověk
do toho nastoupí a máš pocit, že zas z toho můžeš prostě půl roku žít jako jo (smích). Že ti
to opravdu jako dá strašně moc. Já vím, že když jsem byl třeba na vojně a tam na tebe
nějakej hejhula bezvýznamnej řve, jenom proto, že má o placku víc, a nebo že je na vojně
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o půl roku dýl, tak si jako člověk řekne, tebe bych chtěl vidět nad kruhama (příliš potichu).
(smích)
T: Takže to ti prostupuje celý život.
N: Je pravda, že když už člověk toho má hodně z práce a ze všeho a je přepracovanej, tak
pro mě prostě ty úniky jsou do skal. Já jako říct si že, že pojedme s dětma do aquaparku,
tak já tam někoho pokoušu. Jo, já pojedu s dětma do aquaparku, když budu mít jakoby
normální hladinu, (smích) ale, ale když už mám abstinenční příznaky, tak musím se někde
uvázat na špagát a... A když není parťák, tak dneska to dělám tak, že prostě si odjedu na
Sušky a tam si hodím lano do stěny a na žímaru si vylezu pár cest jenom, abych měl prostě
nalezený nějaký metry. Protože to prostě potřebuju, no (smích).
T: Adrenalin, radost z toho, že jsi nahoře?
N: Tak to samozřejmě taky. Ten adrenalin, to souvisí i s tou momentální výkonností, že jo.
Já dneska jak jakoby nelezu příliš, tak vrhat se do nějakejch těžkejch nebo, nebo hůř
jištěnejch věcí, je hazard. To jsem dělal dřív, když jsem prostě věděl, že mám tu převahu,
že mám nalezeno. Dneska je to hodně o tom lezení s dětma, ale samozřejmě chodím,
chodím i s kamarádama, vlastně bez dětí a tak. No určitě radši na tom takzvaně ostrým
konci než na druhým, já osobně sám pro sebe. Jsou lidi, který to maj obráceně, který jsou
spokojený s tím, že lezou na druhým konci. Mám takový kamarády a v podstatě nám to
ideálně funguje. Prostě si vyvedu to, na co stačím a on si to rád za mou dá. Ale adrenalin,
ach, dneska už si občas děláme takovou legraci, že dřív musel člověk jezdit po Evropě
hledat nějaký mýtický cesty, který prostě… O kterejch se vědělo, že teda to je něco a tam si
teda pořizovat ten zážitek. Ale čím je člověk straší a leze míň, tak si zážitek pořídí relativně
levně za barákem (smích). Takže adrenalin si můžeš pořídit i v šestkový cestě tady na
Kozlovech v podstatě (smích) a člověk třeba ani nechce (smích) a stane se to. (smích)
T: Vy jste teď tělovýchovná jednota?
N: My jsme tělovýchovná jednota, ale mám ten pocit že teď je nějakej novej zákon o
nějakejch spolcích nebo co, takže se zřejmě budeme nějak přejmenovávat, ale...
T: A v rámci oddílu, jste horolezecký oddíl TJ Turnov?
N: My jsme tělovýchovná jednota. No, tělovýchovná jednota Turnov, no.
T: A všichni, kdo lezete z tý vaší bandy?
N: My jsme Český ráj teď, nejsme Turnov. Turnov jako takovej zaniknul a to bylo spíš
takový pozadí jako praktický a z nějakejch ekonomickej hledisek a tak dále.
T: Tys minule naznačil, že to bylo takový trochu zmatený s turnovským oddílem, ale neřekl
jsi mi o tom víc.
N: No, to ti říct můžu. Tam šlo o to, že turnovskej oddíl jako jeden z nejstarších
v republice, jestli ne vůbec nejstarší, přemejšlím… Čili věc jako ukrutně tradiční a
v podstatě i úctyhodná, protože opravdu v těch letech padesátých, šedesátejch,
sedmdesátejch polovina reprezentace byla z turnovskýho oddílu (smích). Takže v podstatě
instituce, která by měla trvat, ale pánové právě z týdle generace po válce postavili chatu na
Podháji, lezeckou, což byl nějakej konfiskát po válce z nějakýho lágru někde příhraničního
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po Němcích.
T: No, to bylo někde od Tanvaldu.
N: No, no, no. Takže prostě koupili skládačku a postavili ji na louce pod lesem, ještě od
Aehrenthala z Valdštejna dostali pronájem za symbolickou korunu asi na devadesát devět
let nebo něco takovýho a s velkým entusiasmem vybudovali chatu, no. No a chata, chata
tiše chátrala a po revoluci, když začaly fungovat tržní mechanismy, tak Oreahotels, která
vlastně schlamstla většinu tady veškerých restaurací hotelů a tak dále v okolí, tak si začala
dělat jakoby nějaký nároky na tohle. Že to, že spíš tak jako v zákulisí se toho chtěli
zmocnit jakýmsi způsobem spíš kvůli pozemkům. Ta chata jako taková neměla v podstatě
hodnotu. Asi si představovali, že tam budou něco dělat, nevím, něco strašně výdělečnýho.
No. A v tu chvíli se začalo řešit to, že turnovskej oddí má chatu, s kterou je potřeba rychle
něco udělat, jednak po právní stránce a jednak i po stránce fyzický, protože ta chata se
pomalu začínala sypat, ale nemá peníze, který by do toho umístil. A oddíl Český ráj, což
v podstatě byl oddíl nesrovnatelně mladší, tou dobou starej dvacet pětadvacet let, založil
vlastně na Hrubý skále, kde byla spousta Liberečáků, Jablonečáků a z týdletý strany, ale i
spousta Turnováků. Taky tam fungoval velice dobře oddíl mládeže. Tam byla spousta lidí
dnešních lezců vlastně mý generaci, který do dneška lezou a prostě jsou v oddíle dál. A tam
ty peníze byly. Oni vždycky - tenhle oddíl měl takový podnikavý vedení a právě těma
vejškovejma pracema a různejma věcma si dokázal tu pokladnu plnit tolik, že oni dokázali
prostě to pokrejt finančně... a udělalo se to, že vlastně tydlety dva oddíly udělaly fúzi,
vytvořili největší oddíl v republice, kterej tenkrát měl téměř dvěstě členů, dneska už
nemáme tolik, ale tenkrát tím, že to bylo takhle, tak… A turnovskej v podstatě zůstal jenom
znak, taková ta kavka sedící na kruhu a celý se to zařadilo... Navíc teda tenhle oddíl Český
ráj tenkrát byl členem takzvanýho TSC. To byla taková tělovýchovná organizace, která jak
je hala u integrovaný školy u nádraží, tam v tom byli sdružený judisti a tuším i nějakej
badminton a kdeco. Což zas třeba se dělalo z toho důvodu, že my jsme si tam vybudovali
lezeckou stěnu, v tý hale. Takže se dělali takový prostě různý propojky, tak aby to mohlo
jakoby fungovat, nějak ze zákona. Takže vlastně turnovskej oddíl jako celek se prostě
sloučil pod společným názvem TJ Český ráj a takhle to funguje jakoby dál. A postavila se
nová chata.
T: Ty jsi spokojenej s tím, jak to funguje v oddílu?
N: Jak funguje oddíl? No, asi jo. Tak jako jsou samozřejmě oddíly aktivnější, kde prostě
oddílovej život je prostě jinej a zrovna tak jsou oddíly, kde to úplně umřelo a neděje se nic
a já si myslím, že náš oddíl je takovej střed.
T: Tvůj názor na lezecký stěny? Já jsem se teď setkala s tím, jak to je špatně, když si člověk
nesáhne na skálu. To je prostě sport, sport, kterej patří do tělocvičny a je to úplně něco
jinýho než lezení.
N: No, bejvaly časy, když jsme vlastně tuhle stěnu budovali a byla nová, tak jsem chodil na
ty tréninky poměrně pravidelně a bylo to takový jako opravdu trénink přes zimu, když se
nedá chodit ven. Člověk potká kamarády, a jako vlastně se tam těší a... To jsem si kupoval
permanentku na celou sezónu a chodil jsem prostě třikrát týdně. A dobrý. Nebylo to špatný.
Chtělo to čas, kterej teď nemám. Teď na stěnu v podstatě chodím málokdy. Tudle zimu
jsem byl třikrát někde v Jablonci v Sobotce, s dětma, protože ty to taky baví, že je to prostě
takový... Je pravda, že na tu stěnu přijde spousta lidí, který s tím nemají vůbec žádnou
zkušenost. A tam si to jako vyzkoušej, proč ne, jsou tam půjčovny, instruktoři...
Ne, mě to nevadí. Moje volba je taková, že když mi v zimě někdo zavolá, pojeď na stěnu,
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já se kouknu z okna a zjistím, že tam svítí sluníčko, tak než abych se jel zavřít do
tělocvičny, tak radši pojedu sám bez parťáka si něco vylízt a nechat si přimrznout ruce
někde na skále. Ale, když bude ošklivo a prostě bude jako partička lidí, který chci vidět…
Tak jako je to příjemný. No vzít, vzít děti a tak. Tak.
T: Je něco co by tě ještě napadlo?
N: Nevím (smích).
T: Tak pro dnešek konec?
N: Asi jo. Nevím, už mě nic nenapadá. Takhle jsem nepřemejšlel.
T: Tak ti zatím děkuju.
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Procházka Vladimír, ml.
První rozhovor - tazatelka Martina Marková, 11.2.2014
T: Je 11. února a nahráváme rozhovor k projektu horolezectví v českém ráji a jeho
proměny v 2. polovině 20. století. Já tady mám dneska jako narátora Vláďu Procházku.
Chtěla bych se tě zeptat na tvůj životní příběh. Jestli mi o sobě něco povíš, nejdřív.
N: No, to jde o to, odkaď bych měl začít.
T: Můžeš začít klidně - narodil jsem se…
N: No, tak Českej ráj, tak ono to má souvislosti. Já jsem se narodil do rodiny horolezecké,
potažmo lezecké. To byl můj fotr tady v předválečným období a za protektorátu a potom
fungoval jako dost výrazně a má tady nějaký prvovýstupy. Byl z tý party legendární. Joska
Smítka, Fifan, bratři Chlumové. No a můj fotřík k tomu. Takže to byla taková skupina dost
výrazná.
T: Takže jsi k tomu měl blízko od malička?
N: No, vidíš, to je dobře, že se ptáš, protože- já jsem k tomu měl blízko nějakejma těma
genama, ale neměl jsem k tomu blízko, tím, že bych to chtěl. Na rozdíl od mýho mladšího
brášky, kterej to byl takovej živočich neposednej, a furt čutal do meruny a pak tamhle
běhal na lyžích už jako malej kluk a já jsem byl takovej pecivál a maminčin trošku, si
myslim, z dnešního pohledu. A jako když mě řekli, ať s nima jdu někam do skal si něco
vylízt, tak jsem se ježil, jo, já jsem byl poprvé na skále někde, pravda někde ve svejch pěti
letech, možná ani ne v celejch pěti letech, ale mě to nikdy neuchvátilo. Narozdíl od mýho
bráchy.
T: Takže počkej, takže vás táta bral sebou, když takhle někde lezl?
N: No takhle. Pochopitelně byla to jiná doba. Nejezdilo se autama, takže, když někam…
V sobotu se pracovalo, každou sobotu. Pak po dlouhejch letech, pak teprv byla jedna
sobota volná a to už bylo někde v šedesatejch letech až. Takhle po válce, tak to prostě
soboty byly normálně pracovní. No, takže když tatíci chtěli někam do skal, no tak většinou
tam brali celý rodiny, že jo. To znamená, že maminy si hrály s kyblíčkama s dětma tam
v pískovišti pod pískovcovejma skalama a tatínkové lezli, no, a když ty děti jako najednou
projevily zájem, tak je na něco vzali, ale většinou to nebylo tak jako dneska, že ty lidi,
který dělaj tento takzvaný sport - z mého pohled je to sport - takže ty děti k tomu nějak
vedou, prostě od malička, že by je k tomu nějakým způsobem ne nutili, ale prostě že by je
to učili, byť oni o tom ještě nemají žádnej ahnung. Později se třeba ukáže, že je to ani
nebaví, že by to bez tohodle vlivu nikdy nedělali. Takže to samý bylo u nás. Takže u nás se
to taky jako takle vyvíjelo, že prostě já jsem to nechtěl, no tak jsem nebyl nikam brán, na
rozdíl od mýho brášky, mladšího, kterej najednou, já nevím v osmi letech, devíti letech
honem honem chtěl někam s fotřikem, a pak když mu bylo nějakejch dvanáct roků, abych
nekecal příliš, zhruba dvanáct roků, no tak tátovi za jeho nepřítomnosti jednou sebral lano,
vzal kamaráda o rok mladšího a šli a sami lezli tady ve Skaláku na něco. No, pak dostal za
ucho, že jo, protože holt to neměl, že jo. Nicméně prostě toho to chytlo. A mě to chytlo až
po té, co jsem se přestal vodit za ručičku se školními láskami. Brácha jezdil do skal a já
jsem chodil s holkama tady ze Špéry, když jsem studoval Špéru, no a teprv pak když holt
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to nějak zbuchlo, tak jsem byl děsně smutnej a myslel jsem si…
T: Takže jsi začal lízt někde v pubertě, dejme tomu?
N: To už bylo po pubertě. Když já mám pubertu doteď. Ne zastydlou, naopak v plném
rozpuku (smích). No a teprve poté, co jsem se drbal za uchem a řikal jsem si, ježišmarija,
co já budu dělat. Prostě náplň života, najednu to je šílená tragedie, jako kdyby ta holka
byla jediná, když to byla ta hlavní láska, jo. No, tak fotřik mě říkal tenkrát - on mi říkal
bratře i mýmu bratrovi, my jsme byli jeho bratři - takže říkal: „Bratře, že by ses na to
nevyprd. Co tady seš takhle smutnej. Podívej se jak je venku krásně, pojď s náma do
Skaláku.“ Tak pak jsem se do toho teprv trošku dal, byť jsem byl o „iks“ úrovní níž než
můj bratr, že jo, kterej to někam dotáhl. Já ne. Mě to prostě zajímalo potom spíš technicky
a jsem přemejšlel o těch… Ježišmarija, proč na tohle není nějaká pomůcka, rozuměj na
jištění Teď nemyslím, že by to mělo zlehčit to lezení jako takový, ale kvůli bezpečnosti.
Tak jsem pak začal vymýšlet nějaký vercajky různý a fotříka, kterej v tý době měl kontakty
do světa, tak jsem hecoval, ať támhleten můj nápad, ať řekne ve firmě Edorit, ať udělaj
takovýhle lano, protože mě to napadlo, jo. Táta mi říká: „Ježismarija, to už dávno museli
vymyslet, že jo“. Prostě bylo v tom určitě trošku takovýho toho podceňování, protože holt
jsem k tomu přičuchnul později.
T: Jak jsi to třeba vnímal v dětství? Když táta lezl, bylo to opravdu tak, že táta leze a já
tam opravdu s ním nechci a proč to dělá? Nebo jsi to bral jako součást, jako že je to hezký
být v přírodě, ale nechtělo se ti lízt?
N: Ale mě to bavilo tam bejt, mě to bavilo, v tý přírodě bejt, ale jako ježišmarja, když mě
pak na něco vzali, brácha lezl jak z partesu a já jsem se tam trápil a pak ještě fotřik to osolil
a řikal: „No to je…, jak to lezeš blbě“, jo. Začal mluvit jako takovej ten Němec, kterej se
naučil blbě česky. „To musíš jako mlatý motýl“, jo. Tak jsem nevěděl, co to je. No, to
Gusta Ginzel, rod Ginzelů, z hnojový dům, nad kterejma můj fotřik v padesátých,
šedesátech letech trošku držel ochrannou ruku. Oni to byli neodsunutý Němci, ale málo
platný, na tom Liberecku ta nevraživost byla šílená. My jsme bydleli…, od mejch šesti let
jsme byli v Liberci. Tak tam od malička v podstatě si pamatuju, když jsem si s klukama
hráli na vojáky, tak všichni jsme chtěli betj partyzáni, Rusáci, a ten největší debil musel
být Němec, protože jsme ho pořád tloukli. Takže takhle. A s tím, s tímhletím, s těma
Němčíkama, tak jako mlatý motýl. To znamenalo, když ty Němci neuměli české slovo pro
píďalku a věděli, že to je vlastně, budoucí motýl, ale nevěděli, jak se řekne ta larva, nebo
tohleto, tak říkali jako mladý motýl musíš lízt, jako mlatý motýl. Tak to mě šíleně naštvalo,
tak jsem se naštval, když mě to fotr řek. Tak jsem to pak najednou vylezl to, co předtím
jsem si omakával, jestli to půjde nebo ne. No, tak mlatý motýl.
T: Takže tě k tomu dohnal, aby ses mu nějakým způsobem přiblížil?
N: No jo, ale on mě k tomu nikdy nehnal…
T: Myslím takovým tím hecováním.
N: Jo, ale já jsem tomu vlastně nikdy nepodlehl, to až doopravdy poté, co jsem se rozešel,
respektive byl jsem odejit mou, mou láskou, že jo, jako výrazně, a to bylo jako docela
brutální, no.
T: Abych si to srovnala, tak ročník seš kterej?
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N: Čtyřicet osm. V šedesátým osmým, když přijeli Rusi, tak přijeli na nás…
T: V šedesátém osmém už jsi měl po špéře. Takže jsi dodělal špéru v šedesátémšestém?
N: No, jo.. V šedesátým sedmým jsem dodělal špéru a v šedesátým osmým ještě moje
studentská láska ke mně patřila, na začátku tohoprocesu - pražskýho jara takzvanýho. A
pak to vzalo rychlej konec, protože holt jak to bývá.
T: A to už jste byli tady v Turnově nebo jste byli pořád v Liberci?
N: Ne, my jsme byli furt v Liberci, ale...
T: Takže jsi tady byl na intru?
N: Ne. Protože my jsme tady měli kořeny z jedný i z druhý strany. Takže teď, co bydlím,
tak to je baráček, kterej nechal postavit dědeček, významný to turnovský člověk, o tom by
taky mohla bejt zajímavá samostatná kapitola. Jako táta mý mámy. A z druhý strany potom
zase rod mýho táty, tak jeho teta, která vlastně pro tátu byla víc než máma, protože
maminku měl nemocnou a ta turnovská teta, bezdětná, tak v podstatě fotříka jako
vychovala, prostě se o něj postarala. Tak ty byli tadyhle poblíž špéry. Takže když jsem
začal chodit na špéru, tak bylo automatický, že budu u tety v Ruské ulici. Nyní se to zase
zpátky jmenuje Kinskýho, nebo jaká to je?
T: Já myslim, že Kinského. U Supa je Kinského.
N: No to je ono, to je ono. Hned první dveře za antikvariátem směrem k Supovi, tam jsem
prostě chodil, když jsem byl na špéře. A dole bratranec, tátův bratranec, prostě můj vlastně
prabratranec, byť byl zhruba stejná věková skupina jako já, tak s ním jsem sdílel jednu
dobu v přízemí pokoj a dva pokoje tam měla teta Bóža. A ona to byla hrozně hodná ženská,
ta byla úplně bezvadná. Já jsem se o půlnoci krad domů, že jo. Teď už jsem to měl naučený
přesně ten klíč do zámku, aby to ani nevrzlo. Dovopravdy si myslim, že kdybych byl
zloděj, tak jsem do tohohle baráku mohl bejt mistr světa zlodějů, jo. No jo, jenže úplně
bezhlučně svlečenej, bezhlučně zalejzám do pelechu a teď z vedlejší cimry se ozvalo:
„Vlaďko, počkej já to povim tátovi, a to si nemysli, že mu to nepovim, to mu povim.“ A
nikdy mu to neřekla, že jsem... A vono by mu to nevadilo, že jsem prostě přišel ve dvě
v noci, protože jsem byl randit v turnovských populačních parcích, že jo. No, tak to bylo
nádherný tam…
T: Potom jsi začal, když ztratila ona dívka zájem, tak jsi začal mít zájem o lezení nebo
respektive ses vrátil k tomu, co jsi znal?
N: No takhle. To vyplynulo z rodiny a pak mě brácha říká: „Hele, pojď se mnou támhle
uděláme prvovýstup…A já mu řikám: Ty vo…“
T: Brácha je o kolik mladší?
N: O dva roky. Byl.
T: Promiň.
N: Ne, nic se neděje. To jen na upřesnění, protože brácha umřel, když mu bylo necelej
třiadvacet roků. To bylo jako hodně drsný a tátu to úplně zlikvidovalo vlastně, protože
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mámy, ty si to obrečej, což naše máma taky. Ale táta, že se v něm viděl, jo, tak prostě... Pak
teprve po jeho smrti najednou říkal: „Bratře, ty seš taky sportovec, že jo“. A takhle. Jo ale,
to teď neříkám, že bych na fotříka žehral. Prostě já jsem byl jinej, von byl jinej a holt táta
inklinoval k tomuhle. To bylo naprosto přirozený…Takže v nějakým šedesátýmosmým,
šedesátýmdevátým na jaře, teprve jsem začal tady víc lízt ve Skaláku věci, o kterejch jsem
si myslel, že na ně vůbec nemám nárok se ani podívat, že jo. No, protože, holt… A taky se
pamatuju, jak jsem se ptal bráchy: „Počkej, a na tý cestě, na kterou mě chceš vzít, tam je
nějakej kruh?“ „No jistě, tam jsou dva“. Říkám: „Na to nejdu“. Já jsem se bál si sednout ke
kruhu, aspoň jsem to měl tak vymyšlený, že tam kde je kruh, tam já jako nepatřim. Jako
cesta bez kruhu jo, ale s kruhem ne. Prostě úplně obráceně, než to má logiku, ale…
T: Lezl jsi sám, nebo to třeba byla nějaká ta parta, co lezli s tátou chlapi, tak jestli jste tam
byli jako děti, že bys ty lidi znal, že byste lezli víc spolu, nebo jsi chodil do skal sám?
N: No do skal jsem chodil sám hodně, potom, jako po jistejch letech, jako spíš courat a
fotit. A to se pak prolínalo i s tím, co jsem já lezl anebo kamarádi lezli něco těžšího, já jsem
se pověsil na špagát, poněvadž jsem fotil. To bylo až pak. Ale v těch dobách ranejch, tak
vlastně si pamatuju, že starej Fifan, tady dědeček toho, co má na nahoře na kopci na
Hruštici sklenářství Vodháněl, tak ten Vodháněl mladej, co tam teď je, tak to je vlastně
vnuk starýho Vodháněla, řečenýho Fifana, což byl mýho táty spolublíž vlastně od dětství.
Vlastně ten starej Fifan, v dávnejch dobách předválečnejch mladej Fifan, toho mýho tátu
k tomu lezení vlastně přived. Protože fotřik, jak správně poznamenal šéfredaktor časopisu
Montana, když můj táta umřel, tak montáňák napsal nějakej krátkej nekrolog. Napsal tam,
Chroustův lezeckej začátek je stejně ostudnej jako u Gastona Rébuffata. Protože Gaston
Rébuffat, známý francouzský jméno, se narodil na pobřeží Středozemního moře někde u
Marseilles, no a Chroust se narodil ostudně tady v nížině polabský, protože se narodil
v Poděbradech. Jo, a pak teprve protože maminka nemocná, teta tady v Turnově, pak tady,
pak ty kluci turnovský, že jo, parta a bylo to jasný. Skauti, že jo. To byl skauting. Většina
z nich byla jako ve skautu. Je to možná nějakejch čtrnáct dnů nebo včera v sobotu vlastně
to mohly bejt tak tři tejdny, co jsem tady byl dát dárek turnovským oldskautům, a ty na to
čuměli jak blázni, ale hned věděli o co jde, a sice jak já mám ve škatulích po tátovi ještě
řadu nepřebranejch věcí, jo, tak najednou na mě vypadla skautská vlajka evidentně ručně
doma šitá, že jo, jak se to dělávalo, že to byla oddílová. Tam byla vlčí hlava, protože vím,
že táta byl u těchhle vlčáků nějakejch. Tak jsem říkal, že by... Pak jsem naznačil
oldskautům turnovskejm, že jsem pro ně něco našel a až budou mít nějakou slávu, že bych
jim to rád oficielně předal. No, nechtěl jsem to dát tomu nebo tomu, ale prostě aby to mělo
nějakou úroveň. No, tak jsem za nima tady byl. Oni měli nějakej sraz a tak jsem takhle
předestřel to, co říkám teď, a pak jsem to vytáhl a hned jeden: „No, to je druhá vítězná
vlajka, protože Fifan, Smítka, Joska, ten, co vostal v koncentráku a Chroust vyhráli tenkrát,
a teď řek v kterým roce, datum a todle, „a to je vona, to je druhá vítězná vlajka“. Já řikam,
tak ji tady máte, protože já nevim, co bych s tim dělal. Ono je to… Ano, pro mě to má taky
nějakej význam. Ale tady u vás to bude na správným místě, protože vidím, že vy s tím
nešeredíte, a že to neskončí v popelnici. Tak tady, že jo. Tak si to vzali a měli tu vlajku. No,
takže to jsem se vrátil k tomu, že vlastně tohle byli skautíci a pak postupně chodili do skal,
protože holt když je to tady, no tak na to musej zkusit vylízt. A pak z toho to vyplynulo.
T: Jak to bylo s první prací? Jak moc to byla volnočasová aktivita? Jestli každý den po
práci jsi utekl do skal potom lízt, nebo? Jakoby ten začátek třeba.
N: Já určitě ne. To oni v Liberci taky byly holky (smích).
T: Takže ty jsi pořád bydlel v Liberci a akorát jsi sem občas přijel?
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N: Tak. Ve čtyryapadesátym jsme bydleli v začátku tady u Jizery, pod tím Dalmáckem
takzvaným, úplně dole, jak je to Kotlerovo nábřeží dozadu, tak tam v jedný vile. Dneska
tam je něco přidanýho, ale to byla úplně samostatná vila. A pak jsme bydleli v baráku,
kterej patřil tý tetě Bóže, o který jsem mluvil, že tátu vychovávala a vlastně a starala se o
něj, jako by to byla jeho maminka. A to bylo tady v tý Ruský ulici. No a když mě bylo
necelejch šest, tak jsme se stěhovali do Liberce, že jo. Brácha, tomu bylo ani ne, ani ne
čtyři roky vlastně, on byl vlastně o dva a půl roku ode mě nebo dva a čtvrt roku ode mě.
No, takže do Liberce. A vlastně celej život jsme byli v Liberci. Já teda skoro celej život.
Takže pro mě Turnov není taková srdcová záležitost jako Liberec, protože tam mam od
dětství všechny kamarády, pak party svoje a ten Turnov vlastně holt, to příbuzenstvo plus
ta škola se do toho zamíchalo a ty skály taky. Ale ten Liberec prostě byl naprosto jasnej…
T: Takže lezení nebyla taková ta srdcovka, která by tě přitáhla sem, že bys tady musel být
celej den?
N: Ne to až pak. Ne, to určitě ne. To bratra mýho. Ten, ten furt zdrhal. A … táta, jako byly
některý rodiny, který měli auto už v těch dobách a táta náš nikde nebyl, ten nikdy… Prostě
se po tom moc nepídil. Ale my jsme jezdili vlakem. Pak si teda pořídil motorku, péráka
dva a půl, protože holt to bylo něco. Ojetinu, ale naprosto luxusní. To byl model z roku
sedmačtyřicet, kdy ty sériový Javy pérák vyhrávaly nějakou šestidenní, jo, to prostě byly
neupravený motorky a to… Vynikající práce. No, a já jsem pak byl někde mezi devítkou a
mezi průmkou, mezi špérou jsem byl na nějaký brigádě u bratra Gusty Ginzela, Wolfganga,
kterej začínaj jako inženýr sklářskej v Janově ve sklárně a tak jsem tam běhal s nějakejma
flaštičkama do chladící pece a já jsem tam vlastně v limonádách prochlastal skoro víc, než
jsem si vidělal, protože to bylo za tak malý peníze a tam bylo tak hrozný horko v létě o
prázdninách. Nicméně z toho jsem si uspořil na pincka, z tý brigády. Pak jsem si nechal od
fotřika koupit pincka. Protože jsem se v tom neuměl zorientovat. Tak mě koupil pincka pařeza. Na to jsem si udělal papírky. To je taky velmi zajímavá příhoda. Tady u tátovýho
spolublíže Vorla, Slávek Vorel, kterej na špéře, v době, kdy já jsem tam nastoupil, tak on
tam na tý špéře dělal dílenskýho učitele, protože on to byl dobrej jako… přes železo
zámečník a takhle - určitě to nebyl uměleckej kovář, ale dělal tam prostě v kovářský dílně,
dělal dílenskýho učitele a přišel do školy a tam známá mě tvář a on měl papíry Ten Vorel
měl papíry, protože jeho nějakej příbuznej, myslim, že bratranec, nebo co to bylo, ten co
tady má teď autodopravu Novotnej, že jo. Už to má mladej Novotnej, ale ten starej, to byla
autoškola vždycky a tohle. A starej Vorel, Slávek, řečenej, tak ten měl taky glejt na to, že
může učit v autoškole. A když jsem se, protože jeho syn Slávek chodil se mnou do ročníku
dokonce i na ten samej obor, čili my jsme byli spolu. Teď já jsem někde se zmínil, že si
budu muset udělat papíry na toho pincka, na kterýho jsem si viďál, že jo, no a, a už jsem
byl u starýho Vorla v dílně. A von řikal, no tak… „Ty už ten motocykl malej máš?“ Já
řikam, „mám“. „A kde ho máš?“ Řikam „U tety. Tady táta mi ho sem přivez, že jo.“ „Hm,
tak jo, tak víš co, tak to sem přitlač a já tě vyzkouším a pak ti dám papír a dojdeš si na
inspektorát a daj ti řidičák“. Já přece to nebudu tlačit z Ruský ulice kolem špéry. Navíc
Skálovka odjakživa byla jednosměrka vod náměstí, to už tenkrát byla jednosměrka, no tak
to je daleko, to je blbost. Tak jsem od tety přijel a do protisměru, jo, tam vlastně…, teď to
je zdousměrkovaný, protože tam je vjezd někam do těch, jak je ta hala. Ale tenkrát to už
bylo… značka, že to je, se tam nemá jezdit do jednosměrky, tak už byla na ty křižovatce
nahoře, a já suverénně na pincku přijel před starýho Vorla a von na mě: „To ses zbláznil,
ne, tady je jednosměrka, to nevíš?“ Já řikam: „Vim, ale tam to je daleko.“ Smích. To byl
začátek. Pak mě zkoušel z něčeho, asi tři otázky, řikal, „Hele, to je dobý“. Pak mě dal
papír, ať si s tím jdu na inspektorát a že jsem byl hlášenej v Liberci, tak jsem musel do
Liberce. Tak jsem si přišel v Liberci pro řidičák a on mě říkal: „Buďte rád, my vám
gratulujeme, máte první řidičák růžovou knížečku, žabičko zelená“. Já jsem měl první
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růžovej řidičák v Liberci, z inspektorátu. Bohužel už ho nemám, pochopitelně.
T: Sebrali ti ho při výměně.
N: …při výměně. Pak jsem zpychnul. Takže jsem v Liberci provrtal pinckovi do vejfuku
díry, aby to prostě byla formule jedna.. A přihnal jsem se, tak a teď jedu, a přihnal jsem se
na Pyrám, žádná nová silnice nebyla a na Pyrámu tam stál o motorku, takzvanou
plachetnici, opřenej policajt. To měli takový ty třistapadesátky Javy, mělo to kapotáž jako
nějakej skútr, jo, voni už to pak asi nedělali, protože když fouklo z boku, tak je to hodilo
do lesa, to byla obrovská plocha. On tam tak pěkně stál opřenej, nic nejezdilo, že jo, a teď
já vrrr. To bylo asi půl dne potom, co jsem si ho provrtal. Halt! Kouknul na to, řikal:
„Takhle ne hochu, techničák sem“, že jo, „novej vejfuk, nebo zavařit, pak v Liberci na
inspektorát si vyzvednout techničák“, takže bylo po srandě, jo. To bylo za pár dnů, za pár
dnů všechno takhle.
T: Takže tě to vylepší provázelo už od mládí? Přemýšlet, jak to udělat?
N: No tohle bylo vylepšení doopravdy zajímavý, no. Přitom ono to pak blběji jelo, že jo,
což jsem si tenkrát neuvědomil. No, efekt tam byl vynikající. ……. No, ale to jsem odbočil
trošku od toho Gusty Ginzela. To jako… jestli tě to zajímá teda, jo. Protože… můj fotr byl
od mládí komunista, prostě byl proti náckům, ještě dřív, než nás okupovali. A když si
vezmu že, v devětatřicátým, že jo, když bylo hotovo, tak mu bylo jednadvacet roků a on
prostě měl nějaký sociální cítění.. Teď aby to neznělo jako omluvenka, já jsem s tím
naprosto srovnanej, jo. A byl tvrdě proti náckům, a jdem do nich, jo. Takže tady byla buňka
těch mladejch kluků, který pakněkterý na to taky doplatitli, že jo, že když dělali nějakou
odbojovou činnost, tak prostě holt to blbě dopadlo a… Takže fotřik prostě.. a pak válka,
pak mu ty náckové odkráglovali ty nejlepší kamarády ze skal. Po válce a fotřik, vzhledem
k tý svý sportovní minulosti, protože on nejen že dobře lezl, a on dělal závod, zkušenej, a
nebyl to žádnej máčo na hlavu, že by šel jenom za výkonem, ale prostě byl metodik v tom
a v tom sportu. A takže dostal nabídku a proto jsme se vlastně stěhovali do Liberce, že
jinak von byl učitel, máma taky učitelka. Takže někde začátkem padesátejch let a chvíli to
pak trvalo, nějakej rok, než jsme se hnuli, tak dostal nabídku. V podstatě to byla nabídka,
která se nedá odmítnout. V tý hierarchii, která tenkrát byla, si myslím, že to bylo takový
jako... No, tak on šel dělat náčelníka sportovního oddělení, respektive přesně nevím, jak se
to jmenovalo, na krajským národním výboru v Liberci, což bylo v budově, kde později byl
Skloexport, hned u nádraží ta velká budova, když si stoupneš zádama k hlavnímu vchodu
do nádraží, tak ten levej roh, co bejval Skloexport. Tak tam fotřik byl na KNV. Na sport a
pak postupně, jak se to v tom státě měnilo, tak vznikly výbory Československého svazu
tělesné výchovy. A na ty krajský úrovni, možná že i na okresní, na tý krajský úrovni, ty
vrchní potentáti, to byla placená funkce. Takže fotřik pak dělal nějaký roky předsedu
krajského výboru ČSTV. K nelibosti starýho Jirkovce tady z Paceřic, kterej za mlada se
hnal za mou mámou, a můj fotr ho vyhnal, že jo, protože se mu líbila, a když byl fotr tady
na tom kraji, tak ten tam chodil, protože jezdil na závodních lodích a fotr: „Tak na tydle
sporty my tolik nepřispíváme, hlavně aby děti cvičili, aby byly zdravý“, kolektivní sporty,
taková ta, z dnešního pohledu by se řeklo sovětská metodika, byť ono to mělo svou hlavu a
patu, že jo. Tak jako nemáme prachy na rozhazovaní, tak ano, na todle přispějem, na
dětský hřiště a tamhle, no, takže to naopak pomlouval Jirkovec, že a to jsem odbočil.
V týhle době fotřik prostě byl… Buď to bylo ještě za toho KNV nebo už ČSTV, krajskej
výbor ČSTV, tak ti neodsunutí Němci v Liberci, v Jablonci, většina z nich byli tak napůl
turisti, napůl lezli v Jizerkách. Prostě těch lidí nebylo moc, ale jako byla to komunita, která
těžce nesla to, že půlka příbuzenstva je někde. Oni nebyli některý odsunutý, protože to
nebylypronáckovsky smýšlející plus že to byli nějaký fachmani, který republika takzvaně
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potřebovala, že jo. Takže oni jim všechno sebrali, což byl případ rodu Ginzelů. To byl
starej Ginzel, otec toho Gusty Ginzela, hnojovýho doma. Tak to byl malotovárník textilní.
Měl malou textilku, no prostě oni jim to všechno sebrali, ale nechali je tady, ale žádný
sociální podpory, jako dneska nějaký životní minima a takový. No, a teď ty Ginzelové měli
pět dětí. A nejstarší z nich byl Gustav, kterej pak měl později ten hnojovej dům. No a
Gustav vyštudoval průmyslovku, což mu bylo umožněno systémem a jen ji vyštudoval, a
měl by na vejšku, jako makovice to byla. Tak na vejšku nešel, ale začal pracovat jako
vzorovej předák pro Textilanu libereckou nebo co to bylo, a prostě někdo něco vymyslel,
nějakej vzor, a on to musel zkusil utkat, a jestli to tak půjde vyrábět nebo ne a pak navrhout
nějaký další postup. No, a v týhle době ten Gusta, aby si přivydělal, protože živil svoje
rodiče plus svoje čtyři sourozence, kteří šli studovat na vysoké školy, takže Gusta se
rozhlídl, a kde byl kousekzbytečnýho drátu, tak si ho vzal, ale ne aby ho dal do sběrny, ale
protože doma se drát může hodit. Když rostly houby v Jizerkách, tak najednou byl u nás
doma s dvouma košema hřibů. A máma říkala: „Jé Gusto, co ty?“. „No, tady vám nesu
houby, kdyby se mohly hodit a dostanu pět korun“. Za dva košiky, no a takže takhle. A
v týhle době najednou byl sraz horolezců na Královce nad Bedřichovem, na tom kopečku,
kousek odtamtaď k tý prezidentských chatě. A na ten sraz já pamatuju a dodneška
odtamtaď mám doma takovej památníček, kterej tátovi tam dali starý Němci. No a někde
předloni, Němec, kterej taky nebyl vodsunutej, nebyl přímo z rodu těchhlectěch Ginzelů,
ale spřízněná duše, tak mě řekl věc, kterou jsem ani nevěděl. Říkám, loni, předloni mě to
řekl tady pod Hrubou Skálou, se přijel podívat na starý kolena. Starý pán, prostě pořád
s tím přízvukem, no furt dobře česky, jo. Řikal: „Chroustiku, to jako, to se nám na tvym
fotrovi líbilo, protože v těch padesátejch letech my jsme byli jako lidi druhý kategorie a on
komunista, a v tomhle úřadu a on jako řikal, tak takhle ne, s váma se šeredit nebude“ A my
jsme byli na tý Královce, a já mu řikam, Rudimu: „Rudi, dyť já na tý Královce jsem byl. Já
si to jako kluk pam…“ To byl tak silnej zážitek, co tam předváděli, že si to pamatuju, byť
mě bylo nějakejch osum roků, devět možná. No povídej.
T: Tady v téhle oblasti lezli Němci nejdřív, takže ten vztah byl relativně dobrý, s těma
klukama, který lezli tady?
N: No, no, ano, no. Byl, vždyť jestli jsi viděla to dívídíčko o tý Kobyle, prvovýstup na
Kobylu. No tak se podivej, já myslim, že ho David má. No, tak můj fotr se znal s tim
Kauschkem, prvovýstupcem na Kobylu, že jo. Potkali se v kasárnách, kde on, Kauschka,
Němec, v Mladý Boleslavi v kasárnách byl na nějakým cvičení a on fotr tam byl jako
čerstvej vodvedenec a tam se potakali.
T: Takže tam nebyla nějaká vzájemná nevraživost?
N: Tam byla nevraživost proti náckům. Tam to nebylo národnostní. Určitě, jo.
T: Protože měli Němci jiný styl lezení, takže jestli to nebylo vnímaný těma klukama tady…?
N: Tam samozřejmě byli různý rivality a kolikrát i blbosti z naší strany nebo z německý
strany, ale to prostě byla jedna komunita. Kauschka půjčil mýmu fotrovi, aby mohli někam
lízt, tak jim pujčil nějaký lano, když zrovna nic neměli. Prostě to jako bylo úplně jinak. No
a proč o tom mluvim. Tak v těch padesátejch letech a to co mě… něco jsem věděl sám a
pak mě říkal tady ten Rudi. Já jsem věděl, že můj fotr pomohl znovuzaložit jabloneckej
horolezeckej oddíl, kterej byl jako sekce Alpenvereinu, což maj dneska Alpenverein i
v Praze už maj zase znova sekci, no a takže libereckej Alpenverein, jabloneckej, to byly
silný, doopravdy silný spolky. No a pochopitelně po tý druhý válce šlus, že jo, šmytec. A
oni byli jakoby vyvoraný myši. Protože oni pro ten spolkovej život…, možná měli k tomu
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větší vztah než měli český lidi a navíc bez nějaký ty instituce toho horolezeckýho oddílu
vlastně se to ani nemohlo nebo nesmělo dobře provozovat. A na tý Královce, o který jsem
mluvil, tam se pily píva, že jo, a ejchuchu juchuchu. A pak byly kytary a nějaký zpěvy a
pak mě Rudi říká: „No vidiš, a když to bylo v nejlepším, my jsme tam seděli takle koutku,
nás bylo míň, tak najednou tvůj táta se zved a řek tak a halt, teď vy tady zmlkněte Češi a
teď ať německý kámoši nám tady zazpívaj nějaký německý písničky horolezecký“. A Rudi
mě říkal: „Hele, my jsme byli úplně omámený, to prostě do tý nám doby nám nikdo takhle,
takovýdle pozvání nedal a pak jsme začali zpívat a hrát a pak zas oni a pak my a bylo to
úplně něco jinýho, jo.“ No a pak ten oddíl jabloneckej, no. Takže bylo po roce
osmdesátdevět a některý lidi, který mýho fotra do té doby velmi ctili, tak pak mě řikali:
„Ten tvůj fotr to byl ale komouš!“ Tvrdě. Přitom ve vosmašedesátym, když přijeli Rusi, tak
von jim hodil rudou knížku. Pak málem přišel kvůli tomu o práci. Pak ho zachránil rektor
na vysoký škole, kde předtím dělal šéfa katedry. No tak holt pak nedělal šéfa katedry, ale
udělali z něj asáka, ale tam pak prostě dosoužil mezi svýma, mezi.. a svoji práci mohl
dělat, ale jenom díky pochopení zas nějakýho, kterej v tý hierarchii byl někde, jo, že
vlastně ten systém jakoby se opakoval, byť z druhýho břehu. Ale prostě a tak jsem těmdle
lidem, co mi řikali takovoudle kravinu, to jak jsem říkal: „Tak hele, chceš rovnou do držky,
nebo až pak? Protože todlecto mě neřikej ani ze srandy.“ Prostě všechno se to vyvíjí.
Svýho fotra jsem znal z blízka, kolikrát jsme se pohádali, kvůli, když jsem dospíval.
Komunismus, jestli to je vize správná nebo nesprávná, protože on, už i když se napálil, tak
ještě furt řikal: „No, to jenom to ty lidi blbě dělaj, jo“. Prostě furt ten princip… No, pak
jsme se ňafli. Brácha ten vůbec byl tvrdě, že jo, fotr se (nesrozummitelné) a brácha byl
daleko tvrdší, tvrdší v tomdletom kritizování tý vize, jo, než já. Nicméně takhle, no a
odbočil jsem k tomu Gustovi. Takže fotřik nad nima takhle držel ochrannou ruku, tak jsme
u Gusty měli otevřený dveře na hnojovým domě, když ho pak koupil, že jo a bylo to jako...
Dokonalý vzpomínky na to mám.
T: Myslíš, že ty zahraniční výjezdy, které táta dělal, že mu pomohlo postavení, které v té
době měl? On byl třeba na té Anapurně…
N: On, on zas tolik nejezdil, ale…
T: To ne, ale v té době jich zas nebylo tolik, kdo mohl vycestovat.
N: Tak on, on měl, táta měl tu výhodu, že už z tý první republiky, pak že měl nějakou řeč,
že jo. Prostě že to nebyl zabedněnec a že měl kontakty pak i mezi těma lidma, který byli
odsunutý po válce, ale věděli o něm, že on je holt sice v uvozovkách bolševik, ale že to
není lidský prase, že jo. A on zas o nich věděl, že holt to je blbý, oni jsou odsunutý, ale oni
za to vlastně nemůžou, protože to nejsou žádný hovada. Čili tam prostě byly nějaký vztahy,
takže třeba táta byl po válce v sedmačtyřicátym nebo šestačtyřicátym roce, možná, tak se
otevřeli znova hranice, že jo, tak byl jeden ze dvou státních reprezentantů vyslaných na
průzkum do Alp, že jo. Oni tam předtím nebyli. Takže fotřik od Vaška Chluma, kterej
umřel před třema rokama, tak najednou na mě vytáhl takovej spisek, kterej koupil
v antikvariátu asi za dvě koruny, řikal: „Na, tady to máš“. Já na to koukal jako blázen.
Antek Veverka, s kterým ten můj táta byl, jako první dva Češi po válce v Alpách, tak ten
Antek Veverka o tom napsal takovej spisek. Ono to vyšlo jen ve slovenštině. Jmenuje se to
S lanom a čakanom, edice a todleto je o tom, já nevim, z Turnova do Alp alebo ako se to
menuje a tam je s Vláďou Procházkou na Mont Blanku a s Vláďou tamdle a todle. To jsou
prostě úžasný věci, že jo. Pak tam byl fotřik asi ještě dvakrát. Pak holt přišel vítězněj únor,
no, cvak, že jo. Pak se nemohlo ani do spřátelenýho Sovětskýho svazu, ale když ty Sověti
začali trošičku povolovat příjezdy jinostranců, tak fotr vedl dvě výpravy reprezentační na
Kavkaz. To bylo v tý době, kdy ještě fungoval v nějakejch těch, v tom aparátu ČSTV, že jo,
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a oni mu to svěřili. Navíc on měl bezvadnýho kámoše, kterej dělal na Kavkaze šéfa
jednoho z těch alplágrů. Tam to jinak nešlo, možná předpokládám, že to mají do dneška.
Prostě základna takzvaná alpinistická a jako tady bejvaly rekreační střediska ROH, tak tam
holt horolezci, jak byli ze Sovětskýho svazu nebo odjinud, tak museli přijet tam a tam
dostávali pokyny, jestli směj jít lízt nebo ne, jestli to uměj nebo ne. A když v Moskvě řekli,
že se nikam nepoleze, protože je špatný počasí v Moskvě, tak se nelezlo, přestože tam bylo
slunce. Tak naše skupina zdrhla tenkrát, a pak z toho byl průser. Takže ten šéf Ivan
Čerekov, ten přijel v pětačtyřicátym na tanku do Prahy osvobozovat - a s tátou kámoš. Pak
mám doma s věnováním, to je úžasný, knížečku. To je instruktážní knížečka, kterak
sovětští vojáci se mají naučiti lyžovat ve vysokých horách. Dneska by se řeklo skialp, jo.
Prostě z bojovejch důvodů, takže takový ty základní techniky plužení a todle s obrázkama
a na titulní straně je rytina - to je nádherný - prostě takovej brunátnej strejc, v helmě tady
rudou hvězdu, takhle jede z kopce. No, otevřu to a tam azbukou: Chrustiku, mojmu
drugovi Chrustiku. Fotrovi. A teď já nevim v šestačtyřicátým roce tenhleten Ivan Čerekov
podpis šup. Takže tam pak byl fotr s těma dvěma vejpravama. Pak přišla prodleva, protože
už se změnily nějaký poměry ve vedení toho ČSTV a fotr, protože si nenechával nic pro
sebe, tak jim řikal věci, který se mu nelíběj narovinu, tak pak byl trochu jakoby klatbě, že
jo. Ne úplně, ale prostě…
T: Nešel v liniích, tak jak měl jít.
N: Nešel, nešel. Takže k jeho nelibosti pak jeho hlavní enémy vedl dvě výpravy na
Hindúkuš. Ty první dvě expedice vlastně do vyššího hor než byl Kavkaz a…
T: A ty lidi, kteří byli ve výpravě, si vybíral sám, nebo byli nějako nominovaný?
N: No v tom šedesátymdevátym? Ne, to právě bylo dokonalý. To byla jenom parta. To byla
parta. Právě že do těch výprav předtím to bylo nějak nominovaný, teď ještě všelijaký ty
čachry, kdo pojede a kdo nepojede a takhle. Což se fotrovi vždycky hnusilo a navíc u toho
ani nemohl býti, z jistech důvodů. No ale, v tom… Pak přišel šedesátejvosmej, že jo,
fotřik: „Jé, to je paráda, tak bratře…“. Honza brácha už do Schweizu, já pak s nim taky
někam, že jo, dojednaný, že tam budem pracovat dva měsíce a abysme si vydělali na
kopce. A pak to zbuchlo z jistejch důvodů. Ale to dávám jen takhle do souvislostí. No a
fotřik v tom šedesátymvosmym, tak tady seděli někde na Taktovici s Bohoušem Svatošem
a s dalšíma z tý party, která se pravidelně stýkala a s kým lezl. No a ten Bohouš Svatoš
údajně to vzešlo z jeho úst, on teďka to tak, asi jo, proč ne, že jako chlapy už stárnem, byť
on byl proti fotrovi o patnáct roků mladší, nebo o dvanáct. To je jedno. „Chlapi už stárnem,
pojeďme do Himaláje, že jo. No, teď máme konečně tu móžnost, že jo.“ Šedesátejvosmej.
Tak na tom začli pracovat. Mezi tim teda přijeli Rusi, to bylo někde na jaře v
šedesátyvosmym, přijeli Rusi, vypadalo to, že bude (nesrozumitelné) jenže ono to mělo
nějakou setrvačnost, než to úplně utěsnili, a myslím si, že kdyby tu výpravu připravovali o
rok později, nebo o půl roku později chtěli odjet, tak že už by asi neodjeli. Fotr už byl
v klatbě, tamhleten už byl v klatbě, a tohle, ale v tý mašinérii to ještě neměli tak
podchycený, asi že by to všechno dokázali utěsnit, uhlídat. Tak se jim podařilo odjet a
teprve pak byl problém. Ale…, takže žádný famfáry, ale vyhazovy z práce za odměnu a
tak, jo. Byl to…
T: Ale tak oni si splnili sen určitě v té době.
N: No právě, ale… Ještě ke všemu, to byla ta úžasná drzost, když si člověk uvědomí, že
oni měli na persónu asi 100 dolarů plus slíbený, že budou mít někde v Indii, pokud tam
vůbec dojedou, nějaký klíringový rupie, o kterejch se vědělo, že zas se nedaj směnit za nic
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jinýho, takže oni plánovali, oni vůbec nevěděli, kam jedou, jestli pojedou na ten kopec. Co
na ten kopec, oni nevěděli, do který oblasti. Chtěli do vysokejch kopců, no. Do Hindúkuše
se jim nechtělo, protože tam už byli dvě výpravy. Tak si říkali, aby to mělo logiku tak dále,
takže Gharwalský Himaláj v Indii, že by to měl řešit. Vybrali si podle mapy kopec, na
kterej by asi ta parta vůbec neměla, aby to vylezli. To odolávalo ještě všelijakejm ještě
desetiletí po týdletý český výpravě himálajský, tak to odolávalo ještě nějaký desetiletí, ten
kopec, kterej oni si vybrali. Gao di Shankar se jmenuje. To je, to je nádhernej kopec. Není
to žádná osmitisícovka, ani úplná sedmitisícovka, to je nějakejch šest devět nebo abych
nekecal, možná teď by mě místopisci chytli za hubu, tak mě vyhodej ze školení, ale to je
jedno. Prostě relativně nízkej kopec, ale úžasnej, ale podle mě na tom by si asi vylámali
zuby. No a oni postupně náklaďákem přes země, přes který dneska ne…, neprojede ani
tank, protože všude se válčí, tak oni náklaďáčkem pomalým to proskákali, až se dostali na
vyslanectví v Dillí, kde jim šli na ruku ještě nevyhozený ty diplomati, prostě to byla ta
ještě setrvačnost, a protože konečně zas viděli někoho normálního asi v tědlectěch našich
chlapech, tak jim šli úplně na ruku jako. Oni říkali, chlapi: „To bylo úžasný jako, všechno,
na co jsme si vzpomněli“ a tajemník vyslanectví, když se ptal, no co chtějí, tak oni asi do
toho Gharwalu teda a on: „Proč nejedete do Himaláje, jako dál na východ, jako do
Nepálu?“ No, nemáme prachy, nemáme povolení na kopec. V tý době například japonská
expedice na Everest žádala asi dva roky, než jim dali povolení na kopec, jo. To nebylo tak
otevřený jako teď, že to je v uvozovkách jen otázka peněž, že to tam položíš a štempl a
odjezd, jo. Ale tenkrát, kor do tědlectěch oblastí, který hraničily víc severně, který
hraničily s Tibetemtak tam vůbec nechtěli nikoho pouštět. No a táta řikal: „No, to my
nemáme“, tak ten, ten tajemník řikal: „Tak Vladimíre, tak poletíme spolu napřed, zkusíme
to vyjednat, no a chlapi ať popojednou, a když to seženem, no tak pak jim vybavíme víza a
bude to a oni přijedou potom taky do Kathmandu a pak se pude dál“. Fotřik s timdlectim
tajemníkem odletěli do Nepálu. V Kathmandu za pár dnů získali povolení na kopec, byť to
nebyla osmitisícovka, ale prostě osmitisícovky už v tý době byly, protože oni tam
nepouštěli jako dneska. Třeba na Everst je fronta, tam jde provomájovej průvod. Oni
tenkrát třeba jedna expedice za rok nebo takhle. Takže takový ty kopce z tohohle pohledu
významnosti byly v uvozovkách zabukovaný už a tak jim řekli, tak tady máme
sedumapůltisícovku Anapurnu čtyři, že jo, fotr řek, berem, že jo, no takže dostali štempl,
dostali víza, jedou džípem na hranice, aby jestli tam ty chlapi budou, že jim daj ty víza, aby
s tim náklaďákem mohli přijet, povolení vjezd náklaďáku s krámama, se žrádlem a se
všim. No oni nedojeli ani půlku vzdálenosti vod Kathmandu na hranice a do kopce si to
supí pragovka, že jo, tak na ně zamával, pomalovaná plachta, no a, a tak se začali tlemit, a
jak je to možný, a ty fotrovi kámoši z náklaďáku říkali, no ono to vypadalo, že, když už
máme na tý plachtě načmáraný česká himálajská expedice, tak ten šéf ty celnice a těch
pohraničníků asi usoudil, že nikdo nemůže bejt tak drzej, aby tam jel bez víz, tak řek, ať
jede. Smích. No takže to bylo jedno za druhým. A pak i to štěstí vůbec na tom kopci, že
neumřeli, všichni se vrátili, jo. Ta výbava nevýbava, no to bylo šílený, když si to vezmu
z dnešní…, z dnešního pohledu. Tak nebyly karimatky. Ooni tam šíleně mrzli ve stanu.
Stanová podlážka na ledu nebo na sněhu, jo. To bylo. Dneska by s tím nikdo nejel na
Mácháč ani v létě, jo.
T: Tak tys měl jaký touhy? Tys měl touhy zůstat tady v pískovcích nebo se vydat do většího?
N: Taky, no. Nechceš to radši vypnout? Já jsem měl touhy... Já jsem jako touhy měl
vždycky spíš tak takový ty mimohorolezecký, ale to je jedno. Především, když přijeli Rusi,
tak jsem chtěl emigrovat. Měl jsem kamarády, který byli vyemigrovaný támdle, támdle.
Pak holt se to nepovedlo hned. Můj fotr byl.., vedl horolezecký zájezd, horosvazový zájezd
do Dolomit a do Wilder Keiseru. Autobusem byli ve osmašedesátým srpnu. No a když tam
byli zhruba tejden nebo deset dnů, tak na nás vlítli Rusi. To tam slyšeli v rádiu, takže
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všichni pískli, všechno to slanilo dolů a do autobusu a domu, že jo. Prostě musíme domů,
že jo. Fotřik mě pak řikal: „No, to jako, když jsem o tom špekuloval, tak už jsem vás
s Honzou viděl pod tankama, protože vím, jaký jste, že si to nedáte líbit.“ Což nebylo
daleko od pravdy. Já když si vzpomenu na ten jednadvacátej srpen v Liberci, co jsme tam
vyváděli a když se střílelo na náměstí, jak jsme zdrhli za roh tak tak akorát. No, a to brácha
byl jinde, to jsem byl s kamarádama. Brácha byl na chmelu někde se školou, takže ten to
prožíval někde u Žatce. A ten Liberec byl docela vostrej. No, takže fotřik se vrátil, brácha
se vrátil z chmelu a teď doma porada v Liberci pod nádražím a já řikam: „Tak a pojďte
zdrhnout, jo. Mám domluvený támdle todle todle.“ Prostě jsem hecoval mámu s fotrem, jo,
„Vodjeďme“. Táta: „No, tak máme padesát, že jo, to je blbost začínat někde znova a ono to
nebude tak zlý, že jo. Pak to bylo zlý, ale už bylo pozdě. Tak jsem se snažil zdrhnout
v jednasedmdesátým jsem byl ve Švédsku. Sám, na stodolarový devizový příslib, kterej
jsem jedinkrát v životě vlastně takhle přímo dostal, jo. No, a tak mě to přišlo. Neměl jsem
parťáka. Tak jsem říkal, kam já budu jezdit. A fotr řikal: „Jeď poznej svět, že jo, jeď“. Tak
jsem jel. Tam na mě čekali čechošvédský kamarádi, mimojiné, ee, můj spolublíž, kterej
chodil se ségrou tý mý studentský lásky tady a tak ten byl starší. Ten se o mě postará. Tak
jedem do Norska, hurá a tak dále. Hele a teď já…, byl jsem tam pár dnů a… tiskařina to
byl můj obor to se mě líbilo. Já jsme zdrhnul z vejšky a šel jsem si ještě po prumce udělat
tiskařinu, jo. Takže, když jsem šel zdrhnout, tak jsem si řikal, no, tak vono, ee, bude dobrý
mít řemeslo, že jo. V každým větším městě nějaká tiskárnička a navíc to řemeslo. Já jsem
chtěl jít z devítky na tiskařinu, a oni mi řikali: „Seš blbej, samý jedničky, koukej jít
studovat“, že jo, ha ha ha. No, tak jsem na tu tiskařinu se bumerangem vrátil až takhle…
T: Takže po špéře jsi udělal tiskařinu, a pak jsi šel na vejšku?
N: Já jsem byl na vejšce v šedesátymosmým, devátým jsem byl na vejšce v Pardubicích.
Zdrhnul jsem, pak jsem si šel udělat tiskařinu a v jednasedmdesátym už jsem byl hotovej,
protože jako maturantovi mě odpustili nějaký ty češtiny a tohleto, a odborný předměty. Za
dva roky jsem byl hotovej, jo, no. A čerstvě hotovej tiskařskej, tak jsem byl ve Švédsku. A
říkám: „Chci vidět nějakou tiskárnu“. Čechošvéd, kterej ještě tolik švédsky tenkrát neuměl,
říkal: „Tak pojď, jdeme“. V Lundu, univerzitní městečko, jih Švédska, jsme přišli do
tiskárny. Teďko, promiň, já jsem neuměl ani žblebtnout. Tam, takhle koukám, na todle a
todle, byť to bylo jiný než u nás, nicméně ty principy jsou jasný, že jo. Tak řikam:
„Todlecto je todle, todle je todle“ a ten majitel zpozorněl, no, a než jsme odcházeli, tak
řikal: „A na jak dlouho jsem tam?“ a ten můj překladatel, že jo, v uvozovkách překladatel,
řikal: „No, von je tady jenom na vejletě, von je támdle z toho a to…“ „No, kdyby tady jako
chtěl vostat, tak dneska je pátek a v pondělí montérky a, a může nastoupit, protože jako
potřebuju kvalifikovaný lidi“ a řek mu cifru, kolik bych měl peněž, a ono to bylo dvakrát
tolik, než on měl po roce práce u Alfa Lavalu, jo tam, někde už…, a neděla
nekvalifikovanou práci. Tak řikal: „Ty vole, ty budeš mít víc než já“, jako nástupní plat, no.
Pak jsem si to nechal projít hlavou. Pak jsem si řikal: „No, tak fotra vyhoděj z vejšky“, že
jo, protože to už bylo po tom škraloupu a už nedělal šéfa katedry, nicméně ho nechávali
tam… Tak to bylo další mínus. No, tak toho vyrazej. Brácha - bráchu vyhoděj
z repremanšaftu, von byl jednou nohou v juniorským repremanšaftu horolezeckym, takže
nebude moct to…, no, a mámu tu vyrazej ze školy, a ja nevim, co ona bude dělat, že jo, no.
No, tak, tak jedu domu a normálně si pamatuju, jak jsem brečel. Fakt jsem bulel, když ty
švédský břehy se začaly vzdalovat, Trelleborg se začal vzdalovat. Normálně, já jsem brečel
jak krokodýl, protože mě bylo jasný, že jedu zpátky do klece. No, vidiš a jakej jsem byl
debil. Protože vono to fungovalo přesně obráceně potom. Protože ty rodiny, který neměli
emigranta, to byli ty největší debilové, protože těm emigrantům ty rodiny pak pouštěli,
protože chtěli ty valuty zase přivízt. Prostě fungovalo to přesně proti logice, kterou já jsem
bral jako základ toho, že musim domů, že jo. A kdybych - a to jsou ty kdyby - kdybych tam
113

bejval vostal, tak dneska by byl můj brácha živej, tomu věřim. Protože dialektická
souvislost všeho se všim. Protože on odjížděl do osudného Norska v sedmdesátýmtřetím
roce, a kdybych já tam v jedenasedmdesátým vostal, no, tak oni ty rodiny pouštěli ven
dejme tomu až po třech letech, tak von by byl nucenej hryzat tady nehet ve Skaláku, tím
pádem by byl naživu, protože on se nezřítil o své vlastní vůli, ale on byl zabit. Tady mu
nadávali starý chlapi, tátovi spolublížové, když brácha sóloval, on lezl spoustu hrozně
těžkejch a vošemetnej věcí sám, bez lana,. Oni mu nadávali že kazí ty, který ho chtěj
napodobit, a tolik to neuměj. No, tak dobře. Ale prostě takhle se to nedělá, jenom s lanem,
že jo, no. A pak v tom Norsku s lanem navázanej s lidma, kde jeden ze skupiny…, to už, to
už jako mám zdokumentovaný a nebudu jmenovat, protože to je vošklivý se v tom hnípat.
To dělat nebudu, to už nikomu nepomůže. Ale je to tak, jo. Čili je to ten paradox, že…
Solo, von lezl solo v Tatrách nejvyšší stěnu Tater… Když se podívám do toho deníku, na
naší, rovná se nyní na slovenské, dřív i na naší straně Tater, ehm, nejvyšší stěna devětset
metrů na malej Kežmarák, severní stěna malýho Kežmaráku, kde vede takzvaná
Weberovka, to je klasika, šestková, pak tam jsou postupně nalepený další směry, ale ta
Weberovka, to je takovej, to je prostě pojem, jako tady Káple, tak je Weberovka. No a bratr
čekal na mladýho pavouka Ondru Pochilýho, kterej měl dorazit na Brčálku, na chatu pod,
pod toudlectou stěnou u Zelenýho plesa, no a Ondra nebyl. No a tak on dopoledne vzal
svoji takovou pololásku, pro něj by to bejvala byla láska, ale vona ho furt odmítala,
Blažičku, Agnes Beatrix. No, a tak ji vzal někde na Kozí štít na nějaký plotny, který do
dneška jsou…, jako že to je docela slušnej výstup. K tomu si vylezl sám někde na
Jastrabku něco, jo, prostě takový, že pro normálního člověka už by to na ten dne stačilo.
Vrátili s… a to je na druhý straně toho udolí, vrátili se dolů. No, Ondra nikde, bratrovi byla
dlouhá chvíle, tak v krátkejch kalhotech naběhnul do Weberovky, a to je psaný do
polovičky, v průvodci je to psaný do polovičky, tam se to většinou leze a pak se sestupuje,
většinou se to neleze až na vršek, tak do polovičky ta hlavní jako slovutná Weberovka
šestková, tak je psaná osum hodin, jo. No, bratr byl až na kopci za hodinu dvacet minut, jo,
v krátkejch kalhotech a tam byl zrovna nějakej horskej vůvodce, tam tahal nějakýho turistu
skoro chodníkem, teď brácha se tam vyloup, a von: „Kde ses tady vzal?“ „No,
z Weberovky, no.“ Zmizel do údolí, jo. A ňáký roky po té horosvaz začal udělovat diplomy
i za sólo lezení. Tenkrát bráchovi ty potentáti horosvazový, že fotr už byl v nemilosti, tak
voni mu šli po krku, kde mohli. Možná i to se v tom promítlo, takže bráchovi akorát
vynadali a chtěli mu rozbít hubu… No a jo, vidíš. Takže když si to srovnám, to solo lezení
a toaleto... Ve třiasedmsátym než odjel do osudnýho Norska, tak fotřik psal, základy
horolezectví, tu příručku, že jo. No a dal mi za úkol, protože já jsem trochu fotil, že jo, a
bratr lezl, takže bratr je manekýn a já jsem fotograf a teď mě vyfotíte todle todle todle na
Suškách, todle todle támdle, jak po plotně se správně chodí a nesprávně, správně nesprávě
- paralelní obrázky, no. A na Suškách, jako když si to uvědomim, v půlce jižní stěny taková
ta police pod jižním traverzem, no, tak já tam, že jo, klasickej kinofilm, nějakou minoltičku
malou jsem tekrát měl, tak vyndávám film, dělám si zápisky, že jo. Bratr: „Bratře nějak ti
to dlouho trvá. Já si zatím mrsknu tajdle Majora“. V těžkejch bagančatech, žádný lezečky,
protože fotr chtěl, že jako to je horolezecká příručka, tak ty lidi musej vypadat jako
horolezci. To tenkrát nebylo takhle oddělený, jo, jako tady v lezečkách něco, že jo, no…
Tak von normálně dvojitý nebo vlastně to byly triplexy, tlustý bagančata, to byly bufy. Teď
měl pumpky, červený podkolenky, že jo, a ty, ty obrovský boty vibramový na cestu, na
kterou si málokdo troufne ze současníků, protože ti co uměj lízt na umělejch stěnách
daleko těžší věci, tak jsou zas nervózní, že tam není tolik toho jištění. Jako normálně to
vyčadil nahoru a slez to tím jižním traverzem, kterej budu rád, jestli ještě letos vylezu, že
jo, pětkovým, tak to slezl dolů. Protože holt neměl sebou lano, aby slanil, no a já jsem mezi
tím měl vyměněnej film. A řikal: „Už tám máš film?“ Mám pár fotek takhle udělanejch..
No vidiš, to jsem se nějak rozkecal, ale vono to s tim souvisí, no. A.. jak mi.., jak fotřik
dělal tudle učebnici, tak já jako ten technicky uvažující z naší rodiny, tak jsem jako
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špekuloval najednou o těch, děkuji, o těch pomůckách, který se tehdy používali, nebylo
jich ani desetina těch druhů, jako je teď k mání. A teď jsem si řikal, že jsem radši
nevymyslel tohle, když to je tak jednoduchý. Mě něco napadlo. A potom v létě
v třiasedmdesátym, jak, jak brácha holt ostal v tom Norsku, tak to byl prostě… To nás
zlikvidovalo všechny. Jak říkám, fotra to úplně odstavilo. Máma to obrečela, ale pak se
oklepala rychleji než my. Já jsem se pak úplně na všechno vyprdl, jako do skal, to jako... A
terpv asi po dvou, po třech letech jsem se k tomu začal postupně vracet. Ale začal jsem
daleko víc špekulovat o ty…, protože jsme pátrali, co se tam stalo v tom Norsku, jestli byla
chyba v jištění nebo todle…tak jsem o tom začal uvažovat daleko víc než dřív. A pak mě
napadaly všelijaký vehemetky, který jsem skicoval a posílal do světa, protože odsaď se, na
černo, protože odsaď se vlastně nesmělo nic vyvízt. To je taky finta systému. Nikdo to
nechce vyrábět, to nikoho nezajímá. To je naprosto vokrajová věc. To měla lokomotiva
ČKD, že jo. Ale běda, když to nakreslíš a pošleš to ven, byť to je tvůj nápad, tak to je
průser, protože tys republiku okradla o duševní vlastnictví. Byť to je tvoje duševní
vlastnictví. Ne, ne, ne, to bylo všech. A to bylo na zavření, jo, takže já jsem kolikrát nějaký
modely, který jsem si buď nechal udělat někde v dílně nebo vypiloval doma z překližky.
No, tak holt jsem věděl, že támdleten tirák jede někam, tak jsem to nachystal do škatulky,
k tomu ručně psanej dopis, ať to pošle do firmy Kemp nebo ke Kongovi, (nesrozumitelné)
nebo do Ameriky tamdle. Pochopitelně, že jsem to takhle rozfrcal. Nikdy jsem z toho
neměl nic. Jako útěchou mi bylo, takovou tou hořkou útěchou, že po dlouhejch letech,
jedna firma například za mý šplhadlo získala něco jako je Oskar ve filmařině, tak oni po
pětatřiceti letech po tom mým se tím chlubili. A teď je to tady.
T: Jakej maj krásnej zlepšovák.
N: Jo, ano. Oni to vymlsali oproti tomu překližkovýmu modelu. Nebo takhle to je prostě…
Překližka versus Rolls royce, ale podobně jako před vynálezem kola, kolo bylo čtvercový a
najednou tady je to kolo. Tak to byl přesně ten rozdíl. Tak to byl doopravdy takovejdle
schod, jo. Tak to maj. Pak se mě vysmáli z očí do očí, když na výstavě jsem byl za šéfem
Blackdaimondu a řikam: „No tak víte, tadydle to, to je moje“ a byli jsme domluvený,
protože oni vždycky dopředu. Ne, my dopředu nic nekupujem. A jsem řikal, jo, gentleman
´s agreement, že jo. Tak jako kdyby náhodou jste to vyrobili, tak pak očekávám standardní
odměnu, ne přepočitanou, že v Čechách máme nižší mzdu, ne, ne, standardní odměnu, jako
byste ji dali Američanům. Jasně, jasně. No a pak, to bylo po těch letech, a on řek, ne, ne, to
je náš vývoj. Já: Jak to myslíš, váš vývoj? Tvůj šéf vývojář, šéf toho, jak oni to píšou RND,
že jo, researchment development, jo, tak ten u mě spal v Liberci v obejváku, to bylo těsně
po sametu, ten to dostal, to už předtím jsem to poslal někde naskicovaný, do Itálie. A tendle
to u mě dostal znova, celý paré mejch, no… A pak mě řek: „Ne Vladimir, to je část, součást
kapitalismu“. Tak jsem pochopil, že součást kapitalismu, ano. Nula.
T: Vymýšlel jsi to opravdu, nebo bylo možné, aby někdo jel ven a něco přivezl, a vy jste se
to snažili napodobit?
N: Teď jsem přesně nerozuměl tý otázce. Takhle, podívej. Naprostá většina se kopírovala,
že jo.
T: To jsou ty tvoje články v ? a kolik stehů počítat na to, aby to bylo dostatečně pevný…
N: No, no. No, tak to holt jsme se snažili doma kutit a dodneška v tom lezu. V Tatrách mě
viděli loni horoslužebníci. Oni měli vod Tilaku na sobě bundy. Jako goretex. No né, navíc
oni jsou vybavovaný. To je pochopitelný, že je vybaví. Teď od Meindla boty, helmy
takovýdle a makový, jo. To nebylo loni, už předloni. Prostě o rok dřív, to bylo dvanáct. A
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teďko já na sobě žádnou helmu, větrovku, kterou mě moje žena koupila někde, když jsme
spolu začli chodit, protože ta mě vyhovuje. To je, to je marný, to je taková, taková akorát,
jo. Ono to proprší, ale proti tomu větříku jako do báglu rezerva. Čili takle, tajdle nějakou
starou smičku. Teď sedák, kterej jsem si šil, ale před dlouhejma rokama. Teď tajdle už něco
takový ubroušený, ale prostě já to vim, a támdle přidám steh a támdle a… No a teď my
jsme byli jako dost ve předu a byli jsme ve třech, takže nám to šlo relativně pomalu, a teď
tam šlo o takový slanění do sedýlka nejdřiv a pak teprv pak o vlastní lezení, no a mezi tim
asi patnác chlapů český horský služby, voni asi v tatrách měli prostě nějakej výcvik, že jo.
Teď docházeli a teď takhle na mě čuměli, že jo. Tam kluci už dole pode mnou kutili
nějakej štand, jo. No a tak k nim (nesrozumitelné) a teď my řikali, jo, že můžu k nim už, že
jo, sjet. Tak si sedá do slanění, vidim ty oči, jak na mě čuměj, co, co to jako je. A já řikam:
„Pánové, vy máte všechno funkční, funkční prádlo, goretex a tak dále, jenom já jsem celej
nefunkční a nazdar. Odlez jsem dolů, tam z toho trčely takhle ty nitě, no, ale, tak to
fungovalo, no. Bylo to dobrý. No, a řeknu ti, že jsem si nechal ušít, že už ten můj spolublíž
lezeckej mi několik roků říká, ať se na to vybodnu, že už se mu to nezdá moc dobrý, že jo.
Tak jsem si nechal ušít u jedný nejmenovaný firmy, abych tady nekazil jméno firmy, tak to
neřeknu, významný český firmy, která do celýho svět vozí obvazy. Tak jsem si nechal na
objednávku ušít, protože jsem nekonfekční postava, jelikož pivo dělá krásná těla, že jo,
takže když pudu do krámu, tak si nemůžu vybrat sedák. Protože buď je mi opasek akorát a
mám moc velký nohavice, nebo mám nohavice akorát a krátkej opasek. Tak jsem jim řikal,
u těch co jsou nerozebiratelný, tak řikam, hele tak mi udělejte ja nevim emkový nohavice a
k tomu elkovej vopasek nebo takhle ňák, jo. No a vono to trvalo a stálo to dost peněz,
protože to bylo... A teď, že jo, Přijeli jsme do Tater. Já jsem blbec si to doma neprohlíd, že
to je pěkný, no to je nádhera, to je vono. Přijeli jsme do Tater, já to na sebe chci navlíc, a
ono to na mě nešlo. A řikám si, to jsem takovej idiot, že se neumim oblíct do sedáku? To
bylo přišitý, jak ty baby jsou zvyklý na tom běžícím pásu šít to takhle drc, drc, drc, jo,
todle holt bylo nějak jinak, no tak to tam bylo takhle překřížený. To nešlo. Tak jsem byl
nasranej. Čtvrt hodiny jsem se tam s tim páral, pak jsem si prohlíd, kde není ten
nejpodstatnější popruh, ten jsem přefiknul, abych to mohl rozebrat, opasek od nohavic,
překroutit to a dát to tam. No, ale…
T: Takže samovýroba je pořád lepší.
N: No, tak jsem se vrátil pak k tomu domácímu. No. No, není lepší, určitě není lepší. Ale
paradoxní je, že jak jsi říkala, že jsi četla o těch stehách a todleto. No, to byl. Ale paradoxní
je, že tenkrát, když jsem to tam dal a to už jsem takhle nějaký úvazy šil pro svý kámoše a
no, a…
T: Kutilův koutek nebo kutilský koutek….
N: No, KUK. No tak jsem holt tam napsal takovejdle ten výpočet, ano chápu, že to je, není
vědecký, že to není… Ale ono to nějak zafungovalo. A pak turnovskej tady spolublíž
Termit mi řikal: „Ty to tam máš blbě napsaný, to jako je úplně blbě, tydle výpočty a todle,
to neudrží tolik, co tam píšeš, jo“. Ale pozor, on podle toho mýho vzoru šil pro kamarády
nějaký úvazy. A přitom já jsem v tom článku psal, že tohle je teorie a že je rozumný
výpočet stehů nebo těch švů zdvojnásobit, aby byla jistota, a prostě to tam dvakrát
předimenzovat, a že pak to je svatý. Pozor, ten co mě kritizoval, že to tam mám blbě
napsaný, tak ten to nenásobil dvěma, ale ten to dělil třema. Protože byl línej, jo. To
normálně, to bylo takový… Já mu řikam: „Ty vole, co tady žvaníš, podívej se, vždyť do
toho já bych si ani nesed, natož do toho spadnout“, jo, no. No, takže jako kritika je pěkná,
ale aplikoval to přesně obráceně, no.
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T: Já myslim, že snaha se tam cenila, pomoct ostatním tak, aby si taky dovyrobili svoje
vybavení…
N: Tak to země nějak, nějak prýštilo tohleto, taková ta sdílnost. To je zas postiženost tím
učitelstvím, víš. To mám v sobě asi nějak zakódovaný. Proto jsem pak taky jezdil na kurzy
jako instruktor, že jo, lektor horosvazovej. Nejdřív metodická komise, dlouholetej člen
federální, pak česká, že jo, když se to začalo dělit. Ještě teda za bolševika vlastně už se to
oddělovalo, že jo. Pak byl i českej i slovenskej horosvaz a zastřešenej československym.
No, tak já jsem vlastně v uvozovkách prolezl tydlecty struktury. Nejdřivk, ee, jak tomu
řikali? Bezpečnostní a materiálová komise. V době, kdy nebyl žádnej matroš, tak byla
materiálová komise, a ta se snažila přitlačit k výrobě toho či onoho, jo. Takže například
takhle český karabiny Walter ve zbrojovce, v době, kdy bolševik, řek, že já nevim, z nějaký
takovýdle velký výroby má jít jedno procento do tržních fondů, tak najednou ty fabriky se
snažili najít něco, co není úplně pro ně od věci, že jo, no. Takže takhle karabiny, pak ty
vosmy slaňovací ve Strojmetalu Kamenice. To jsme tam takhle na to pak dávali nějaký,
nějaký panty…
T: Když jste přišli na něco dobrýho a chtěli to protáhnout, tak to taky muselo jít přes tudle
komisi?
N: No, no, no. Šlo tojako ta komise, když pak to mělo jít do výroby, tak tam byla důležitá
proto, protože holt na to nebyly žádný normy. Tam na to se třeba dělali na některý věci
akorát se dělaly nějaký podnikový normy, že jo, aby to teda mělo nějakou fazónu, ale
pokud jde o to, jestli je to funkční s hlediska horolezeckýho a jestli to vyhovuje nějakejm
standardům, který jsme vopsali ze světa vod UIAA. Ta Mezinárodní horolezecká federace,
že jo, která měla svoje normy dřív než byly nějaký euronormy, že jo. Dneska je to tak, že
máš euronormy, který vlastně jsou opsaný z těch UIAAckejch norem. Ale UIAA aby se
zachovalo to, že oni jsou ty hlavní, tak UIAAcký normy jsou vždycky v něčem, v nějakým
maličkým bodě ještě jako tvrdší, jo. Takže například v tý euronormě se nepíše o tom, že
všechno todleto je takle, takle, ale nepíše se tam, že tendle šroubek má bejt červenej, tak u
UIAA se píše, že musí bejt červenej, protože ten je nejvíc vidět, a na něj se musí dávat
pozor, jo. Asi takhle, jo. To teď jako velmi zjednodušuju, jo.
T: Tak bylo to těžký dostat do výroby? Zařadit do plánu něco, co bylo nepotřebný
v uvozovkách?
N: To bylo, to ne. To nebylo těžký. To bylo šílený, to do toho dostat, jo. A ještě když si
vzpomenu na ty stupidní připomínky, například, když začli vyrábět nějak, ty šplhadla, ty
příčňavky na lano, okopírovaný, blbě okopírovaný podle francouzskýho vzoru. A teďko,
když se tam udělaj ňáký zoubky na ten výstředník, kterej se dotýká lana, tak ty zoubky,
když lano je zledovatělý, nebo je u jeskyňářů, to hrozí víc, že je toje voblácený, to lano,
ono se ti to zapatlá, a protože se to zapatlá, a pružinka, slabá pružinka dotlačuje jenom ten
výstředník k tomu lanu, tak tam nevznikne mezi tím lanem a výstředníkem tření žádný. A
ono se to nekousne a ono to nedrží. Prostě přestane to fungovat. Takže mě napadlo, že
uděláme díry, mezi těma zoubkama díry, že to bude jako rošt, nečistota vypadne někam do
prdele, ať se tam klidně napěchuje, ale ona na druhý straně vypadne. Tak jsem to poslal,
jako zlepšující návrh. Tenkrát to myslim byl Motorlet, nebo, co to ďálo za fabriku a poslali
mi psaní, vážený soudruhu, výstředník je nejdůležitější součást, šplhadla nebo blokantu
nebo jak tomu říkali oficielně, takže není možné do něj dělat díry, no a pak se podíváš do
Itálie a tam to maj, a protože se to nesmí kopírovat, protože to maj zapatentovaný, tak to u
Pecla, ee, udělali tak, že, že tam dali dvě díry podélný mezi zuby, jo, aby to vobešli. No, a
to…, ale není to možný tam dát, protože jako, to je kravina, protože to nemělo tu pevnost.
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Co to je za blbost, když to uděláš z dobrýho materiálu.
T: Takže ses sedmdesátý, osmdesátý léta ses spíš věnoval tomudle?
N: No, to už dřív vlastně. Už v šedesátých letech, kdy jsem lezl velmi málo, tak, když mi
to tamdle někde nešlo. Kurnik, vono by to bylo nesportovní, ale teď to by šlo vyřešit
takhle. Široký, šikorý, široký spáře, jo, no. Takže ono, ten princip, kterej mě tenkrát napad,
tak teď se nevyužívá jako k postupu, ale k jištění, že jo. Já… Mě to tenkrát napadlo, kůvli
tomu, když si tady (nesrozumitelné) udělám takhle a sem tam, že jo, zjednodušeně řečeno.
No, tak někde v době, kdy fotr právě, v těch šedesátých letech, konec šedesátejch let, tak
měl hodně kontaků po světě u těch firem. Tak jsem s tátou byl někde v Tatrách. No a byl
jsem v Tatrách s tátou někde a voni šli na něco, na co se mě nechtělo, v době, kdy jsem lezl
jiný. A já si řikam, teď je jich moc a von tam měl nějaký budoucí učitelky, se mě líbili, teda
jako děvčata. Jako že bych tam s nima musel jít někam se sápat, to se mě nechtělo. A byla
mlha, jo, a foukal vítr a já tam byl…, půl dne jsem čekal někde na určeným místě, prostě
nelze odejít vo deset metrů dál, protože už se nepotkáš s nima, že jo. No, tak furt si řikám,
sakra, a tenkrát se mě líbilo, když jsem chodil v Liberci na rally Vltava a oni tam jezdili
těma minikúprama a už tekrát měli ty intercomy, ty měli tajdle v helmě, že tadydle
mikrofonek nebo na krku a v helmě todle. No, vrátili jsme se s tohodle vejletu a já tátovi
říkám, no, vy jste tam na sebe řavali, nikdo jste se neslyšel, já jsem vás slyšel úplně krásně,
ale mezi nima komunikace vázla a zas já jsem na ně nemoh řvát, protože by
(nesrozumitelné) . No, tak řikam, tak řekni u Edelridů, ať udělaj mluvící lano, rovná se, ať
do toho zapředou, slaboučkej kablík, jo, protože vysílačky jsou naprd, to je komplikovaný.
Vlezeš za roh, na těch sedmadvaceti megahercích, co to tenkrát chodilo, to už není slyšet,
byť to má dosah normálně tři kilometry, ale vlezeš za roh, a mezi skály a už to není slyšel.
No tak, ať udělaj lano, ať do toho… A táta mě tekrát řikal: „Ale bratře to je asi blbost, ne,
co když příjde bouřka a todle“. Tak řikam, no, když máš to lano zmoklý, tak to je to samý,
že jo, že ten slabej kablík by to neřešil a v tom laně by byl ten kablík a tajdle co to lano je
jenom zatavený, ta bambulka na konci, tak tam by byl konektor na druhým konci, jak se
navážu, že jo, z helmy mě visí, kablík s konektorem, tak to zapíchnu, a už, už mluvim,
s tim mluvim a slyšim to za každýho, že jo a tahle. A táta: „Ne, to je blbost“. Hele, todle
bylo jak řikám nějakej konec šedesátejch let, to muselo bejt nějakejch…, možná to bylo
šedesát sedum dokonce, jo. A byl zhruba rok osumdesát nebo takle nějak a v tý době už mě
chodil, za mý fotky jsem si nechával posílat časáky ze světa. To jsem si to předplatil tím,
že mi otisky nějaký fotky, nedali mi honorář a řekli třeba, že to mám třeba na čtyři roky. To
byla vzácnost, ó. Tak.. A najednou přišlo nový číslo anglickýho Mountinu a votevřu,
celostránková reklama, mluvící lano. Tam to bylo na…, to, to nebyla fotka, byly tam
nějaký fotky, ale to hlavní to byla kresba jako velmi umělá, že jo, teď takhle jako zvětšený
jako v komiksu, víš, jak když lano jde k tobě, tadyhle byl vidět konektor, jak on ho tam
zapichuje. Tak to nesu fotrovi ukázat. On na to koukal a říkal: „Promiň bratře, no, tos měl
pravdu“.
T: Stejně by to bylo těžký protlačit v tý době.
N: Jo. Podle mě v tý době oni by se na to úplně vyprdli. A taky tohle byla jediná reklama a
od firmy, která byla úplně zoufalá a snažili se asi zaujmout trh a pak už se to nikdy
neobjevilo. Protože asi to nešlo na odbyt, jo. Ale vizionář a fotr: „Jé, promiň bratře, no
vidíš, tys měl pravdu“..
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Druhý rozhovor - tazatelka Martina Marková, 11.2.2014
T: Je 18. dubna 2014 a nahráváme druhý rozhovor s Vladimírem Procházkou mladším,
zvaným Chroustem. My jsme se minule trochu bavili už o tématu horolezectví. Oba jsme se
shodli, že bylo trošičku odbočeno od tématu, ale to nevadí. Chtěla jsem tě poprosit, abys
mi řekl víc o tom, jak ses dostal k lezení. To jsme probírali, že tě to chytlo až po pubertě, až
později...
N: Až později, no.
T: ...ale celkově třeba k tý době, kdy jsi začal lízt, k tý kultuře, jaký to bylo.
N: Jak to myslíš s kulturou?
T: Myslím kultura toho lezení.
N: My jsme si spíš říkali, že jsme pakultura než kultura.
T: Tak bavíme se teď o roce, kdy jsi začal lízt po škole. Tak to je...
N: Šedesát sedm, šedesát osm.
T: .Začátek sedumdesátej nebo přelom šedesátejch sedumdesátejch let.
N: No no konec šedesátejch let. Tak jako já jsem na těch skalách byl už předtím jako a ne
jednou že jo. A nedá se říct prostě často, ale dá se říct, že i dostkrát. Nicméně prostě mě to
nějak nebralo, a spíš jako když mě brácha s tátou hecovali, tak jsem to bral tak, jako že si
napůl ze mě dělaj srandu že jo, protože mě to nešlo tak jako bráchovi a no a pak když
slyšim fotřika, jak říká, musíš jako mlatý motýl lízt jo, rovná se, že ty Němci sudetský,
s kterýma jsme se na Liberecku potkávali, tak tak neuměli tu českou hatmatilku, tak
nevěděli, jak se řekne píďalka, tak věděli, že to je, jako že z toho pak bude motýl, tak říkali
mlatý motýl že jo no, takže to to bylo moje označení mlatý motýl že jo, když mě to nešlo.
Tak jsem se pak naštval a pak se to nějak vylezlo no ale... No dobrá, ale pokud jde o...
T: Řekneš mi, jak to vypadalo tenkrát ve Skaláku nebo v Jizerkách, když jste lezli?
N: Hm. No jako pro mě ač jsme teda od mejch šesti let bydleli v Liberci až donedávna, tak
jako pro mě domovská skalní oblast byl Skalák vodjakživa. A ty Jizerky ty jsem měl děsně
rád a mám do teď rád, ale na courání a ne na lezení jo. Tam tam jsme lezli ňák tak trošku
s kámošema spíš vokrajově, když tady se nedalo protože byla zima nebo bylo mokro a
nesmělo se že jo, ale jako ten Skalák prostě, to mě přilnulo k srdci a Sušky taky, Příhrazy,
Prachov už míň, ale prostě tady ten pískovec že jo.
T: Čím je pro tebe Skalák hezčí, lepší, jiný, zajímavější?
N: Než?
T: Než třeba ty Jizerky.
N: No, takhle to je úplně jinej svět, že jo. Je to takový nežnější. Tam to je prostě taková
větší divočina. Takže to se mi vždycky líbilo velice na podzim. Jako to jsem chodil kolikrát
sám přes Jizerky jsem si prostě zdrhnul z práce a sed jsem na vláček a odjel jsem s báglem
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a pár buřtama a se stativem a dojel jsem někam do Oldřichova nebo do Hejnic a pak jsem
šel přes kopce do Liberce pěšky a fotil jsem si přitom a přitáhnul jsme bůhví kdy a prostě a
teď když foukal vítr jo prostě takový ty živly a to byla romantika. Jako jsem čítával
Kargudovy knížky a Setonovky, na tom jsem vyrostl, jako takovej ten to nebyl přímo
skauting, ale prostě to sžití s přírodou, tam to pro mě bylo v tomdle směru napínavější a
lepší. Pokud jde o lezení a takovou tu pohodu a ty party, tak to bylo nejlepší tady zase,
protože vono vlastně v těch dobách, co ta moje generace ehm se do toho pustila, tak to
bylo naprosto idylický v tom, že tady se mohlo bivakovat že jo, teď pod těma skalama
množství těch děr, v kterejch se dá přespávat a dělat ohníček, když les je plnej dříví, který
samo od sebe padá, prostě foukne vítr a z těch borovic spadnou tlustý větve. Nemusíš
chodit dál než padesát metrů a máš na celej večer topení jo a buřta sebou jo. Takže když
jsme byli holý zadky tak prostě nějakej jedna jedna konzerva lečo dejme tomu na ten
víkend a nějaký levný vínečko a nějakej čaj do ešusu no a k tomu nějaký buřtíky palivo
bylo. No a ehm takže prostě to bylo naprosto nádherný, že ty party tady v těch skalách
prostě se mohly združovat a jako společně vyrůstat jo. To bylo naprosto nádherný, ehm
protože holt při tom lezení tak se chodí většinou ve dvojicích že jo nebo tři lidi dejme
tomu, když je ta stěna nějaká rozlehlejší, tak tam dejme tomu jsou tam je šest lidí vedle
sebe dejme... řekněme, ale většinou se to rozprchne, no a teprve večer zas u toho vohníčku
se to všechno sešlo a teď se vyprávělo že jo a dělala se nějaká srandička no a a kytara,
kytara...
T: Takže je to víc na přátelský bázi než na bázi soupeření partiček?
N: Ale jo tak taky soupeření bylo, takový hecovací. To nebyly rivality ve zlým až na
vyjímky pochopitelně, když se tam vyskytli nějaký pitomci a nedali si říct, no tak pak si
museli dát říct.
T: Takže byl jsi se svým kamarádem. Vyrazili jste, protože jste byli spolu zvyklí lízt. Potkali
jste lidi, se kterýma jste se znali...
N: No, no. Nebo i neznali, ale tak se to... Právě že, ona ta komunita, ono už už to cestování
taky samo vo sobě to byla to byla sociální záležitost, protože se jezdilo vlakem. Teďko
v dnešní době když si to vezmu, že čím víc komunikačních prostředků a mobily a všechno
a každej má aspoň jednoho mobila a k tomu ještě emaily a facebooky a já nevím co. A
nakonec ty lidi se neuměj pořádně domluvit. Tenkrát stačilo říct ve čtvrtek na schůzi že jo.
Tak nejdřív to bejvali takový schůze před klubovnou pak se to změnilo, když nám
zachutnalo pivečko, tak jsme začli schůzovat v hospodě. Jak jinak že jo no a ve čtvrtek se
to sešlo a řeklo se dobře tak v sobotu v sedm nula nula za každýho počasí na nádraží. No a
počasí potom rozhodlo, jestli se otočilo na vlak směr Jizerky, že se půjde courat, což šlo za
každýho počasí nebo se pojede sem někam do Českýho Ráje. A ty lidi tam byli prostě,
pokud někdo neomarodil doopravdy vážně, tak ta parta se scházela. Když to vidím takhle
po těch dlouhých letech vod tý doby co se prostě, co byl vydanej zákaz bivakování, což
bylo napíchnutý na vochranu přírody, ale každej z nás je přesvědčenej, že především v těch
dobách takzvaný normalizace, že šlo vo to, aby prostě rozleptali ty party, protože tam jako
se lidi různě hecovali, vymejšleli, jak by ten režim byl lepší a jak by nebyl lepší a a zpívaly
se různý protestsongy že, což bylo už za války proti náckům a v tý naší době to zas bylo
proti sovětský okupaci že jo písničky. Neříkám, že jenom ty, pochopitelně, že ne, no a ono
se to soudruhům nelíbilo, takže to pak prostě zakázali to bivakování. Pak protože na to lidi
kašlali, no tak pak najednou o půlnoci, po půlnoci přilítla hlídka policajti pomocná stráž
VB a někdo z chráněnky prostě jako za vochranáře jo a teďko kontrola vobčanskejch
průkazů, že jo. Nemáš vobčanku a šup do Rovenska. Jako tam tě dusili někde do pěti
hodin. Mě ne to se mě naštěstí nestalo, ale prostě todle se stávalo. No takže to těm lidem
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znechutili postupně no a podařil jo se jim do dovopravdy to rozbít a pak mezi tím teda
paradoxně ekonomicky se ty lidi většinou vylepšili, takže si koupili nějakej samohyb no a
a bylo po partách, protože jezdili, dva jeli támdle tři jeli támdle jo. Jo, prostě bivakování a
vlak jak byl škrtnutej tak to bylo jinak, jo. No, to jsme teda odbočili trošku od toho lezení,
ale vono to s tim souvisí, no.
T: A todle se stávalo častěji, že by tam naběhla hlídka veřejné bezpečnosti?
N: Jednu dobu to bylo dost častý. Mě, mě to nepostihlo jako osobně. A to pravděpodobně
z toho důvodu, že já jsem se relativně brzo oženil. A né že bych byl podpantoflák, ale málo
platný tak doma malej kluk že jo a nějaká starost uživit rodinu a teď se to hodí, teď se to
nehodí a něco zařídit do kvartýru, jo tak jsem s tou partou mojí už jezdil míňkrát než než
prostě předtím, takže z nějakýho počtu vyplývajícího z teorie velkých čísel, tak se mě to
asi nedotklo jo. Ale vím vo klukách, který tam byly a né jednou že jo takhle někde. A
předvšim vono stačilo, že přišli a začli kopat do spacáku že jo a pes tam štěkal někde a
bylo po romantice že jo.
T: Takže to je začátek sedumdesátejch nebo ta první polovina?
N: No, no no. První půlka a...
T: Ty řikáš, že jste se scházeli před klubovnou, takže se bavíš o oddílu?
N: Tak, my jsme si v Liberci… tam když to teda budu brát takhle, abych to nezobecňoval,
aby to bylo jednodušší, že jo. Tak jako mlaďoši jsme se přimkli k oddílu, kterej se
jmenoval Lokomotiva Liberec. To byl Mamut. No a takže v podstatě tam byla volba. Jako
hlavní volba byla ta Lokotka mimo jiné proto, že to byla už podle názvu, vono se to tenkrát
tak nějak fungovalo, že nevím jakej patronát nad tím měly československý státní dráhy, ale
Lokotka měla pro oddíl vyhražený určitý množství režijních jízdenek, takže my jsem
jezdili na skupinovou režijní jízdenku do Tater a každýho nás to stálo nějakej symbolickej
poplatek, já nevim dvě kačky do Tater a zpátky nebo takhle nebo za pětikačku jo. To bylo
úplně úžasný jo. A takový ty, který měli ve famílii aspoň jednoho ajzenbona, tak ty jeli
úplně zadarmo, jo. A my jsem chudáci museli platit, ale takovýdle cifry jo. Takže v tý době
najednou ehm jsme zjistili, jakou to má výhodu. Na tý krátký cestě nám to nevyšlo prostě
to jsme si šetřili tam tam šlo o počet jo a bylo jedno, jak jsme jeli daleko že jo. Kdyby
bejvaly byly votevřený hranice, tak jsme mohli jet do Španělska že jo, jenž to holt nebyly.
Takže tam ty Tatry to byl takovej limit. A takže ta Lokotka byla naprosto jasná volba, jenže
tam byl naprosto jasnej generační problém. Protože já nevim, jestli v tom oddíle bylo
šestset lidí. To to bylo šílený numero.
T: A ona měla horolezeckou sekci ta Lokotka?
N: Tam byl horolezeckej oddíl. V Loktce byli volejbalisti, tam byli ňáký lyžaři tam byli
támdlety tam byli támdlety. A jenom horolezeckej oddíl ten měl možná, abych nekecal,
možná pět set čtyřista členů jo. Možná, že že to mám v tý palici trošku zkreslený, ale vím,
že to bylo obrovský číslo, kor z dnešního pohledu. A oni zase, jak to v tý sjednocený
tělovýchově fungovalo, čím víc měli hlav, tím větší dostávali zas ňák dotace, ale ne jako
lineárně úměrně. Ale pak tam byli nějaký lajny a a oni když hupli do vyššího stupínku, tak
měli větší procentuelně větší dotace, než by odpovídalo procentům těch členů, že jo. No
takže zas ta jednota vo to usilovala, aby tam těch lidí bylo dost a tahle. A ty podmínky tam
jako organizačně a jinak nebyly špatný nicméně prostě, když si vezmeš, že ehm já jsem byl
z tý naší party vlastně nejstarší, v době kdy jsem byl v tý Lokotce a bylo mě vosumnáct, že
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jo, když jsem tam začal do Lokotky chodit. Brácha tam byl někde vod svejch čtrnácti
předtím už no a pak tam najednou byli dvacetiletý pětadvacetiletý. To proti nám to už byli
starý lidi že jo. Jako dneska když se řekne vo pět let starší člověk voproti mě, to je stejná
sorta, ale tenkrát prostě to byl strašnej rozdíl jo a pak tam byli ty třicátníci a to už vůbec to
byli stařešinové. No ale jenže pak někomu bylo padesát, považ jo, natož sedmdesátiletý
dědci.
T: Tak ono i výkonnostně zase to musí být znát.
N: No bacha tam tam ty padesátníci a takhle, tak na ty my jsme vůbec neměli, že jo. Prostě
to to byli, tam byla spousta machrů dovopravdy nadupanejch, ale pak najednou tydlecty
starší party, tak vyhlašujem brigádu na horolezeckou chatu na Bedřichově. Nás to nebavilo,
nicméně protože jsme v jednou oddíle, tak tam musíme jít. Teď venku bylo nádherně a my
jsme chtěli lízt a my jsme šli prostě pomáhat z našeho pohledu nějaká kravina na chatě jo
no, aby se neřeklo. Pak jsme na to začli dlabat, tak voni prskali na nás, my prskali na ně,
takže to došlo tak daleko. A pak tam ještě byla roztržka. Vlastně jako když no se to dá říct
asi. To už je dost osobní.
(následující část vyprávění si narátor nepřeje zveřejňovat).
T: A byla třeba rivalita těch oddílů?
N: Žádná, takhle jako takový ty ehm rivality animozity mezi jednotlivcema určitě byly, že
jo, protože někdo ti voní, někdo ti nevoní, ale to to jako bejvalo v pohodě.
T: Je to jedno, prostě všichni jste museli být organizovaní a bylo jedno, kde sis opatřil
průkazku...
N: No, no. Jasně no. Takhle já to nechci... vono na na špatný se jako zapomíná že jo docela
to pak přikreje prach a tak nechci kecat že že jako tam nebyly nějaký dohadovačky a
takhle, ale vim, že ve Skaláku jsme měli tahanice jednu dobu, no tahanice. Tak jsme si to
vyříkali. A bylo to kvůli tomu, že jsme si zabrali prostě jednu tu díru, dokud se smělo
bivakovat. No a teď se to někomu líbilo, že by tam taky chtěli bejt. A když jsme tam
zrovna tejden nebyli a jeli jsme někam jinam a najednou voni se tam navezli. Tak my
bacha to je naše. Jak to že to je vaše? No je to naše, protože my tady uklízíme okolo a
takhle že jo. Teď jak se dělá takový to zavírání otvírání Skaláku s tím úklidem jo, to není
nic jako z týdle doby, to je historicky daný, protože ehm už někde v padesátejch letech
nebo v šedesátejch, to jsem ještě ani do toho Skaláku nechodil lízt, ale táta když doma
písknul že jo, dem uklízet Skalák, protože jak tady v lázních byli rekreanti, no tak ty
k tomu měli takovej ten přístup, jdou Skalákem, támdle zahoděj konzervu támdle papír,
haranti tam rejpali jejich do skály. Tak se jim domlouvalo a no a to co se nestihlo vyřešit
takhle za pochodu během sezóny, tak se to prostě pak na podzim uklízelo. Takže starej
Trousílek předjel Erenou náklaďákem a tak jsme to stahovali k cestě. Krokodýlem
projížděla Erena, najednou byla plná a odvezlo se to někam prostě, zlikvidovalo.
T: Jak se k tomu třeba staví CHKO, protože by to měli mít oni ve správě.
N: To jako CHKO od jisté doby tomudle takzvaně dává zelenou že jo, co já vim, protože
todle co se dělalo jako v podstatě spontánně nebo někdo to někde inicioval jako lokálně a a
ono to tak fungovalo, tak poté co nás vyhnali z bivaků a pak někdo písknul a jdem uklízet
Skalák a všichni ať jdou do prdele, když nás tam nepustěj že jo, tak co budem uklízet, ať si
to ty zelení, jak jsme jim říkali bahenní policie, ty ochránci přírody, ať si to ukliděj a
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najednou nás tam bylo pár že jo a mezi tim jeden ze spolublížů mýho bráchy se zhlídnul
v tom, že v Praze moudře založili tzv. Monotematickou tělovýchovnou jednotu. Protože jak
jsem řikal že Lokotka, že tam byli volejbalisti a já nevim tydlety a tydlecty, ehm tak prostě
tam nějakým způsobem se rozdělovaly ty peníze, který na tu jednotu byly určený ze asi ze
státního rozpočtu. Jako do tohodlectoho jsem nikdy moc neviděl, byť jsem dělal předsedu
pak toho oddílu, co jsme si založili v tom Ještědu, ale jako, jak ten ta mašinérie fungovala,
to mně bylo šumafuk jo. Takže jako vo tom bych teď jako se rozpovídával a třeba bych
zabloudil někam, kde to nebylo jo. Nicméně prostě bylo jasný, že se chodilo škemrat. Hele
my bysme potřebovali pro oddíl, potřebujem nakoupit nějaký lana že jo, který zas se
nedaly koupit jako jednotlivec. Prostě tam byl někde, bylo toho málo, tak kolikrát se hrálo i
na nějakej rádoby přídělovej systém nebo jak to fungovalo jo přes to drobný zboží nebo
přes co to distribuovali, takže kór když to mělo bejt z dovozu a teď šlo vo to na to mít ty
peníze, tak furt bylo nějaký dohadování. No a v tý době už jako leckterý ty horooddíly
začly dělat vejškový práce pro různý jezeďáky natírat nějaký silo nebo na panelákách
vodrbávat ehm ty zrezatělý traverzy a natírat to a takhle z lana, že je to přijde levnějc že jo,
než kdyby tam bylo lešení. No a najednou, když se to takhle ďálo, tak ty penízky, který se
vyďály, oficielně touto činností, zapadly do kasy, do velký kasy Tělovýchovný jednoty. A
pak šlo vo to, jak ta jednota s tím naloží, jestli ti s toho dá úměrně nebo neúměrně a
najednou lidi zjistili, že vydělávaj na nějaký, který který nic takovýho nepodnikaj jo. Takže
v Praze Jirka Skandera pozdější předseda ehm ČHS ještě teda za minulýho režimu, tak
dostal nápad a založil Tělovýchovnou jednotu Alpin a kde byl jeden horolezeckej oddíl,
druhej horolezeckej oddíl, třetí horolezeckej oddíl zastřešenej tou tělovýchovnou jednotou,
která byla jako právnická osoba. Tenkrát se tomu tak neřikalo. Prostě tak nějaká organizace
no. A teď ty jednotlivý oddíly holt si sháněly samy nějakou vejškařinu, aby vyďáli nějaký
prachy. A oficielně to muselo jít tam do tý velký kasy. Nicméně se to rozdělovalo klíčem
prostě úměrně k tomu, kolik vyďáli jo. Čili z toho byl nějakej desátek na celkovou činnost
jednoty, což tenkrát byla nějak povinnost taky, ale takhle to fungovalo. A tenkrát relativně
brzo po tom Alpinu, tak se v tom zhlídnul tady Ševl libereckej a že založej tady Pískařskou
tělovýchovnou jednotu Český ráj. To co teď Gomi tady vede turnovskej, Homolka, tak to
je tadle jednota. S tím, že jestli bude mít jeden oddíl nebo deset, to se uvidí, podle toho,
kolik lidí do toho postupně naleze. Ale žádný ehm basketbalisti v tom nebudou, žádný
lyžaři nic, to prostě a vejškařina, která se bude dělat, tak bude směrovaná na to, aby se
z toho mohl zaplatit nějakej zájezd do světa a a takhle no. Takže vono to stejně pak
nefungovalo, jako ehm tak aby ti, který se nejvíc snažili pracovně, aby taky nejvíc jezdili
že jo. No prostě tenkrát i politika v tom ještě byla že jo určitě taky nějaká, byť míň než na
nějaký centrální úrovni jo prostě a a to, že někdo je šizuňk a někdo není jo a a nějaká
defraudace tam pak byla, ale tím že ten Ševl a spol to chtěli takhle založit, tak šlo o to, na
co to jako navlíct, aby jako to ČSTV posvětilo jo, protože v Praze to mělo nějaký
souvislosti a důvody a tady nějaká přelidněnost v jedný tělovýchovný jednotě nebyla
taková, aby na ČSTV na to kejvli. Tenkrát jako jedna z věcí, kterou navrhli, že tadle
jednota si vezme pod patronát otvírání a zavírání Skaláku úklidy a todleto. Což v tý době
už bylo prostě jako ehm to spontánní, vo čem jsem mluvil, tak už bylo prostě utlumený. A
takže jako jedna z prvních akcí prostě při založení nebo po založení tý jednoty, tak bylo
otvírání skal pak zavírání a jako todlecto se tradičně dodržuje doteď jo no. Takže ehm no
teď jsem možná utek zas někam trošku. Kdyžtak mě pak zas nahoď na kolej nebo se zeptej
na něco jinýho.
T: Ty jsi mluvil v rámci TJ Lokomotivy o výjezdu do Tater v sedmdesátým prvním. Jak to
bylo? Vy jste si navrhli, kam byste chtěli jet, a dali jste to na schválení výboru?
N: To to jsme nemuseli, to jsme si naplánovali. Prostě dostali jsme přidělených do oddílu já
nevim kolik režijních jízdenek, který měly nějakej, já nevim kolik se vešlo lidí na jednu
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jízdenku režijní. Nějakej klíč tam byl. No a tak se řeklo předsedovi, hele tadle naše parta,
my by jsme tam chtěli jet za čtrnáct dnů. Máme zajednaný někde buď bydlení na chatách
že jo, nebo tenkrát ještě povoloval dokonce Tanap povoloval taky stanování na několika
málo místech. Muselo se to hodně dlouho dopředu objednat, takže pak tam bylo nebezpečí,
který často se potvrdilo, že na ten termín, ehm když se tam přijelo, bylo blbý počasí že jo.
To bylo neměnný potom. To prostě bylo naplánovaný a basta fidli. No nicméně se to takhle
praktikovalo no a pak prostě se vodjelo a ta jízdenka se ve vlaku že jo, to bylo tenkrát
nějaký propisovací, voni si z toho vzali něco a pak ta jednota to někde vykazovala. My
jsme to odevzdali...
T: Takže vy jste si domluvili něco a doufali jste, že s tím nebude problém. Dostanete
jízdenky a vyrazíte.
N: No, no no on nebyl problém tenkrát, jako to to fungovalo dobře, prostě mohli mít
problém takový ty hyperaktivní jako že. Jenže voni se zas mohli přimknout k jiný tlupě, jo
jako to to nebyl takovej problém. Prostě jelo víc lidí najednou a bylo to no.
T: A třeba podpora při zahraničním výjezdu, když pak bys chtěl někam. Byla tam nějaká, že
by opravdu fungovali jako pomoc?
N: No tak to ne. Pokud vim, že tak vůbec byl problém jako vyjet že jo. No a do světa
jezdili jenom vyvolený. Doopravdy.
T: Tak to jsou takový ty organizovaný výpravy?
N: No jednak jednak. A individuální výjezdy, těch bylo minimálně, ale ty povolovali ehm
třeba členům repremanšaftu nebo jinejm výkonejm, protože ty repremanšafty... Jednu dobu
byl repremanšaft, pak zas nebyl pak bylo tzv. Výběrový družstvo mládeže, pak zas... To
vono se to furt měnilo vod toho vosmašedesátýho, já nevim kolikrát, že jo, protože přijeli
Rusi. Slováci si mezi tim dokázali vydobít federalizaci republiky, že jo. Takže najednou už
nebyl jenom ČSTV ústřední výbor v Praze, ale ještě byla Česká tělovýchovná organizace a
Slovenská a systémem nějakýho pavouka a pyramida dolů, tak tam prostě pak byly i
národní jako ty... federální horolezeckej svaz. Kdysi tomu říkali horolezecká sekce
ÚVČSTV, pak teda horolezecký svaz ÚVČSTV jo, no ale prostě no... A zrovna takhle, jak
se měnilo todleto, ehm tak se tak tam kolísaly i ty nějaký repremanšafty, nerepremanšafty a
takhle jo. Ale dovopravdy do toho světa se dostalo jenom pár lidí. V týdlectý době hlavně
jo, kdy kdy to bylo to jako nejvíc utípnutý, to znamená po tý ruský vokupaci, než pak za
začlo trošku jakžtakž nějaký uvolňování. Ale to uvolňování ehm to to trvalo strašně dlouho
pro ty individuální výjezdy...
T: Ale přece jenom byla pro ně nějaká záštita v Tělovýchovný jednotě, že by jim opravdu
pomohli nějakým způsobem a protlačovali to, aby ty lidi mohli vyjet?
N: No tak to to se určitě dělo, že zas ty tělovýchovný jednoty se chtěly pochlubit, že tam
maj někoho výkonnýho, tak že tlačily na ty ústřední úrovni nebo na ty národní, a pak na
ty... protože tam na každý tý úrovni ještě bylo nějaký zahraniční oddělení že jo, který
rozhodovalo jestli jo nebo ne. No a já s timdle mám osobní zkušenost jako docela
napínavou. To jsem myslim řikal Davidovi, jak jsme jeli do Prahy do tý knihovny. Protože
né že bych byl výkonej extra, ale jednu dobu mě to bavilo tak a už jsem lecos si taky vylezl
a chtěl jsem se podívat do světa naprosto logicky že jo. A v Tatrách jsme byli relativně...,
tam jsem bejval některý roky dvakrát že jo neli třikrát někdy, že jsem jezdil na kursy zas
tam žvanit něco vo jištění a takhle. No takže ha aspoň do Dolomit, aspoň támdle jo. No a
124

takže výjezdy repremašaftu, že zájezd repremanšaftu do Alp v tom a tom období pro mě
mínus že jo. Expedice do vysokejch hor tam bych se ani… čili nula. A najednou koukám,
že támdleten jede ve třech lidech nebo ve dvou lidech nebo čtyřech, že odjeli támdle,
támdlety odjeli do Ameriky v pěti lidech. A to byl začátek osumdesátejch let jo. V těch
sedumdesátejch to bylo úplně tak ňák hodně utlumený. No možná konec sedumdesátejch
už takhle možná někdo odjel no. Líp by to věděli lidi, který do toho, který u toho byli, že
jo. Ti to třeba zas tak nepovědí jo. No a najednou mě a mýmu kamarádovi blízkýmu bylo
líto, že jako nikam nejedem jo. Jo pak ještě začli, vidiš to s tím má souvislost, protože tam
vznikla moje blízká zkušenost, která mě pak pomohla k tomu dalšímu stupínku. Takhle
najednou se začalo jezdit do světa, že odjel autobus jo jeden nebo dva autobusy za sezónu
jako na oddílovou výměnu nebo takhle. Takže příklad, náš příklad, kterej se stal, náš
horolezecký oddíl tady Ještěd Liberec sehnal pozvání pro čtyřicet lidí do oblasti Tiati, to je
jedno jo, prostě za západní val.
T: A to jsme teda na konci sedumdesátejch zhruba?
N: To jsme, to už je to už je začátek osumdesátejch todle jo. Ale ten princip, o kterym já
mluvim, kterej já jsem zažil v tom. Ono se to táhlo vod nějakýho osumdesátýhodruhýho
roku a možná osmdesátýho prvního a v osmdesátým třetím se odjelo. Takže tenhle systém
podle mě začal fungovat už někde před koncem sedumdesátejch let jo možná i dřív, ale vo
tom já nevim. A takže v našem oddíle dejme tomu bylo šedesát lidí. No to je paráda, máme
pozvánku pro čtyřicet lidí ano, žádný kapesný, každej žrádlo sebou že jo, zajistit autobus a
tak dále. Ale toho se chopila šikovná pražská parta takovejch takových těch výš
postavenejch důstojníků horosvazovejch a řešili to tak, že oni zajistěj autobus a tak dále.
Protože se jedná o výjezd do zahraničí, kam je obtížní dostat i repremanšaft, takže nakonec
tomu oddílu, kterej zajistil to pozvání přes svý kontakty, tak tam v autobuse nechali dvě
nebo tři místa. Třicetvosum lidí doplnili dejme tomu nějakejma reprezentantama, pak
takovejma zasloužilcema, který zas s kterýma se znali a tak dále jo. Aby to neznělo jenom,
že to byl jenom hnus, to určitě nebyl jo, ale prostě byl to obraz tý doby a bylo obtížný
prostě někam odjet jo. Čili já já zasloužilej člen, protože zakládající člen TJ Ještěd že jo, a
já bych bejval na ten zájezd vůbec nejel, na ten kterej byl napíchnutej jako na ten náš oddíl,
protože holt tam se zase hodnotilo, kdo má nějakou výkonnostní třídu, což jsem já v tom
oddíle určitě nebyl nikde ve předu jo. No a když tam najednou, tak to je jednoduchý, když
se tam mohlo dostat dva nebo tři lidi, a já bych byl dejme tomu v tom oddíle výkonnostně
patnáctej, no tak to bych tamty musel postřílet, abych se tam dostal. No takže nakonec já
na tendle zájezd jsem jel, protože v tý době už jsem jako nějaký roky pracoval dost
intenzivně v tý metodický komisi a bezpečnostní materiálový komisi. To bylo propojený.
Materiálová, protože žádnej matroš tady nebyl na trhu, tak my jsem zas v tý komisi řešilo
to vytipovat na našem trhu výrobky, který se pro lezení hoděj, udělat nějaký testy,
doporučit to, tlačit na výrobce, aby teda pro ty horolezce něco vyrobili. No to to byla
pakárna úplná jo. No nicméně voni to na tom horosvazu hodnotili tak, že čas vod času
v takovýmdle autobusu nechali jedno místo pro nějakýho takovýdleho tajtrlíka jako jsem
byl já s tím, že jsem si to musel zaplatit, ale moh jsem jet na čtyři tejdny někam že jo. A
k tomu mý dva kamarádi z oddílu, na na který na který přišlo to pozvání a k tomu dalších
pětatřicet nebo šestatřicet lidí, který s náma neměli co společnýho že jo. No a teď, když
jsem viděl, jak to takhle funguje a pak jsem věděl, že jezdí tajdle Landšmíd, chudák
nebožtík co vostal v Americe na West Arrow, ten co se mu říkalo českej Messner že jo, ten
byl nadupanej. Sólo prvovýstupy na Ama Dablam a já nevim kde, prostě machr a takovej
samorost a bezvadně vyprávěl. Když někde uděl přednášku, tak to za to stálo. Byly prostě
plný auly na liberecký strojárně, když von se vrátil vodněkad a teď tam pustil diáky a teď
tam šťavnatě k tomu povídal, a ještě to bylo tak na hraně s tím režimem. No jo ale von
jezdil furt, tak jsme si řikali, jak je to možný, že takovejdle chlap, že jako si pouští hubu na
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špacír a stejně jede že jo a my jsme takový hodný a nejedem nikam jo a Rak jezdil že jo a
támdlety jezdili a Pražáci těch jezdilo, pak už v tu dobu jako třeba ve dvouch lidech nebo
sólo odjeli, že tam maj kamarády jo. Rak na ty expedice s Italama, to mu zařizoval Jirka
Novák, kterej se skamarádil s Talošema a prošlapal tam Rakovi cestičku. Tak z toho pak
vznikla už taková nějaká ne mašinérie ale prostě takovej systém, kterej nějak fungoval, a
ten tomu Rakovi to umožnilo ty výjezdy do světa a nakonec teda že jo z něj jeden
z dnešního pohled jeden z nejlepších, jednu dobu úplně nejlepší himalájskej náš horolezec.
Ale podle mě jako takovej ten současnej sběratel osmitisícovek, ten Radek Jaroš, tomu
Rakovi nesahá po kotníky, protože to je sběratel těch vrcholů daný výšky a jde tam
normálníma cestama a tam, kde choděj ty štrúdly lidí a todle, zatímco ten Rak
v sedumdesátymsedmym už udělal nějakej prvovýstup že jo světovýho významu, né na
vosmitisícovku, ale na téměř sedmitisícovku na Kalanku v Gahrvaslkým Himaláji a to
mělo prostě vohlas v celým světě jo čili až pak šel na horu jo takže prostě ano klobouk
dolů a prostě jezdil furt no tak člověk se nemoh divit že jo no tak dobře tak si řekneš, je to
proto, že von je dobrej na druhou stranu to to je takovejdle ping pong že jo. Pak je eště
lepší, protože zas se tam dostane a zas má teda když je nadupanej tak má šanci teda vylízt
něco dalšího a pak byla ne neřikám kvantum lidí, ale prostě byli lidi, který mohli v daný
v podstatě v daný době docílit třeba téměř toho samýho nebo třeba ještě lepšího, ale nikdy
se nedostali tak. A teď k tomu principu, Tak nám to vrtalo v hlavě jo pak jsme se poptával
z těhlectěch kluků, s kterýma jsem byl v kamarádským kontaktu. Tak pak někde sedíme u
pivka a všechno uvolněný a kdykoli jsme zabrousil na todlecto, tak z nich nevypadla
klíčová informace jo, protože to už byla uzavřená parta, takže voni se báli vo to, aby se to
nerozkřilo moc, aby po tom někdo neskočil na tý centrální úrovni. Takže jediný, co jsem se
dozvěděl že, že bych musel mít sportovně technickej souhlas. Toto bylo takový okřídlený.
To znamenalo to, že jsem musel já doložit, jak jsem dobrej v horách, co jsem všechno
vylez, jestli něco dělám taky pro tu organizaci, jestli jsem společensky spolehlivej
angažovanej a tak dále. Čili člověk na sebe musel napsat životopis a neřikám ho úplně
zkreslit, ale třeba si ho i mírně vylepši že jo no. Takže mě to nedalo tolik práce, protože
jako pro ten horosvaz jsem něco dělal že jo takže tam to bylo vlastně v metodický komisi
vod roku takhle v tydlecty v tydlecty cvičitel týdle třídy bla bla bla jo na to na co jsme
sehnali pozvání tak ano tak na to to stačilo, ale protože mě vadilo, že, když se pošle
pozvání na ten oddíl, jo tak vodjedou dva lidi z oddílu a čtyřicet navrch nějakejch jinejch,
nebo když bychom sehnali pozvání pro nás, byť tam chceme jet jenom my dva, ale vono to
přijde přes oddíl a my jsme tam jenom jako napsaný, tak řikali, no tak voni to chňapnou, a
pošlou tam jiný lidi. Že jo Prostě pozvání přišlo a pošlou tam... Takže jsme vymysleli
takovou věc s kámošem, že von pře svýho emigrovanýho kámoše v Rakousku sehnal
pozvání. To je rok vosumdesátři po zájezdu, na kterym jsem byl. Na jaře jsem byl
v osumdesátymtřetim na tom zájezdu, jak proběh tímdle principem, jak jsem o tom mluvil
a pak s jídlem roste chuť a pojedem na podzim do Dolomit aspoň na dva tejdny. Tak jsme
hned po tom zájezdu začli jako makat na tom sportovně technickej souhlas souhlas souhlas
souhlas že jo. Proběhlo to jo a takhle to pozvání ale nepřišlo od oddílu, ale vod rakouský
horský služby Bergrettung jo a přišlo osobní pozvání mě domů na moji adresu, moje rodný
číslo nebo co tam muselo bejt napsaný. To samý tomu kámošovi a nebylo tam, že pro
někoho dalšího a z tohodle a tohohle oddílu, to jsme tam vynechali. Prostě osobní pozvání
a teď jsme chtěli ten sportovně technickej souhlas a na horosvazu na to koukli a řekli, no
počkej, ale to s náma nemá co dělat, to není vod horolezeckýho svazu, to je od horský
služby, takže do toho má co mluvit horská služba a když nebudou proti, tak pak teprv
můžete přijít pro ten sportovně technickej souhlas žádat. No takže tenkrát dělal náčelníka
celostátního jako čes... československýho Gálfi starej Ivan, kterej zase se znal s mým
fotrem že jo. No tak jsem to poslal Gálfimu to svoje i toho od toho Větra no a napísali
němáme pripomienok štempl horská služba. To jsme zas šoupli na ÚVČSTV že jo a pak
najednou mně Vítr volá do práce, my jsme v Liberci dělali kousek vod sebe, ty vole máš
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to? Mě to teď přišlo. Já říkám, mám to jo. Tak jsme se sčuchli na jednom z našich pracovišt
hned jo. Teď jsme jásali jak malý děti. No a teď na to tak koukáme a teď nám to začlo
docházet, co to je za podvod, že jo. Protože tam bylo napsaný všechno, jako že se nám
uděluje sportovně technickej souhlas bla bla bla a odůvodnění a štempl (nesrozumitelné) a
míru zdar jo a já nevim co a nakonec byla věta, že tento sportovně technický souhlas nelze
použít jako podklad pro vybavení cestovních dokladů. Jinými slovy jsme řikali ty vole,
když s tím příjdem v Liberci na pasovku, tak s náma vyrazej futra hned, to tam ani
nemusíme chodit. A mě to najednou v tý palici nějak secvaklo. Vzal jsem telefon a volal
jsme na ÚVČSTV tý sekretářce horosvazový že jo. To zvedla, já řikam, ahoj Věru my ti
moc děkujem, že si za náma… ona to nebyla její zásluha, my ti moc děkujem, že žes nám
byla příznivě nakloněná, že máme ten sportovně technickej souhlas, ale víš co, prosim tě,
my s timdle přece nemůžem přijít na pasovku, pošli nám to bez tý věty. A z ní vypadla
skvělá informace, víš ale my to neradi děláme. Jo neřekla, že to nedělaj no a a už jsem ji
měl na háku a řikám, hele já ti slibuju že nezdrhnem, přivezem ti grapfu a a už mě huba
jela jak šlejfíř. Za dva dni jsme měli papír doma bez tý věty. Šli jsme na pasovku, tam nám
dali výjezdní doložky a tradá že jo. Vodjeli jsme vlakem do Klagenfurtu. Tam už jsem měl
přistavenýho Mirafiora s nadupaným motorem a s nějakýma jedovatýma brzdama. Já
tenkrát měl tráboše a do toho přiskočil. Pak se mi to strašně líbilo. Jsem jel v noci relí do
Dolomit že jo, no stíhací jízda jo. To byla nádhera no.
T: Takže stačilo vědět jako na to...
N: No ale tadle informace z nikoho nevypadla a pak pak mě řikali, dokonce i ti jiní, nejen
ona, ale proboha nikomu to neřikej, jak jak toho bude moc, tak jo no...
T: A teď osobní otázka: nechal sis to pro sebe?
N: Tenkrát jsem si to nechal pro sebe, ale ne dlouho. Pak jsem to jako nějakýmu dobrýmu
kámošovi prásknul možná za rok možná za dva, to už nevim, ale rozhodně jsem to netutlal
jako na furt jo. Nehledě na to, že pak jsme se někde uvolnili z něčeho a pak kecá všechno
že jo...
T: Takže to bylo tajemství těch, co vycestovávali.
N: No a když si vezmeš...
T: Nechtěli todle moc rozšířit, aby nechtěli všichni...
N: No no. Musel si na to člověk sehnat prachy. Pak tam ještě při tomdle vejletě krátkým, z
kterýho jsme měli radost, tak ještě byl ten problém, že, no to byl zážitek obrovskej na to
nezapomenu, že na autě bylo emigrantský číslo. My jsme přijeli na lajnu. Teďko že
v Rakousku byl tenkrát výrazně levnější benzín než v Itálii a my jsme chtěli Cime di
Lavaredo vyhlášený a z toho Klagasu buď jsme mohli hupnout rovnou do Itálie jako a po
italský straně tam dojet a nebo tam jak je jsou pohraniční kopce že jo a nebo po rakouský
straně podél kopců a pak hupnout do tý Itálie. No takže jsme zvolili tudle kvůli benzínu. Je
to levnější. No a to bylo takovejch nějakejch zhruba dvěstě kiláků z toho Klagasu dojet tam
na ten přechod, kterej už byl blízko našich vyvolenejch kopců že jo. No a najednou se
zašprajc nějakej Taloš, koukal na to numero na autě a řikal, zelenou kartu nebo něco, což
běžně nekontrolovali a když viděl, že je to emigrantský číslo, tak to chtěl vidět. My to
neměli, což ten Pašík, ten emigrant, kterej půjčil to auto, jel s náma že jo, tak a zařídil to
pozvání, tak todle neměl no. A to byla nějaká sobota večer nebo jestli to byla neděle, ale
takhle víkend jo, zavřený ty pojišťovny a todle a my měli výjezdní doložku, nám to
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vystavili asi na vosum dnů jo. Takže jako teď to cestování, no tak od hranice k hranici
osum dnů nebo devět já nevim čili máš tejden jo. No a tak jako jsme se ho snažili ukecat.
Pak moudře my dva s těma našima československejma pasama mu řikáme, no ale my
máme doložku, my to máme povolený jenom na tejden jo. A von se rozzuřil, ty doložky,
takhle co jsme mu ukazovali, to hodil stranou, to ho vůbec nezajímalo, rozklap pas tam, co
jsme měli italský vízum že jo, máte to na dva měsíce, tak ze mě nedělejte blbce a koukejte
mazat a vyhnal nás z hranice a bylo to. Tak jsem hupnul za volant. Jako z hlediska toho
zážitku jízdního to bylo velmi dobrý, protože to už byla tma, a teď zpátky tou samou
cestou a to byla taková technická silnička a ten Mirafior ten šel jak z praku a ještě to mělo
takový ty dneska se těm brzdách nedivíme víš, ale jako když člověk přesed z trabanta do
tohohle a teď to fakt mělo hodně dobrý brzdy a teď jak to ještě mělo tu dynamiku a dojel
jsme někoho, koho bych chtěl předjíždět v protisměru něco, tak jsem se za něj přihnal a
von se tak pěkně v tý rychlosti si klekl do toho čumáku, pak zas to vystartovalo, no a já
jsem z toho byl úplně omámenej. No a vzali jsme to podél hranic asi tak polovinu směrem
zpátky k tomu Klagasu a tam byl takovej menší přechod v horách jo. Dneska je to určitě už
uvolněný úplně jo ale tenkrát prostě si na to hráli. No a my jsme tam přijeli. Tam nebyl
nikdo to byla naprostá pohoda. to vypadalo že projedem jo. No a jenže najednou na Pašíka
no počkat, ale zlatej pane z Klagenfurtu vy vám tady končí za dva dni povolení nějaký to
emigrantský k pobytu, který si museli tydle, co tam ještě neměli občanství, nějak
pravidelně obnovovat nebo takhle prostě nebo za tejden že mu to končí, a takže ho nikam
nepustěj. A von jako že byl už zvyklej tam na ty demokratický principy, tak se do nich
pustil, a voni tak bacha urážka úřední osoby. Chtěli ho dát do basy. Teď vod Itálie tam
přijel nějakej chlapík červenej svetr a nějakej odznak tadyhle, tak jsme se s Větrem na něj
vrhli, a pane prosím vás přimluvte se, teď jsme schválně z toho Mirafiory nechali viset lana
ven, aby bylo vidět, co máme v úmyslu a no jak kašpaři. A von tam pak šel ten chlap
doopravdy, protože voni hned mu řikali já nevim Džíno nebo já nevim co, prostě se znali
jménama křestníma. Tak von jako hele chlapi tak to.. Teď já jsem to taky tlumil jo, prostě
ježiš ať se nezloběj a Pašíkovi jsme taky na dálku, tak jak ho tam už skoro brali. Tak voni
řekli, dobře, tak do báňe nepude, ale my ho pustit nemůžeme. Tak zpátky. A už jsme zase
byli na rakouský straně. Takže až zpátky ke Klagenfurtu, vodkaď jsem už hned mohli
skočit to... A teď tam ten velkej přechod jo dva pruhy tam dva zpátky nebo kolik že jo. Tam
nějakej blbec hnípal v budce že jo a už jsme byli v Itálii. Tam jsme si dali nějaký kafe hned
na druhý straně no a pak ještě dalších dvěstě kiláků, takže já jsem najezdil asi šestset
kiláků. Někde nad ránem jsme to zapíchli u Kortiny. To byl začátek října. V noci už mráz
jo, ráno na autě takovádle kůra a my teprv před polednem jsme šli lízt, s tím že máš krátkej
den jo. Pak jsme vylezli supr nádhernou věc tam, jo no ale... Tak takovýdle zážitky... řikali
jsme si s kámošema, že todle třeba udělat nějakejm Američanům zhejčkanejm v dnešní
době, že by na všechno měli ze zákona nárok, ale že by museli si všechno opatřit, tak jako
jsme si museli vopatřovat my, tak že nepojedou vůbec nikam že jo. Takže jako načasovat,
aby ta výjezdní doložka se překrejvala s těma vízama, vo který se muselo žádat jo. Sehnat
si někde, schrastit na černo nějaký penízky, pak je skovat. Teď se tvářit, že že se vo tebe
někdo postará. Což taky nebylo jednoduchý zase někde řikat, já tam mám kámoše
vyemigrovanýho že jo. Tak jo tak no prostě úplně poťapaný jo no. Moudře o tom prohlásil
tajdle jeden, že jak je vidět, jsme lépe připraveni na život jako než Amíci jo. Bohužel toho
nikdy nebudeme moct využít. (smích) No.
T: A byla tam nějaká závist, když jste se vrátili? To že jste si to vydupali, že jste se dostali
ven?
N: Ne tak jako to bylo v pohodě tak v tý naší partě. Tak jsme ukázali diáčky a popovídali
že jo a no. To nevim že by tam nějaká závist byla.
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T: Takže to fakt bylo: dobře kluci, přivezli jste lana ukázat, přivezli jste věci, vybavení.
N: No. No my jsme toho moc nepřivezli, protože jsme neměli prachy.
T: Tak jste okoukali třeba?
N: No tak to já už jsem měl vokoukaný předtím. To já právě.. jako vlastně ta parta... ehm
skoro všechny takový novinky, tak do toho našeho spolku jsem jako přinášel já ukázat
nebo aspoň nákresy nebo fotky z časáků a takhle, protože jsem furt jako mě to jako
zajímalo, tak jsem vodebíral ze světa časáky. Takže třeba za pár fotek, který jsem poslal
někam a voni je votiskli, tak jsem si nechal posílat časák, takže to třeba vystačilo na na tři
roky nebo tomu vydavateli a šéfredaktorovi v jedný osobě, tak se prostě zželelo našince že
jo a tak mě možná dal těch ročníků dal víc, než by vodpovídalo honoráři za fotky jo. A
prostě mě to chodilo, takže z toho jsme to kopírovali. Já nejdřív jsem chodil za Rakem
hodně, jako nejdřív jsem teda vod táty měl ten základ, pokud jde vo ty pomůcky takhle.
Protože táta jak holt v tom byl zapřaženej, tak von vodebíral západoněmeckej Alpinismus,
což byl ve svý době nejlepší světově nejlepší časák. Pak ten Alpinismus vzal do ruky jinej
člověk a ehm ta kvalita klesla. A mezitím ehm anglickej Mountin, kterej jsem zas začal
vodebírat já, tak se to jako překrejvalo. Ale v tý době, co ten Rak začal hodně jezdit do
světa, tak von měl těch informací daleko víc k tomu nějakou knížku nebo takhle. Tak to
vim, že jsem kolikrát byl za ním a nebo jsem si u něj vobkresloval něco nebo když von si
ušil první nějakej sedák, teď já to vod něj vokukoval a pak jsme to štepovali doma taky...
Pak mě to nevyhovovalo, pak najednou jsem zas sehnal nějakej jinej vzor že jo, tak to
prostě takhle se to pytlikovalo že jo. Ale že bysme přivezli něco, to moc ne.
V osmdesátýmtřetím jak jsem byl na tom zájezdu, tak jsem si přivez lano suprový to byl
úplnej zázrak Mamuta švýcarskýho, kterej mně ovšem koupil, to lano mně kámoš, kterej...
jinej, než vo kterym tady byla řeč, co nás zval do toho Rakouska, ale to byl můj kolega
z liberecký Severografie ten vyemigroval někde v šedes... v sedumdesátýmosmym a jak
jsme byli na tom zájezdu, tak já jsem si s nim dal tajnej sraz, protože jak se říkalo, tak ze
čtyřiceti lidí minimálně dva jsou jejich že jo, tak jsem nevěděl, kterej je ten kterej
v autobuse. Ale tak jsme nějak vykomunikovali a dali jsme si sraz v Dolomitech. Takže já
jsem jako zdrhnul vod zájezdu, protože tam v těch horách, kde jsme byli, tak se to
rozdělilo na party. No tak já jsem šel na stopa a vodjel jsem přes kopec někam. Von si mě
pak vyzved že jo. A pak jsme jezdili po Dolomitech a.... Takže von mě tam přivez špagát,
po kterým jsem toužil. To mě koupil von. Já jsem si tam... Hele já měl na ty čtyři tejdny, to
je neskutečný úplně, jsem si vzal všeho všudy stopadesát mařen západních s tím, že musím
přivízt Květě domů něco, že jo to je jasný, klukům. Tady nebyly žádný angličáky autíčka a
že jo kolik bylo klukům vosum deset no Markovi deset, Danovi osum roků tenkrát
necelejch no. Tak bylo jasný, že mě to musí stačit na todle, na nějakej pamlsek pro mě no.
Takže vim, jak při návratu z toho zájezdu, jak jsme se stavovali v Mnichově v ? pivnici a a
druhej den ráno, než jsme odjeli směr naše hranice, tak jsme lítali, jsme se rozprskli po
Mnichově a kámoši, já potřebuju blesk koupit k foťáku že jo, prej nevíš, kde je tady
bleskeraj? Víš my jsme si to takhle švajneraj jo, kodic.. ehm jak se to říká, všude to raj raj
raj a já jsem řikal, já zas sháním mikineraj, protože potřebuju pro Květu mikinu jo. No a
tak jsem nakoupil no a já přivez domů pro kluky dvoje džíny pro každého, Květě mikinu
jako nádhernou, sadu aut jo. No neskutečný no. Protože já jsem prodal v Itálii pár ruskejch
titanovejch skob že jo vejvrtek, který jsem tam vezl, no...
T: Pomohlo třeba členství ve straně vyjíždět ven?
N: No tak jako s tím já zkušenost osobní nemám, ale je to velmi pravděpodobný, protože
na těch vyšších postech na tom horosvazu nebo takhle, tak no...
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T: Dobře, tak to už byli funkcionáři, ale v těch běžnejch partách, měli jste někoho?
N: U nás né ani. Nevim, že by někdo.
T: A řešilo se to třeba, když jste lezli, když jste přijeli ať už sem nebo někam jinam, koukali
jste se na ty lidi jinak, když jste zjistili, že opravdu ten a ten je ve straně? Nebavim se o tom
funkcionáři, kterej sedí a nejde lízt nikde.
N: Jako to víš, že by to..., ale jako upřímně řečeno, my jsme to prostě brali tak ňák, jak jak
to je a specielně ty lidi, který na tom byli asi tak jako já, takový ty nátury jako holt, tak co
s tím nadělám, nic nenadělám. Nikam jsem se jako netlačil kromě tohodlectoho pokusu
jednoho že jo nebo jsem se pokušel vyjet soukromě do Norska s rodinkou a a měl jsem tam
domluvenou práci viď a to no a to se nedařilo a nedařilo. Takže to byly takový ty slepý
patrony. No a takovejdle ten výjezd s kámošema někam lízt, to stejně bylo jasný, že se
vrátim že jo. Já jsem nebyl takovej ten ranař, jak některý lidi zdrhnuli od rodiny a pak se
snažili tam tu rodinu buď nějak dostat nebo se na ní vyprdli. Že jo no tak to nebyla moje
moje záležitost no. Jako vim, jak po sametu pak tady jednomu z těch, který hodně jezdili
do světa, sami dobře lezli a zároveň seděli na zahraničním oddělení, tak pak tajdle když
jsme se potkali tajdle někde na koupáku ve Skaláku, tak se tam do něj pustili a dávali mu
kapky. No a to už ňák přebolelo a už maj svý firmy a no je to.
T: Ale v tý době jste to nebrali jako nějaký zásadní stigma, pokud byl člověk, kterej smýšlí
podobně jako vy?
N: No ale tak jako lidi... Ano brali jsme to jako..., tím pádem jsme se s takovejma lidma
míň stýkali jo, ale...
T: Ale hrálo to nějakou roli?
N: No tutově. Pro někoho větší, pro někoho menší. My, který jsme pak už se míň
vobjevovali jako v těch tlupách, protože rodina a práce, tak najednou z toho vyšlo, že
člověk byl rád, že s jedním kámošem je domluvenej na víkend že jo a a na další a pak zas
já nevim měsíc než že jo nebo takhle, takže jako ta frekvence nebyla tak veliká no a... Vim,
že jako mě to začlo víc vadit až potom sametu, když mně došlo to, jak to bylo rozbujelý jo.
Na tom zájezdu mě vadilo jak se řikalo, že všichni jsme byli takový uťáplý ustrašený,
protože bylo jasný že jedeš na zájezd. A tam tenkrát voni nám řekli, že nám daj asi padesát
mařen kapesnýho nebo takhle jo no. Čili já jestli jsem měl svejch stopade a voni nám dali
pajdu tak součet dvě stovky na čtyři tejdny to není moc že jo a teďko počkej teďko...
počkej teď jsem ztratil trošku nit, musim zas přemejšlet...
T: Bavili jsme se o tom, že předpokládáš, že určitý procento lidí v tom autobuse...
N: No, no no takhle já já jsem se nezasek, že bych nechtěl něco říct, ale chci si to srovnat,
dřív než to řeknu trošku v tý palici ty souvislosti. No právě protože... Takže z toho našeho
oddílu tam byli dva, já byl třetí, ale nebyl jsem jako ten výjezd oddílovej, já byl ten rádoby
bafuňářskej. Pak se řikalo, že v autobuse šofér že je vždycky jejich že jo. Tak jsme se tak
rozhlíželi po tom autobuse, půlku ksichtů jsme znali, půlku ne. Tam byli Slováci, to byl
totiž zájezd repremanšaftu na to navlíkli, ale ne celýho, a byli tam hlavně skialpinisti, který
tenkrát začínali jako reprezentanti, a proto to bylo v nějakým blbým termínu z našeho
pohledu v blbým termínu, protože to byl konec dubna a až do května to v těch Dolomitech
je ještě spousta sněhu jo, takže ty podmínky daleko lepší jsou pak někde třeba v srpnu
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začátkem září než takhle, ale to kvůli tomu, že voni tam měli nějakou skialprelí, tak prostě
se muselo jet takhle bla bla bla. Tak jsem si řikal, je to tendle, není, víš jako v tom filmu no
ta Nedokončená sezóna jo, jak voni řikaj a myslíš, to ne, to budou támdlety jo. Jo tak
takhle jsme se v podstatě bavili při nějaký zastávce autobusu nebo to no a.... byli tam taky
tady s tý Tělovýchovný jednoty Český ráj, protože ti byli zasloužilý kvůli votvírání
Skaláku taky že jo, tak najednou tam byli dva potentáti takový jako lezecký, ale zároveň
zapřažený v těch strukturách tohodlectoho no a jeden z nich Stříbrňák, kdysi spolulezec
mýho bráchy, vyštudovanej filozof, tak von rozštípnul takový naše obavy z toho, že nám
někde najdou peníze a takhle, ne nerozštípnul, ale prostě rozštípnul zajímavě situaci
zamlklou, protože každej... jo já jsem si to zabudoval někam do blesku dejme... Člověka
napadaj skrýše, který ty celníci už dávno znali. Prostě když s tim každej den pracujou, tak
se rozhlídnou, kam to asi tak můžeš dát a najdou to. A my jsme přijeli, to jsme tenkrát jeli
přes Železnou Rudu ven no a my jsme přijížděli k tomu území nikoho, jak měli to
nárazníkový pásmo, kde byla ta šraňka a pak teprv bylo území a pak teprv byla lajna že jo
no a my jsme akorát najížděli do tohodlectoho čtvrtkilometrovýho nebo jakýho území a ten
Pavel Stříbrnej se zvednul jo, teď v ruce jo, teď v ruce takovej štos z bankovek jo, teď nám
všem takhle lezli oči z důlků, teď se lidi po sobě koukali že jo. Já ho znal dobře toho
Stříbrňáka před tím, ale pak jsme se nevídali, tak jsem si řikal, ježišmarija jako co dělá a on
před všema řikal, lidi heleďte se, kam jste to dali, já nevim, kam to mám strčit jo, neřikejte,
že to nemáte, každej přece něco musí mít a teď všichni na něj čuměli jak na provokatéra a
von před všema takhle ten svazek strčil pod džíny do kapsičky na trenclích jo, takže na
prdeli hned měl takhle bouli jo a teď si řikám ježišmarija a von ne nebojte se, je empiricky
dokázaný, že když je někde nějaká kontrola, tak já jdu první na řadu a pozor, to jako jestli
teda to mám říct jo do tohohle.
T: Neboj se, nebude to nijak zneužito...
N: Ne vo to nejde, ale jako co jak jak to dopadlo jo. Přijeli jsme na lajnu, tam se nějak
zrovna měnili směny nebo co a vylezla taková bestie vod pohledu, natáhla kožený
rukavičky, takhle zavrzala, to bylo jak z blbýho americkýho filmu a jdeme na ně prej jo.
Tak jsme vylezli z toho autobusu. Teď upozorňuju, ten autobus vyjížděl z Liberce, protože
to bylo přes ten Liberec udělaný, tak to vyjíždělo z Liberce. Byla to ta karosa klasická,
která měla normálně dveře na pant vepředu vzadu. Vzadu to mělo vyházený ty tu zadní
lavici sedaček, aby se tam vešli, protože každej musel mít na čtyři tejdny žrádlo sebou
vercajk a tak dále a spacák a stan a já nevim co že jo tak, aby se to tam vešlo, takže tam ta
lavice byla nějak venku nebo byla zarovnaná, to už nevim a v tomdle zadním prostoru nad
těma zadníma schůdkama tam prostě byly sudy, bedny, všelijaký takový ty expediční i ty,
co se na expedicích nepoužívaj, a bylo to totálně promíchaný, protože něco z Liberce, pak
v Praze se čekalo na Slováky... Jé já jsem si zapomněl vyndat todle ven dovnitř jo,
normálně to bylo zamíchaný. Upozorňuju, že Stříbrnýho sud nebyl ničím výjmečnej jo,
nelišil se vod těch vostatních atypickou velikostí. Atypická velikost nebyla, nebyla
atypická barva nic jo. No a to jenom jako pro úvod přišla ta baba, takhle nakoukla do
autobusu, teď tam viděla tu hromadu a řikala a všechno ven. Tak se to všechno vyházelo.
Tím se to zas ještě přemíchalo a vona se tak rozhlídla a řekla tendle. Stříbrňák, já jsem vám
to říkal, já jsem vždycky první no a teďko von s ní nespolupracoval a vona chtěla vidět, co
je vevnitř. Von řikal, no tak tak se tam podívejte,že jo. Tak vodklapla ten dekl no a teď
vona byla takovýho menšího vzrůstu jo to je taky dost důležitý pro tudle příhodu, hodila
hodila hodila ten dekl dolů a teď na to začla odhazovat věci že jo a von si nad ní stoupl a
pokuřoval pěkně, na prdeli měl tu bouli s těma penězma, což jsme všichni věděli že jo. No
a teďko vona jak byla menší a ten sud byl dost velkej, tak najedou měla hranu toho sudu
takhle v podpaží a teď tam takhle hrabala a ještě nad něj byla byl byla nějaká vrstva něčeho
že jo a Stříbrňák jí říká, a prosím vás, můžete mi říct, co tam hledáte a vona vrrr a von no
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nic ve zlym, já jenom kdy byste mi řekla, co tam hledáte, tak bych vám mohl říct, jestli to
tam je nebo není. Tak vona vzala to víko, třískla s tim a řekla támdle ten a už šla na někoho
jinýho. Stříbrnej si šel sednout do kafetérie a tlemil se nám skrz vokno ještě dvě hodiny
nebo tři, co nás dusili jo no a bylo to jo. No no akorát že pak s tim Ševlem co jsme tady
zakládali ten oddíl a a to oficielní otvírání a zavírání Skaláku a tak voni si pak koupili
někde v Mnichově, že měli ty svazky těch bankovek, tak si koupili nějaký repliky koltů
americkej takovejch těch pětačtyřicítek jo a my jsme přijeli zpátky zas na tu Železnou
Rudu na německou stranu že jo a tam ty celnice vod sebe to bylo jen pře potok jo, to prostě
to bylo pár metrů a teď jak ty Němci nás tam prohlíželi nebo co, tak voni ty dva blbci
vylezli ven, vytáhli ty kolty a tššš tššš, začli tam střílet a teď z tý český strany na nás
koukali jo a no ještě eště hulákal něco nás nedostanou (smích). No no vidiš Ševl pak
zdefraudoval údajně s dalšíma nějakejma peníze kamarádů, který dělali vejškařinu a a na
vejlvet nevodjeli a vodjel tam tendle Ševl, Stříbrňák myslím ne a todle tam neřikej to už
jako jo jo jo no, ale jako to se ví, protože to proběhlo novinama. Různě tam byli tahanice
s jedním klukem z toho výboru, kterým kterýmu to nešlo pod fousy a s nim se snad souděj
teďka, já nevim...
T: Ale když se ještě vrátim tady k tý oblasti, tak tady jste to nějak neřešili. Tam byl asi
největší boj, když se vyjíždělo, kdo pojede a kdo nepojede, ale při tom lezení tady
v místních poměrech to bylo v klidu?
N: No tady to bylo v klidu kromě ehm nějakejch takovejch extempore, jako třeba že na
jednadvacátýho srpna se dávali černý fangle na skály že jo. Pak už to vyprchalo, ale ze
začátku po tý ruský vokupaci. Pak pochopitelně úřady šly po tom, kdo to uďál jo no. Tak
pak ať vy tam aspoň vylezte, když to někde bylo, tak to sundejte že jo no. Já nejsem tak
dobrej, to já bych se bál a a to řek člověk, kterej by tam vylez takhle s prstem v nose že jo.
No tak voni mu to zas nemohli poručit že jo, ale tušili že to bylo jinak. Jo to byly takovýdle
věci a v těch partách holt pochopitelně zase to u lidí vyvolávalo otazníky, kdo to tam teda
dal jo a...
T: Za tichého souhlasu všech v podstatě.
N: Ale jako že by tady byla nějaká jo..., ve vrcholovkách se vobjevovali zápisy trochu
ostřejší že jo. Na Štědrej den my jsme chodili na ten Maják tradičně, než to zakázali. Tak
tam pak taky se pěly protirežimní písně no. Ale pak už tam stávali na vyhlídkách jak už je
Fenek jo a pak s náma jel nějakej Koženej až do Liberce. To ještě tenkrát jezdila pára
začátkem sedumdesátejch let no v nějakým sedumdesátýmtřetím, než to zakázali no a pak
ještě že jo, protože ehm půlka lidí se tam lízla na na tom Majáku, některý přijeli
podroušený už z domova. Kupodivu nikdy se tam nikdy nikomu nic nestalo no a kolikrát to
bylo voledněný a na tom prašan jo dovopravdy jako vo hubu, no nikdy, zaplať pánbůh. No
pak se zrovna..., myslim že ten ročník, co co ten Koženej tam jel tim dřevěňákem a slyšel
ten halas že jo. To víš, pak si ty lidi neberou servítky a dělaj si z toho srandu. Jé tam co ten
tam no ať si poslouchá takzvaně že jo a todle. Neříkám, že to zrovna takhle přesně bylo
todle zrovna v todletom, ale pak ten vlak přijede do Liberce že jo, Štědrej den na večer, už
se trošku smráká, dřevěnej dřevěný vagóny vzádu byly ty bedny, karbidový svítilny, to co
ještě dlouhý roky bylo na nádraží vidět s těma červenejma sklama, jo koncový světla. No a
jeden kámoš namazanej tam skočil na ten vlak na libereckým perónu, sundal tu lampu dolů
a teď tam běhal mezi lidma, lidi já jsem jako Fučík, mám vás všechny rád jo no no...
T: A jak todle bylo braný v rodině to lezení, že jdeš na Štědrej den lízt, bylo to podporovaný
manželkama?
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N: Ne tak jako man... Jako mojí manželkou?
T: No třeba u tebe konkrétně, no.
N: Tak na to ty ženský neměly vliv, aspoň u těch, co nebyli podpantofláci. Prostě to tak
bylo. Tak sis mě vzala, tak se jede že jo. U nás v rodině to specielně mělo tradici, protože
táta vlastně se Smítkou a spol to zakládali. Ne že by vědomě zakládali tradici, ale prostě
když tam poprvé vylezli ve dvaačtyřicátým, ne na Štědrej den, ale ehm na Štědrou noc že
jo, protože zdrhli místo toho na půlnoční, tak zdrhli do Skaláku, a šli tam lízt a pak to
vopakovali a pak po válce, když už Joska Smítka a ehm ty kamarádi další nebyli, tak
vlastně z toho vznikla tradice, že se tam na ně vzpomínalo. No a pak v tom osmašedesátým
se to zas přecvaklo takhle no.
T: A tvoje žena někdy lezla?
N: No jo lezla. Byla se mnou i na Majáku, ale ne na Štědrej den. Ale jako to tak bejvá no.
Tak prostě než byli děti, tak taková.... teď jako když tě chytaj jako do, nechci říct do
pastičky že jo, ale tak jako to se to se lecos jako proto udělá no a když bylo když bylo po
všem po svatbě a dítko na světě že jo, no tak no to né teď né, teď se pojede támdle že jo a
pak už nelezla no. Jako v Tatrách jsme byly, jako hodně chodila a ale jako že bysme lezli,
to ne no.
T: Ale tak určitý pochopení pro to měla...
N: Jo,to jo tak vona je tolerantní naštěstí.
T: Jak moc se to změnilo po revoluci, jestli to souviselo spíš se změnou ve společnosti
obecně nebo se změnou režimu, je to znát?
N: To je těžká otázka pro mě. Nejsem sociolog a...
T: Tak nakousl jsi tady téma technologií, že se lidí domlouvají jiným způsobem, přístup
k nějaký zodpovědnosti, že jsme si něco domluvili.
N: No jo první první, co se změnil, co bylo viditelný hned, že se vyprázdnil Skalák že jo...,
protože najednou byly votevřený hranice, šup a už to bylo ve světě. Což na jednu stranu
bylo dobře, jo protože holt míň lidí znamená méně méně devastace skal, která je přirozená
že jo. Teď aby to neznělo, aby se toho nechytil nějakej vochranář a řek, ahá tak voni sami
vědí, že to devastujou, tak to zakážem. To je blbost, protože ty skály se samy rozpadnou od
sebe dřív, než my to stačíme zdevastovat jo. Tak to vidíš kyselý deště a takhle jo. Ale
prostě málo platný na těch často lezenejch cestách klasickejch, tak tam je to jasný, že
prostě když tam byly zástupy, tak to bylo na tý skale vidět víc, než když těch lidí tam jako
je míň no a pak najednou taky bylo vidět, to bylo na první pohled na další pohled na tom
matroši, že najednou všichni byli vybavený že jo, protože taková ta první vlna, co se
dostala do světa, tak si to navozili zvenčí. Mezitím se sem natlačili ty světový firmy na trh
a k tomu přibili naši výrobci že jo a dneska je to úplně naruby a my my zásobujeme svět že
jo. Ale bez legrace. Já když jsem byl vlastně na vobouch zájezdech do Ameriky, tak na
druhym to bylo vidět víc. V krámě, největší kšeft Bouldru, nádhernej, něco jako tady maj
ty největší krámy Huďáci, ale tam jako prostě to je zas jiná třída a ještě ke všemu to bylo
udělaný jako jako muzeum jo, nádherný. No a teď tam ten sortiment jo. No teď tam takhle
na něco koukám, ochotnej kluk přiskočil a ptal se mě, vodkaď jsem, no a když jsem mu
řek v odkaď a von řikal a víš že todle se dělá u vás v Čechách a todle, já řikám, vím, to děli
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Koubové že jo, bratři Koubové v Táboře dělaj to pro Hudyho Rock Empire značka jo, dělaj
to pro Trango americká firma jo podle jejich požadavků. Vona je to jedna technologie, ale
prostě má to jinou kosmetiku, trošku jinej tvar a už to lítá jo. No úvazy, s jedním Rock
zvítězil na celým světě v podstatě že jo no a když si vezmu z jakejch skromnejch začátků
to bylo. Ještě za soudruha ty kluci začínali něco štepovat že jo jako každej z nás něco po
doma. Pak povolení národního výboru k nějaký ty malovýrobě. Tak to dávali už někde
před sametem asi dva roky. Takzvanej to nebyl živnosťák, ale povolení k ňáký drobný
činnosti po sametu a pak najednou jak jsem jezdil na ty výstavy do světa, tak ty kluci
sinhálský s kterejma jsem se znal, tak ke mně přišli, někde jsme se zahlídli a řikaj, ty vole
teď u nás na stánku, voni už vystavovali že jo, na stánku u nás byli Trollové. To pro nás
bylo synonymum úvazek něco jak Mercedes nebo Rolls-Royce jo. A voni na nás přilítli
Trollové a začli nám nadávat, že jsme jim ukradli celou jejich firmu jo, vokopírovali. Což
nebyla pravda jo, ale prostě jim vlezli do zelí. Tak ty se mohli vztekat. No a už se
uvztekali, protože myslim, že už ani neexistujou, protože jestli jim někdo dělá hadříky
v Číně s nápisem Troll, tak to je asi všechno jo no.
T: Takže vybavením se to změnilo určitě.
N: No.
T: A nálada, třeba to, jak jste se dřív sdružovali.
N: No, no, no.
T: Tys naznačil, že než po vás začalo dupat CHKO, tak jste se sdružovali, byli jste tam celý
party. Tak třeba teď, jak se to proměnilo?
N: Takhle, ten zákaz trvá zákaz bivakování. To se nevobnovilo.
T: Tak nemyslim to bivakovaní, myslím to, že se tam potkáte. Funguje to jako uzavřená
komunita, prostě to, že se tam sejdou lezci ať už odsud nebo odjinud?
N: Ty ale ale ty party... Funguje to funguje to fungovalo to do nedávna velmi dobře,
protože jakýsi přirozený centrum například tady ve Skaláku že jo, v jinejch oblastech jinak,
ale tady ve Skaláku, tak bylo přirozený centrum na tom Koupáku v Sedmihorkách, kde
byla ta hospoda, kde ta Ilona a spol to tam dobře dělali takže člověk se tam moh i nasnídat
a a na louku se natáhnout a přenocovat pod širákem, když na to přišlo. Takže sobotní
večery nebo prodloužený víkendy ňáký, tak to tam prostě žilo a pak se to rozprchlo do těch
skal, takže to bylo bezvadný. Takže tímdle způsobem zas nějaká ta společenská záležitost
se obnovila, byť ty lidi už tam teda přijeli autama a a holt to tam vyklopěj ty rodinky a pak
už to tam je...
T: Ale to vlastní gró tam zůstává.
N: Jo jo no tak holt se mění generace, měněj se tváře, ale jako ta parta jo, ty pohnutky proč
ty lidi tam choděj a takhle, tak ty jsou furt stejný že jo a až na vyjímky no. Moc do toho
nepasujou teda lidi, který k tý ehm přírodě nemaj takovej vztah a ehm kupčej takzvaně
s výkonem. Ty který holt začínali na umělejch stěnách a prostě pro ně ty klapky na vočích
a teď jako teď lezu tudle já nevim vosmičku a zejtra chci bej lepší, chci lízt devítku a tak
dále a ale...
T: Tak ony asi ty možnosti jsou už dál.
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N: ...no ty možnosti maj jinde že jo, ale čili tady tady se mi líbí, že prostě ty pohnutky a ten
vztah k tomu vostává stejnej, byť teda ty generace se měnej. No tak to je dobře. Hele já
vypadnu, jestli abyste neměli nějakej problém. Jo my jsme tady na černo, jo.
T: Mě ještě napadla ta tvoje materiálová a bezpečnostní komise. Povíš mně o tom něco.
N: No no no. No povim, povim. Já jsem se do ní dostal jako docela zajímavým způsobem,
protože já jsem takovej popichovák vobčas a takhle už se mě to stalo ne jednou, že že jsem
se s někym nejdřív pohádal, a pak jsme přišli na to, že vlastně si dobře rozumíme a
skamarádili jsme se jo. Takže na příklad jak já jsem dělal na koleně takovej ten
polosamizdat. Nedá se říct, že by to byl přímo samizdat, nebo že by to mělo příšmak
nějakej politickej, ale prostě jo byl to časopisek na koleně dělanej pro nás. Tomu jsme
říkali Hory a obdobnej byť mín vyzdobenej ale častějc vycházející byl v Brně Hotejl,
ze kterýho pak vznikla Montana, respektive ten člověk co dělal Hotejla, tak pak z toho
udělal Montanu po sametu a to byl v podstatě oddílovej spisek takovej no. A voni protože
šéf bezpečností a materiálový komise byl z Brna starej inženýr Vlasák v tý době někde
vosumdesátejdruhej první druhej rok a takhle a já v tý době vo tom matroši jsem hodně
věděl a furt jsem to sledoval a takhle a najednou tam v tom Hotejlu vyšel nějakej výprsk na
něco a plus článeček vo nějakejch lanech, kterej z mýho pohledu neměl žádnou vypovídací
hodnotu, protože tam byl seznam všech možnejch světovejch lan a že vodpovídaj normě a
jako rozdíly mezi těma lanama z toho nešlo vystopovat jo. To bylo tak, jako kdyby se
konstatovalo, že všechny auta, který jsou v mototechně, tak maj technickej průkaz a směj
na silnici jo, protože odpovídaj předpisům, ale jestli to je lepší nebo horší, to z toho nebylo
vidět jo. No tak jsem tam napsal, že jako takovejdle článek se dá vyklepat z rukávu jako
vedlejší činnost při jízdě v tramvaji jo nebo něco takovýhodle a voni se děsně urazili a co
si to dovoluju že jo k tomu dotyčnýmu, kterej to napsal, což byl druhej, to jsem tenkrát
nevěděl, což byl druhej člověk z tý bezpečností komise. Tak jsem mu napsal, že to mě
mrzí, ale že takhle to vidím já a že teda jako jsem ho nechtěl urazit, ale bla bla bla a že
bysme si o tom měli popovídat. Tak mě pozvali do bezpečností komise a už jsem tam pak
vostal jako člen. A pak se to vleklo ještě. To byla federální, pak byla česká. To jsem ještě
v tom pracoval, jak byl ten přelom sametovej a a pak chvíli jsme nebyl, pak jsem zase
zapřáh do tý do nějaký tý metodický komise, protože najednou po sametu se úplně
rozpadla práce v oddílech metodická a cvičitelů ubývalo, tak jsme s tím něco ďáli...
T: A byl jsi díky tomu víc hlídanej, abys neudělal nějakej průšvih a nebo naopak ti to fakt
jenom pomáhalo, jak si říkal, že jsi získal díky tomu možnost někam vyrazit?
N: No já já jsem to nějak moc nevnímal, ale vím, že mě cedili poštu dost intenzivně a že
dokonce když jsem dělal ty hory a teď jsem tam psal ňáký ty vo těch novinkách z Ameriky
a todle, takže to jako dost nelibě nesli a ještě mě pak nadávali. To jsme byli jednou na
ňáký, byl jsem předvolanej před koncil kostnickej a to byla disciplinární a mělo to nějakej
sdruženej název komise horosvazová jo výchovná a jo výchovně politickovýchovná a
disciplinární dohromady takhle ňák. Já nevim jo, to už bych kecal. Někde to mám napsaný.
To byly pozvánky a todle no a voni mě tam začli mejt hlavu. Tak ty tady děláš metodický
dopisy, že se má v horách lízt výhradně se sedákem i s prsákem a ne jenom se sedákem a
jak je možný, že zrovna tvoje fotka je na titulní straně těch Hor, co ty děláš jo a tam je ten
lezec jenom v sedáku že jo, což bylo jako z tehdejšího pohledu zapovězený a ty sedáky to
přeburácely a má to svoje pro a proti, ale to je, to bych vodbočoval. No takhle mě tam myli
hlavu jo a pak se do mě ještě pustili no, protože jak jsem si dopisoval s celým světem že jo,
tak no a jak je možný že v katalogu Saleva vyšli fotografie ze Skaláku a z Tater. To byly
moje fotky že jo. To tam bylo napsaný že jo no a prej asi to bylo nějak dobře zaplacený že
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jo. Tak už se tam kámoši pražský smáli. To byl nějakej rok vosumdesátpět todle nebo čtyři
no a proč né že jo. A ten ten tam úplně rudnul ten přednášející proč né že jo no, tak pak
řikal že a tam dokonce byli z oficielních časopisů. Z Krás Slovenska tam byla
šéfredaktorka Zlata jo ne jenom mi samizdaťáci Jura Růžička z Brna to za Hotejl a takhle
no. A takže voni že musej udělat teda nějakou extra komisi nebo skupinu, která bude hlídat,
co všechno se dá do novin, a že co přes ně neprojde, to v těch novinách nebude. V tomdle
státě jak jak by to chtěli udělat že jo. Tak se tam všichni začli tlemit a ten dotyčnej, co
todlecto tam navrhoval, tak říkal, já sám jsem ještě neměl příležitost nic napsat jo a bylo
mu šedesát že jo. (smích) Tak jsme se zasmáli a s tím se to rozešlo. A pikantní bylo, že se
to vodehrálo v tom hotelu, kterej pak byl v tom Kurvahošigutentag, jak je jak tam polívka
ho jako zdědil a ty první cenová skupino, tak v tomdlectom hotelu my jsme měli tu komisi
no no.
T: Na závěr mi řekni, co je pro tebe lezení? Víkendová aktivita, relax, celej život?
N: No tak jako. No je to něco, bez čeho jako nemůžu bejt. Ne že bych byl takovej ten
dravec a jako že jako to je návyková droga a takhle. To bych kecal jo. Ale prostě mě to
láká, někam se vydat. Holt holt se nelezu nelezu těžkosti, abych se jo... prostě mám čím dál
větší strach, abych se nepřerazil, protože málo platný, vono v těch pětadvaceti ve třiceti to
člověk vnímá jinak než teď. Jakoby když bych si zlomil nohu, tak jako že to je dost vážnej
problém. Jako v mládí to člověk dovopravdy snáz asi ustojí nebo o tom tolik nepřemýšlí jo.
Takže prostě už se neženu, já jsem se teda nikdy nehnal jako vysloveně na doraz, taky se
mi to přihodilo, ale spíš nechtěně že jo. Ale jsou lidi, který ten svůj limit zkoušej a furt ho
zvedaj, ale ale teď doopravdy tak jako pro pohodu takový ty střední těžkosti a trošku
pošimrat ten nerv jo, ale tak abych jako nad tím měl kontrolu. No tak bezpečně to se nedá
říct nikdy ani na jedničce že jo. Taky jsem se natáh při slaňování na Suškách někde pře
čtyřma rukama, protože jsem se vohlíd, udělal jsem blbost a brzo jsem to pustil, už jako
jsem jako byl skoro na zemi a pak jsem chtěl odskočit a holt se mě to povedlo blbě a
prásknul jsem se do zad a vono a kdyby to člověk udělal takhle blbě o metr vejš, tak jsem
moh mít přeraženou páteř jo. Takže vono se stane přesně jak se říká, co se může stát, to se
taky stane že jo. Jako jsou krásný knihy vod no krásný taková černá kronika, která vydá
ale za všechny učebnice. To dělá Pit Schubert největší tomu se říká papež horolezecký
bezpečnosti , Němec kterej ved bezpečnostní komisi UIAA ty mezinárodní federace, kde je
každá českej svaz tam měl nebo československej tam měl svýho zástupce a takhle že jo.
No a von napsal knihu. Když jsme si to četli první díl pak druhej, už to vyšlo i v češtině
první dva díly, tak jsme si říkali, dopytle jak je to možný, že jsem ještě na živu, protože
polovičku těch průserovejch věcí, vo kterejch von tam píše a vodhaluje je na těch
příbězích, tak vlastně jsme to taky ďáli takhle blbě jo no. A tam právě jsou příhody, že i
profesionálovi se stane a teď kolik tam je smrtelnejch nehod a v podstatě jsou masový
vraždy, co udělali horský služebníci jo. Von von tam má jako pravdivý příběhy a teď to tam
co se stalo a teď co k tomu vedlo a proč to dopadlo takhle blbě. Ještě nejen co k tomu
vedlo, ale proč to dopadlo takhle blbě. A nákresy...
T: Takže s vědomím vlastní zranitelsnoti radost ze života...
N: No tak, určitě no. Jako vim, že by bylo dobrý pro držení ňáký kondice se jít v zimě
chytit aspoň v zimě na umělou stěnu. Já nevim, tak kamarádi mě tam lákaj a já řikam né,
koho to baví, ať si tam leze. Mě to neláká, já nemám rád plovárenskou atmosféru jo. Já já
na to kašlu, já já tam nejdu, mě to nebaví. No no to je gymnastika, to je gymnastika za
použití horolezeckejch jistících pomůcek no. Asi tak bych řek no no. Jo a já to nevodsuzuju
jo. Někdo má rád holky někdo zase vdolky, ale jako co se mě nelíbí, když pak tydle stěnaři
přijdou a vohrnujou nos tady nad těma klasikami. Já leze desítky, todle je nějaká blbá
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sedma, a pak si rozbijou hudbu, protože si neuměj založit jištění že jo, protože na těch
stěnách to maj všechno prefabrikovaný no.
T: Takže máš to fakt spojený dohromady, skála, příroda, lezení...
N: No jako ta příroda no a jako začíná převažovat víc ta příroda nad tím lezením a to lezení
trošku a no a courat v Tatrách a v Dolomitech pochodit, protože to je jako když si vezmu
takový ty konce září začátky října do půlky října v Dolomitech v Tatrách jo, to je úžasný.
Jako žádný válení se u moře támdle, ale na kopečky. No zaplaťpánbůh moje ženská to má
takhle nastavený taky, takže se nemusíme dohadovat, kam pojedem na vejlet, takže to je
takhle daný.
T: Já ti pro dnešek děkuju.
N: No. Nemáš zač děkovat.
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Vitoušek Karel
Rozhovor vedla tazatelka Martina Marková, 3.5.2014
T: Je 3. 5. 2014 a rozhovor s panem Karlem Vitouškem k tématu horolezců v Českém ráji,
ale vůbec na tom nebazíruju.
N: Ne já řeknu spíš tu historii, vo který jsem vlastně v počátku svých nevěděl že jo,
protože já jsem dvaačtyřicátej ročník no a moje a šel jsem v horolezeckých stopách mý
mámy, která je rozená Brusáková. A babička je rozená Šteklová. Čili babička svý mlá...
maminka svý mládí strávila na hotelu Hrubá skála.
T: Já právě teď přemýšlím, jestli máte tady ty Šteklovi nebo Šteklovi jižní Čechy.
Hruboskalský Šteklovi?
N: Jo. Jo. Tydle Šteklovi že jo. No a pak přišla ta blbá doba že jo. Babička se odstěhovala
tam do tý kovárny. Tam se říká kovárna. Tak tam nebyla elektrika plyn nic a tam já jsem
jezdil na prázdniny že jo. No a tam jsem poprvé prostě se rozhlíd po těch šutrech a a mě to
lákalo.
T: Takže vy jste jako dítě bydlel kde?
N: No do jedna padesátýho v Třebechovicích. Pak jsme byli stěhováni. (smích) A pak jsem
se asi stěhoval osmkrát za život no. (smích)
T: Takže tady to bylo to místo, kam jste jezdil za babičkou, to jste znal ocuď?
N: Tady jsem... Do dneška jako řikám, že doma jsem vlastně ve Skaláku. No já když mám
čas, tak se du podívat do.. na Cintorín nebo na Saharu vobejít si to a pokoukat no. Asi se
jak se říká, že se lidi vracej, nebo dobří holubi se vracej nebo jak se to řiká. No no no tak.
No a teď tady to nakonec bylo i na výstavě že jo. Já jsem doma našel máminy kalhoty
kožený. Ty jsou teďka v Adru na výstavě. V nich moje máma lezla a já jsem v nich
vždycky lez horezdar na úzkou neznámou. Já jako jsem začal to horezdar, když že jo se
nesmělo no a v zimě lízt, ale mě to nějak chytlo a já jsem nakonec, tam mnohde není ještě
zaznamenaný, ani nevim, v týdle knížce taky ne. Já mám třicet dvakrát nepřetržitý
horezdar na úzký neznámý.
T: No, to si myslim, že jsem tam ani nezahlídla...
N: Původní knížka to ne... původní knížka není, ale v tědlectěch deníkách to najdu. Jo a já
jsem vždycky, pokud to šlo, prvního druhýho nebo jak to šlo, ale vydrželo to třicet dvakrát.
A když jsme u toho, tak jak to skončilo, že už tam nechodím. Silvestr 1999 jsme strávili
s partou kluků včetně přítelkyně na na Mariánský vyhlídce. Že jo každej na novej rok, na
novej rok 2000 jezdil do Paříže a já nevim kam. A my jsme spali hned pod Mariánskou, to
je takovej malej malej biváček, kluci spali nahoře. No a Silvestr se shazovalo víno a vo
půlnoci tam přišli cizí lidi. To jako bylo hezký no. A řikal jsem tak jsem, jsem mám úzký
neznámý dvě stě metrů. Pohoda. Já jsem nespěchal nic, řikám si no to by ne... no jenže už
jako se obouvám, že už jako pomalu pudu. Najednou koukám, tam někdo jde. A šel nějakej
kluk a no šel přesně k nástupu a já jsem na něj zařval, ty jdeš dělat horezdar. Von mi
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neodpověděl. No pak vylez nahoru komínem no a já jsem vždycky komín slízal a von ho
teda von to slanil dolů a vodešel. Já jsem řikal ten horezdar je pryč. No a jeden ten
kamarád, co s náma tam spal, bezvadnej kluk. Já jsem mu pak byl i za svědka i na svatbě.
Tak mi řikal, no Karle ale to je krásný, někdo tě zbavil té povinnosti, že tam mušíš bejt
první. Vod tý doby jsem tam nebyl. To jsem řikal, ne končíme, horezdar už je to přetržený.
Tak jsem se tam v létě podíval. Ten kluk byl mladej Majer, ten chtěl mít horezdar, tak tam
byl já nevim v půl osmý ráno. (smích) Jo.
T: A kdy Vy jste začal lízt? Takže někde prostě malý dítko, v útlém věku...
N: No tak jako první první skála byl tady Václavíček.
T: A v kolika?
N: No šedesát jedna asi takňák. Těsně před vojnou ještě.
T: Ještě než se z vás stal horolezec... Podle knížky...
N: Než jsem šel no. To jsme poprvé todleto už jsme zkoušeli. No a ta historie zajímavá...
Jako neví, co člověk má věřit, ale asi něco existuje. Já věřím, že něco existuje. Řekněte mi,
proč se mi stalo, že jsem první skálu vylez Václavíček a poslední skálu čistě horolezeckým
výstupem jsem vylez zase Václavíček. Aniž bych to plánoval. A já jsem teďka právě řikal,
že už nepudu nic lízt, protože jsem lez toho Václavíčka a šmytec. (smích) Sice
s Chroustem chceme jít na dolní Blatník, ale todle si považuju jako že že jako za ten za ten
konec. Zase jsme byli na Václavíčku. To je náhoda, no.
T: To jste začal lízt relativně pozdě oproti těm ostatním v těch dvaceti...
N: No. No jo no. Protože ta příležitost nebyla že že... V Třebechovicích nebyla že jo žádná
příležitost. A mezi lidi jsem takový nepřišel. Pak jsem začal dělat trošku atletiku a pak jsem
babičku jsme nastěhovali na Hrubou skálu. No protože tam se tenkrát Zimovi, to ještě
Karel Zimů tady jeho rodiče už tenkrát tam dělali za totáče zprávu no. Tak se teta Máša vo
babičku starala trošku no a tak...
T: Jak se to líbilo rodině? Tak tim, že máma Vaše lezla, tak v pohodě...
N: No brali to samozřejmě. Mě spíš podporovali. To měla maminka radost že jo. Když
jsem vytáh její horolezeckej deníček, řikám no, co cos to lezla, Slona? No to je přece
Mamut ne. Pak jsem zase koukal Novákovy věže. Co to je? No Strubichova věž. Jo
(smích). Prostě některý věci...
T: Takže podpora v tomdle byla plná. Nutila Vás do toho mamka?
N: Ne nenutila, ne. A vona lezla s Navrátilem, doktorem, co prodával v lekárně u nádraží.
Z Přáslavic myslim že byl. No a potom, když jsem začal lízt a nebylo nebyl materiál a nic,
tak von mi dal horolezecký kladívko. To mám vod něj. Taky je teďka v tom v Adru na
výstavě. No a potom řikal, nebo táta řikal, no hele dyť my se známe s Pilnáčkovejma. Já
myslim něco Pilnáček mejdla. Zeptejte se rodičů. Továrna na mejdla v Hradci Královým.
No a von pan Pilnáček, to si teďka ověřuju. Nemusí to bejt pravda. Včera mi to Jirka
Nováků nepotvrdil. Že pan Pilnáček byl první předseda horolezeckýho svazu nebo
horolezců po po nový republice, po osmnáctým roce. Možná že si byl na tom. Tady vo něm
taky píšou, ale nikde nemám potvrzení, že byl skutečně předsedou no. Sháněl jsem nějaký
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potomky v Hradci a zatím jsem skončil u jednoho Pilnáčka, kterej je tam novinářem a nic
neví. No a tak máma říká, no počkej Pilnáček. No tak tak zajeli jsme k nim a k nim a von
mě pučil, to musím říct, dva cepíny, originál dřevěný starý cepíny, s kterýma von lez za
první republiky. Na jednom taky byl na výstavě. Je Pilnáčková, byl vysekanej to byl
Pilnáček že jo. A já jsem s nima chodil do Tater do Alp nebo do Tater spíš ještě, do Alp
teda se Sportturistem, když jsme byli. A pak ňák chtěli, že ten Pilnáček pana Pilnáčka
cepín, že by chtěli vrátit. No ten já jsem teďka hledal a jsem ho nedohledal. Ale ten cepín
Pilnáčkovi, ten mám a ten ten byl i tady na výstavě že jo. No tak jak já jsem po tom měl
nějakej materiál a už...
T: Ale nějaká organizovanost? Byl jste členem nějakého oddílu?
N: No turnovskýho oddílu nikdy ne. My jsem měli kdysi svůj oddíl VH Vysokohorská
turistika Lysá nad Labem jo. Mě to lezení přitom bavilo že jo, tak jsem v tom oddíle byl
jako. (smích) Byl jsem nejdřív instruktor a pak jsem dokonce byl lektor lektor VHT.
(smích) Takže takhle nějak no přes tydlety lidi. A tady jsem nikdy v oddíle nebyl, ale po
revoluci, když všichni začali bejt prezidentama, (smích) tak jsem si řikal, no já budu taky
prezident. To už jsem bydlel v Praze. Tak já sám se sebou jsem založil oddíl HRP
Královské Vinohrady. S klukama jsme si tady řekli, že jsem Hruboskalští popolejzáci.
Kluci Žofkovi a tak. Tak já jsem založil HRP Královské Vinohrady. Všechny všechny
staletý na Jizerský padesátce jsou pod tímdletim oddílem. No a řikal jsem si, že musim
stanovy. No tak jsem vymyslel stanovy. Já jsem prezidentem. Já jedinej můžu přijímat
nové členy. Ale když přijmu nového člena, dostane tisíc korun jednorázovou odměnu. A já
ho přijmu, tak jsem do dneška žadnýho člena nepřid.. nepřipsal. (smích)
T: Ta jste si splnil sen být prezidentem. To je hezký...
N: Takže jsem prezident a (smích). Když tak se ptejte no.
T: Ne to je v pohodě. Já Vám do toho nechci vstupovat. Jenom třeba k tomu lezení tady.
Tak nejdřív to bylo teda občas s babičkou. Protože chtěla bych víc zpracovávat asi tuhletu
oblast. A postupně jste sem dostával víc potom? Vy jste řikal, že jste tady seznámil
s manželkou....
N: No ještě před manželstvím jsem sem jezdil na motorce většinou no. Vod Poděbrad, jsme
byli u Poděbrad, tak jsme jezdili prostě domluvený a jezdili jsme na motorce a si tady
zalízt. Spali jsme většinou na Práchovně nad Hrubou skálou že jo.
T: Todle mi vyprávěl Chroust a říkal mi, jak to bylo idylický v tom smyslu, že opravdu tady
byl klid a mohlo se to udělat organizovaně, nebo organizovaně, to že sem ty kluci dojeli
vlakem, že to byla taková už potom záležitost napříč těma horolezcema...
N: Neřikám, že jsem znal všechny, ale prostě všichni jsme se teoreticky znali, i když jsem
nevěděl, kdo je Chroust a tak dále. Ale prostě todle bylo bezvadný. A jako jednu věc jsem
si uvědomil až dodatečně, že já mám teda v papírech syn továrníka že jo. To už jste
pochopila, kde jsme. No a teď jsem lez třeba s klukama Žofkovejma že jo. No a já jsem
věděl, že máma Zdeňka Žofkovýho dělala oddávající na Hrubý skále, že je ve stráně její
táta, že byl, že je ve straně, teda její manžel, že je ve straně, Otík Žofků že byl ve straně.
No ale nám to nevadilo. Ta doba byla taková, že jsme spolu lezli. Měli jsme fantastický
zážitky že jo. Tenkrát někdo měl víc peněz, jako třeba Otík Žofků měl víc peněz než já. Ale
to nebylo.. Tak mi zaplatil pivo že jo.
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T: To bylo v šedesátejch letech?
N: No. No. Protože já jsem dělal tenkrát ve sběrnejch surovinách, tak já měl kulový že jo.
(smích)
T: Jako syn továrníka. A měnilo se to potom třeba v sedmdesátejch letech, bylo to znát?
N: Ne to až potom už v těch osmdesát pět šest no po tý revoluci to prostě se zvrátilo
všecko.
T: Ne, já myslim třeba to členství. Jste řikal, že jste to nevnímal. Že jste věděl, že ten kluk
je ve straně, ale že to nebyl problém, být s nim...
N: No ne nebyl no. Ne ne vůbec ne prostě jezdila na lyže a na závody lyžařský. Se pak
ďály. Já mám šesta sedmatřicet jizerských padesátek vodjetech. Letos jsem chtěl je taky.
Už už nepojedu, protože nebyla. A nevim nevim, jestli tu čtyřicítku dotáhnu že jo, to
nevim.
T: Já myslim, že to není problém.
N: No ale asi pojedu kratší než než šede... než padesát no. Jsem tu poslední padesátku jel
za šest hodin. Tak jsem říkal, už to nestojí za to se tolik trápit, takže pojedu rači
pětadvacítku klidně. Letos nebyla no. A ten impuls a všecko takže pomalinku to ubejvá no.
Letos jsem najezdil padesát kilometrů na běžkách. Nebylo na čem. No tak jo. Těžko se
člověk dostává ať už do lezení, když chvilku přestane, nebo do čehokoliv vod toho sportu.
No tak já jsem lez nejvíc, no mě začínal učit i Olda Kopalu s Radanem Kuchařem tak ňák.
Ty mě tak ňák dávaly ty krásný kapky, jak horolezec má lízt že jo. Ke kruhu, že musí dolízt
až no sem a pak se ho smí dotknout. Jo a takový ty krásný zásady čistýho lezení.
T: Zas jste měl aspoň výchovu v tomdlectom...
N: No jako v tom. A to kluci Žofkovi taky docela ctili, to jako...
T: A s mamkou jste někdy lezl?
N: Ne. No tak máma, že jo, vona byla dva a čtyřicátej. Vdával se v třicátým šestym,
myslim, nebo pátym. No začali v dvaačtyřicátým, pak přišlo osmačtyřicátý dostala za
kulový a v jedna padesátým je zavřeli no tak... (smích) všecko přetrhaný. No tak šecko
přetrhaný, všecko přetrhaný. A jak jsem mluvil o tom lezení, nebo o tom ve straně nebo to
po tom devadesátým roce se to všecko změnilo. Přišla lidská závist že jo. Protože nám jako
rodině vrátili nějakej majetek a najednou ty, který v životě nešáhli na krumpáč. Ty ses uměl
narodit. Já jsem vosum let pracoval pod zemí. To už nikdo nebere. Ale teď se máš. Závist
závist no. Závist hrozný. Právě to pak ehm mám mám skoro všechny nový kamarády až až
po tý revoluci no, protože....
T: Takže i ve skalách se to změnilo, i když jdete sem?
N: No. Já se svym spolulezcem Karlem Adamičkem prostě. To si prohodíme dvakrát. Von
za celej rok. Vždycky mu řikam, zavolej, já jsem v důchodu, von už je taky v důchodu,
můžu kdykoli, zavolej, že je sucho, pudem lízt. Nezavolá, jak je rok dlouhej. Nehledám ani
příčinu. Jenže je to smutný no. Docela někdy, někdy to... A pokoušel jsem se v tom
dvaadevadesátým, že jo to byl Otík Žofků, Zdenek Žofků bráchové, Karel Adamičkovů,
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Honza Drahoňovskej a já. Tak ňák trošku. Tak jsem tady byl na dovolený u Honzy na hoře,
jak tam má ten penzionek. A řek jsem všem klukům, aby přijeli, že si pokecáme. Přišel
Karel Adamičků a Honza Drahoňovskej se nesnáší se Zdenkem Žofkovym, Zdenek Žofků
se nasnáší s Otíkem Žofkovym. Tak jsem zjistil, že to nefunguje, to nefunguje. To jsem rád
teďka, že s tim Chroustem. Já nevim, jestli jsem řikal, jak jsem se s nim seznámil.
Nepředstavitelná náhoda. Já jsem i věděl že jo. Starej Chroust, to jsem věděl a někdy jsem
s nima...A vyšel článek tenkrát Lidé a hory. Je to asi dva roky vo výstupu na Kapelníka
ehm na ehm Kobylu. A já, bylo to na dvou stránkách, to čet z jedný strany po druhý ze
třetí, šel jsem pro jednoho průvodce, pro druhýho průvodce a řikam, tady v tom časopise je
chyba. Tak jsem Láďovi Jiráskovýmu, kterej ho vydává že jo, napsal že teda podle mého
názoru je tam nesrovnalost. On ten dopis předal mladýmu Chroustovi, Chroust zjistil, že
mám pravdu. Ale on že to dal dobře do tiskárny a tiskárna to vytiskla tak ňák. Jo protože
tam ten výstup na Kobylu, to asi znáte,že kdo ho začal a kdo to dolez. A tak mi Chroust mi
poslal novou knížku Anapurnu a mám ta věnování věrnému čtenáři a tak dále a k tomu
navštívenku no a tim to začalo no (smích).
T: To je ale hezký, jak nevinně všechno vzniká, v lidským životě...
N: No a já jsem jako byl rád, protože já už přemejšlim taky, co kam dám a co kdo po mě
vyhodí, tak jsem všecky horolezecký věci pokud možno dlouhodobě propůjčil Chroustoj.
Dlouhodobě propůjčil. (smích) Protože jako ani se nám nechce to dát nebo darovat
tomudletomu baráku že jo. Darovat.
T: To už zní jako nikdy to nevidět...
N: Dlouhodobě se zapůjčí. Co kdyby náhodou že jo. Teď se mát točit ten film. To víte asi.
T: Ne, přiznám se, že nevim.
N: Nebo to je tajný. Už je to i na internetu, ale mělo to být tajný. Pro kamaráda ze skal je
vzor vzor scénáře na... Jsou dva názory. Já jsem se k tomu taky zas nachomejt náhodou.
Má se to jmenovat buďto řikali Joskova cesta a teď nevim ještě, těžko říct, tři scénáře a
v květnu by se mělo točit. My jsme byli ve Skaláku i s Chroustem. My jsme byli ve
Smítkovým bivaku a už se to... Tak zas vychází. To se s těma lidma se malinko znám a
řikám, nechci nic, já chci bej jenom u toho, jenom u toho. Protože tam je zase ještě vazba,
když pudem do tý historie. To mě napadlo. Protože když máma bydlela v zámku nebo
v tom hotelu že jo za první republiky nebo před válkou, tak mám osobní dopis paní Vlasty
Štáflový, která píše mýmu tátovy, když tátova první žena zemřela a voni byly kamarádky.
To vám mohu dát, mám to vokopírovaný. Náhled, kdo je paní Štáflová že jo. Protože je to
teda hodně osobní, ale mě to nevadí jo. A tak jsem právě týdletý holce... vona tam byla ta
Vlasta. Řikam, já ti přinesu ten dopis aby ses.... možná ti to pomůže vžít se do tý do tý
postavy že jo. Tak bohužel to nemám podložený, ale teoreticky se máma mohla znát
s Vlastou Štáflovou, s Joskou Smítkem. Náhlovs... Navrátil teda mezi ty lidi patřil, tak se
mohli znát, ale já to nemám nikde potvrzený. Vychází mi to logicky, ale...
T: Tak zas ta doba, asi jich tu nebylo zas tolik, kteří by mohli lízt ve Skaláku...
N: No a hlavně ženskejch. Tak jestliže lezla Vlasta Štáflová, moje máma. Kolik těch
ženskejch tady ještě bylo, který si šáhly na tu skálu že jo. (smích) Tak spíš řekněte, co
máte v hlavě. Protože já třeba skáču leta tam a leta zpátky a...
T: A to vůbec ničemu nevadí. Vy jste vlastně mluvil mimo nahrávání o první ženě, že asi
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úplně nepřála týhletý zálibě, jestli jsem to dobře pochopila.
N: A byla z Hrubý skály, že jo při tom.
T: Takže žena nelezla?
N: Jo ale dokuď nebyly děti. Je log... je to možná logický no a tak. No a potom člověk
chodil lízt a lez no a jezdil no. Potkal ženskou, která... která třeba, abych to dokreslil, je to
rok, taky bych to někde našel ve svejch análech, ale je to tak rok devadesát dva tři čtyři že
jo. Já se ještě jsem jednou byl na Majáku na Štědrej den no a pak se chodilo na Cintorín.
No a já jsem chodil na na Valdštejn do hospody. Tam vždycky byla basa. Jedna dva tři čtyři
kytary. No prostě... Na Štědrej den vodváděl jsem jednoho kamaráda, na Štědrej den
vodpoledne jsem ho strčil takhle domů. Takhle to občas skončilo. Tam se pilo zásadně
šampáňo tenkrát. Tak jsme si řikali, že my nemáme už teda já už mám vnoučata
dvaadvacetiletý takže už v podstatě už nemáme děti jo nějaký. Tak jsem šli do Cintorína,
pak jsme šli na Valdštejn jo a na noc jsme šli do Smítkovýho bivaku. Štědrej den večer
jsme strávili ve Smítkovým bivaku při svíčičkách. No bylo sucho. To jsou takový ty
náhody. Ráno vstaneme a Skalák bílej. Prostě to jsou tajdle zážitky že jo. (smích)
T: Vedl jste děti někdy k lezení, že by s Váma chodili do Skaláku?
N: No tak mladší třeba ta začala, ale ta byla nadaná téměř na všechny sporty. Běhala tady
za školu atletiku a když ji no to si nevzpomenu kdo... řikal pojď, budem trénovat a to vona
šla na závody, vyhrála, ale víc jí nezajímalo. Jo tak jezděj na kola nebo takhle něco dělaj,
ale nikdo z nich....
T: Ne že by je to chytlo jako životní láska...
N: Bohužel. Nikoho jsem k tomu nenutil a nikdo se nechytil. (smích)
T: Viděla jsem tady ten fenomén, že opravdu chodili chlapy s dětma a chodily celý rodiny.
Děti se dole hlomozili po písku. Asi to bylo na úkor výkonu mnohokrát, ale prostě tak tam
teda ty děti vzali, když měli možnost s největší formou vylízt lecos, tak se hlomozili s dětma
po skalách. Asi to k tomu taky patřilo....
N: Asi to jo. To byste se mohla zeptat dcéry. Do smrti na to bude pamatovat. Jsem taky
chodil lízt, měl jsem na starosti dítě že jo, já nevim, dvou tří letý, kolik bylo tenkrát Pavel
no a šel jsem lízt že jo no. Tak co udělám no. Tak do dneška říká, tys byl tak hroznej. Tys
mě přivázal ke stromu a šels lízt. Tak co s tím dítětem. Udělal jsem mu kšandičky. Přivázal,
dal mu dva metry, aby nemoh spadnout dolů a šli jsem lízt no.
T: Pamatuje si to?
N: No hrozně si na to pamatuje, hrozně. Ten táta mě vždycky přivázal ke stromu a...
(smích)
T: Tak já myslim, že už to bylo odpuštěno z její straně určitě...
N: Jo. To jsem v nejlepším vztahu. Ale to si pamatuje. Asi se to ďálo. No tak.
T: Mám pocit, že jste nebyl v tomdletom asi výjimka. Tak jste chodili vždycky ve dvou, byli
jste domluvený, nebo to fakt fungovalo na bázi, že jste přišel a kdo tam byl, s tim jste lezl?
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N: To spíš ne. Já jsem s klukama Žofkovejma nebo to lez tak ňák. Jo, mám spoustu lidí,
s kterýma jsem lez. Dokonce nemám jejich jména jejich jméno. Teďka jak byla loni ta
výstava, tak mi ten někdo kluk zdraví, no kluk, ahoj a já jsem řikal, kdo ty jseš. No
neblbni, vždyť jsme spolu celej den lezli vodní skálu na na na Vidláku na Věžáku. Všecky
cesty jsme tam přelezli a já tady mám dokonce i fotku s nim i jméno tadydle mám. A já
jsem to nevěděl, jméno. A von mě najednou poznal, řikal no. To jako vobčas jsem lez i
náhodou. Jednou jsem udělal správný správný faux pas, jak se to někdy stává, když se ta
švárova vila vopravovala, tak tam byl zedník. No a já jsem šmejdim, já jsem stavař, tak
jsem šmejdil, co se kde dělá. Já řikam, ahoj ahoj no my jsme spolu lezli, viď. Jméno mě
teďka vypadlo. A von řikal, počkej no počkej tys, to jsem řikal já, já jsem asi lez s tvym
synem že jo. A von říká, ty vole, vždyť jsme lezli spolu. Protože já jsem ho viděl malýho
(smích) a von mi řek, že jsme lezli spolu a ne s jeho synem. (smích) Prostě že jo. Nakonec,
já nevim, jak to znáte vy, ale do toho... v zrcadle se člověk nekouká. Když se stýká
s mladýma, tak si furt mylsí, že je mu x a když se pak podívá do zrcadla, tak řekne, jsem to
slyšel už několikrát. Když ráno vstanu, tak se podívám do zrcadla, říkám, tebe neznám, ale
umeju tě. (smích) To už někdo řikal dávno že jo. Takže i takhle přijde do Skaláku.. Nebo
tady třeba na vernisáž najednou se k vám někdo hlásí. Tak asi z těch starej kamarádů je
nejlepší Honza Picků. Toho asi znáte. No to jsou to je nejlepší i vona. To je bezvadná
dvojice.
T: Tak jste lezl víc tady než třeba do Adru?
N: Do Adru jednou na Křižáku a něco do Německa. Jsme jezdili na motorce. Bad to byl
Bad Schandau. No ale já jsem zůstal tady patriotem skoro nejvíc na tý Hrubici. Příhrazy
taky ale. Protože jsem chtěl vylízt Kobylu. Tak se mi to taky splnilo no. To taky můžu říc
pak vo... jaká je to náhoda, jak je to podobný s prvním výstupem Kauškovým. Na Kobylu
jsem to udělali podobně, aniž by jsme jsem věděl. A to člověk po mnoha letech. No tak
jsem ňák lez tady, údolíčka to jsem měl rád a...
T: A tak třeba Tatry potom?
N: Jo Tatry. Já mám přejitej celej hřeben. Jezdili jsme do Tater. Kam jinam že jo. V pátek
večer nebo vodpoledne, to jsem bydlel ještě v Poděbradech, no tak na rychlík do Pardubic.
Tam se dostat do rychlíku na Slovensko, to mi kluci třeba drželi, nastupoval jsem voknem.
To by byla samostatná knížka o jízdách do Tater. No a šli jsme lízt a v neděli ráno v
pondělí ráno v devět hodin jsem šel do práce. (smích) A to jsme ďáli třeba dvakrát do
měsíce. A co jsme měli. Ať už vybavení nebo jídlo nebo no.
T: No a nějaký výjezdy ven, dostal jste se? Když se bavim o době před osumdesátym
devátym.
N: Dostal jsem se dostal jsem se díky kamarádovi, kterej byl v tý době, pak jsem se
dozvěděl, že byl straník, ale to není důležitý, byl průvodce ve Sportturistu. Byl spíše lyžař.
Já jsem lez, tady mám taky historku jednu připravenou, hlavně s jeho ženou. Von jako moc
nelez. No a von byl vedoucí Sportturistu v těch zájezdech. No a vypsal zájezd a než vyšel
v kalendáři, už byl prodanej. Že měl svejch deset patnáct lidí. Tak přes něj jsem se teda
dostal ven i nějaký lezení trochu, ale hodně spíš já jsem dělal dálkový běhy na lyžích. Já
mám projetý mimo francouzskýho z dalkových všechny závody včetně třikrát ?. To jsem
všecko to jsem všechno, to jsem řikal, teď čas, jsou peníze že jo, byl bych nepřiznal. To
byly peníze ňáký na to, tak jsem řikal, všecko musim stihnout. S nim jsem se dostal ven.
Von je taky cyklista, tak jsme ďáli, to byl zájezd alpskej okruh na kole. No tam jsem byl
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pak špatně, protože jsme spali u známýho nějakýho Turnováka, kterej tady závodně jezdil
za první republiku na kole a bydlel v Grenoblu. Grenoblu, v Chamonix, ne v Grenoblu
myslim. No a mam domluvený, že tam přijedem že jo za totáče. Tak jsme byli v garáži.
Von nám uďál večeři a kalvádos se pilo, jak jsme dopadli že jo (smích). No dobrý a druhej
den jsme jeli autobusem pod Mont Blanc. No aklimatizace. No tak jsme spali v chatě na
Goutru a tam už mě bolela hlava a dojdem na východ slunce na Mont Blanc. No a já jsem
došel na tu Valotku. Jste v obraze jo to je ta... No a tam tam se mi udělalo výrazně špatně,
takže jsem se pozvracel a šel jsem zpátky no. Dodneška dodneška Mont Blanc nemám. Už
tam nepudu.
T: To byl jedinej výstup, takovej horskej výlet ven?
N: No za totáče ne, ale když se vodevřeli hranice, tak jsem chytal ten vlak ještě, abych
něco stihnul no. Tak první cesta devadesát čtyři byla pochopitelně... Já jsem si přál vidět
ten kopec kopců. Já jsem si přál vidět aspoň Everest že jo. Tak jsme vyrazili asi
v devátém... devadesát čtyři. Vedla nám to Tina Štěrbová. Jo bylo nás asi vosum no a cíl
byl Island peak. 6189.
T: Dopadlo to slavněji než na Mont Blancu?
N: Čtyři lidi jsme byly nahoře. Tak jsem opravdu jsem si řikal no. Tam teda aklimatizace je
docela přirozená, když jdete z Dukly nahoru pěšky že jo. Tak to jako jsem si řikal no. A
když jsem se bavil takhle s Joskou nebo to, tak von řikal, no šest tisíc to máš jako vosum
tisíc s kyslíkovým přístrojem. To máš stejně. To jsem řikal, no tak to je dobrý (smích). Jo a
jako že jo. No a tak v tý době šlo vo něco jinýho. A já vim třeba Joska mi řikal, no hele, to
mohlo bejt já nevim devadesátej třetí čtvrtej, řikal no dej sto tisíc, já tě vyvedu nahoru
vyvedu. Jsem řikal, nemus, nemus. A to ještě šlo o něco jinýho než teďka, když vás tam
vykopou že jo. Já jsem to viděl...Takovej můj kopec snů byl Matterhorn pochopitelně. Tak
jsem ze čtyř pokusů byl dvakrát nahoře no. Tam jsem viděl ty průvodce, jak kopou ty
Japonce (smích).
T: Aby měli ten zážitek...
N: Tak to je velkej zážitek. Každej za mlada ať v kterýmkoli režimu viděl Matterhorn
někde na čokoládě nebo na čemkoliv. To byl můj sen prostě Matterhorn.
T: Takže tohle všechno přinesla až porevoluční doba, možnosti někam vyrazit...
N: Já sem si řikal, musíš honem. Kolik mám. Má deset let, pět let. Do kdy mě ta fyzička
vydrží, že jo. Jsem prostě vopravdu těch patnáct let intenzivně, co šlo. (smích) Já nevim,
my jsme třeba taky asi znáte, to je Cimi že jo. No krásný kopce. My jsme tam kdysi byli
na kole nahoře až u chaty Auronzo. No u tý chaty Misurina, z Misuriny na horu. Jak se
jmenuje ta chata. Ufficio Auronzo? Přesně nevim. No jsme byli kdysi na kole. Neřikam, že
jsem to vyjel. Něco jsem taky vyved že jo. Pak jsem tam byl u ní na běžkách. To jsme byli
to jsme byli blázni. Že jo no tak jsem řikal, ja bych tam chtě, l no a tak jsem no a je to deset
let. Já řikam na tu Cimu grande, tam vede Diboneho hrana. Tři až čtyři to bysme mohli
vylízt. No tak jsem si to vzal za cíl. S Danou jsem tam právě jel. No tak jsme se jako
připravovali duševně. Jeden den jsme si dalekohledem prohlíželi tu cestu. Lezli tam nějaký
kluci. Jména jsem neznal, do dneška je teda taky neznám. Že jo zas to zahladil čas. A
druhej den jsme šli na tu Diboneho hranu. No průvodce říká, že se to leze dvě až tři hodiny.
My to lezli asi šest a půl hodiny. Žádný vklíněnce nic, klasický jištění uzlema, jak na
písku. Což taky nebylo úplně rozumný, protože tam ty spáry jsou většinou rovně. A vylezli
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jsme a když jsem odevřel knížku řikam, to je, to snad není možný, vždyť tady včera byli
Turnováci. My jsme se na ně koukali ze spod. (smích) Já nevim, kdo tam byl už. To to
nějak spíš...
T: A to bylo teda s přítelkyní?
N: No. Vylezla za mou. No tak vona jako za mou nebo se mnou vylezla dost. Jsem jí
donutil no asi dva lyžařský závody. Tak stála na bedně ve svý věkový kategorii. Tak jako
vona je ochotná docela. Bohužel už jako třeba na lyžích jezdí rychlejc. Na tom kole už taky
občas jezdí rychlejc no. Sedum let rozdílu je znát no. A vona právě ďála vysokou, tak voni
prostě vod vysoký ekonomický měli ohromnej oddíl a ukrutný aktivity tenkrát vod školy.
Jo a to jako... Tak tam ten základ vona má. Není problém.
T: Taky sportovně nadaná jako Vy. Jde do všeho...
N: Tak jsme jako všecky ty. A to jsme uďáli vejletů že jo nehorolezeckejch po světě.
Zaplať pánbůh. To to uhejbám eště, ale dvě krásný dvě krásný místa v životě mimo jiné
jsem navštívil Chile. Nádherná země. Chtěl jsem vidět pochopitelně Paine a Serotoe. Tak
jsme je viděl. Takovej dětskej sen. Že jo někdy v tý době šedesát jsem ta šel se ženou tam
lízt, tak vyšly ty první vobrázky. No a pak pak Aljaška no. Dvě místa. Na Aljašce... Protože
jsme dělali taky ještě vodu trošku, tak na Aljašce jsme jeli tři sta šedesát kilometrů na
kanoi řeku Stikinu v šesti lidech. Eště bez mobilu. Eště né.
T: Prostě individuelní cest tam a projet si to, co člověk chce vidět...
N: No. Takhle. Ty medvědi byli skoro takový vo kousek dál (smích). Né to jsme uhli z toho
lezení. Co bysme jsme z toho lezení ještě jste chtěla. No zážitek zážitek z toho
Matterhornu, kterej má pak přímou vazbu tady na Skalák. Když jsme vylezli na na no
nejvyšší chatu tam Hörnli hütte. Tak jsme si tam sedli, krásný počasí. Já si vždycky píšu
deníčky. Vždycky mám takovej deníček. To jsem byl se Sportturistem s Ivo Hejlem. No a
ten začátek já vám musím říct. Jel se zájezd do do do Švýcarska...
T: A jenom mi ještě řekněte, vy jste to sehnal, že kamarád to prostě pořádá, byli jste
domluvený, že ano, že vás tam vezme, takže pak už to klaplo a nebyl problém si sehnat
devizovej příslib...
N: Pak to klaplo. Ne byl devizovej příslib. Nikdo mi nikdo mi zaplaťpánbůh neškodil, což
se občas divim teda a že jo a šlo to. Buďto buďto se Sportturistem, tam jsem nepotřeboval
devizák a no pak jsem dostal dvakrát devizák. Při tom druhým jsme teda lhali, že jsme nic
neměli a zařizoval to jeden známej v Semilech tady v bance. Nevim kdo, ani nemůžu
poděkovat. Kamarád mi řekl hele jeď si do do do Semil do banky. Tam všecko dostaneš.
Poděkuj. Neřikej nic. Řekni jenom svý jméno a poděkuj a vodejdi.
T: To je ale úžasný, že někdo byl schopnej takhle pomoci. Šlo to, ne tak často, ale bylo to
fakt o lidech.
N: Šlo to. Šlo to. No. Takže jsme byli se Sportturistem ve Švýcarsku a ved to Ivo Hejl.
Člověk, kterýho znám. Ještě žije. Píše do Lidé a hory že jo. Von už je starší jak já. No a já
jsem tam byl s Láďou Jiráskem, s kterym jsem taky trošku lez. No a my jsme se s Láďou
Jiráskem dohodli, že pujdem na Matterhorn. Nebyl, vopravdu nebyl že jo. No tak jsme
Ivovi řekli, když jsme byli v tý oblasti, řikáme Ivo my na tři dni ti utikáme. Řikam, kde
budete, kde se za tři dni sejdem. My jdeme na Matterhorn.
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T: A nebyl to problém? Nechal vás?
N: Ne. No pochopitelně byla to vodvaha vod nás vod něj že jo. No tak jsme šli na
Matterhorn. Pochopitelně se to povedlo. Sešli jsme se. Ivo řikla jenom, že byl hrozně
vystrašenej, protože ten den tam lítala helikoptéra ze severní stěny na záchranku tak
pochopitelně jo. Všechno vyšlo jo. To všechno vyšlo. To jako Ivovi do dneška můžu
děkovat. Ale my jsme došli na Hörnli hütte na Solvayku pardon na Solvayku to je ta
bivakova mezi že jo. No a já si rozdělám ten deníček a tam jsem měl nalepenej nálepku
kiwi fruit, ty jo jak jsem todle někde na trhu sundal samolepku a dal jsem si ji do deníčku
že jo za totáče jsme taky byli. A najednou vedle mě sedí kluk a hello New Zealand a teďka
anglicky já jsem z Novýho Zélandu no tak... Tak jsme něco zvládli. Ta angličtina je slabá.
No a tak jsme se domluvili, že von potom, že cestuje po Evropě, že udělal vysokou, to
jsem pak měl až dodatečně překládaný, že udělal vysokou, leukémii že dělal a teďka půl
roku že studuje ehm cestuje po Evropě. Tak jsem řikal, tak tady máš adresu přijeď, pojď se
podívat do Skaláku. Za dva měsíce někdo zvoní. Hello ?. Za totáče přijel Novozélanďan.
Já jsem bydlel na Dalmácku. To je tam za šroubárnou. No vim vim, že von výborně lez, já
jsem docela slušně lez že jo, tak jsme prostě se domluvili, jdeme lízt že jo. Zůstal u nás. No
pak jsem si vzal kluka, kterej uměl anglicky že jo študák, tak aby prostě... No a lezli jsme
třeba Kobylu. Hlavně von furt řikal, jako řekl česky, furt se to drolí. Vylez jí. Pak jsme lezli
Taktovku a docela pěkný věci, ale kamarád dole fotil a nafotil takovoudle fotku Kobyly a
tu mu dal, jak tam lezeme. Přímo jsou tam lidi vidět jo. Za půl roku mě z Austrálie přijde
takovejdle pohled s Kobylou, jak tam lezem, z Austrálie jo (smích). A byla s nim hrozná
legrace, protože voni byli trošku napřed než my. A my jsme tenkrát lezli v bačkorách. To si
pamatujete. Koukal, v čem to lezem. Von měl íbíčka už že jo. A my jsme řikali, to jsou
bačkory no. Tak zkuste Angličanovi říct, ať řekne bačkory že jo. Tak báčkor... dycky to
bylo jeho slovo. Pak jsme šli do Klokočí. No vysvětlete Angli... Kanaďanovi, co to je
Klokočí a vyslovit že jo. A vyslovit že jo. Tak Klokočí skončilo že klo klo klo klo jen pivo.
(smích) Tím to skončilo teda. (smích)Takový ty slova. Ale co chci říct, že jo, tak potom
když odjížděl, tak jako nás požádal, jestli by si jedny bačkory moh od nás vzít že by.
T: Já myslela, že to bude naopak...
N: Ne von je chtěl do Novýho Zélandu tam ukázat. A dohodli jsme se že von nám pošle
íbíčka a vodveze do Novýho Zélandu naše bačkory volepený chemoprenem a nevim, co
tam ty lidi ďáli, když to viděli. (smích) Pak jsem si šáh na první pěkný boty no.
T: Takže vám fakt poslal....
N: Poslal nám íbíčka no. Ale hlavně báčkory a že to veze na Novej Zéland.
T: Tak já myslim, že ten šok musel bejt velkej, když na západě byly věci jaký byly....
N: No von byl dobrej. No zval mě vždycky do Dudenu, nikdy jsem se tam nedostal no. No
už není kontakt. Ňák von šel někam studovat ještě a zmizel mi prakticky z toho no a.... To
je takovej zážitek prostě. Helllo. Řikal, že poprvé byl v komunistickým totálním totalitním
státu. To tady ještě byli Ivani že jo, tak mi řikal, já kako..., mám to prostě překlad, vy tady
máte svoji armádu, ruskou armádu a my nemáme žádnou. To nemoh pochopit. Povídejte,
co máte co máte na srdci.
T: Jen jsem se chtěla zeptat, když jste byl tady na Dalmácku, tak jestli jste chodil častěji
lízt?
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N: Furt. Furt. Pokud to šlo. Já jsem tam stavěl baráček takovej ten co je nejblíž co je
nejblíž k hasičský zbrojnici. Jo.
T: K tý hruborohozecký?
N: No přímo prostě ten rohák, co je téměř nejblíž, ne ten rohák tendle... Když se dívate
jako vod hasičský zbrojnice nahoru, tak na pravý straně je ten rohák, co je před tím
parčíkem. Tam mám vysázený nějaký stromy. Já jsem dělal tadydle leta na křižovatce ve
Vohrazenicích. Jsem stavař, tak jsme něco sta... ďáli. No a když se vysazovali tam stromky,
tak jsem krad a (smích) a nosil jsem to tam, tam jsem je sázel. Už jsou tam takovýdle
smrky (smích). Ale to s lezením nemá nic společnýho no. No tak povidejte, kam byste
chtěla....
T: Já Vás nechci nijak limitovat....
N: Ne já spíš jenom skleróza. Já tady mám jenom body že jo, co jsem si..., no ty hrábě
jsem vám řikal že jo takový no.
T: Když budem u toho vybavení, teď jste ťuknul na boty, tak lana...
N: No já začal lízt bos že jo jako tenkrát všichni. Pak byly ty boty, který nemůžem sehnat
východoněmecký, který měly volný prsty, volnou patu a tajdle přes kotník měly kůži. Já je
měl. Zatím mi nikdo neřek, že je má. Musim jít za Evou Novotnou. Vo koho de že jo. Za
totáče co její manžel zahynul v Peru, tak jestli je vona nemá. Nemůžu je sehnat. Nikdo mi
prostě nepřiznal, že je má ještě. Ty nám chyběj.
T: Jak to bylo s výrobou? Viděli jste u někoho, ano zlepšovák, tak jste se to snažili všichni
okopírovat...
N: No tak snažili jsme se no. I i i normální lana já nevim, jak bych to řek, klasický jutový
lana. Chroust ho má doma, co jsem mu dal. No všecko jsem sháněl. No a můj první spací
pytel byl od Josky Rakoncaje. Já jsem se s ním znal. A hlavně byl ještě takovej ten studený
spoje jo. Ten jsem měl ještě před pěti lety. Prostě hrozně jsem si ho vážil, protože že jo
Joska jeden z prvních nebo kolikátejch. No a voni miho v Krkonoších na jednom srubu
někdo ukrad. (smích) Takže já jsem řikal, Josko, já ten tvůj první spacák nemám. Takovej
bledě modrej špinavej spacák. Jsem to musel zahodit, protože to nemělo význam z hlediska
jakýhokoliv už komfortu nebo to jo. Tak my jsem furt něco vymýšleli no no.
T: Ale rivalita asi v tom nebyla ne....
N: Tenkrát ta rivalita nebyla. Jo i ten Joska pochopitelně už taky někde jinde bohužel je. Já
byl teďka v.. na jeho přednášce v Národním muzeu. Byl tam von a ten mladej lezec, jak se
jmenoval, co lez s Hrubym, Horáček, Havlíček Ho... No to je jedno. No a joska jsem pak
řikal sám sobě, už by Joska neměl dělat besedy. Von ví všechno, ale von už to vyjadřování
už jako na veřejnosti né.
T: Asi je znát, to že byl tak vysoko a tak často...
N: No s tou hlavou. No ale hlavně byl dvakrát na K2. Toho já si hrozně vážim. A teď když
vidim, že Jaroš už tam bude po pátý nebo po šestý. A jestli víte, jak se Jaroš vyjádřil o
Rakoncajovi, ono to šlo i na internetu. Že to je senilní starej horolezec prostě. Abych byl
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upřímnej, já tomu Jarošovi nefandim. Jako z hlediska lezení, ať to vyleze. Ale proč se bude
do toho Josky strefovat, to ne. Já nevim, začal jsem vyčítat, jako to Joska dělal s těma
Polákama a s Italama a kde sháněl peníze a jak... Pánbůh ví, že jo no. Tak jako jsem si řikal
no.
T: Doba byla taková. Žádala si oběti občas....
N: No jo ale jako mě se zas u Josky líbilo to, že dobře lez a byl velmi dobrej diplomat, že
se s těmadle expedicema Italama a Polákama vlastně dostal ven a vylez spoustu věcí
velikejch v Himalájích. Kdežto, když to třeba vemu kluci Žofkovi nebo..., ty který lezli na
písku minimálně stěně tak dobře jako von když ne-li líp, ty skončili ? vejletama do Tatera a
skončili že jo. A někdo prostě byl ten diplomat, že...
T: To zvládnul zaonačit...
N: No. A přitom nevim, že by Joska jako nějaký straně fandil. To... (smích)
T: To je asi svědomí každýho...
N: Je v tom takový vždycky spoustu zakletejch věcí no, z toho lezení no. (povzdech) Jinak
no... Řeknu vám dvě věci, který jsem slyšel jenom z doslechu a jsou taky o lezení a nevim,
jestli to někdo potvrdí, jestli je to pravda. Jednak že kluci lezli Rudou hranu za úplňku.
T: Za úplňku?
N: Za úplňku, v noci. Což je možný. Když ji zná a leze, tak je to možný. Což bohužel jako
nemám potvrzený. A pak se vykládala ještě jedna hezká věc, když na Hrubý skále nahoře
byla rekreace ROH že jo ta holka, co dělala sportovní, tak to byla z Doubravice. Jak se
jmenuje si nevzpomenu už. No a voni byli domluvený. Kluci byli domluvený s ní, že já
nevim voni chodili z Hrubý skály do Sedmihorek že jo pod Dračkama no a že teda já
nevim v deset třicet budou pod Dračkama. Za totáče že jo. Tak kluci byli připravený že jo.
Dole přišlo stádo rekreantů. A vona jim teďka vykládala, jak ty horolezci a jaký to je
hrozný. Prostě dramatizace že jo pro ty rekreanty. (smích) No a měli to domluvený a kluk
spadnul že jo plánovitě a jé. No a v tom největším momentu vyšel z lesa osmi deseti letej
kluk s kloboukem a přispějte na chudý horolezce.(smích) Nemám to potvrzený, ale hrozně
se mi to libí. Já věřim, že todle že kluci z recese ďáli. Pak se šlo do Sedmihorek to propít.
Ale to nemám potvrzený od přímýho aktéra. Že jo tak ňák.
T: A neměli jste třeba problém tady s ochranářem?
N: Ne. Až já měl problém s ochranářem až v devadesátým asi sedmym. Šel jsem dole pod
Dračkama, tam stálo ochranářský auto, poodevřený dveře no a nahoře kluci lezli. Neměli
tam napsaný nic. To měli jenom. Já jsem jo já neviděl to ochranářský a řikam, kluci čí je to
auto. Řikam no jo tam... My jsme ochranáři. Řikam vy jste..., kde máte povolení. Ventilek
pšššš, to jsem dělávali. Pak jsem se dozvěděl vod já nevim, kdo tady byla šéfka. Dostali
prej pěkný kapky, aniž bych to na ně žaloval. Ale jinak nebyli no, tak co. Jednou jednou
takhle někde u Valdštejna jsem šel po tý červený v neděli odpoledne. Určitě byl volnej den
a proti mě jelo nějaký auto. Řikam, kdo to tady jezdí autem a šel jsem prostředkem, aby
musel zastavit. Von zastavil, vylez ven, takhle dlouhej chlap vedle něj pěkná holka a říká,
co děláte, já jsem tady vod Pardubic z ochrany přírody, já tady můžu jezdit. A já řikam, a
kde máte za voknem povolenku. Mě nezajímá, že máte služební auto, jste tady ve všední
den s přítelkyní a tady si jezdíte jako to... No odjel že jo. (smích)
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T: Zkusil to...
N: (smích) Jako to jo to jsme vypouštěli teda v lese v lese kola autařům no a tak jako...
Jsme byli zlí. (smích)
T: Ale nějaký, že by jim vadilo třeba přespávání ve Skaláku?
N: Ne ne ne. To bylo naopak. To bylo to krásný. Člověk kdo se snažil, aby... Mockrát jsme
spali venku. To je to nejkrásnější. No. Jsem zažil, že jsem spal někde tajdle u Strubišek a
ráno jako se začínám probouzet a koukám očima, řikám si, vedle mě takhle panáčkoval
zajíc. Jestli byl půl metr metr já nevim, prostě byl vedle mě. Si řikam, no to je krásný, to se
nesmim moc hejbat, abych se podíval. Jo. (smích) Nebyly problémy se spaním venku.
Pokud jste neďála mejdan že jo.
T: A ten jste nedělali?
N: Já jako nikdy asi na rozdíl od spousty horolezců jsem skončil u toho druhýho piva. Měli
to zazlý mně. Protože já jsem pak řikal, já musim jít čurat a už jsem nepřišel. Protože ty
horolezci bohužel i současní nebudu nikoho jmenovat, ještě jako furt jim pivo chutná no
(smích). A že se že se lezlo vždycky střízliví, to si myslim že ne. Možná víte, ty závody, jak
se ďáli že jo na Koupáku. No, tak vo čemu to bylo, lízt a pít pivo. Kdo víc vyleze a víc
vypije, ten vyhrává no. Já jsem tam byl jedno po závodech. Tak jsem řikal, tak todle ne.
T: Je pravda, že už to je zas i hazard...
N: Určitě. Víte sama, když něco vypijete, co... soustředěnost a...
T: A co pro vás znamená lezení? Hazard, adrenalin, zábava?
N: No zá... adre... zábava asi né. Možná, že je to ten adrenalin víc, a potom to prostředí ty
skály jsou jo a navíc ještě, když prostě máte toho druhýho na tý šňůře že jo, a víte že teda,
když se cokoliv stane, tak ten druhej vám asi pomůže že jo. Taky jsem párkrát spad že jo. A
dycky moje nevim, proč, ale já jsem dycky lez prví, já jsem neměl to lano rád před sebou.
A dycky prostě to, že tam někdo je, kdo má ať je to kdokoliv, ale má tu zásadní stejnou
myšlenku lezení v přírodě, že mě asi nepustí na zem no.
T: To musí člověk tomu druhýmu strašně věřit...
N: No a potom takový okamžiky, když vylezete za šera na Daliborku, jak dneska to vidim,
s Otikem Žofkovim, no a teď tam sedíte, když se setmívá, až se sešeří že jo a povidáte si o
takovejch nějakejch přírodně osobních životních zážitcích. Jo takový nějaký nějaká
meditace a pak slaňujete téměř dolů do tý tmy. Tak to je ta síla. To je ta síla. Já prostě
příjdu do Skaláku a pudu se podívat no. Řikam, jé todles někdy vylez jo no .(smích) Tak
jako já myslim, že že to je ta příroda a zaplaťpánbůh už teďko zase je ten boom je trošku
jinej že jo. Teď se to lezení roztříštilo na na stěny a na takový ty bouldry a na všechno
možný, tak ty lidi ve Skaláku, jich tolik není.
T: A myslíte, že to je dobře, tahle rozmanitost, teď jak to nastupuje, tahle roztříštěnost?
N: Já si myslím, že je to dobře, protože něk... tomudle přírodnímu prostředí ubydou ty lidi,
který... vždycky ten člověk tý přírodě škodí. Že jo Holeček se jmenoval, Horáček nebo
Holeček ukazoval fotky, jak jsem, bylo to blízko Rakoncaje, no ukazoval fotky z lezení, no
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evidentně na písku bílý maglajzový ty. Já jsem řikal, co co to tady v Praze předvádíš. No já
kdo tomudle třeba z nás rozuměl no.
T: To už je pak o výkonu. To si může jít někde na umělou stěnu...
N: No. No ať s tim. No ne nebo na Sušky. Že jo na Suškách se s tim leze no. Tak já si
myslim, že je to dobře. Ať si lidi cvičej někde jinde. No teď můžou po celým světě že jo.
Vždyť co lidí jezdí do Itálie do no... Tam jezděj kluci k tomu jezeru no tak skleróza už
funguje no. Prostě jedny jezděj jedou a jedou lízt no. Je to vo něčem jinym. Na jinej
materiál a nakonec to víte, těm skalám to škodí no.
T: Takže může to bej i na výkon a není to na úkor zdejšího prostředí...
N: No né. Někdy třeba je nástup nástup těžkej, protože tam chybí metr písku že jo a za těch
dvacet let no. Nebo na Větrníku na Porcalce je utrženej ten hlavní chyt ten převis na
nástup. Takže teďka se to leze s postavením, abyste se dostala do toho druhýho chytu. A ne
je to dobrý. Zaplaťpánbůh.
T: A chodíte trénovat na umělou stěnu?
N: No začínal jsem tady dokonce první stěnu stavět u nádraží s Liborem Stejskalem, jestli
vám to něco říká. To jsme tam dělali první stěnu. A tak se takovejdle takovejdle koberec a
do toho se našroubovaly ty... no a jako když byla příležitost šel jsem, protože já to
považoval za trénink, dobrej trénink že jo. No a hlavně člověk se tam nemusel bát, tak moh
i moh riskovat že jo (smích), protože nebylo nebylo kam spadnout no. Jo jako já umělejm
stěnám docela fandim. Už byly pak ty veliký. Tady jsem jednou byl při nějakejch závodech
jako druhej v seniorech a v Praze jsem byl první. (smích) Před Labutí tenkrát postavili před
Labutí ne před no u Obecního domu, jak se jmenuje ten obchodní dům. No a u Obecního
domu hned postavili umělou stěnu že jo. Já jsem tam ňák dopoledne šel a okukoval jsem.
No a tady budou odpoledne závody a přiďte a bla bla bla že jo. Jsem přišel že jo taky jsem
byl podstatně mladší. No a pak se lezlo. První cena byla flízová bunda. Dneska to vidim.
No a já jsem se dostal do finále s mladym klukem. No a von tam byl takovej na konci
zvoneček že jo, když jste tam dolez, a von to byl trošku no byl mladej, tak lez bokem a
takhle a spadnul no a já jsem to k tomu zvonci vyhrál vylez. (smích) Vo nic nešlo že jo. A
to jsem tam si nevzal ani věci. To jsem dělal jako že to, ať mi půjčej boty a a úvazek jako
jsem nechtěl tam přijít jako. No tak to byla náhoda. (smích) Prostě náhoda. Ne že bych tak
moc uměl, ale... (smích)
T: Někdy to je fakt o tom štěstí, náhodě...
N: No a von jako lez tak suverénně jako že, ještě takový srandičky na tom ďál no (smích).
Ale to je to je jen tak no. Ještě ještě vo těch vo tom lezení jako nějakej zážitek tady mám.
No na na Knihu je ta jihovýchodní spára. Myslím, že ji dělal Joska Smítko, jestli jste
v obraze. Díváte se na Knihu že jo. Tam má tu prostřední údolní stěnu a vlevo je takovej
ten polo ? a tam je spára. prostě jedna, přes kterou jsem nejvíc lez. A je to nějaká šestka.
No a lez jsem tam s tou Mílou Podrábskou manželkou, vona dost lezla, toho Podrábskýho,
co byl v tom Sportturistu. No a tam je taková šikmá spára je to tam takový no a vona leze
jako druhá a vona do tý spáry si zasunala koleno. To koleno pochopitelně sjelo dolů jako
klasickej uzel. (smích) Já byl nahoře a vona nemohla ven. Vona z toho nemohla ven. Tak si
řikám, to je... Lidi už dole se zastavovali a řikali puste ji, co ji tam trápite. Laici že jo
takový. A bylo to dost dobrý. Já jsem si řikal, doprčic, vždyť jí to koleno za chvilku nato
napuchne a já snad pujdu pro majzlík že jo. No tak bylo dost lana, tak jsem svrchu slanil
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zase pod ní že jo, aby to bylo bezpečný, no a nalez jsem do tý spáry a posadil jsem si ji,
vona vážila jako pytel cementu, to byla výhoda, posadil jsem si ji na rameno a tlačil jsem
ji, a pak jsem jsem vzal kalhoty a takhle jsem je prostě no koleno jsem vytáh. To jako bylo
docela drama. To stačí takhle koleno zapadlo, nahoru jí to nešlo, nemá se o co opřít že jo.
(smích) To jsou takový...
T: Tak dobře, že jste ji zachránil...
N: ...dobrý zážitky. (smích) Já jak lidi dole už to zírali, co tam blbnem a... Bylo dost lana,
bylo to bezpečný. Ale dostat to koleno ven, no. To se může stát ledacos že jo. No a nevim,
ptejte se.
T: Nechybělo Vám to, že jste nemohl víc jezdit ven. Ta touha poznat... Už jste mluvil o
Matterhornu. Jasně, tam bych se chtěl podívat. Už takový ty vytyčení místa, kam by člověk
mohl, už se sem ta informace dostala, co je možný slízt, není možný slízt..
N: A hlavně Slováci vydávali spoustu krásnejch knížek vo horách teda světovejch. No a já
jsem vždycky řikal, to řikam i teďka, a ne že mně, že by to byla jediná věc, ale já jsem
řikal, nejvíc mně vadí, že nemůže jet, kam chci, kam chci, a zase se vrátit. To byl prostě
jasnej smysl. Jste to zažila že jo, na konec se všichni vracej a vrátili se potom, že jo žádný
takový jak se ta představa byla. Tak to mně to mně vadilo nejvíc. Že vopravdu člověk
nemoh jet já nevim do Rakouska, když to bylo za rohem. Nemluvim ani kluci z Budějic,
no tak ty nadávali ještě víc že jo. Teďka zas maj tu výhodu proti nám. (smích)
T: Nesnažil jste se nějak víc bojovat? Zjistit ty cesty, jak by se dalo vycestovat?
N: No tak měl jsem taky úmysl, že vycestuju hned v šedesátým devátým. Ale protože jsem
se v šedesátým šestým ženil a ještě jsem byl asi zamilovanej, no a žena nechtěla. No tak
jedině pak takhle s tim Sportturistem nebo to no. Já nevim, Jindra Sochoru to udělal jinak
tady. To je taky taková legrácka. Vyjeli do Jugoslávie legálně. Přešli haranici do Itálie.
Lezli v Itálii. Přešli do Jugoslávie a jeli domů. No a Jindra Sochorů byl asi takovej trošku
správnej... dobrý den ....takovej suverén že jo, no tak do vývěsky horolezecký dali fotky
z lezení z Itálie. Von si toho snad nikdo nevšim. Kdo by si dal datumy dohromady nebo....
(smích) Tak takhle to třeba kluci ďáli.
T: A Vy jste nic podobnýho nechtěl zkoušet. Jako neměl jste potřebu nebo jste nechtěl
riskovat?
N: Ne ne. Ne tak já jsem byl spokojenej. Já se přiznám, já jsem byl ten lezec, jsem takovej
patriot na ten písek tady. A do těch Tater, jsme něco vylezli. Jsme dělali přechod Tater na
několikrát ne žádnej nonstop a... tak ňák docela no.
T: Mrzelo Vás to ale?
N: No to je ten krásnej vtip jeden že jo. No Modrava. Znáte, jak to vypadalo za totáče.
Nevim, jestli to pamatuje hned za vesnicí nebo za barákama první ostnatej drát. No a na
Modravu přijel Hurvajz se Špejblem a Hurvajz říká, taťuldo podívej se ten vysokej plot, ty
ostnatý dráty, co za tím plotem je? Hurvajz je to blbý, za tím plotem jsme my. (smích)To
vystihuje všechno. To vystihuje všechno.
T: Takže Vy jste rezignoval a prostě si to užíval, kde to šlo...
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N: No a měl jsem možnost, protože táta měl známý v Rakous.. ehm ve Švýcarsku a táta
s nim obchodoval nebo obchodoval. On sbíral známky, tak mu posílal známky a von mu
neposílal nic že jo a bylo už domluvený, že tam můžu přijet, že dostanu dolary, abych tam
moh bejt. To nešlo jinak.
T: Tak díkybohu aspoň za ten Matterhorn...
N: No. Pak jsem tam byl ještě jednou. Pak jsem tam chtěl po třetí ho přejít, ale to už na to
nebylo no.
T: A pomáhali Vám třeba takhle kluci, který byli venku, když jste se dostali ven. A třeba i ta
porevoluční doba, to že viděli, že máte to vybavení poměrně směšný proti nim, technologie
nulové. Bylo tam?
N: Hm. Jo jako nebyl problém že jste se sešla s těma klukama zvlášť, když mluvili česky,
tak jako nechali smyčky nebo karabiny. A když jsem tam byl na lyžařskej závodech, jak
dneska to vidim, tak nějakej emigrant mi dal silový punčocháče. (smích) Jako myslim si že
nebyla nebyla ta rivalita, že by nějak se na nás dívali. A nebo snad ani nás nelitovali jo
jako. Vy to máte blbí chudáci nebo todle, ne my ti tady dáme. Naopak, naopak. Jitka
Havlová, ta Liberečačka, ta zdrhla a byla ve Švýcarsku a my jsme tenkrát, tak zas to není
vo lezení, a my jsme tenkrát, v roce myslim že to bylo sedumdesát, byla olympiáda
v Innsbrucku. Tak s tím Bórou jsme vymysleli zájezd a jeli jsme na běžkách z Liberce do
Innsbrucku. Zdokumentovaný je všechno. Kde nebyl sníh, tak jsme nejeli že jo. No a
v Sistrans jsme měli Sistrans, tam byli ty sáňkařský myslim závody, jsme s ní měli rande.
No jako my jsme šli do hospody no.
T: Měli jste strach?
N: Jitka prostě všecko platila prostě bezvadná holka. A museli jsme jí ale přivízt paprikovej
špek. To bylo že přivezte paprikovej špek. No holka bohužel dopadla blbě no. Měla asi půl
roku švýcarský občanství. Tam se to těžko získává a byla někde v Himalájích a spadla
z nějakýho chodníčku. Tudletu druhou část mám prosim vás zase z ústního podání. Ani
jsem se Josky na to nezeptal. Ale údajně tam byl Joska v tý době. Znal ji, protože vona
byla z Liberce, ona tady taky lezla, než utekla. No a teď co. Byla to Čechošvýcarka že jo
co. Tak Joska prej zařídil, že ji nechali spálit podle nepálskejch zvyklostí na popel na
černo a vodvez ji rodičům do Liberce. Tak jako. To jsou pak ty vazby náhodou, který
takhle...To taky byla frajeřina že jo vízt vízt, já nevim, pytlík s popelem, nebo nevim, jak to
vez. Ale Josky jsem se na to nikdy neptal ještě, to se přiznám, ale slyšel jsem to. Já tomu
věřim protože...
T: Zvláštní historka...
N: No asi bych se Josky měl zeptat, protože Joska si pamatuje všecko. Dneska taky jsem
řikal teďka historku o byli jsme v tom muzeu. Řikal jsem Josko, pamatuješ, jaks přijel
k nám, když VHďáci měli prostě pořádali besedu, tak jsme si tě pozvali a tys přijel. Že jo
já se s Joskou znám osobně a teď po tý besedě přišli pionýři s šátkama, přinesli kroniku a
řikali, pane Rakoncaj, napište nám něco do kroniky. Já jsem seděl vedl něj a Joska říká,
hele Karle napiš tam něco a já to podepíšu. Jako dneska to vidim. (smích) Jsem tam napsal
něco, nevim co. Joska to podepsal. Pionýři se šátkama byli rádi. Takovej byl Joska jo.
Joska nebyl nikdy takovej, že by se že by vyčuhoval veřejně nebo snažil se...
T: Tak já mám pocit, že i ta jeho výroba tady, to co začínal dělat, že nikterak to
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nepovyšoval zpočátku. Nebo nevim, jak to vnímáte Vy...
N: No. No já jsem to vod něj slyšel, jak to dělal za totáče. Sehnal peří že jo a teď kde to
dělat. Von bydlel u šroubárny tam v tom paneláku. A tak jak to dělat, tak von řikal, já jsem
to dělal jednoduše, já jsem to peří měl v nějakým velkým pytli. Jel jsem do Skaláku do
jeskyně a tam jsem to peří cpal do papírovejch pytlíků no a pak ty dávky že jo to už se pak
ňák dělá na těch... Prostě já jsem to doma nemoh dělat s tim peřím. Tak von ty začátky
dělal vopravdu ve Skaláku, aby to peří neměl v celým bytě. Todle jsem slyšel vod něj.
T: A tak díky bohu za to vybavení tehdy. Aspoň něco málo..
N: Dobře šil no. No a šilo se všecko. Ty první úvazky to jsme všecko šili z nějakýho lana.
Zaplaťpánbůh se nám nikdy nic nepřetrhlo.
T: Já jsem koukala na kalkulačce, kolik švů musí být, aby člověka...
N: Taky jsem nějak párkrát spad. Jednou jsem jednou jsem nespad a dost jsem to vodnes.
Někde v Drápkách jsme lezli lez jsem jako druhej a tam byly takhle tři kruhy nad sebou. Já
byl u druhýho a kluk šel nahoru ke třetímu, čistě ve spárnici že jo. No a zajištěný všecko
v pohodě a von řikal bacha bacha pudu pudu a spad že jo. Nic se nestalo. Já jsem pád
chytil. Von se dole cvak ke kruhu a nemoh se semnou domluvit. Jak to dlouho trvalo,
nevíme. Prostě já jsem ztratil vědomí. Pak jsme to pak jsem přišel asi no já nevim to trvalo
pár vteřin minutu, já nevim, von furt tahal za lano, abych se probudil. (smích) A pak mi
radil, měl strach, řikal, tak teď to lano dej takhle a radil mi, abych neudělal chybu, že
slaníme a... No a von když letěl vokolo mě, tak buďto loktem a nebo kolenem, tou patou
mě trefil semdle do spánku. Já nemoh měsíc pořádně odevřít pusu. Pěkně mě musel
cvaknout. Takovej takovej zážitek si pamatuju že jo. Všecko v pohodě, nikomu se nic
nestalo že jo, pád v pohodě, připravený, ale, ale byl asi sem si uhejbal no ale prostě.
(smích) Ale to mně pak vykládal, jak se o mně bál, jak tahal lanem, aby mě probudil.
(smích) A to jsou takový historky no.
T: Jednou vy zachráníte koleno, jednou zachrání někdo Vás...
N: No jo no tak. No jo no tak.
T: Máte tam ještě něco?
N: No tak co bych. Jako jsem se znal i s Joskou Kuhnovym že jo, ten co byl slepej. To byl
bezvadnej člověk. Já jsem se s nim, on znal mě i jménem. A já jsem šel na Bukovinu, tam
potkal jsem ještě, von chodil s manželkou, a řikam ahoj Josko a von řikal ahoj Karle. Von
mě neviděl, mě slyšel, ale věděl, vo koho de. To si hrozně pamatuju, jak ten člověk si to
všecko musí předělat v tý hlavě, když to nevidí.
T: Hm. Tak to musí bejt náročný...
N: No. No tak nevim no. Povidejte, co byste ještě ze mě vydolovala.
T: Samé poklady...
N: (smích) Já jsem vám slíbil to to naše dobývání Kobyly. (smích) Aniž bych znal tu
historii tady že jo, jak to dělali Němci. Že jo vlastně tady jsou popisy, jak Kauschka vlastně
byl trošku podrazák že jo, že to lez pak nakonec s někým jinym. Tak my jsme to vlastně
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udělali stejně podobně. Řikam to je... My jsme měli domluvený s klukama z Lysý, že
pudeme na Kobylu. Já byl v Turnově, voni přijeli z Lysý autem. Časově jsme se nějak
nesešli. Já přišel ke Kobyle a voni už byli u třetího čtvrtýho kruhu. Tak pojď, dej si to za
náma. A já jsem řikal pánové, neříkám, že jsem byl tak dobrej, ale možná že jsem byl vo
malinko, no to si, já řikam ne ne hoši jste začali, tak si to vylezte. Nikdo z Lysý tenkrát na
Kobyle nebyl. Že jo to byla posvátná skála. No a kluci asi čtvrýho nebo kde prostě už
nebyla síla, tak slanili a nevylezli to. A já jsem tam byl s Vaškem Jindrovim že jo, s kterym
jsem taky dost lez, z Lysý. A já jsem řikal kluci, tak přijďte zejtra. Vylezem to. To lezli,
voni lezli českou teda, že jo myslim že ji lezli. No my nevíme a to. Já jsem řikal dělejte,
jak umíte. A Vašek měl doma hospodářstvíčko v Lysý, tak jel autem domů. Copak dneska,
nakrmit nakrmit kačata tak s kopřivama. Řikal dobře, já zejtra přijedu. Přijel, my jsme tu
německou vylezli. Von my sice já byl u toho druhýho kruhu, von my ten traverz takhle
odletěl. (smích) No vylezli jsme to a pak jsme šli, v Příhrazích ještě fungoval hotel, tak
jsme si koupili pohled Kobyly. Takhle jsme tam vomačkali tu krev, protože jsme byli
vodřený jak hrom. Já jsem řikal, Karel ahoj už to máme za sebou. (smích) Tak jsem si
vzpomněl, jaká je to náhoda že jo. Šlo vo něco jinýho no. (smích) Tak já jsem měl první
výstup na Kobylu. Pak jsem teda jako jedinou vosmičku jsem si vylez teda jako první bez
stavění tu českou. Bylo to sice na hranici pádu, to přiznám, ale vylez jsem to. (smích)
T: Ten pocit?
N: Hlavně nahoře, protože Dana to lezla za mnou. My jsme to lezli asi pět hodin. Ale
vylezli jsem. To ještě řikam, že byla nahoře. To není možný. Tak to je pak ten plocit jako.
Jo byl jsem na hoře, ale byl jsem nahoře s někym že jo. Jo tam jsou ty vazby potom že jo.
To jako se říká že jo, připijem si, dobrý den, připijem si čimkoli že jo nebo na zdraví že jo.
Já řikám ano, já si připiju kdykoli s kym..., ale je to jedno, jestli je to s vodou. Já si připíjim
si s někym ne s něčim. Já si s Vámi klidně ťuknu vodou dneska, protože pojedu večír
autem. Jo. To je vo tom prostě, že není to důležitý, ale trošku ten ta vazba no.
T: Tak to určitě ten vztah musí pak hrozně posilovat...
N: No jo tak víte co, ten vztah, jak to znáte taky, vždycky není všecko ideální. (smích) No
ale jsou lidi, který řikaj, jak jsme bezvadná dvojice a takhle. Já jsem řikal, no jsme no. Jako
nebojíme se jít do nějakýho trošku nejistoty nebo počasí nebo něco. Už taky chodíme vo
hůlkách no.
T: Spíte pod stanem... Né, je to úžasný...
N: Tak co byste ještě vo tom lezení no. Ještě spíš vám řeknu, zážitek z mládí nebo přání
dětský dětský přání, který se mi splnilo.
T: No mimo toho Everestu, Matterhornu?
N: Taky to je vo skalách. Tak je to vo skalách. Když jsem jezdil k babičce, tak na Hrubý
skále na tom place, byl nějakej starej pán, kterej vodil turisty, řikal jim a vodil je tam, to
byly nějaký ty šedesát dva dři čtyři, já nevim, vodil je a chodil s nima na Mariánskou
vyhlídku. Že jo já jako kluk jsem chodil s nima a von skončil tu to průvodcovství, tak na
Mariánský vyhlídce vždycky zpíval Kde domov můj. Já jako kluk jsem řikal a já si přeju,
až budu velkej, já budu dělat průvodce na Hrubý skále. (smích) Čas letěl letěl a když ještě
žil pan Horáček, tak jsem se s nim nějak znal a trošku umim německy a von mi řikal, hele
potřeboval bych tě. Umíš německy. Chodíš lízt. Mně přijede syn. Von měl nevlastního syna
že jo to asi víte. Von sem příde do Skaláku a že bys ho proved. Tak jsem řikal klidně. Takže
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jsem vlastně byl průvodce cizince po Skaláku že jo.
T: Bylo to zajímavý?
N: Bezvadný, protože von písek nikdy neměl v ruce že jo. Přilbu měl a prostě měl výbavu,
ale trošku jinou než na písek že jo. No ale čim to skončilo. Von nás pak pozval, von tam
měl i rodinu, pozval nás na večeři v Sedmihorkách u pumpy, jak se to tam jmenuje, u státní
silnice no.
T: Hřensko?
N: No ale né přímo u silnice, přímo u silnice. To jsem řikal, jakej je frajer teda Horáček.
Žádnej vyberte si z jídelního lístku. Vepřo knedlo zelo jo všem, kdo chce kafe nebo
zákusek, pivo šmitec. Prostě nebylo to ten milionář, jo když to řeknu. To se mi hrozně
líbilo. Ale pak já jsem ho znal, že vim vo covo co de. No a když jsme se loučili, tak mi
děkoval, že jsem syna proved, a dal mi do ruky tisíc korun. Do kapsy podal. Tak já jsem se
stal placeným průvodcem po Českým ráji. (smích) Poprvé a naposled naposled. Prostě
dětskej zážitek po já nevim po sto po padesáti po padesáti letech najednou. Vzal jsem si je,
protože vim, že ten peníz pro něj neměl, měl jinou hodnotu než třeba pro nás no tak.
Placenej průvodce (smích).
T: A hymna byla na Mariánský vyhlídce?
N: Byla pochopitelně. Já jsem mu ji zanotoval. Já jsem mu tu hymnu řikal, to musíme taky.
Tak to ta němčina tak ňák šla půl na půl, ale von byl v obraze, když jsem řikal, že to je
národní hymna. No a jako to místo podle mě... Viděl jsem hodně i v cizině, ale ten pohled
z Mariánky, zámek, Zebín, Trosky, Kozákov, támdle Ještěd. Nejhezčí pohled. A když jedu
vod Jičína, tak že jo to je za Rovenskem ne za Rovenskem za.. před Ktovou no, tak jsem
potom, za nad Libuní, když jedete směrem, tak za Libuní jsou poprvé vidět Trosky. To má
jako magii no. Ale něco je, věřte tomu, já nevim v co věříte, něco je. Já když pudu na
Saharu, tak tam cejtim tu energii, která jde ke mně. Možná že si to jenom myslim. Ale tam
cejtim tu energii z těch skal a z toho lesa. Já jsem tam třeba zažil, když bylo když byla ta
mše za kluky z Huascaránu no. To jak je tam teďka les. Tak si to přesně pamatuju že jo. To
jsem bydlel tady v Turnově. Tu anabázi. Všecko v hospodě kolik jich bylo, co bylo. To
jsem všecko zažil tak ňák z první ruky.
T: Vy jste se pak stěhoval víckrát. Pořád to bylo tak, že jste se sem vracel?
N: Nejdelší nejdelší souvislej pobyt vlastně mám teďka v Praze na Vinohradech. Takže
jsem se já Turnovák vlastně, když to řeknu, stal Pražákem. Ale tak polovičku času jsem
v Praze a polovičku času nejsem v Praze. (smích) Dceru mám v Jičíně, druhou v Rovensku
no. Miluju Krkonoše, tam se snažim, mam zase kontakty, tak tam pomáhám vopravovat
jeden loveckej srub. Kde chodíte hodinu pěšky do kopce. Není tam nic mimo dřeva a vody.
A dělám na cizím. Dělám na cizím, protože to tam mám rád no a je tam klid a a dovedu...
Loni jsem měl takovej zážitek. To bylo super. Jsem tam byl sám. Byla jelenní říje, osum
deset jelenů to je běžný tam slyšet. Byl úplněk a já tam měl lahvičku červenýho. Prostě vo
tom. Sedmičku jsem klidně vypil večer sám. (smích) Né tak jenom zacházím někam jinam,
co nesouvisí trošku s tim lezenim no.
T: Ale je to taky Váš život takže...
N: No jo no. Bylo toho hodně. To jako jestli. Tak to tak určitě to vodevřete to. Tady máte.
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Ale jako je to jedno, ale todle je, že jako se na to šahne no. (smích) To jsme se tady nablbli
no. No založenej jedenáctej devatenácet šedesát tři.
T: Já jsem koukala, hned jak jste ho otvíral, jsem do něho mrkla. To je celej Váš lezeckej
život. V podstatě píšete pořád?
N: Prosim vás já ne. Skončilo to v roce devadesát. Když začli ty vodevřený hranice, tak
jsem dělali takový aktivity, že trošku se mi změnil život že jo osobní. Tak jsem to přestal
psát. Mám sice spoustu poznámek, ale nemam to... Mám mám teda vosum takovejdlech
těch velkejch školní sešitů. Já jsem běhal maratony že jo. Já jsem jezdil dálkový běhy. Tady
Hruštici mám parkrát taky vodběhnutou. Pak už se to s tim lezením míchá. Už některý ty
sporty převládaly jo nad to lezení. Takže najednou bylo prostě možnost vodjet kdykoli
kamkoli jo. Tak trošku ten písek spíš ustoupil malinko no. Je tam možná i moje svatební
fotka. (smích) Kluci votrhaný mi tam natahovali natahovali to.. No taky náhoda. Já měl
svatbu v kostele na Hrubý skále, tajdle ji máte, já měl svatbu v kostele na Hrubý skále,
protože máma s tátou měli svatbu v kostele na Hrubý Skále. No a tenkrát Anča z fary. Tak
řikam no počkej tak to musim jako tátovi. Tak mezi kostelem a vstupem do hotelu Štekl mi
natáhli červenej koberec. (smích) No tajdle jsem musel, kluci mi tam natáhli šňůru
s dětským prádýlkem, no kluci votrhaný, to byla podmínka no. (smích) Tak jako. (smích)
Jo jako ale člověk musel mít, to asi víte, tenkrát dřív svatbu na úřadě, pak v kostele. Tak
jsme tady ráno v sedum hodin byli první na úřadu v civilním oblečení bez voznačení. A
dva svědci kluci prostě. Ale potom byla ta svatba v kostele prostě se vším pravdivá no.
Novoroční přechod Kozích hřbetů. Podívejte se na tu šňůru. (smích) No tak jo. Tak jsme to
byli takový ty malý vzdory těm, co se muselo no.
T: Je to úžasný. Já kouknu, co má David naskenované, ať vám to neberu.
N: Ne já vám to klidně vám to pučim. To do příští návštěvy klidně... Ne, já vim jakej vy
máte vztah potom koukat do obrazovky, nebo si to vzít do ruky no. To já vim, to já vim,
proto jsem to vzal, protože todle je asi to první a nej. My jsme vopravdu blbnuli no. My
jsme vopravdu. Řikam, vomlouvám se za ten způsob, jak se to provádí a jak se to psalo a
jak to vypadá, ten sešit. Ale todle je třeba na začátku, todle je to lezení, to jsme byli na tý
vodní skále s tim, tady je jméno jestli to najdete v deníku, s tim klukem, co jsem tam lez
no.
T: Vodní stezka. To asi nepřečtu, protože je to strašně vybledlý. Ne že bych nepřečetla Váš
rukopis, ale...
N: Na vrcholku vodní skály no no no. Šedesát sedum dvacátýho třetího dvacýtáho sedmý,
ale co tam je dole, je to sedum bé cesta, ale to už tam je, to bych musel... Vono by to
mohlo bejt tady. Je to šedesát sedum. Tady to máte. Jsem to našel. To je z toho dubna...
T: Ještě mi řekněte, Vy máte sourozence?
N: Měl jsem bráchu staršího, kterej bohužel umřel v šedes... v třiapadesáti.
T: To mi je líto. Napadlo mě, jestli jste někdy lezli spolu?
N: Brácha byl. No to je to ďáli Žofkové, bratři Žofkové no. Ne a brácha brácha byl úplně
jinej. Ten měl přes sto kilo a a trošku mu víc chutnal alkohol a nikdy nesportoval a byl
úplně jo a kouřil od mala. Já jsem vyrůstal jen v zakouřenym prostředí. Táta, máma, brácha
kouřil. Já jsem naposled kouřil před asi čtyřma lety. Dostal jsem za dvě cigarety pět set
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korun. (smích)
T: To byla sázka?
N: Ne, ale když natáčeli Václava s Trojanem, znáte Václava že jo, tak to natáčeli jednu
scénu v tý hospodě blízko naší chaty. No a dali tam, kdo chce dělat....
T: Kompars...
N: Já jsem řikal, já se du podívat, abych viděl, jak se natáčí film. No a náhodou pak přišel,
potřeboval tam jsem tam asi deset vteřin v tom záběru na začátku. Na začátku, když je
záběr v hospodě, tak tam na na levo stojim a piju pivo a pak někde tam kouřim, ale to sou,
to musíte o tom vědět, nebo si to pak zastavit že jo. A tak jsem musel vykouřit dvě cigarety
a dostal jsem za ten den pět stovek a dvě pita jsem vypil. (smích) Tak to je hezký. Vždycky
když někdo mluví o kouření, já řikam, jo kouřil jsem v patnácti a pak jsem za pět stovek
musel vykouřit dvě cigarety. (smích) No a pak si z toho dělali srandu. Tys točil s Trojanem
že jo. (smích)
T: Vy jste u všeho...
N: Ale ne, to šlo jenom vo to vo to člověk byl zvědavej, když tam natáčej ty scény v tý
hospodě, tak...
T: A jak se dostat blíž....
N: No jasně no. Tak jsem řikal, já tam jdu. (smích). Byla zábava no.
T: Jestli mi ji půjčite, budu moc ráda. Budu na ní opatrná...
N: No a todle nevim, jestli znáte. To moc lidí to moc lidí nezná. Vidíte ty symboly vlastně
dva.
T: Myslíte symboly lezecký?
N: Cepín a a rozpůlený slunce rozpůlený slunce. No. (smích)
T: To jste vyráběl sám?
N: Ne to je za za nějakej nevim kterej výkon na jizerský padesátce tak někde někde někde
to dávali jo. Jako já nevim, jestli jich je sto nebo padesát. Já nevim. Mě se hrozně líbil ten
symbol prostě spojit ten cepín s tim rozpůlenym sluncem.
T: To rozpůlený slunce mě fakt netrklo. Ten cepín bych poznala.
N: No ne tak. (smích) To jen tak, že jsem tady si vzpomněl na ten, co jsem si tady maloval
vodznak turnovských horolezců a... No a vždycky přečtete všude určitě s Žofkem,
s Adamičkem to je osmdesát procent cest. Jestli to, tak se fakt mrkněte, až pudu vocaď
přímo Hrubá skála, tak ty maj mraky prvovýstupů. A prostě není vo nich, neví se vo nich
skoro.
T: Tak ono to tak tady asi bylo, že prostě...
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N: Kdo by vám ještě asi popovidal, je Karel Adamičků. Ten jo. Ten má výbornou paměť.
Kdybyste jako ho chtěla kontaktovat.
T: No, určitě to zkusim. To spíš jde o to, nakolik jsou přístupní. My jsme se o tom bavili
před tim už.
N: Můžete to zkusit. Bydlí v Turnově tamdle na Hruštici, takže je to tady taky. A trošku
jako já nevim, jestli zapšknul jako, že nechodí ani na na Štědrej den do Skaláku a já řikam
Karle, Karle proč tam nejdeš. No tak už je tam devadesát procent lidí, který neznám a těch
pět sedum lidí já nevim Josku Rakoncaje jeho ženu Honzu Picku jeho ženu já nevim pět
šest lidí tam potkám že jo. A byla jste tam někdy na Štědrej den. Tak tam běžte. Běžte tam.
Je to krásný, když ta ta mše trvá já nevim deset minut. A když von tam dole tam stojí,
takhle zvedne ruce. Přeju vám všem, abyste ve zdraví ve štěstí se tady dočkali příštího
roku, aby se nikomu nepře... nepřetrhlo lano, nepraskla karabina. A pomodlíte se ten
otčenáš no. To je zase tam jo. Běžte tam. A ať jste věřící nebo nevěřící, to není důležitý.
Protože von je českobratrskej a já jsem katolík, ale to, já to nerozlišuju. Já to nerozlišuju,
nerozlišuju jo. V tom Nepálu fandim i tomudletomu jejich náboženství že jo, ale něco
existuje. Jak to nazvu, to už je jedno. (smích) Běžte tam na Štědrej den, vopravdu tam
běžte. Vyprdněte se, pardon, zapomeňte na na Štědrovečerní večeři a na kapra a běžte tam.
Bohužel už se nechodí do dřevěnky že jo, protože Sedmihorky jsou zavřený, Koupák je
zavřenej, tak už skoro není kam jít.
T: A scházíte se takhle někde, nebo je to jen tak, že se někde potkáte?
N: Spíš na ten Štědrej den a ňák tak oficielně my jsme se... S nějakejma lidma se scházím
pravidelně, ale to už jsou kamarádi novodobý, porevoluční, když to řeknu no. To jako
máme bezvadnou vazbu, to se scházíme na Mikuláše a na na Velikonoce.
T: A taky ve Skaláku?
N: Ne no tak různě. Převážně to jsou Jihočeči. Vono nás bejvá dvacet že jo takovejch... No
tak na Štědrý, na Ště... na Mikuláše se scházíme v Praze že jo, kdo má větší byt. No a teď
na Velikonoce většinou jezdíme do jižních Čech, kde voni voni jsou hasiči z toho z
Budějic, tak maj vobčas nějaký ty možnosti někam něco sehnat, něco pronajmout. No tak
jezdíme na na Velikonoce tam no. Letos byly vůbec Velikonoce krásný. Protože tam byly
dvoje padesátiny. Respektive čtyři jsem v dubnu, já i Dana. Voni měli v dubnu padesátiny,
takže jako to bylo. Ale jako zrovna jsem to řikal Daně potom, to se scházíme pokaždý, pití
je tam vždycky dost, ale nikdo není vopilej. A nikdo nekouří. Řikam schází se vono to je
taková základní parta. Když jsme byli tenkrát v Maroku v roce devadesát jedna, tak z toho
se utvořila taková skupina. Furt se scházíme...
T: Tak ono to je asi o prioritách v tu danou chvíli, jestli tam jdete kvůli pití, nebo kvůli těm
lidem...
N: ...a vykládáme si, kdes byl ty a co. A potom i i někdy někdo s někym jede, hele ty jedeš
tam a jak to... No tak jako. A má to tu výhodu že můžete říct, že jste byla včera v Americe.
Nikdo se vás nezeptá, co to stálo, kdes na to vzal. Takový to... Což mnohdy jako nemůžete
před všema lidma řikat. No takže, no protože ty za tim viděj peníze a co sis přivez že jo.
Možná znáte, když jedete do Jugošky nebo teď už do Chorvatska že jo. Co sis přivez?
T: Ono je asi rozdíl, jestli to byla doba, kdy si neni co závidět, protože nikdo nebo většina
nemá a teďko někdo mít může a ostatní to těžce nesou?
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N: To je ten případ Karel Mička. On začal podnikat, pak kamarád jim ukrad asi milion a
zkrachovali a teď se cejtí jako...
T: Čím jste se živil před osmadevadesátým? Vejškový práce?
N: No já jsem já jsem měl teda potíže se svým původem, takže mě mě vyhodili z z desátý
třídy nebo správně já jsem na doporučení ředitele přerušil studium, protože
v jednapadesátým mě zavřeli voba rodiče že jo. Tak jsem šel dělat do sběrnejch surovin.
T: Takže jste byl tady u babičky tady, když zavřeli rodiče?
N: Ne v Poděbradech nebo v těch Dobšicích u Poděbrad. Tam je taková vesnice no. Když
nás vystěhovali, tak tam jsme si, nebo táta tam předělal, jak se tomu říká, deputátní byty
no. Jsme tam bydleli, to už je dávno.
T: To ne, že Vám bylo devět a zavřeli oba rodiče...
N: Ne ve čtrnáct, to mě bylo v pět, to mi bylo jedenáct nebo kdy. Rodiče pardon, já jsem
řek datum. Moment moment moment. To jsem byl na vojně, čili padesát osum. Voni je
zavřeli na podzim. Já jsem šel jednou z tane... z tanečních a už mě tam nechtěli pustit. A
rozsu rozsudek vyšel teda v únoru padesát osum. No a tak jsem šel teda do sběrnejch
surovin. Po roce po roce jsem si dodělal gympl, to byla jedenáctiletka že jo, večerně.
Shodou okolností jsem měl stejnýho profesora. Ale řeknu Vám zážitek z toho, když mě
vyhodili že jo, tak jsme byli kamarádi, všecky jsme se tam znali. No a ty moji spolužáci,
když maturovali a já ne, tak mě posla prostě pozvali na maturit maturitní ples a ježiš, ten
čas letí, a dekorovali mě stužkou maturant. Stál jsem poslední a ten pan Francl, Josef
Francl náš třídní, přišel až ke mně a potřepali jsme si rukou. Za tvrdý totality. Nikomu to
nedošlo, že ten maturant nejsem. A všichni všichni mě brali, protože jsme kamarádi, když
je maturitní sraz, zásadně jezdím a teď jsme měli maturitní sraz po padesáti letech. Tak
jsem řikal, že jako děkuju, že mě pozvali, protože nejsem jejich maturant a že jim děkuju.
No pochopitelně že se našli spolužáci, který... Jsem to slyšel, potom jsme taky s tim měli
problém, že jsme s tebou chodili do školy. No a spolužákyně moje byla Marta Kubišová,
abyste jako zas si udělal ten balik. Ta dostudovala ale. (smích) Ale vykládala zajímavou
věc, která nesouvisí s lezenim, ale to je jedno, ať se to neztratí. Když byl atentát na
Heydricha, tak gestapáci přišli do Poděbrad a zatknuli jejího otce, protože byl Kubiš.
Museli dokázat, že to není žádná vazba na Kubiše atentátníka. Pustili ho po tejdnu. (smích)
Tak Martino anabázi za totáče znám hodně no. Jako když tu je možnost taky když je
v divadle nebo zpívá teda někde tak v Ungeltu, tak vždycky chodim o přestávce Martu
pozdravit, ne že bych nějak to, ale vždycky... Tak no a pak jsem teda chtěl si udělat
stavařinu, že jo. Já jsem tenkrát pracoval u stavby silnic a železnic. No a chtěl jsem si dělat
večerně stavařinu nebo dálkově. Zaměstnavatel mě nedoporučil (smích). Za dva roky jsem
to doporučení dostal, ale nedali mi studijní volno. No a tak jsem dělal že jo dálkově
dálkově stavařinu v Dušný průmyslovku. No a dělal jsem u stavby silnic a železnic tak ňák
od začátku. No a když se dělal sychrovskej tunel rekonstrukce, no tak je to podzemí, ne že
by to byla... no tak jsem dělal osum let na rekonstrukci sychrovskýho tunelu. V takzvaný
jedničce, pak když jsem šel do důchodu, tak jedničku zrušili, takže mi nedali za ty léta nic.
No a v osumdesátým devátým v prosinci jsem byl příliš aktivní (smích) a v polovině
prosince jsem vystoupil na nějaký schůzi a byl tam náměstek ředitele, to bylo z Hradce a
řikal jsem, že bych požádal pana ředitele Henčla, aby teda vrátil všechny neoprávněný
peníze ROH, protože horolezec... lyžařská chata oddíl.. teda zaměstnavatele, kde se dělali
lyžařský výcviky, byla využívána policajt... teda esembáky nebo estébáky, aby vrátil
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všechny oprávnění, že tam měl garsonku. Protože když jsem tem, já tam dělal lyžařskýho
instruktora, moc dětí, a von nám nedovolil, abychom tam mohli spát, v tý garsonce.
S tímdle jsem vystoupil hned. Moc brzo. Nepostavil se za mě skoro nikdo. Naopak dělníci
na stavbě, jsem tam dělal technika, řikali no mi nepotřebujem žádnýho mistra, mi si to
teďka povedeme sami. Řikám prosinec leden až leden devadesát. No přijel ředitel, říká, no
tak buďto rozvážete pracovní poměr, nebo ho rozvážeme my s vámi. Ukažte, já vam to
podepíšu. Tak jsem podepsal rozvázání pracovního poměru že jo. Na tři měsíce jsem šel do
Temelína, což bylo bezvadný. Tam se vyfasovalo auto a nic jsem tam neudělal, jsem jezdil
v pracovní době po celejch jižních Čechách. (smích) No a pak pak a co dál. Tak jsem šel
tajdle ke dráze, taková dištanc. No a v padesáti jsem začal podbíjet krumpáčem koleje.
(smích)
T: To jste byl tady nebo už v Praze?
N: Ne tady v Turnově tady přímo pod Turnov jsem patřil. No ale pochopitel... vejplata byla
jako vejplata že jo. Já jsem byl ještě ženatej. No tak jak sehnat peníze domů. Tak jednak
jsme chodili na melouch. No a pak mě přítelkyně půjčovala peníze, abych já moh dávat
domů dostatečně velký peníze. (smích) To už se teda jevilo, že ty peníze budou že jo, že jí
je vrátim no. No a pak jsem si udělal zkoušky na traťmistra a měl jsem úsek Malá skála až
Harrachov. A pak zrušili moji funkci a já jsem byl já jsem poslední traťmistr na Malý skále,
titul.
T: Takže i v tomdletom máte prim...
N: (smích) No a pak jsem pár let už jsem se začal starat starat o nemovitosti. No a nás bylo
jedenáct na nemovitosti. No tak to kapitola vo něčem jinym, no ale už jako. No a měl jsem
domluvený, jsem se šel zeptat, kdy můžu jít do důchodu. Tak mi řekla datum, do
předčasnýho. Tak jsem šel jenom vo dva dny pozdějc. Pochopitelně jsem na tom byt teda
že jo s důchodem, no ale už ho beru.
T: Takže teď jste v pohodě a v klidu...
N: Zaplaťpánbůh nejsem na něm závislej. Ale vždycky řikám, musím si to vybrat a musim
to vybrat ještě za bráchu. Ten nic nedostal (smích). No a takže jsem tady vobčas makal, ale
to že jsem tady dělal technika a pak jsem šel podbíjet koleje no. To jsem se docela kousnul
no. A s cikánka že jo. A taky to šlo. Já jsem to bral prostě jako posilovačku. Zase nasbírám
nějaký máčo, až pudu do skal, budou dobrý ruce a... (smích) I ten pří.. přístup člověk musí
těžce někdy si najít, aby to horší převed na to lepší no. A to jsem vám toho vo lezení moc
neřek no.
T: Čas běží, abyste to stihnul, tak já už Vás teď nebudu moc zdržovat...
N: Jo no no. Já jsem asi tady i ty body vono mi to vono mi to v hlavě jde, ale já jsem si
tady že jo uďál takový ňáký. Všecko jsem si to nějak...
T: Já myslim, že ještě klidně, když Vás cokoliv napadne. Já až to zpracuju, tak možná mě
taky ještě něco napadne, tak budu ráda, když něco ještě budem moct rozvíst.
N: Jo no. Jo vás přijďte vy s ňákou to...
T: A já každopádně za tohle děkuju. Je to úžasná záležitost. Já Vás nechci nějak limitovat,
abyste to stihnul...
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N: Ne tak...
T: Tak já to pro dnešek cvaknu...
N: Hm. Hm.

162

Adamičko Karel
Rozhovor vedla tazatelka Martina Marková, 13.5.2014
T: Je třináctého května a já tady mám pana Adamičku a sešli jsme se, abychom si
popovídali k projektu horolezectví v Českém ráji v druhé polovině dvacátého století.
T: Já bych se vás zeptala na vaše dětství. Jak jste se dostal k lezectví. Jak to pojmete,
nechám to zcela na vás. Kdy jste se narodil?
N: Tak já jsem se narodil 13. března 1948. Narodil jsem se v Turnově, v nemocnici, ale
vyrůstal jsem na Hrubé Skále. Pod zámkem Hrubá Skála je osada Doubravice a tam jsem
bydlel do svejch asi 28 roků a vyrůstal jsem v takových skromných poměrech na vesnici.
Otec byl tiskař. Jezdil do Turnova do Severografie. Matka byla větší část mého mládí
doma, protože jsme měli takový menší hospodářství. Měli jsme i nějaký domácí zvířectvo
a žil s náma můj děda. Takže to bylo asi takhle no.
T: Vy jste byl jedináček?
N: Ne, já mám ještě sestru. No to mládí na tý vesnici bylo hezký, ale bylo i svým
způsobem takový skromný. Museli jsme často na poli dělat. Dost jsme ale zase sportovali.
Hráli jsem hokej, hrál jsem fotbal. Já jsem dělal asi do čtrnácti roků závodně atletiku.
Běhal jsem delší tratě. A k tomu lezení jsme se dostali dost přirozeně, protože jsme ty skály
tam měli vlastně za humny. Do lesa jsme chodili a ty lidi, který jsme tam - nebo ty
horolezce, který tam lezli, tak jsme pochopitelně obdivovali a a občas jsme se dívali, jak
hezky lezou.
T: Takže to bylo takový to klučičí okukování...
N: Hm. Hm. Jsou tam i nějaký skály, na který jsme lezli bez lana. Na který jsou nebo byly
za první republiky možná ještě dřív vytesaný schody. Jsou to dva Kapucíny, velký a malý a
ale za nás už ty stupně dole byly zarovnaný, už tam byly jenom takový šlapky a říkávalo
se, že to nechal znepřístupnit hrabě, aby se mu místní nedívali do pokojů na zámek.
T: To znamená, že jste zkoušeli vylízt, to co jste mohli, to co se dalo, v rámci klukovských
sil bez vybavení. Co na to rodiče, věděli to?
N: Ano. Rodiče to věděli a moc nadšený nebyli, i když táta mi říkával, že taky na tyhlety
skály lezli prostě bez lana, jako kluci.
T: Takže tatínek procházel z oblasti Hruboskalska.
N: Tatínek a když tak řeknu, tak můj rod ten pochází z Hruboskalska, protože jsem našel
rodný list svýho dědy, kterej za protektorátu musel nějak dokazovat, že není Žid a tam je
výpis předků do roku asi 1800. Takže tam jsou jako ty mý předci a a dočetl jsem se tam
zajímavou věc, že prapradědeček, nějaký, byl na zámku Hrubá skála mušketýrem. (smích)
A tak jsem si ten rodnej list nechal zarámovat a protože mám na Hrubý skále po rodičích
takovej domeček, kterej jsem neprodal a nechci ho prodat nikdy zatím, tak to tam jako visí.
T: Takže jste oprávněnými majiteli všeho možného na Hruboskalsku...
N: No, ale mám tam taky list někde z dvacátýho roku, kde mýmu dědovi tam obec uděluje
domovský právo. Což jako bylo prostě něco, že tam může žít, že jo a že není nějakej
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potulnej člověk nebo tak.
T: No tak vidíte to. Takže fakt kořeny spjaty s Hruboskalskem velmi pevně.
N: No. Ňák tak jo, no. A i matka tam z toho kraje pochází.
T: Vy jste řikal, že jste se věnoval atletice někde v tom lehce pubertální věku. To znamená,
že jste chodil někam sem do oddílu asi...
N: Do oddílu jsem sem nechodil, ale běhal jsem za školu. Já chodil tady na chlapeckou
školu a tady byl pan učitel Štryncl a ten nás tak dokázal zapálit pro ten sport pro hokej a
pro atletiku. A tak jako jsem tady závodili a běhali jsem.
T: Tak to je úžasný. Takže sportovní vyžití a nadání, to vás vždycky provázelo...
N: No. Já si dovolim říct, že jsem byl i okresní přeborník na kilometr a syn to po mě nějak
trošku ty geny asi patnáct roků běhal závodně, ale na vyšší úrovni.
N: No a my jsme s tím nějak začali asi v roce šedesát jedna, kdy jsme sehnali nějaký
takový polezený lano, normálně konopný.
T: A takže to bylo, že jste okoukali, co ti lezci mají a snažili jste se to nakopírovat?
N: No. Dívali jsme se, co mají. Nakopírovat. No. A já jsem začínal s tim lezením z Hrubý
skály s Honzou Drahoňovským. Ten tam má teďko ten penzion Jana. No a s nim jsme
nějak začínali. A někde v tom roce šedesát dva, jsme si jestli se nepletu, asi ne, tak jsme si
koupili lano nový, ale zas jenom třicetimetrový a konopný, protože tehdy to lano stálo dvě
stovky a táta si vydělával ve fabrice patnáct set. Takže byly i lana silonový, který vyrábělo
Chemlon Humenné. No a ty byly teda dražší. No a na tom se lezlo. Ale to to konopný lano
nás trošku limitovalo v tom, že když se z tý skály slaňuje, tak to lano je tam na dvojato a
když to bylo třicetimetrový lano, tak jsme nemohli lízt vyšší skály jak patnáct metrů, že jo.
A navíc to lano, to konopný bylo takový nepříjemný na spadnutí, protože do toho se spadlo
jako tak hodně natvrdo. Vono se neprotáhlo že jo, kdežto ty silonový lana nebo ty dnešní
lana už jsou takový jakoby měkčí na ten pád. Ale vono v tý době jsme radši nepadali jo,
protože my jsme k těm skalám měli daleko větší respekt, myslím jak ty dnešní lezci, který
začínaj na stěnách někde v tělocvičně a tak. A i díky tomu horšímu vybavení, si myslím,
celkově, že ty lezci si dávali víc pozor na to spadnutí a víc jakoby dokázali odhadnout ty
síly nebo ty schopnosti, co si můžou dovolit vylízt a co si nemůžou. Protože spadnout takhle ještě... My když jsme začínali, tak neexistovaly sedáky. My jsme se vázali zásadně
přímo na prsa takzvaným dračím uzlem, což mělo jednu nevýhodu, že když do toho člověk
spad a nestačilo mu lano na zem, tak s tím musel jako hodně rychle něco udělat, protože do
deseti minut, ňák zhruba, nastávalo nějaký odkrvení horní části těla a tak dále že jo.
Dneska když maj sedáky, tak to můžou, když spadnou, viset celej den, a nic se jim neděje.
Nebyly na slaňování osmy. Jako dneska se jede přes tu osmu, že jo. My jsme slaňovali
takzvanym Dülferovym sedem. To byl Švýcar, kterej to vynalezl. A zas to mělo nevýhodu,
že to bylo vlastně slanění, který bylo založený na tření lana na těle. Takže ty lezci si různě
šili takový fleky z kůže na rameno a pod pravý stehno, aby je to nepálilo.
T: Takže jste si takhle postupně osahávali, co je kde potřeba přidat a zlepšit...
N: Tak. Tak, přidat a zlepšit. Zrovna tak jako smyčky na lezení, ty jistící a ty karabiny, to
bylo všechno ocelový nebo kovový smyčky tak různý jako většinou z lana nebo co se kde
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sehnalo. Ještě nejpřístupnější tyhle materiály byly v NDR. Tam byla nebo je velká tradice
saskýho lezení. A tam byly přeci jenom ty materiály i oficielně v obchodech na prodej.
T: Jasně. Tak tam ta tradice byla velká, takže to tam asi navazovalo. A vy jste se k nim
dostávali jak, třeba když vezmu karabiny?
N: No. My jsem tam občas i jezdívali na lezení. Tak jsme tam něco nakoupili a taky jsem
třeba řek tátoj, kterej tam měl odborářskou rekreaci, aby mi něco přivez. A vím, že mi říkal
historku, že si řek o karabinu a protože stoprocentně neuměl německy, přinesli mu pušku.
(smích) No takže jsme takhle začínali a na ty vesnici jsme neměli... tam prostě nebyli lezci,
který by lezli z tý vesnice nějak už dobře a všechno nám ukázali. My jsme jako začínal
dvojky, trojky, čtyřky, pětky – maximálně, sami a teprve někde po, já nevím roku, dvou,
jsme vylezli nějakou tu sedmičku a tak. Protože to jako nebylo jednoduchý.
T: V tý oblasti přece museli v šedesátých letech trošičku lézt i lidi odjinud....
N: Lezli samozřejmě, samozřejmě, že lezli.
T: Od nich jste zkušenosti nezískávali, to jste fakt jenom okoukávali? Že byste se s nimi
dávali do kupy a bavili se s nima...
N: No málo, málo. Některý lidi i z Turnovska samozřejmě nás občas někam vzali. Takový
ty, který byli starší o pět roků a už lezli. Tak to jo. Tak to jo. Ale že bysme s nima lezli
soustavně a takzvaně se jako vozili - protože je rozdíl, když lezete jako první nebo jako
druhej. V tom rozdíl je samozřejmě, i když ne třeba fyzicky, ale určitě morální. Že jo, to
určitě. No a další takovej problém - třeba lezení někde jinde, že jsme neměli... tehdy
nebyly auta. Neměli jsme řidičáky na motorku, třeba. Měli jsme... táta měl doma motorku,
ale tehdy mohl člověk jezdit na motorce od sedmnácti roků a musel mít k tomu souhlas
rodičů na autoškolu. Takže když jsme chtěli něco někde lízt jinde... třeba do Příhraz a nebo
do Prachova jsme jezdili vlakem. Jeli jsme vlakem do Svijan a šli jsme do Příhraz. Měli
jsme spacák. Tam jsme, když už jsme tam jeli, tak jsme třeba tam jeli na dva, na tři dny a
tam jsme spali. Tehdy se mohlo spát normálně v lese a...
T: Takže vás ani nejela parta. Jeli jste s tím Honzou Drahoňovským.
N: Jak kdy. Jak kdy. No a tak jsme jako lezli a postupně jsme lezli jako tak ňák trošku líp.
T: Tak já myslím, že ve vašem případě určitě výborně.
N: Ale tak zase, byli určitě lepší. To určitě. A potom tam s námi ještě z Hrubý Skály lezli
bratři Žofkovi. Tak ty byli asi lepší jak my. Nebo ten Zdeněk Žofků určitě. Ten vylez pak
jako pěkný cesty. No a my jsem třeba na rozdíl od některejch jinejch lezců nemuseli často
opakovat jedny a ty samý výstupy. My jsme si vylezli jednou třeba na Taktovku, dvakráte
na Kapelníka, na Maják. Všechny takový ty klasiky jsme lezli. Ale hodně nás lákaly takový
ty méně známý oblasti, kde bylo míň skal, ale větší klid. Míň lidí. Hodně jsme chodili na
Vidlák, na Věžák, do Pleskot jsme hodně chodili. Do údolíček, který jsou jakoby tam
směrem vod Valdštejn a jakoby na Kacanovy a tak že jo. A dost nás lákaly ty méně známý
výstupy těch oblastech.
T: Takže jste to bral spíš vyzkoušet si něco novýho?
N: Taky, ale objevovat ty méně známý věže, protože vždycky bylo strašně hezký otevřít tu
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knížku na skále a když tam před vámi tři roky, třeba, nikdo nebyl. Kdežto na Kapelníka
lezli čtyři dvojice za den.
T: Takže jste vyhledávali takovýhle oblasti.
N: Hmm.
T: Ještě mi řekněte, to už bylo v době po vašich studiích?
N: Skoro jo. Nějak tak na tom zlomu.
T: Takže vy jste to měl, že když jste byl ve škole... Vy jste říkal, že jste stavař. Že jste
dělal...To jste ale nebyl v Turnově ve škole.
N: Ne, byl jsem v Liberci. V Liberci jsem dělal stavárnu.
T: A dojížděl jste do Liberce do školy?
N: Ne, byl jsem tam na internátu.
T: A to znamená, že víkendy patřily lezení?
N: Hm. Většinou jo no. Pokud mě nepřinutili doma k nějaký práci. Což byl takovej kámen
úrazu na vesnici no. Protože já jsem v neděli večer odjel na internát. A tehdy se učily ještě
soboty, nebo jedna sobota se učila a jedna ne, tuším. Takže jsem přijel v sobotu v jednu
hodinu odpoledně domů.
T: A začalo se to prát, jestli povinnosti doma nebo vyrazit ven.
N: No.
T: A jak to vnímali rodiče tohle?
N: No nejdříve se jim to moc nelíbilo, ale pak se s tím smířili.
T: Smířili se s tím, že nebudete tolik doma, nebo že fakt lezete a děláte poměrně
nebezpečnou záležitost. Protože v tý době musely být následky fatální, pokud člověk šlápl
špatně.
N: Smířili se s obojím.
T: Takže to bylo tolerováno?
N: Bylo to jakoby tolerováno no. Ač nerado, tak třeba táta pak mi na to lepší lano i přidal.
To je fakt. A nebylo to tak drastický úplně, že by mi to vysloveně zakazovali nebo že by
jsme se úplně nějak rozhádali, rozešli nebo tak.
T: A doma ségra. Ta to nezkoušela?
N: Zkoušela, ale tak asi do tý, do trojky obtížnosti. Pravda je, že v tom roce asi šedesát dva
to byla na Hrubý Skále taková v mládeži horečka, že lezla celá vesnice. Všichni od
dvanácti do osmnácti jsme se scházeli v lese, tam u Prokopa, u tý sochy a všichni lezli
něco. Ale trvalo to rok a potom jsme tam víceméně na to lezení, nechci říkat špičkový, ale
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takový jako vážný, jsme zůstali čtyři. Já s tím Honzou a bratři Žofkovi.
T: Takže se to vytřídilo postupně.
N: Tak, se to vytřídilo. No a my jsme trošičku s nima tak soupeřili maličko, ale pak
nakonec to bylo takový, že jsme občas i lezli nějak spolu nebo všichni čtyři. Nebyla nějaká
taková řevnivost žádná.
T: A tahle rivalita, co vy jste neměli, bylo to u těch zkušenějších lezců, který přijeli do
Českýho ráje, do Skaláku na Hruboskalsko někde zalézt si a viděli vás tam?
N: Já myslím, že ani ne.
T: Takže to bylo v rámci kolegiality? Dá se to tak říct? Že to prostě bylo: ty lezou a ty taky
lezou. Vy jste neměli tak dobrý vybavení, což samozřejmě bylo těžký v tý době sehnat. A
ten, kdo sem přišel zkušenější a už měl maličko představu a pak tam vidí ty pralesní
začátky, tak jestli to bylo znát v tom vztahu?
N: Já myslím, že ne. Párkrát jsme lezli třeba s Oldou Kopalovým. Párkrát jsme lezli
s Kuchařem. A dost jsme takhle se stýkali s Milanem Machovičem. To byl Liberečák.
Takovej nadšenec. Lez s Pepikem Čihulovým. Ten Čihula byl takovej velkej vzor náš. Ten
lezl výborně. Tak trošku, bych řek, že předešel tu naši výkonnost - tý naší generace,
protože dneska některý jeho cesty jsou stále ceněný jako hodně obtížný. Především
morálně. Ona trošičku, si myslím, že se změnila ta filozofie přístupu k lezení tý generace
naší a tý generace následný. Jednak to bylo tím vybavením a jednak, myslím, že my jsme
lezli víc jako na morál. Že jsme dlouho chodili s respektem okolo těch nejtěžších cest,
který já jsem měl od svýho baráku 800 metrů a trvalo mi několik let téměř, než jsme se
odvážili to vylízt. Nebo to vyzkusit. A protože jsme čekali, až přijde ta doba a ten den a to
léto a nebo to období a taky ty některý cesty, který jsou i dneska stále třeba hodnocený jako
těžký, jsme vylezli relativně lehce. A ta generace dnešní, když vidím ty jejich cesty nový,
tak oni jsou fyzicky na tom líp. Pochopitelně jsou mladý, to je jasný, maj lepší vybavení a
všechno. Boty, to uvázání, ty smyčky, lana jistější, ty karabiny mají duralový. Ale oni ty
jistící body dávají blíž u sebe. Protože oni nemají strach spadnout. Protože to spadnutí je
příjemnější. Oni jsou schopný, když jsem je viděl, tak jsou dneska výkonnostně daleko
jinde jak my třeba, ale oni jsou schopný za odpoledne z jednoho místa třikrát spadnout a po
čtvrtý to vylezou. My když jsme jednou spadli, tak jsme už do toho málokdy šli znova. Tak
jsme to zabalili a šli jsme na pivo a docela jsme i z toho spadnutí mívali několik dní takový
morální jakoby trauma, nebo jak to říct.
T: Pocit selhání.
N: No, to taky. Ale jak říkám, ono i když se podíváte na nějaký výstupy starší, především
třeba německý, tak u těch výstupů třeba úsek deset metrů bez nějakýho jištění je úplně
normální. Bylo to možná lehčí, ale dneska bych téměř novou cestu takhle udělanou
neviděl. Je těžší, to je pravda, ale bude tam určitě ten jistící bod. Pravda je, že když jsme
my dělali nějaký cesty nový, tak v tý době byly ještě víc takový logický možnosti. Že ty
možnosti nebyly ještě vyčerpaný u těch prvovýstupů. Dneska už téměř to nikde nejde,
protože už je vylezený všechno a někde nevíte, jestli se nedržíte v jiný cestě. Tehdy ty
cesty byly deset metrů od sebe a bylo to tak logický.
T: Tak myslíte, že tenhle rozdíl nový generace, která leze, je hodně ve vybavení, nebo to
souvisí třeba i s morálkou obecně?
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N: Je to ve všem, si myslím. Vybavení, fyzický možnosti, možnosti třeba tréninkový.
Protože oni můžou jít do tělocvičny na stěnu. My jsem vlastně lezli vždycky do konce
října, pokud to šlo a pak jsme začínali prvního dubna. A přes zimu no tak někdy jsme si
sem tam zacvičili. Ale stěny žádný nebyly takovýhle. To nikdy nebylo.
T: Jasně. Takže už je to víc o sportu.
N: Je. Víc je to spíš o sportu. Je to už sportovní disciplína. Když vidím v televizi
mistrovství republiky nebo světa na stěně, tak je to ohromnej výkon od těch lidí, to chápu,
ale taková ta romantika, kterou nechci říkat, že jsme v tom hledali, ale ta v tom byla.
Protože třeba za nás se nelezly okraje jo. Dneska, když jdete třeba na Drábkách, tak tam je
velkej vokraj a na každej okraj jsou cesty už že jo. No ale my jsme stále jako lezli ještě
trošku za tím cílem, vylízt prostě na tu skálu. A na vokraj, když jsem tam moh přijít
normálně, jsme nelezli že jo. Ale zas je to daný tim, že ta nová generace chce mít ty svý
nový cesty že jo. Což jako chápu no. To jo.
T: Takže vy jste to měli víc s láskou k přírodě, s úctou a pokorou.
N: No. Asi tak nějak. Protože já i dneska, když mám třeba nějakej problém životní nebo
životní, tak každej má nějaký problémy že jo, ale když prostě něco se nedaří nebo si
potřebuju něco rozmyslet, tak se seberu a třeba jedu na Hrubou skálu vlakem a zpátky jdu
přes Skalák pěšky. Dám si někde jedno pivo někde a rozmyslim si to a je mi dobře. Další
taková věc třeba, která na to měla vliv, na výkonnost a ten přístup, byla vojna. Já jsem
čtyřicátejvosmej ročník, takže jsem šel na vojnu v roce 67 a téměř nepamatuju nikoho, kdo
by nebyl na vojně. To už ten člověk musel bejt opravdu nějak - nechci to říkat. Protože
všichni mí známí, kteří lezli, všichni byli téměř natvrdo na dva roky na vojně. A ta vojna ve
výkonnosti vás určitě přinejmenším přibrzdila. Teď většina lidí nebo známých byla buď
třeba na Slovensku nebo jinde. Já byl na Brdech, dva roky. A to nebylo, že bych se dostal
jednou za měsíc domů. Jednou třeba za půl roku. Přišli Rusové a tři čtvrtě roku jsem nebyl
doma. A potom, když se nelezlo, tak člověk ztrácel sílu, ztrácel tu morálku na to. A
v podstatě po vojně se jakoby znova začínalo téměř, protože dva roky je poměrně dlouhá
doba. Nehledě na to, že to byly nejkrásnější roky. Dvacet, dvacet jedna a když jsme byli na
vojně, tak jsme chodili jednou za čtrnáct dní ven. Na tři hodiny. A nehledě na to, že řada
těch známých po vojně třeba úplně změnila na to názor. Třeba se oženili. Třeba ten Honza
Drahoňovský, ten s náma lez naposledy v šedesátym šestym roce a pak šel na vojnu a pak
už se k tomu nikdy nevrátil. Nikdy. Oženil se, děti, barák, práce, čas. Nikdy se nevrátil.
T: No a vy jste se vrátil. To je dobře.
N: Já jsem se vrátil, protože já jsem se oženil na dvaceti osmi, takže jsme ještě asi čtyři
roky dost aktivně lezli. Už to bylo trošičku lepší, protože jednak jsem měl motorku a
mohli jsme někam jezdit, vydělával jsem si peníze, tak jsem si mohl koupit nějaký věci. A
tehdy jsme nějak začali dost lízt s Jindrou Sochorem. Jindra byl takovej úplnej specialista
na ty zapadlý skály. S ním jsme dva roky lezli jenom v údolíčkách a ve Skalanech a na
Kacanovech a taky jsme lezli někde jinde, ale on byl a je ohromnej nadšenec na tohle a
ohromě hezky kreslí. Když si otevřete nějakýho průvodce, tak když si představím, že
všechny ty skály namaloval a zmapoval, tak to je ohromná práce a svědčí to o jeho
ohromným vztahu k přírodě a ke skalám. My jsme dodneška kamarádi s Jindrou velký.
T: Ten byl tuším členem TJ Český ráj. Vy jste taky byl někde organizovanej?
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N: Já jsem byl v Turnově v tom... Tady byl Slavoj nebo Lokomotiva. Ale pak vznikl ten
Českej ráj a Jindra mi říkal, že nějak se s nimi nepohodl.
T: Ten zas mluvil o tom, jak byly různý kluby - APK a podobně. Takže tohle vás všechno
minulo? Vy jste byl jenom oficiálně u jednoty tělovýchovný?
N: Já vím. My jsme si trošičku tý Hrubý skále lezli sami pro sebe, bych řekl (smích).
T: Opravdu odchovanci rodnýho kraje...
N: Tak trošku. A po vojně jsme lezli takhle asi ještě pět roků. Občas jsme jezdili do Tater.
Tam jsme taky něco vylezli. No ale zas ty Tatry, člověk tam jel deset hodin vlakem, stálo to
stokorunu. A když tam nebylo hezky, tak jsme lezli, i když moc hezky nebylo. Ale moc
jsme se nikam jinam nedostali.
T: Cítili jste to už jako hendikep?
N: Asi jo, trochu. Protože dostali jsme se na Slovensko, dostali jsme se do NDR, do
Rumunska na Fagaraš, to jo. A jinak já jsem se dostal poprvé na západ v roce 77, ale ne na
lezení. Protože my jsme amatérsky jezdili na běžkách. Protože jsme odkoukali... Kuchař
vždycky říkal, když byl ve slávě, že jezdil na běžkách hodně. A tak jsme taky jezdili na
běžkách a já jsem se dostal poprvé do Švýcarska v roce 77 se Sportturistem na Engadinský
maraton. To je závod ve Svatém Mořici po zamrzlých jezerech. A tak jsme tam jeli vlakem
- to nebylo na autobus, jelo nás asi osm. Jenže ty věci s tím spojený, to asi znáte jenom
z vyprávění, protože jsem musel vyplnit takovej doklad, žádost o vízum. A to mně musel
podepsat personální náměstek ředitele zaměstnavatele. Musel mi to podepsat náčelník
okresní vojenský správy a musel jsem před odjezdem odevzdat vojenskou knížku a to jsem
musel ukázat na hranicích, že jsem ji tu nechal. A my jsme odjeli ten závod a trošku jsme
tam chodili po Alpách v zimě a jeli jsme na běžkách ze Svatýho Mořice do Davosu přes
takový sedlo, asi tři tisíce šest set, a z Davosu do Arosy a pak jsme jeli pochopitelně
vlakem zpátky domů. A já jsem ve dvě ráno v pondělí přijel domů a v osm jsem měl
nastoupit do Hradce na vojenský cvičení (smích). A to jsem byl asi rok ženatej a měl roční
dítě a kdybych nebyl ženatej, tak si myslím, že nikam nejedu prostě. Nevím, myslím si to.
T: Tak vás tady držely povinnosti.
N: Ale takhle to bylo a člověk, když tady chtěl žít, tak to musel brát prostě tak, jak to šlo
no a snažit se prostě něco využít.
T: A vaše žena někdy lezla nebo je úplně netknutá?
N: Lezla něco málo.
T: Kvůli vám, když jste se seznamovali?
N: Tak nějak. (smích)
T: Bral jste potom děti s sebou?
N: Jo jo, trošku jo.
T: Já jsem právě koukala, některý lezecký rodiny, pak že se to scházelo všechno, děti pod
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skalama. Dokonce už jsem slyšela i děti přivázané ke stromu, aby neutekly...
N: Hm. Bral jsem syna, to jo. Když mu bylo jedenáct, tak jsem s ním byl na Gerlachu.
Když mu bylo asi patnáct, tak jsem s ním byl asi na třech čtyřtisícovkách v Alpách. Asi
když mu bylo šestnáct, tak jsem s ním byl na Mont Blancu. Ale on pak lezl sem tam, ale
jako ho to nechytlo. A stále upřednostňuje tu atletiku. Stále i když už jako není úplně
mladej, tak pořád běhá.
T: Takže vy když jste chtěl lízt, a děti byly ještě malý... Já nevím, kolik maj od sebe dcera se
synem.
N: Rok a půl.
T: ...rok a půl. Tak když jste šel lízt do Skaláku třeba někam...
N: Hm. Někdy šly, někdy nešly. Jak kdy, jak kdy.
T: Takže to byla víceméně vaše zábava, vaše aktivita...
N: Hm. Hm. Hm. (souhlas)
T: Kam jste nastoupil po vojně do práce?
N: Do pozemních staveb Liberec. Takže jsem jsem sem jezdil různě na okolí.
T: A když jste byl na škole v Liberci, nelákaly vás Jizerky někdy? Zkoušel jste tam lízt?
N: Zkoušel jsem tam lízt. Zkoušeli jsme tam lízt i za mlada. Byl jsem tam několikrát.
Naposledy jsem tam lez ještě asi v roce 2008 nebo 2009. Je to tam prostě něco jinýho. Je to
hrubozrnná žula. Je tam trošku jinej způsob jištění. Ale že bych tam jako jezdil nějak úplně
super rád, to ne.
T: Takže Vás to tolik nechytlo?
N: Nechytlo mě to tolik. Jezdím tam hrozně rád na běžky. Jo, to jo. Jel jsem asi 37 ročníků
jizerskejch padesátek nebo 36. To je hodně. První jsem jel v sedumdesátym roce. Od tý
doby jsem vynechal asi dvě. Protože posílají nějakej takovej diplom nebo nějaký uznání,
když to jedete dvacet pět ročníků, třicet, třicet pět. Tak mám doma za těch třicet pět
ročníků a ono to má číslo nějaký dvanáct nebo jedenáct. To znamená, že těch lidí je asi
jedenáct, který tolik ročníků jeli. No ale už to jezdím tak jako spíš z tradice. A protože teď
je z toho už strašná komerce. Někde v těch osmdesátejch letech to jezdilo taky hodně lidí,
ale já jsem to vždycky tak jezdil dříve, někde do těch, já nevím, tři sta, čtyři sta, pět set a já
jsem tam sto lidí znal, kteří to jezdili se mnou. Jo a dneska já tam znám jednoho a nebo
dva.
T: A nebo těch dvanáct, kteří jsou na diplomu s Vámi...
N: (smích) Ty neznám většinou, to ne. No takže ty Jizerky takhle. No zrovna tak mě příliš
nepřirostly k srdci Suchý skály. Je to zvláštní možná. Dost lidí tam takhle rádo lezlo. Ale
my jsem tam vždycky lezli, jen když tady to byl mokrý. Protože se tradovalo, že Suchý
skály jsou suchý od toho a je to pravda, že rychle oschnou, málo se lámou. A proto jsme
taky po dešti nikdy tady nelezli, protože některý cesty jsou hodně lámavý a ten pískovec,
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když zvlhne, tak se spíš ulomí, že jo a specielně lezci z Německa často, když sem přijeli,
tak lezli i za deště nebo po dešti a některý cesty lámavý jsou už olámaný natolik, že prostě
se snad ani nedaj přelízt, jak jsem slyšel. No takže ty Suchý skály mě taky tak jako
nepřirostly a zrovna tak mě příliš nepřirostly Prachovský skály. Lezli jsem tam jako
samozřejmě tu klasiku. Čapku, Jehlu, nějaký ty Rektorky a Drážďanskou věž a tydlety
známý skály. Ale vždycky mi to tam připadalo víc takový jako komerční jak tady.
T: Je fakt, že jste mluvil o tom, že jste vyhledával zapomenutý oblasti víc, tak to asi potom
tyhle turistický a lezecký centra...
N: No no no no. Specielně třeba strašně se cejtim dobře jestli znáte tu oblast za Příhrazama
směrem na Branžež, takzvaný Příhrazský údolíčka. Tam je zapomenutejch padesát věží,
který jsou dvacet metrů vysoký a vylezli je ve třicátých letech Němci a tam třeba jsme
vylezli na skálu a jak jsem řikal, tři roky tam nikdo nebyl.
T: A měl jste teda nějaký lezecký sny co se týká západu? Velký hory?
N: (smích) No tak to víte, že třeba ty Himálaje tu byly nějaký. V životě jsem tam nebyl jo.
Protože i když potom devadesátým roce už by se jako nechalo. Asi to už problém nebyl a
ale abych tam jel jakoby jenom na trek, což vám zorganizuje dneska prostě kdokoliv. Že
chodíte okolo pětitisíc někde a jsou tam ty takový ubytovny, tak to se mi tam ani nechce.
Když bych tam jel, tak bych třeba chtěl i ten, že člověk už má na to věk asi to není reálný,
na nějakejch šest a půl nebo sedum, že jo. Když třeba v televizi vidím frontu na Mont
Everest. Jo takovou tu šňůru těch lidí, tak by se mi tam ani ani nechtělo. A ty Alpy no to že
bych měl vyhraženej nějakej sen to asi snad ani ne. Byl jsem v Alpách asi na dvaceti
čtyřtisícovkách, ale ne ničím jako obtížným super, ale takovou nějakou tou lepší turistickou
cestou nebo nějakej ledovcovej lehčí výstup, to jo. Jinak jsem byl... nejdál jsem byl na
Kamčatce. Dvakrát. To je taky taková zapomenutá oblast že jo, ale lezecky to tam nic asi
významnýho není, ale jsou tam ty sopky no. No je to taková nádherná divočina tam.
T: Takže to víc bylo podívat se na přírodu...
N: No a za přírodu a byli jsme tam na nějaký sopce asi třitisíce osum set jo. Což jako tam
to je zas takový, že ehm problém je tam vzdálenost jo, protože tam jste pod tou horou a
první lidi nějaký místní lovci nebo jak bych to řek, nějaký možná vystěhovalci z Ukrajiny
jo sou tam vod vás sto kilometrů jo, první lidi že jo. Nikde žádná horská služba, vrtulník,
nic. Nikdo o vás neví tam že jo. Medvědi. Ráno vidíte na louce se pást úplně normálně
jako tady krávy jo.
T: To je úžasný výlet. No a k tomu cestování ještě před rokem osmdesát devět. Tak jste se
dostal, jak jste říkal a lezecky jste se nedostal ven?
N: Lezecky jsem jako nebyl ne.
T: A nějaká snaha o to byla nebo jste to ani netlačil?
N: Asi jsem to ani netlačil. Ani ne.
T: Ještě mi řekněte k vybavení. To že jste postupně okoukávali a snažili se zlepšovat. Jak
jste fungovali, jak jste se třeba dostávali k informaci, že lze něco vylepšit, třeba když přišly
sedáky, tak taková ta domácí samovýroba.
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N: Sedáky ty přišly tak někde v roce, já nevim, sedmdesát osum. Může to tak bejt. A ty
jsem si normálně kupoval už. To byly to to už se normálně kupovalo.
T: Takže jste neexperimentoval tim, kdo si tam ušije víc švů a bude pevnější na skále, když
spadne...
N: Něco možná takovýho doma ještě mam, ale to zase šili lidi, který to šili jakoby pro ty
svý známý, ale já jsem si to sám nešil to ne.
T: Takže jste to koupil takhle od někoho známýho...
N: Jo. Jo. Jo. Jo koupil jsem to od někoho známýho.
T: A třeba vybavení, spacáky a takovýhle věci...
N: Spacáky byly dost mizerný. Normální péřáky ve sportu jsme kupovali jo.
T: Takže z těch oficiálních zásob, co se dalo kde sehnat plus třeba něco od kamarádů lezců,
je to tak?
N: No no no. Po devadesátým roce už byly ty možnosti už jako široký že jo. To už přišly
lana a karabiny, sedáky, všechno že jo, boty.
T: To musel být trošku šok, ne? Když jste to viděl všechno, tu možnost a to vybavení....
N: No no. To jo no. Jenže člověk už měl asi ehm tu (smích) ty roky tý nejlepší výkonnosti
za sebou. To určitě.
T: A s někým z ciziny jste neudržoval kontakty, že byste se tady potkali, nebo nějaký
příbuzný?
N: Jako na stálo ne. Občas s náma v mládí lezli nějaký lezci z Německa, to jo, ale teď už
s nima jako nemáme žádnej styk nebo kontakt.
T: A lezete ještě teď?
N: No teď jsem tři roky nelez, to je pravda. Naposledy jsem lez nějakou takovou vážnou
cestu v roce asi dva tisíce devět.
T: A co pro Vás znamená lezení?
N: Lezení? Lezení pro mě znamená určitě krásný vzpomínky na mládí. To určitě. A...
znamená to pro mě - nebo takhle, abych to jinak nastylizoval. Určitě si myslim, že nás to
ňák jako utvářelo v tom mládí. Jo? Ty lidi, který sem já znal, tak většina z nich to jsou
takový, takový rovný chlapy.
T: A dá se to vztáhnout teda i na tu, vy jste to oddělil poměrně přísně s novou generací s
nastoupivši po roce 89?
N: Já nevim. Já je neznám zas tak. Já je zas tak neznám.
T: Takže mluvíte o svý generaci, o těch lidech, který tam lezli do sedumdesátejch,
osumdesátejch let.
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N: Hm. Hm. Hm.
T: A scházíte se ještě?
N: No scházíme se. Když si zavoláme, tak jdeme na pivo no.
T: A ve skalách už ne?
N: Ve skalách ne asi. Ne. To ne.
T: Tak jo. Tak myslíte, že ještě něco Vy máte?

(dále následuje rozhovor nad fotografiemi)
N: Z lezení něco ještě zajímavýho? No přines jsem asi si pár fotek. To to jsem jen tak úplně
náhodou šáh jako do skříně. Tak třeba todle jsou fotky ze Žlebů. To je to je oblast vod
Děčína směrem jako na Schmilku do NDR jo.
T: Z kterýho tohle je roku?
N: Todle je z roku sedmdesát tři. Ta cesta má takový přiléhavý jméno. Jmenuje se Sedření
kůže.
T: Oprávněně?
N: No no no a to je kvuli tydlety spáře. To je tako ruční spára má tam takovej hrubej
pískovec. A třeba tajdle je první kruh a ten je třicet metrů vysoko. My jsem si schválně na
to vypůjčili šedesátku, protože se lezlo, ehm protože tehdy ty lana byly malinko nekvalitní
a lezlo se na dvojato jo, no a tak se musel tajdle Zdeněk převázat jo. Todle je taky...
T: Takže todle byl váš vejlet, že jste se dohodli...
N: My jsem tam občas jezdívali. Do toho Žlebu jsem jezdívali vobčas na víkend. Jo tam
tam lez nějakej Ruda Zabilka a to byl ohromně výbornej lezec a a s nim jsme se trošku
seznámili a von nás tam jako nalákal a dal nám tam typy takovejch těch jeho cest
nádhernejch jo jo. Ta ta tadleta cesta se třeba jmenuje Antigravitační komplex no. Kvůli
těm převisům jo no. Todle je tam Skříň, todle je třeba lezení na Věžáku jo. To je vodní
skála. Tadle cesta se nastupuje z vody jo.
T: To vybavení skutečně úžasný prostě...
N: No no. Todle ani nevim, co je. Todle je v Pleskotech Starý hrad. Todle je Jindra
Sochorů. Tadle cesta se jmenuje Apollo jedenáct. Tu udělali kluci Žofkovi v šedesátym
devátym roce, když vyletěli Američani na měsíc, tak tomu dali to jméno. A my jsme
s Jindrou dělali jako první přelezení.
T: A kdo vás fotil?
No ty Žofkovi tam byli s náma. Todle je Jindra u kruhu a todle jsem já nad kruhem zase jo,
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protože jsem to lízávali na střídačku tak jakoby no. No todle je taky v Pleskotech jo. To je
cesta Němečkův odkaz. Němeček byl lezec výbornej lezec z Mnichova Hradiště, kterej
snad byl hluchej, ale já ho neznal už jo. Protože ho v padesátým prvním roce nějak přejelo
auto nebo něco. A on dal tajdle do toho místa dal v padesátým roce kruh a už to nedolez.
My jsme to po něm dolízali. A todle to je takovej ten, trošičku to přiblížení jo vidíte, že
nahoru je to minimálně osum nebo deset metrů a žádná smyčka jo, žádný jištění jo. Todle
je Zdeněk Žofka. Čili že kdyby spad, tak spadne šestnáct metrů jo. A kruh je vysoko ehm
devět metrů nebo deset jo čili by mu chybělo na zem řekněme metr jo. Jo.
T: To je už hazard. Je to úžasný.
N: Je to fotografovaný normální Flexaretou jo, protože jsme neměli jinej foťák že jo no.
Todle je vodní skála na Věžáku.
T: To jste Vy?
Jo. Jo. Todle je u Kacanov v Jezírkách Jeptiška. Tam je taková skála vysoká z údolí no tak.
A todle je Vitoušek, jak vám dal číslo na mě jo. No. Todle jo v Měsíčním údolí. Toje u
Kozákova, jestli víte, jak tam je ten Tábor. Tak to jsem dělali nějakej prvovýstup tam
s Jindrou Sochorovym. No todle je taky vono. Todle je...
T: Tak vy jste spolu lezli poměrně dlouho?
N: S kym?
T: S panem Sochorem?
N: No asi tři roky jsme lezli dost, čtyři. Todle je tam za Valdštejnem u Kopicova statku
Mohykán. Člověk by ani neřek, že takovádle skála tam je že jo. A to já bych těch fotek
jako našel doma víc jo.
T: Myslíte, že si je můžu oskenovat?
N: Můžete, můžete.
T: Nezcizíme autorství samozřejmě...
N: Né, né to...
T: Většina z nich jsou úplně nádherný.
N: To já bych vám fotky ještě na oskenování nějaký lepší třeba přines, ale já jsem včera na
to neměl moc času večer a taky v tom má trošku doma bordel jo a to bych musel vylízt na
půdu a...
T: Je to aspoň něco, protože si říkam, že jsou hrozně krásný...
N: Hm protože tehdy se nefotilo na barvu že jo jo. Byly filmy dvanáct snímků na filmu.
Takovejdle svítek do Flexarety že jo Flexareta těžká a a moc jsme... Taky jsme s ní lezli, no
ale bylo to těžký že jo. Dneska na kinofilm nebo takhle nebo na to na dneska fotěj to na to
na na mobil že jo. To my jsme nic takovýho neměli že jo. Taky ještě třeba sem se chtěl
zmínit ehm, ty kruhy víte, jak se musej dávat, aby člověk byl nějak zajištěnej že jo, tak za
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nás se dávaly při tom prvovýstupu tak že jo, že člověk prostě lez a měl takovejdle vrtáček
zubatej dutej že jo a tam kde ten kruh chtěl dát, tak si tam vyvrtal jako dirku. Do ty vrazil
takovou skobičku malou s vočkem. Do toho si opatrně sednul že jo a vzal rourák, to je
taková teď to znáte ze stavby, a kladivo no a sekal takovoudle díru do skály že jo. A když
někdo dal ten kruh, tak už jako něměl sílu někam dál dál lízt že jo. Dneska voni maj
vrtačky na baterku že jo, udělaj bzzz a maj díru hotovou no.
T: Občas někdo mluví o tom, že na konci osumdesátejch, začátku devadesátejch let, že měli
problémy s ochranářema. Vy jste na tom s nima byl jak?
N: Hm hm. Já si myslim, že v tý době ty ochranáři až zas tak moc nefungovali. A vono
taky se asi možná i lezlo já nevim. Teď si myslim, že trošičku vod pískovcovýho lezení je
jako ústup. Lidi jezděj víc ven. Jsou vyskobovaný všelijaký lomy. Technologie nejtů. To asi
znáte. Že jo voni daj takový ty vočka tři metry vod sebe že jo a lezou jo a to lezení na
pískovci je stále vo tom morálu jo. Ty ty cesty ehm jako přeci jenom ty starší prostě je to
vo volný lezení dost že jo. A jak člověk nemá tu takovu tu jistotu, kterou získáte jenom
lezením, ničím jiným jo, tak ten člověk tam jako se necejtí dobře jo. Protože paradoxem
bylo, že čím víc člověk lez, to sem to řikám já, na pískovci, tak tím měl větší jistotu, že
nespadne jo. No tak takže takže takhle no. My jsem taky ehm hodně dávali nový knížky jo.
Já jsem jednu tu knížku měl připravenou doma. Zapomněl jsem na ni no. Ten Ota Žofku,
on měl krásný písmo nebo má stále, to jsem řek, jako kdyby nežil. Ale von měl krásný
písmo a von ty knížky, když bylo ošklivo, tak je tak je dělal. To jsem si nakoupili a ty
krabice jsme si nechali udělat že jo. A von dycky ty ty knížky jsme dávali na ty věže, kde
jako už byly popsaný nebo byly ošklivý nebo tak že jo. A třeba se mi stalo, takovej hezkej
zážitek jo, že jsme spolu dávali knížku na Věžáku na Džbánek. To je taková taková
nádherná skála málo jako lezecky známá a dost těžká a já my jsme my jsme ji tam spolu
dávali v roce sedmdesát tři. Von potom toho lezení nechal úplně. A pak jsem to lez v roce
asi osumdesát osum a ta knížka tam byla. Bylo tam pár zápisů. Pár zápisů a eště
takovoudle knížku jsem v roce dva tisíce dva našel na Kobylce na Vidlkáku. To je taky
taková docela těžší skála tam taková nejhlavnější skála. A tu jsem tam s Otou dávali v roce
šedesát sedum. A von tam byl ještě napsaný jako četař, že byl jako na vojně v tý době. Tak
jsme ji tam spolu dávali. Tak dva tisíce tři tam ještě byla. Tak to jsou takový vzpomínky
hezký. A když jsme u těch knížek, tak eště mám jednu takovou vzpomínku na todleto. Ehm
já jsem trošku lez s Honzou Obročníkem. Já nevim, jestli to jméno náhodou... Von bydlí
v Kacanovech. Von s mým synem chodil do školy (smích) a a já jsem s ním parkrát lez a
von je taky takovej, že jako má rád takový ty takový ty méně známý lez věže a zašli jsme
tam do ehm, mezi Deštivým a Ztraceným údolím je takový údolíčko a tam je věž jménem
Laňka a na ni jsme vylezli. Bylo to v roce dvatisíce devět, jestli se nepletu a tam byla
knížka, kterou tam dával Josef Smítko. Jeho krabice, kterou on měl takovou
charakteristickou a von dával dycky dva takový sešitky malý jednu na výstup a jednu na
prvovýstupy a no a ta knížka tam byla. Von ten Honza zas byl takovej, že si to všechno
nafotil. Von už asi je takovej jako v tomdletom je modernější, že já jsem třeba na počítači
samouk a řadu věcí umim špatně na počítači nebo míň že jo. I když ho používám sem tam.
No a tak to bylo taky hezký jo, že jsme tu ta knížka tam je. Myslim, že ňák pak se o tom i
jednalo a že ji tam snad vrátili zpátky. Já nevim teďkon jo. No a taky taková jedna prastará
knížka se vobjevila na internetu ze skály ve Skalanech jménem Baba. Nevim, když jedete
z Vyskře do Olešnice, tak tam je nad silnicí tam je vpravo takovej domek bílej a nad nim je
taková patnáctimetrová věž, kterou slezli Němci v roce třicet čtyři a knížka tam vydrželo
do asi devadesátýho šestýho roku. No a když potom todleto otevřete, tak to na vás jako
působí strašně hezky že jo a strašně jako tak tak emocionálně nebo tak. A ehm zase
obráceně se tu vobjevily ehm lezci z Německa, který tydlety starý knížky sbíraj a vodvážej
si je do Německa do archívu jo. Já jsem se s tim setkal asi v tom roce dvatisíce osum jsme
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s tim Honzem Vobročníkovým lezli jeden víkend tam u Branžeže a vylezli jsme asi osum
skal a asi před tím jsem tam byl asi tři roky a věděl jsem, že tam je stará knížka z roku asi
šedesát no a teď tam byl sešit takovej nějakej jakoby ze školy napsanej Mario Vite jo,
Harry Nešajda. Já si jména pamatuju, protože s tím Nešajdou s jeho tátou jsme lezli jo. A
pak jsem se na to ptal známejch tajdle z Hradiště, protože s nima se vobčas vidívám na
kole nebo na běžkách, co lezli Honza Patočků a Jarda Rychtrů a Petr Pavlištů a Honza
Patočků, kterej má chatu v Příhrazech mi řikal, že je zná jo. Že to jsou jako lezci
z Německa tady ze Saska, který jsou na podpoře, tady jako lezou a todleto dělaj no. Což
třeba se mi příčí že jo. Ta knížka do toho Německa nepatří, patří sem že jo a prostě mě to
docela jako rozčarovalo a trošku se mě to jako tak dotýká, protože jsem patriot na Českej
ráj trochu no.
T: Je to v pořádku určitě.
N: No.
T: Ještě mi řekněte, jak jste se dával dohromady, s těma, se kterýma jste lezl později.
Mluvil jste o tom kamarádovi vašeho syna, což je jiná generace. Jak to třeba vznikne?
N: Hm. Jak to vzniklo? No tak voni spolu dělali v Antolinu. Domluvili si lezení no a já jsem
šel s nima no.
T: Syn Vám od toho odpadl postupně...
N: Vodpadl a s Honzou jsem tak ňák byl ve styku. Vždycky von řikal, jestli chceš, tak
pojď, pudem někde v pět hodin si něco odpoledne vylízt. Tak jsem přijel do Kacanov a
někam jsme šli no. No.
T: Takže vznik jakýkoliv lezecký dvojice, v tomdletom vás prostě provázela náhoda.
Rozuměli jste si, šli jste...
N: Náhoda a strašně záleží na tom, jak si ty lidi sednou jo. Já jsem převážně buď s tim
Jindrou Sochorovym nebo s těma klukama Žofkovejma nebo s tim Honzou
Drahoňovskym. Samozřejmě lez jsem i s jinejma lidmama, který potkáte někdy náhodou.
Nebylo s kym lízt nebo náhodou jsme se potkali, ale ehm takový ty ňáký problémový
výstupy jsem lez jenom s těmadle známejma lidma.
T: Hraje v tom roli asi důvěra...
N: Určitě určitě. Protože ehm teďko já nevim, jestli znáte to jištění přes tu osmu, co je za
princip, když se jistí přes tu osmu slaňovací. My jsme jistili normálně jako přes rameno,
protože ty osmy nebyly prostě jo a tam byla ta důvěra musela bej ještě větší jo, protože
vona ta ten ten systém jištění přes tu osmu trošičku z toho toho prvolezce znevýhodňuje. Já
to je můj takovej názor technickej a voni mi to všichni vyvracej (smích) a já řikam, že né,
protože vono když se jistilo tak jakoby na přímo jo, tak specielně, když se jistilo od kruhu,
když ten druholezec seděl do kruhu jako je to dule třeba a nebo tajdle třeba Jindra Sochorů
sedí naprosto předpisově jo, že má jednu nohu vejš, protože to lano de přes karabinu u
kruhu a de mně na prsák jo a na vázání. Čili že kdybych já spad todle to je čtyři metry, tak
spadnu osum metru a to lano on má přes záda do kruhu a von je to poměrně jako velkej
velká rána jo i pro toho člověka, kterej jistí jo, protože to lano má snahu toho člověka jako
přirazit na skálu jo, protože byl třeba případ na Taktovce, kdy spad prvolezec a druholezec
se zabil u kruhu jo, že ho to přirazilo prostě na skálu. A tajdle Jindra sedí naprosto
předpisově, protože tou nohou si jakoby vytváří takovej nějakej jakoby protitlak jo proti
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tomu trhu lana, protože já jsem vážil osumdesát a Jindra vážil padesátpět jo. Takže já bych
ho udržel, když to přeženu, v jedný ruce, ale von mě spíš ne nebo samozřejmě, že by mě
udržel že jo, ale že to to jištění nebylo taky tak úplně jednoduchý a vo tom byla právě ta
důvěra že jo jo.
T: A stalo se Vám někdy něco hodně nepříjemnýho?
N: Tak že bysme se nějak úplně přizabili to jako né. Jako spadli jsme všichni. Kdo lez, tak
sem tam spad.
T: Ale snažil jste se teda jít víc na jistotu?
N. Jistě jistě. Rači jsem si to třeba i vodpustil nebo se vrátil jo, protože nejvíc jsem spad asi
asi patnáct metrů volnej pád, ale než a na zem že jo, což jako je. No.
T: Tak ono asi ne všichni pak maj takovejdle přístup. protože potkala jsem už spoustu
příběhů. Na mě, která neleze, to zní pomalu jako sebevrazi, protože jsou to poměrně
riskantní kousku. Z toho důvodu se ptám, jak jste to měl Vy.
N: Byli jsme opatrný. Jako a jak řikam, snažili jsme se vždycky prostě vyčkat tu dobu,
když to řeknu jako blbě, tak až přijde forma jo. I když forma v tom lezení, taky člověk měl
den blbec. To znáte ze života ne, někdy se nic nevede jo. A a někdy člověku ty ruce na tý
skále tak držely, že by to lano třeba ani nepotřeboval no. Taková ta ňáká ňáká jistota byla.
T: Takže jste nešel do toho nebezpečí za tu cenu, že se dneska necítíte. Prostě fakt na
jistotu...
N: Tak jsem se rači na to vykašlal. Takhle někdy, když jsme lezli, tak třeba přelezete nějaký
místo a už není návratu jo, už není návratu, tak se to risklo že jo, ale když prostě to nešlo,
tak to nešlo no. No tak (smích) že jo lepší je se vrátit dvakrát, jak jednou spadnout že jo. A
právě ehm takovej že jo takovej to je sport, když bude hrát někdo fotbal a udělá chybu, tak
je to gól jo. A když tadydle uděláte velkou chybu, tak taky může bej po životě že jo nebo
představa, že by byl člověk někde na vozejku nebo tak jo. To... No.
T: Jestli můžu, tak bych si to zrovna vzala.
N: To můžete a fotky vám eště nějaký zajímavý můžu najít. Můžu vám zavolat nebo mam
fotky z Tater, tak nějaký takový no.
T: No pokud mi něco na naskenování budete chtít půjčit, já budu hrozně ráda.
N: Hm. Hm.
T: Tak já Vám zatím takhle poděkuju.
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