
Kniha zachycuje historii československého 
horolezectví v období od druhé světové 
války po první výpravy našich horolezců 
do nejvyšších hor v sedmdesátých letech 
minulého století prostřednictvím vyprávění 
legendárních českých a slovenských 
horolezců. Jedná se o unikátní autorizovaný 
soubor portrétů historicky významných 
postav československého horolezectví, které 
obsahují horolezecký životopis, rozhovor 
a výčet nejvýznačnějších výstupů. Nechybí 
horolezecký slovníček, přehled zásadních 
výprav a množství dalších doprovodných 
materiálů. Kniha vychází s úvodním slovem 
Máry Holečka, fotografi emi Viléma Heckela, 
Bohumila Svatoše, Josefa Kývaly, Petra 
Piechowicze a dalších.

NAVŽDY PRVNÍ
PŘÍBĚHY LEGENDÁRNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH HOROLEZCŮ



napsali o knize
Radek Jaroš, 
první český horolezec, který vystoupil na všech čtrnáct 
osmitisícovek

V šesti letech jsem vylezl v holínkách na skalku ve 
starém lomu a dole potom rodičům oznámil, že budu 
horolezec. V deseti jsem přečetl knihu Himalájští tygři 
o prvních dobyvatelích osmitisícovek, která rozhodla 
o celém mém dalším životě. Troufnu si tvrdit, že díky 
ní k nim dnes také trochu patřím. Nyní se mi dostala 
do ruky kniha Navždy první s příběhy legendárních 
československých horolezců. Věřím, že i ona může 
zrodit nové, budoucí legendy…

Igor Koller, 
významný slovenský horolezec a autor mnoha jedinečných 
prvovýstupů, předseda Slovenského horolezeckého svazu JAMES

Unikátne portréty významných osobností 
československého horolezectva autora Martina Krejsu 
pozorne sledujem a čítam už veľa rokov. Obdivujem jeho 
precíznosť, množstvo faktov, ale aj výborne spracované 
zážitky legiend nášho horolezectva. A teraz tu máme 
knihu, kde je týchto portrétov dvadsaťštyri! V spojení 
s dôsledným a takmer vyčerpávajúcim spracovaním 
faktov o jednotlivých protagonistoch  tu máme verne 
zachytený veľký diel našej horolezeckej histórie. A za 
to patrí autorovi a všetkým, ktorí sa na zrode tohto 
unikátneho diela podieľali, naša veľká vďaka!

Adam Ondra, 
nejlepší světový sportovní lezec, autor nejtěžší cesty 
světa Silence

Lezení jsou vlastně příběhy. Každá cesta či hora vydá 
na menší či větší příběh. Ať už je to několikametrový 
balvan nebo K2. Je to příběh, který je důležitý 
hlavně pro nás osobně. Ale může být mimořádně 
zajímavý a poučný i pro nás ostatní, co lačníme po 
dobrodružství a výškách. České i československé 
lezení a horolezectví je takových příběhů plné a kniha, 
kterou držíte v ruce, je toho důkazem. A hlavně, 
uchovává všechny tyto příběhy dál a dalším generacím.
Je barvitá, dobrodružná a inspirující stejně jako 
osobnosti, které vyobrazuje.



o autorech

Martin Krejsa
(* 1965, Ostrava)

Vysokoškolský pedagog na VŠB-TU Ostrava, 
publicista a fotograf. Horolezectví se věnuje 
od roku 1980, přičemž se zúčastnil řady 
horolezeckých výprav do všech koutů světa. 
Publikoval v časopisech Montana, Horolezec, 
Lidé a hory, Everest a Adventure. Od roku 2016 
působí jako člen správní rady nadačního fondu 
Historie dobrodružství, který se snaží mapovat 
pozapomenuté události z historie českého 
a československého dobrodružství.

Petr „Pepe“ Piechowicz
(* 1971, Bohumín)

Fotograf na volné noze a výškový specialista. 
Horskému sportu se věnuje od třinácti let 
a jeho lezecký repertoár sahá od boulderingu 
až po bigwally. První lezecké fotografi e 
publikoval v časopise Montana, následně byly 
jeho fotografi e otištěny i v mnoha dalších 
periodikách. Z jeho cest a výprav do skal a hor 
vzniklo několik samostatných i společných 
výstav, lezeckých kalendářů, přednášek 
a projekcí.
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seznam kapitol:
Válené období
Parta ze Skaláku
Ženské horolezectví
Kavkazská prvenství
Výpravy do Hindúkuše
Do nejvyšších hor

kniha popisuje píbhy 
následujících horolezc:
1.  František Plšek
2.  Blažena Karasová
3.  Karel Cerman
4.  Bohumil Svatoš
5.  Oldřich Kopal
6.  Olga Zibrinová
7.  Sylva Kysilková
8.  Ivan Kluvánek
9.  Ján Ďurana
10. Gerhard Tschunko
11.  Rudolf Antoníček
12.  Radan Kuchař
13.  Jan Červinka
14.  Vlastimil Šmída
15.  Ivan Gálfy
16.  Miroslav Jaškovský
17.  Ivan Fiala
18.  Michal Orolin
19.  Josef Kývala
20.  Luděk Zahoranský
21.  Česlav Wojcík
22.  Leopold Páleníček
23.  Sylva Talla
24.  Dina Štěrbová

technické 
specifikace

8 NAVŽDY PRVNÍ   9

Úvod

Nanga Parbat! Obávaná hora, která množstvím příběhů, jež se 
na jejích svazích udály, přitahovala a dodnes přitahuje pozornost 
mnoha horolezců, milovníků hor nebo alespoň čtenářů dobro-
družných knih. Holá hora, jak zní překlad z originálního urdské-
ho jazyka, nebo také lysá hora, jak s oblibou říkáme u nás v Besky-
dech, byla vůbec první osmitisícovka, na kterou se člověk pokusil 
vylézt. Zkušený anglický horolezec Albert Mummery si vyhlédl 
Nanga Parbat za cíl své výpravy již v roce 1895. Při výstupu zá-
padní Diamírskou stěnou dosáhl výšky 6 100 metrů, později ale 
při průzkumu severní strany štítu zahynul. Než se hora dočkala 
prvovýstupu, podobný osud stihl na tři desítky horolezců. Zcela 
nepochybně jsem nebyl sám, kdo už v útlém věku hltal vyprávění 
Hermanna Buhla o  jeho sólovém prvovýstupu v roce 1953, při 
kterém jakoby zázrakem přečkal noc ve stoje ve výšce osm tisíc 
metrů bez jakéhokoliv bivakovacího vybavení. Je až s podivem, 
že jediní, komu se tuto trasu prvovýstupce z Rakhiotské doliny 
na severu deváté nejvyšší hory světa podařilo dosud zopakovat, 
byli v roce 1971 Michal Orolin a Ivan Fiala – členové českoslo-
venské horolezecké výpravy. Důvodem je zejména náročnost vý-
stupu, jehož závěrečný úsek spočívá v přelezení několikakilomet-
rového vrcholového hřebene ve výšce na sedm a půl tisíce metrů. 
Smutným hrdinou této významné události z  historie českoslo-
venského horolezectví se stal Ľudovít „Luděk“ Zahoranský, který 
se rozhodl k návratu padesát metrů pod vrcholem.

Po letech jsem měl štěstí Luďkovy zážitky z tohoto výstupu 
vyslechnout osobně. Bylo to silné vyprávění. Zároveň se v  mé 
hlavě začala pomalu rodit myšlenka podobná vyprávění přenést 
na papír, aby se na tyto silné příběhy nezapomnělo. Byla by to 
velká škoda! Cesta od prvotní myšlenky ke knize byla ale dlou-
há, možná delší nežli zmiňovaný výstup na Nanga Parbat. Těch 
bezmála dvacet let, kdy jsem vyprávění legendárních horolezců 
podrobně zpracovával, bylo doprovázeno neskutečnými zážitky 
s hrdiny mého dětství, které jsem dokonale znal ze všech horo-
lezeckých  knížek, jež se tehdy daly sehnat. Ani ve snu by mne 
tehdy nenapadlo, že s nimi navážu často silná přátelství, která 
mne k nim poutají dodnes.

Na Pamírském plató ve výšce 5 900 metrů, Pamír
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Chyběl jen Radan, který byl v té době také na vojně. Neměl tolik štěstí jako já a do Tater jej z vojny 
nepustili. Na všechny si už dnes jménem nevzpomínám, ale kdyby mi je postavili do řady, poznám je 
všechny.

Kvůli vojně jsme s Radanem nestihli v Hokejce ani první zimní přelezení v roce 195228. Kluci chytli 
letní podmínky. Když na Hokejku v zimě svítí sluníčko, krásně se vyčistí. Nijak to ale nesnižuje výkon 
kluků, byl to bezpochyby zimní prvovýstup. Ve dvaapadesátém roce jsem se do Tater nedostal vůbec, 
ale naštěstí se žádné soustředění toho roku neuskutečnilo. Až o rok později se manšaft sešel na zim-
ním táboře v Černé Javorové dolině, kde jsme se poprvé setkali s Vildou Heckelem.

V Tatrách jsem toho roku stihl vylézt opravdu hodně. Dali jsme se dohromady s Radanem, šlo nám 
to spolu. Jako členové národního manšaftu jsme měli každý týden nárok na den volna. Jeden den 
je ale na Tatry málo, takže jsme volno nevybrali sedm týdnů, pak zavolali do Tater Andrášimu nebo 
Puškášovi. Když nám řekli, že je hezké počasí, tak hned hrrr na vlak! Vždy už jsme měli vyhlédnutou 
nějakou věc, do které jsme hned vlítli. Přijeli jsme ráno, rychle vyšlapali na chatu a šli lézt. Takhle 
jsme dělali ty naše šestky v Tatrách.

V červenci jsme se s Radanem pokusili o letní přechod celých Tater. Začali jsme na Liliovém sedle, šli 
jsme nalehko a za tři a půl dne jsme přešli až na Kopské sedlo. Přitom jsme obešli jen tři úseky. Nejprve 
Mnicha pod Čubrinou, protože jsme měli jedno mizerné lano a do těžších věcí jsme se báli vlézt. Pak jsme 
se vyhnuli Východnímu štítu nad Železnou bránou a nakonec věžičce za Černým štítem. Jinak jsme pocti-
vě přelezli celý hřeben. Psalo se o tom tenkrát i v novinách. Naše štěstí bylo, že jsme chytili hezké počasí. 
Nemuseli jsme dokonce ani slézat pro vodu, poněvadž na hřebenech a v sedlech byl ještě sníh, který jsme 
roztápěli. A tenkrát byl sníh ještě čistý, a ne tak „zasviněný“, jako je dnes. Měli jsme s sebou „feldfl ašky“, 
které jsme vždycky naplnili sněhem a dali nahoru do ruksaku. Slunce je pak přes den rozpálilo a večer bylo 
co pít. I tak nám ještě chybělo dost zkušeností. Vyzbrojili jsme se totiž také vepřovými konzervami, které 
nám v tom horku vůbec nechutnaly. Zahazovali jsme je do doliny a vnitřně trpěli, protože bylo těsně po 
měnové reformě. Na Kopské sedlo jsme došli dost o hladu. Naštěstí jsme ale hned seběhli dolů k Arno 
Puškášovi na Kežmarskou chatu, kde jsme zůstali přes noc. To už bylo dobře.

Než odjel Radan domů, stihli jsme ještě vylézt novou cestu na Gerlach. Já pak ještě nějaký čas v Ta-
trách zůstal, nakonec z toho byly tři měsíce. Bylo to hezké období, jen v práci jsem svou nepřítomnost 
musel nějak zdůvodnit. Nakonec jsem vzniklou situaci vyřešil tím, že jsem poslal lékařské potvrzení od 
známých z Popradu. Stálo v něm, že Bohumil Svatoš se nemůže vrátit do zaměstnání, protože leží na Té-
ryho chatě s „distorziou“ pravého kolena. Pravdivá na všem byla snad jen ta Téryho chata, kde jsme byd-
leli u Jardy Slámy a museli si na sebe vydělat. Když bylo špatné počasí, šli jsme i dvakrát za den dolů na 
bývalou chatu Kamzík do skladu, ze kterého jsme vynášeli nahoru šedesát kilo. Jakmile se udělalo hez-
ky, šlo se lézt. S Valeriánem Karouškem jsme třeba šli na tři dny do bivaku v Kačí dolině a udělali krásný 
prvovýstup na Rumaňák. Tenkrát jsme si jako spolulezci přezdívali „Spolukaroušek“ a „Spolusvatoš“.
Také jsme vylezli Cagašíkovu cestu na Žlutou stěnu, což byl na tehdejší dobu velmi těžký výstup. Slávo 

28 1. zimní výstup tzv. Hokejkou v západní stěně Lomnického štítu uskutečnili 21. 4. 1952 Karel Cerman, Oldřich 
Kopal, Jiří Mašek a Bohumil Nejedlo.

Jiří Mašek na Růženčině věži v Klokočských skalách v Českém ráji 101
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FRANTIŠEK  
PLŠEK
Prvovýstupce stěny Macochy a autor legendární 
Hokejky v západní stěně Lomnického štítu, klíčová 
postava válečného a poválečného československého 
horolezectví
(* 1927)

 HOROLEZCEM JSEM SE OPRAVDU 
STÁT NECHTĚL. NAKONEC JSEM K TOMU 
BYL PŘINUCEN OKOLNOSTMI, STAL 
JSEM SE JÍM PROTI SVÉ VŮLI.“

Tak neobyčejný příběh, jako je ten Frantův, nemůže být na papír za-
znamenán jednoduše. O tom jsem se přesvědčil, když se mi kamarád 
Miloš Štulpa snažil domluvit s  Františkem schůzku a  nepochodil, 
stejně jako několik mých předchůdců. Zkusil jsem to tedy písemně. 
Sice nevím, v jaké konstelaci byly tou dobou hvězdy, podle obdržené-
ho dopisu ale soudím, že v té úplně nejšťastnější. Podařilo se mi totiž 
téměř nemožné – zlomit Frantův odpor k pisálkům! A ten dovětek! 
„Budete zaskočen až neuvěřitelným příběhem, jak je možné stát se 
horolezcem…“

Brno, březen 2003

V roce 1984 během výstupu Macochou  
po čtyřiceti letech



marketingová 
podpora
• Reklamní kampaň v knihkupectvích prostřednictvím knižních 

distribucí (pyramidy, plakáty, letáky, výlohy, letáčky apod.)
• Inzerce v tištěných a elektronických médiích
• Prezentace v TV a rozhlase
• PPC, bannerová a facebooková kampaň
• Outdoor inzerce
• Mediální spolupráce s vybranými tiskovinami
• Reklamní spoty v rádiích
• Direct maily a newslettery prostřednictvím partnerských 

internetových médií
• Trvalá podpora cestou internetových stránek www.jota.cz, 

sociálních sítí a katalogu nakladatelství
• Propagace knihy na knižních veletrzích, veletrzích cestovního 

ruchu, cestovatelských a outdoorových festivalech apod.
• Propagace knihy v cestovatelských a outdoorových médiích
• Propagace ve spolupráci s autory knihy

distribuce
Dlouhodobě spolupracujeme se všemi nejvýznamnějšími distribučními 
společnostmi, se kterými máme nadstandardní vztahy. Nejsme tak 
omezeni pouze na část knižního trhu, ale máme možnost oslovit čtenáře 
po celé ČR i SR, v kamenných prodejnách i v e-shopech. Využíváme také 
partnerské nabídky prezentovat naše tituly v knižních direct e-mailech 
a newsletterech spřátelených distribučních společností.

o nakladatelství jota
Brněnské Nakladatelství JOTA působí na českém knižním trhu již 28 let 
a za tu dobu si vydobylo pevnou a stabilní pozici. Ročně vydává kolem 
devadesáti novinkových titulů a desítky dotisků úspěšných knih.

V Nakladatelství JOTA již vyšlo: Století Miroslava Zikmunda; Stingl 
Miloslav. Biografi e cestovatelské legendy; Příběhy mořeplavců; Zapomenuté 
výpravy; knihy Miloslava Stingla, Vladimíra Plešingera, Jiřího Kolbaby 
a dalších významných cestovatelů, fotografů a dobrodruhů.


