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Napsat o Jirkovi Růžičkovi, nepřehlédnutelné 

postavě brněnského horolezectví, jsem 

chtěl již delší dobu, ale ukázalo se, že až 

nyní je ta nejvhodnější příležitost. Jura se 

totiž v dubnu dožívá svých kulatin, a všichni 

cítíme, že vytvořit portrét do Montany o jejím 

otci zakladateli je prostě naše povinnost. 

Abychom to ale neměli úplně snadné, 

rozhodli jsme se s Pepem i Tomem Roubalem, 

že tak učiníme tajně – jednoho podzimního 

večera u sklenky kvalitního brněnského 

burčáku, aby vše mělo i punc patřičného 

překvapení.

Juru jsem si spojil se spoustou 

neuvěřitelných a většinou i pravdivých 

historek již za mých studentských let, která 

jsem prožil v Brně a okolních skalách. Moc 

mne potěšilo, když později Jura vše sepsal 

a vydal knihu, o které si myslím, že je jednou 

z nejpravdivějších mezi těmi s horolezeckou 

tematikou.

Vyslechnout si povídání o Jurových 

báječných letech na laně s Oldou – Sáhibem, 

o časech, kdy vydávat horolezecký 

časopis doslova na koleně hraničilo 

téměř se zázrakem, nebo o tom, jak parta 

špičkových brněnských horolezců poprvé 

a také naposledy vyrazila do vysokých 

hor afghánského Hindúkuše, toho si budu 

považovat dlouho. Stejně jako samotné 

skutečnosti, že mohu kamarádit s tak vzácným 

a krásným člověkem, jako je Jura.

(A ještě malá poznámka na začátek: Šerpa, jak do-

kázal v mnoha svých článcích, úvodnících i ve své 

knize, mistrně vládne spisovnou češtinou. Po zralé 

úvaze jsme však kvůli autentičnosti nechali rozho-

vor v hovorové formě, protože Jurova brněnština 

je prostě úžasná.)

Většinou podobná vyprávění začínám otáz-

kou, jak se dotyčný k  lezení dostal. U  tebe 

udělám výjimku a zeptám se: „Lezeš ještě?“

Ale jo, ještě se dá! Na umělou stěnu občas 
zajdu, abych úplně neshnil. Dokonce jsem teď 
navázal kontakt s  mládím. Nedávno totiž po-
stavili v Brně umělou stěnu u Olympie, a tak za 
mnou přišel Zoban a ptá se mě: „Poslechni, nešel 
by sis zalézt?“ Já se začal vymlouvat: „Neblbni, já 
rok nelezl…,“ ale nakonec jsem se nechal ukecat. 
Smrkli jsme spolu pár kousků a všichni na mě tak 
nějak divně koukali, až jsem se zeptal: „O co jde?“ 
A Zoban: „Víš, my teď postavili nové cesty a po-
třebujeme je oklasifi kovat. Já poznám, co je za 
sedm nebo za osm, u lehčích si ale nejsem jistej. 
Takže co vylezeš ty, je za pět plus!“

To je jedinej mladej, který se mnou leze. Mladí 
na stěně by mě ze slušnosti určitě taky odjistili, 
ne že ne. Jenomže si mezi nimi připadám blbě. 
Oni mi vykaj, a já pak nevím, jestli jim tykat mám 
nebo nemám. Jsem pak dost rozpačitej. Třeba 
se snažím poradit: „Děvče, kdybys šáhla trochu 
víc vpravo…“ „Co mi říkáte děvče? Vy mne zná-
te?“ což mne vždy trochu zarazí. A když pak lezu, 
všichni dole ustoupí, abych mezi ně nepadl.
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Hory? Čoveče, mi se už nechce chodit do kop-
ca. To je taková moje vada. Ale na skalkách je to 
zlatý. Se Zobanem jsme slavili padesát let mého 
lezení. Lezli jsme tak Direkt na Krkárnu, kterou 
jsem nešel snad deset let. A představ si, ta díra na 
prostředníček tam pořád byla! To je na tom lezení 
fajn, že některé věci zůstanou i po letech stejný.

Občas si zalezu i na Vysočině. Třeba když se 
tam v červnu koná setkání starejch důchodců, 
kde si mě z mladejch vždycky někdo vylosuje 
a  naváže na lano. Zpravidla je to zase Zoban, 
protože má pořád přebytek energie. Když jsem 
měl špatný nohy, byl první, kdo za mnou přišel: 
„Víš co? Než bys začal bejt mrzák, pojď, jdeme na 
Pálavu!“ Ten se o mě staral! Lano mi rozmotal, 
navázal mě, udělal mi štand… Je strašně fajn. 
Jediná jeho špatná vlastnost je, že se při lezení 
nadechne a jede jak pila, až máš pak díru v hlavě.

Taky jsem jej pozoroval, jak vede horoškolu 
na Drátníku. To jsem fakt čučel. Já bych jako in-
struktor nebyl k ničemu. Mně bohatě stačilo, že 
musím pracovat na vysoké škole, natož ještě učit 
horolezce. Ale jak to měl Zoban vymakaný, to 
jsem fakt zíral… Pod skalami měl různá hejbla-
ta, se kterými se děcka musela zaštandovat. Zo-
ban pak chodil štand od štandu, jestli je to dob-
rý, a kvalitu hodnotil slovy: mrtvolka, nebo že 
má dotyčný zraněné to či ono, teče mu z ucha… 
Zoban však pokračoval: „Nemáte na mobilu sig-
nál a zraněného musíte donést k silnici!“ Dělal 
všechno úplně na vážno, což nováčci taky zcela 
vážně brali. Poslechli na slovo.

Zoban pak říká: „Visí vám spolulezec v laně.“ 
Podívá se na mě: „Co bys dělal ty?“ Vykoktal 
jsem jen: „Za mejch let by se řeklo: Smůla, no!“ 
No co bychom tak mohli dělat? Tos mohl vzít 
leda prusíky, a když jsi je neměl, tak co? V prs-
ním úvazku ses pak už dlouho netrápil a měl za 
chvílu všechno za sebou. S tím se fakt nedalo 
nic dělat. Mladí se pak na mě dívali jak na ně-
jakého cynika.

Však jsme taky měli z převislých cest strach. 
Aspoň teda někteří. A při pádu ta rána do žeber! 
Když jsem někdy v šedesátém roce zkoušel od-
skok do lana… Říkali mi: „Nebuď sračka. To skočíš, 
ne?“ Vedle Věšáku na Pálavě jsem totiž lezl doleva, 
jenže cesta nevedla na vrchol, ale do pr... , což už 
mi ale zezdola neřekli. Já byl vždycky do všeho hrrr. 
Byl jsem metr nad skobou a chytráci pod skalou: 
„No co, tak odskoč ne?“ V šedesá tém roce odskočit 
nebylo až tak běžné. No nic, vše jsem zkontroloval, 
odskočil a čtrnáct dní jsem měl modráky na žeb-
rech. Z metrového pádu! Fakt to bolelo.

Tady vidíš ten posun v lezení. Pád byl pro nás 
poslední možnost. Hlavou se ti přitom honilo: 
„Než dopadnu, pomlátím se, ale třeba přežiji.“ Já 
se celý život bál spadnout. Všude! Kromě Pálavy 
jsem ještě sletěl v Krasu na Majdaléně – i se sko-
bou. Pak až po letech v Macoše, kde jsem teda 
zažil šílený strach. To už jsem měl sedák, prsák ale 
k tomu. Ze štandu valil krásný sokol. Pětkové le-
zení, nádherné chyty. Jeden trošku zaduněl, tak 
jsem si šáhl a… se sokolem na hrudi odpocho-
doval dolů. Padl jsem jak do peřinek. Hrozně mě 
to tehdy překvapilo, jak je to příjemný. Jó, padat 
do sedáku, to je sranda. Dobrovolně bych ale na 
skalách neodskočil nikdy.

Tehdy se nepadalo, protože v lanech asi ještě 

nebyla ta pravá jistota, ne?

Ale byla. Pokud jsi samozřejmě neměl starý 
kominický lano jako my, které se nám skutečně 
přetrhnulo… Čorl jsem ho na průmce, protože 
se tam jen tak válelo. Byl jsem prostě blbej, no. 
Potom jsme ale lezli na konopných Lütznerech, 
které byly sice taky starý, ale udržely. Jistilo se 
přitom přes rameno, což bylo dost dynamické 
jištění. Rána při pádu pak nebyla tak napevno. 
A pokud došlo k přetržení, tak obyčejně proto, že 
se o něj lidi nestarali a lano nechali shnít. Lützne-
ra jsi třeba po lezení nemohl nechat mokrý. Když 
jsi jej přinesl ze skal, musel jsi ho pořádně usušit, 
jinak by ti přes zimu shnilo a zplesnivělo. Průšvi-
hy se tedy stávaly hlavně kvůli takovým věcem. 
Jednou se třeba lano přetrhlo kamarádovi, který 
slaňoval. Naštěstí byl už dole. Vozil jej v motorce 
– na kejvačce pod sedadlem, a kyselinka udělala 
své. Tehdejší lana byla skutečně poměrně dost 
bezpečná. Nepříjemný na nich bylo snad jen, že 
byla těžká. Třeba v zimě, to byl děs. Když lano 
zmoklo a zmrzlo, zkoušel jsi pak rozvázat suky 
a měls smůlu. Uřezat se nesmělo, protože bylo 
oddílové… Zase ale hezky vonělo. A pěkně se 
drželo v ruce! Lützner byla čtrnáctka nebo snad 
šestnáctka… To jsi opravdu věděl, že máš v ruce 
opravdové lano!

Na písku bylo běžné, když jsi lezl na dvou la-
nech. Od kruhu ke kruhu a na dvojito. Navíc še-
desátka neexistovala, byly jen třicítky. Kruhy se 
tenkrát dávaly proto, aby se do nich sedlo. Došels 
ke kruhu, odsedl sis a tečka. Pádový faktor tehdy 
nikoho netrápil, protože jej vymysleli až pozdě-
ji. Posvátným pravidlem tehdy spíše bylo, aby 
lana někde nedrhla a neodírala skálu. Některé 
Havlíkovy cesty na Prachově měly kruhy po pěti, 
třech, čtyřech metrech. Když si ale některý z nich 
vynechal a  jen jsi jej cvakl, už na tebe zezdola 
Koťátko ječel, že drhneš skálu a ničíš ji. Pravdou 
ale je, že tehdejší konopná lana asi skálu ničila 
víc než dnešní silon.

Tys na písky jezdil docela hodně, což ještě ne-

bylo úplně obvyklé. Sčuchl ses tam s pískaři...

V Brně byl tehdy zvyk, že se na písku oslovil 
místňák a kluci se pak nechali vodit, což se mi 
příčilo. Tak vznikla fáma, že ten Růžička z Brna 

je fakt dobrej. Houby! Prostě jsem byl mezi sle-
pejma jednookej král. Nikdo si kromě nás do 
těžkejch cest netroufl , protože jsme byli mladí 
a blbí. Ale aspoň byla sranda. Velice rychle jsme 
se například naučili, že cesty, kde není kruh, tak 
nebrat! Některé věže jsme vůbec neznali, ale 
když se nám cesta líbila a měla kruh, šli jsme ji 
zkusit. Olda třeba přišel: „Ty vole, tam jsou čtyři 
kruhy! To bude asi lehký…“ díky čemuž jsme ko-
likrát přelezli i těžké cesty. Já jinak nebyl nějaký 
éro. To byly jen pověry.

S místníma jsem se pak opravdu sčuchl, ale 
jenom s některými. Já byl hrozně vystrašený. Pro 
mě třeba Jarda Havlík byla osobnost, které jsem 
měl strach tykat. Když si třeba vzpomenu na 
jeho spáry na Mnicha… Se Zdeňkem Koťátkem 
to bylo lepší, protože byl zhruba stejně starej 
a tehdy ještě neměl udělané skoro žádné cesty. 
Nebo s Kokšou – Karlem Hauschkem. Než jsme 
se s ním ale stačili sčuchnout úplně, utekl zpátky 
do Německa, protože by tady musel jít na vojnu. 
Tím naše kamarádství skončilo, což byla škoda, 
protože to byla persona – klobouk dolů! Skalác-

Začínal jsem v Barové jeskyni pod Krkavčími skalami. Pak jsem si ale 
všiml skob na skále...

ký domovník a pan spárař! V jeho stopách dnes-
ka kráčí Cikán – Standa Lukavský, který je ovšem 
z jiné kategorie – jemný technik. Ten, když leze 
spáru, hraje si s ní a pěkně vyvažuje… Kdežto 
Kokša měl místo rukou lopaty a s ničím se nemaz-
lil. Ne že by neuměl lézt. Jen lezl hrozně silově 
a hlavně neměl žádný zábrany. Kokša byl zvyklý: 
„Ve spáře se držím, není co řešit.“ Když jsem psal 
ve své knížce, jak cinknul nohama do potoka, to 
není vymyšlený. Odlítl a všichni jsme mysleli, že 
je po Kokšovi, jenže on měl jen mokrý kotníky. 

Daleko více než prvovýstupy mne bavilo opakovat cesty od klasiků, 
o kterých jsem četl – třeba od Stanislawského, což byl prostě výsledek 
mé staromilské výchovy 
(Západní stěna Lomnického štítu)
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Nerad dával kruhy, jako každej, protože se mu-
sely zatloukat rukama. Znáš z Ádru věž Matakyt? 
U výletní cesty je věžička se zalomenou spárou 
a jedním kruhem.1 Kokša dělal prvovýstup, a že 
to bude bez kruhu. Když zjistil, že tam smyčka 
nejde dát, slezl kousek níž a čekal, až kamarád 
zajede na motorce do Náchoda pro kruh. Říkal: 
„Já už to podruhý nepolezu!“ Seděl tam a vyklá-
dal si s turisty přes rameno. To byly dobrý doby…

Jiné to bylo i na Hrubici s Radanem Kuchařem, 
kterému jsem vykal ještě v dobách, kdy už jsme 
vydávali Hotejla. Když jsem si přečetl jeho Deset 
velkých stěn, byl to pro mne pan Kuchař. Nebyl 
to pro mne kamarád, ale idol, proti kterému jsem 
byl nula. Pro mě bylo Kuchařových Deset velkých 
stěn taková událost, že když jsem se v nich doče-
tl: „Na sílu jsem si dal syrové vejce...“ s Oldou jsme 
pak každé ráno polykali syrová vajíčka.

S Arno Puškášem jsme si začali tykat taky až 
tři čtyři roky předtím, než umřel. On si netroufl  
tykat mně, že su z tisku – z Hotejlu a Montany, já 
zase jemu, protože pro mne to byl pan Puškáš. 
On sám to bral tak, že s kým se nenavázal, tomu 
vykal. To bylo jeho: „Pán Pavúk...“

U  mne byl dost velkej průšvih, že jsem ni-
kdy nechlastal. Většinou se přátelství navázala 
na mejdanech a já od osmnácti let věděl, že to 
pro mne není to pravý ořechový. Když jsem se 
poprvé zvrhl na Pálavě, tak jsem na to později 
dostal modrou knížku (smích). Ožralej jak prase, 
úplně dozelena… A druhej den jsem šel k od-
vodu. Začali mi měřit tlaky a krev, a tak jsem do-
stal odklad. Že se to dá takhle využít mi došlo, až 
když jsem vystřízlivěl. Na škole jsem dostal další 
odklad. Za pět let takového odkládání jsem se 
už s tím odvádějícím důstojníkem znal: „Vás ten 
žaludek pořád trápí…“ a tak jsem dostal modrou. 
Večírkům jsem se tedy vyhýbal, protože sranda 
tam pro mne byla jen chviličku, než to se mnou 
švihlo. Tím pádem mi spousta věcí unikla. Třeba 
s nebohým Standou Šilhánem jsme se na skalách 
potkali mockrát a byli jsme kamoši, nikdy jsem 
s ním ale nelezl, protože jsme se neznali z té hos-
pody. Co si budem vykládat, v hospodě se vztahy 
navážou prostě lépe. Když to tak beru pozpátku, 
byl jsem hrozně nespolečenskej. S Oldou jsme 
byli takovej stát ve státě. My jsme si stačili a další 
kámoše na lezení jsem získával až dávno po jeho 
smrti, když už jsem se přeci jen trochu oprskl.

Jak jste se s  Oldou vůbec dostali k  lezení na 

písku?

Lézt na písku jsme začali v  Prachově díky 
knížce Viléma Heckela Cesty k  vrcholům. Byly 
v  ní fotky z  Prachovské jehly, což nás s  Oldou 
velmi upoutalo. Rozhodli jsme se, že na ni vy-
lezeme. V oddíle jsme samozřejmě nic neřekli… 
Tehdejší poměry si musíš pamatovat: metodic-
ká řada, sami dva – to tedy ne, jen s oddílovým 
zájezdem! Takže jsme se na tajňačku sbalili a vy-
razili do skal. Například jsme vůbec netušili, že 
Prachov je v  údolí. Chodili jsme pak mezi vě-
žičkami a  Prachovskou jehlu hledali celej den. 
Zmátoření a utahaní jsme nakonec večer přišli 
na vyhlídku a konečně ji uviděli. Jehla pustila až 
druhý den. Netroufl i jsme si ale přitom nastou-
pit přímo do sedla, protože se nám zdálo, že to 
nemůže jít vylézt. Nějakou šílenou spárou jsme 
proto vylezli na Čapku a udělali vlastně hřebe-
novku Čapka – Prachovská jehla. Pak jsme si ještě 

dali Havlíkův Obelisk, to nám pak narostla rame-
na! Říkali jsme si: „Prachov je náš!“ Příští tejden 
jsme pak do Prachova odjeli na tajňačku zase, 
zalíbilo se nám tam.

Ádr přišel na řadu až později. Taky místní tex-
tilačky. Jenže my byli s Oldou tak blbí… My měli 
klapky na očích a zajímalo nás jenom lezení. Spali 
jsme v domečku, který je dneska už dávno zbo-
řený. Kokša tam po lezení přišel s holkama. Byl 
podzim, chladno a my vůbec nevěděli, která bije: 
„Kruci, buďte už ticho!“ Prostě blbci.

Párkrát jsme s Oldou byli lézt i v NDR, kde to 
bylo prima a hrozně se nám tam zalíbilo. Tamní 
pískovec je členitý jako Hrubica a pevný jako Ádr. 
Za kyzy jsi mohl zabrat a dělat na nich, cos chtěl. 
Rajbásky nám nevadily, na ty jsme byli z Ádru vy-
cvičeni… Našel jsem si tam dokonce i jednoho 
kámoša, což bylo kouzelný, protože jsem neuměl 
německy. Já su hrozně tvrdej na řeči. Ve škole ale 

do mě natloukli ruštinu, tak jsme spolu mluvili 
rusky. Bylo to k popukání. Poukazoval nám, co 
se kde dá vylézt.

Lezení na pískách pro mě skončilo v sedma-
šedesátým, když se Olda škrábl v těch Alpách. Pak 
už nebylo s kým… Mám v lezení takový předěl. 
Olda mě srovnal. Ne že bych přestal úplně lézt, 
ale do té doby jsem si říkal, že se nám nemůže 
nic stát. Mám rozum a Olda přece taky. Po Oldově 
smrti se mi pak spolulezec hledal těžko, protože 
se mnou nikdo z oddílu nechtěl lézt. Dohromady 
nám to šlo akorát s Rosťou Fadrným. Začal nej-
prve s hokejem, byl to sportovec. Kluci v oddíle 
byli fajn, ale drželi se vždy raději při zdi a neměli 
tah na branku. Lezl jsem s nimi na skalách, do Ta-
ter ale se mnou nikdo nejezdil. Rosťa byl v tomto 
ohledu jiný: „Pavouk vylezl to či ono! Jdeme na 
to!“ Ostatní jen: „Ále… Jdeme na Brnčála!“ S Ros-
ťou jsme si rozuměli a často se oba v práci ulili, 
což bylo strašně fajn. Navíc Rosťa byl stoprocent-
ně spolehlivej chlap. Jenže pak začal stavět byt, 
přišla děcka… a zase nic.

Spolulezce jsem hledal i mimo oddíl. V Brně 
ale byly poměry, že když jsi šel lézt s někým třeba 
z Lokálky, tak to ve Slávce brali téměř jako pře-
čin. Když jsem tak lezl s Ivanem Hýskem, tak se 
se mnou ve Slávii nebavil ani kredenc.

Fascinuje mne to množství historek, které 

o vás v Brně kolovalo…

My byli vychováváni v duchu: „Víc být než se 
zdát!“ S Oldou jsme například vylezli zimní prvo-
výstup na Malou Sněhovku, což byl tenkrát hit. 
Místňáci se pak bavili: „Ktosi prešiel Malú Sněho-
vú…“ Byli překvapení, že jsme to byli my dva 
s Oldou. Nebyli jsme z těch, kteří by řekli: „No, to 
jsme šli my. Bylo to maso!“ A tak to bylo se vším. 
Co se nám podařilo vylézt se prokeclo leda tak, 
že nás někdo viděl během výstupu nebo našel 
ve vrcholové knížce. Pak z toho vznikaly všelija-
ké fámy, což ale byla často fakt blbost. Nám se to 
tak prostě líbilo. Byla to výchova z romantickejch 
knížek. I Radan Kuchař to říkal: „Cesta se mi musí 
v první řadě líbit!“ Podobně se nám s Oldou líbil 
třeba Bič na Drážďanskou. No komu by se nelíbil, 
že? Tak jsme se do něj navezli a půl Brna bylo na 
mrtvicu, že někdo od nás vylezl Bič. Kdysi se říkalo, 
že mezi druhým a třetím kruhem, jak je to rozší-
ření, tak se jde na podlahu. Jenže my byli protřelí 
z Ádru: „Jaké rozšíření? Tak dáme ruku hloubějc...“ 
a tím debata končila. V Brně z toho vzniklo po-
vědomí, bůhví jak nejsme dobří. Houby! Bylo to 
tím, že Adršpašáci nikdy nejezdili do Prachova 
nebo na Hrubicu, protože jim to doma bohatě 
stačilo. A kromě toho, ani by tam neměli pořád-
ně co lézt. Upřímně, kdybys vzal Kokšu na nějaké 
béčko, céčko na Hrubicu, třeba na Otovky, tak by 
měl těžký problémy. Nebyl by na tamní pískovec 
zvyklý. A naopak, když přijeli kluci z Hrubice do 
Ádru, tak byli zvyklí ve spárách nohama odšla-
povat bokem a najednou nic. Taky byli vyvalení.

Když se tak bavíme o mé popularitě v Brně, 
tak ta hodně vzrostla po Cmiteru. Díky němu 
jsem se stal známým po celým Brně, protože to 
dávali i v televizi. Byl to přelom, blbej teda. Lezli 
jsme s inženýrem Miroslavem Groisem, což byl 
takovej vědec v Lokomotivě. Byl strašně chytrej. 
Jako jeden z prvních přišel na to, že přetvárná 
práce a  protažení u  lana může být k  něčemu 
dobrý. Stál také u zrodu prvních kroucených si-

Můj parťák Olda – Sáhib, se kterým jsem prožil svá báječná léta na laně

Ústup z Hokejky v západní stěně Lomnického štítu při pokusu o jedno 
z prvních zimních přelezení
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lonových lan, která se vyráběla v Lidovém druž-
stvu Moravská ústředna. Přetvárná práce u nich 
byla skutečně vynikající, protože lano se chova-
lo jako guma. Byl hlavně teoretik. Vždycky něco 
studoval, a protože byl o pět let starší, možná 
o  deset, já jej ve všem poslouchal. Když tedy 
řekl, že si mám dát šátek na nos, protože kdyby 
s námi spadla lavina, abych se neudusil, já jsem 
ho poslechl, a tím to bylo vyřešený. Vymetli jsme 
pak celej Cmiter.

Myslel jsem, že ses proslavil hlavně Kež ma rá-

kem.

O Kežmaráku se vědělo jen ve Slávce a v Lo-
komotivě. V mládí jsem byl prostě hloupej. Při-
jedu tak poprvé do Tater, a když se řeklo: „Jde se 
na Kežmarák,“ popadl jsem spacák a šlo se. Že 
během výstupu necítím nohy, jsem rovněž po-
kládal za normální. Když se pak zvedl silný vítr, 
zhodnotil jsem situaci: „To v horách fučí. O tom 
jsem čítával…“ A že v tom čase měla horská služ-
ba pohotovost, to mi nějak uniklo. V oddíle mi 
pak řekli, že jsem šel na Kežmarák jako na svou 
první túru, a proto jsem vůl, čímž vše skončilo. 
V  Lokálce však Antoníček se svými cvičiteli ce-
lou věc rozebrali, udělali ze všeho závěry a zá-
pis… S Ivanem Hýskem nás pak Tony vyhodil za 
nedodržení metodické řady. Tonyho si nicméně 
dodneška velice vážím.

Abych řekl pravdu, taky nemám úplně jasno, 

ve kterém brněnském oddíle jsi vlastně pů-

sobil?

Celou dobu jsem byl ve Slávce, dost jsem se ale 
vždycky stýkal i s Lokálkou. A víš, jak k tomu došlo? 
Lokálka měla schůze ve čtvrtek a Slávka v pátek. 
My chodili na obě, protože ses na nich vždycky 
něco dozvěděl. Když jsem pak lezl s  Ivanem Hý-
skem, ve Slávce dost remcali. V Lokálce škaredě ču-
čeli zase na Hýska a ne na mě, tak jsem chodil raději 
k nim. Lokálka byla vždycky sportovnější. Ve Sláv-
ce třeba nikdo neběhal pořádně na lyžích. Když 
se začal běhávat Mauglího memoriál, sčichl jsem 
se s Lokálkou ještě více, protože Ivan Hýsků i Jura 
Švec uměli namazat. Večer jsem pak k chlívákům 
– k Lokálce, chodil i spávat, a tak nějak jsem k nim 
zapadl. V Brně jsem byl výjimka, protože jsem ne-
dělal rozdíl mezi oddíly. S Oldou nás v Brně vždy 
brali za exoty. Když už potom Olda nebyl, brali za 
exota jenom mě. Vztahy mezi brněnskými oddíly 
mi prostě vadily a  jejich vzájemnou averzi jsem 
dost dobře nechápal. Podobně to měl i Drobek, 
který rovněž nerozlišoval, kdo je z kterého oddílu.

Z tvých tatranských výstupů se hodně mluví 

o Javorácích…

To se mluví, protože jinde jsme ani neškodi-
li. Oba jsme nosili na Teryně, kde jsme se popr-
vé potkali. Olda měl tip na plotnu v Javorácích, 
kolem které jsme pak chodili jako mlsní psi. Na 
chatě jsme byli doma a Franta Skopík se jednoho 
večera prořekl, že chceme jít na Javorák, na kte-
rý měl zálusk i Zdeněk Kysilka. Zpozorněli jsme. 
Abychom neutekli, Zdeněk si lehl v jídelně před 
dveře, že ho jako budeme muset překročit. V jed-
nu v noci jsme proto vylezli ven oknem a mlátili 
jsme se pak potmě do Sedielka, kde jsme počkali, 
až bude trochu vidět pod nohy. Začali jsme pak 
lézt… Po třech délkách se objevily v sedle posta-
vy: „To se ale nedělá…“ „Jak nedělá? Prostě jsme 

vyšli dřív. Neměl sis lehat před dveře!“ „My to 
měli vymyšlený…“ „No my taky!“ Na naše kama-
rádství to ale nemělo vliv. Byla ještě taková doba.

Tehdy se lezlo ještě v pohorkách. Celý výstup 
nám trval asi sedm hodin. Tenkrát se začínalo 
přemýšlet o jiné klasifi kaci, protože bylo jen jed-
na až šest a pak už nic. Pavouk se pak ptal: „Za 
kolik to je?“ „Tak za šest a plotna se přeskobuje.“ 
Za půl roku to přeběhl v „buzi“ botkách za dvě 
hodiny! Bylo vymalováno, čímž možná naše ces-
ta vstoupila do historie. Náš další prvovýstup na 
Zadní Javorovou vežu je ale větší nářez, který se 
bohužel už tak často neleze.

Javorák je tedy náš jediný společný pomník 
s Oldou, protože pak jsme odjeli do Alp, pak při-
šly ještě jedny Alpy a bylo po žížalkách. Olda má 
ale ještě jeden prvovýstup na Malý hrot z Velké 
Studené doliny. Losovali jsme tehdy, kdo půjde 
s  Milánkem Kalábů na Malý hrot a  kdo půjde 
pro vynášku. Já jsem uměl vždycky dobře loso-

vat, takže jsem šel pro vynášku. Na jejich prvo-
výstupu jsem se podílel jen zprostředkovaně, 
protože jsme s Kalábem společně sekali špalíky 
na dřevěný klíny, na kterých to pak kluci přelezli.

Jinak jsem v Tatrách fakt moc neškodil. Plotna 
na Javoráky byla výjimka. Daleko více mne bavi-
lo opakovat cesty od klasiků, o kterých jsem četl 
– třeba od Stanislawského, což byl prostě výsle-
dek mé staromilské výchovy. Když jsme poprvé 
s Oldou v šestašedesátém vyrazili do Alp, bylo 
to úplně stejný. Fascinoval mne pocit, že se před 
námi držel stejného chytu nějaký slavný horole-
zec. Cesta měla pro mě okamžitě šmrnc. No a vi-
díš, v Chamonix jsme pak s Oldou potkali Gasto-
na Rébuff ata a styděli jsme se jej oslovit. Přitom 
deset francouzských slov jsem už uměl.

Ty ses potkal s Rébuff atem?

Ano. Na nádraží v  Chamonix u  električky 
na Montenvers. Táhl čokla na špagátě, fajfku 

Navazovat se na ledovci nás napadlo taky až později. To už jsme věděli, že 
se na hlavu hodí daleko víc přilba než kapesník
(Výlet do francouzských Alp v roce 1966)

v hubě… Stáli jsme vedle sebe a čekali, až při-
jede vlak. Říkám: „Oldo, to je Rébuff at!“ Já jsem 
ho velmi obdivoval. Pro mě to byl víc než bůh. 
To byl srdcař! Přesně podle mýho gusta: „Samá 
romantika, lezeme tři plus.“ A to byla právě jed-
na z těch chvil, které jsem v životě kvůli své ne-
smělosti podělal.

Co jste tehdy přelezli?

Lezli jsme na Dru. Kam jinam? My nic jiného 
neznali. Znali jsme Dru, Gervasuttiho kuloár na 
Mont Blanc, pak ještě Kapucína a vyber si. Vůbec 
jsme neměli ponětí, kde co je. Francouzsky jsme 
uměli tak akorát, abychom se domluvili na hrani-
cích, jináč to bylo s jazykem ztracený.

To jste tam byli s nějakým zájezdem?

Kdepak, to jsme jeli jen sami dva, protože já 
měl příbuzný v zahraničí – moje prateta žila v Ra-
kousku. Tenkrát se smělo jezdit jen na pozvání 
maximálně tak do Rakouska, dostal jsi 200 šilin-
ků a mohls vyrazit. Velice rychle jsme ale přišli na 
to, že můžeš požádat i o tranzit a do Rakouska 
pak cestovat přes Německo, Švýcarsko a Francii. 
A bylo to parádní, protože tenkrát ty zahraniční 

Fascinoval mne pocit, že se před námi držel stejného chytu nějaký slavný horolezec. Cesta měla pro mě okamžitě šmrnc. 
(„Půlměsícová spára“ v západní stěně Dru ve francouzských Alpách)
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jízdenky byly strašně levný. O rok později jsem 
vycestoval s Jitkou – se ženou, a udělali jsme si za 
920 korun okružní cestu Evropou. Dodnes mám 
tu jízdenku schovanou. Jižní Francie, Monako... 
Akorát těch dvě stě šilasů bylo málo. Vždycky se 
naložily konzervy, se kterými pak byly problémy 
ve vlaku. Nebyl totiž nikdo, kdo by vše zvedl na-
horu. Jinak to ale byla paráda.

Byla to taky dobrá škola, kdy jsme rovněž 
podělali spoustu věcí. Na to, jak se to dělá s po-
časím, jsme přišli až po čtrnácti dnech. Chvilku 
bylo škaredě, tak jsme nelezli a čekali, až bylo na 
barometru napsaný, že se blíží dobrý počasí. Pak 
jsme šlapali pod nástup a druhej den začalo opět 

nou su učitel, tak se nemůžu jen tak na tři ne-
děle sebrat pryč.“ Mně to bylo opravdu blbý. Já 
první rok na tom gymplu učil i s nadšením. „Já si 
odjedu a ty děcka co? Bude za mě někdo suplo-
vat…“ Akorát mě dodnes sere, že kdybych v tom 
manšaftu zůstal, možná bych šel tehdy lézt s Ol-
dou...3 Přesto že jsme oba toho rozumu neměli 
moc, já bych do té ledovcové stěny nenastoupil. 
Olda byl ranař úplnej a o spoustě věcí neměl ani 
ponětí. Jednou jsme tak v mlze vylezli na Volov-
ku a Olda se mě nahoře ptá: „Můžeš mi říct, na 
kterým jsme vrcholu?“ Jemu to bylo úplně jed-
no. A Ilja Špitálskej byl takovej, že všechno jde 
a nic není problém. No jo! „Čo bolo, to bolo…“

spočítat!“ A  já měl na celý odpoledne vystará-
no. Nebo s ním hrát šachy, to byla konečná. Já 
vždycky něčím táhl, on se zamyslel… Šachy znal 
dobře, jenže já jej vždycky dostal nějakým atypic-
kým tahem. Nevěděl, o co jde, protože naučený 
signály nefungovaly, a tak opět přimhouřil oči: 
„Je to zvláštní, ale za šestnáct tahů máš mat!“ Co 
s takým borcem? Byl to divoch.

Přestože jsi svého druhého Sáhiba už nenašel, 

hodně jsi toho stihl procestovat.

To máš pravdu. Opravdovou pohodu jsem 
zažil na organizovaném zájezdu na Kavkaz, kde 
ses o nic nemusel starat. Byl jsi bohatej inostra-
nec4, kterej mohl nafasovat kaviár, červené víno 
nebo čokoládu na cestu podle toho, cos měl 
v plánu vylézt. Jídlo jsi pak nemohl unést, natož 
sníst! Dole v alplágru5 seděli víceméně úředníci, 
pro které bylo všecko problém. Když jsem jim 
ale řekl, že chci jít lézt tam a tam, ráno mi necha-
li přistavit gazík a zavezli mě nahoru do doliny. 
V lágru nahoře už pak byli jen dobří borci – horo-
lezci, kteří pozorovali dalekohledem stěny, jestli 
někdo při výstupu náhodou nespadl. Jediné, co 
nepodporovali, byly adinočky – sólovýstupy. To 
slovo jsi tam nemohl ani vyslovit…

Kavkaz a později Fanky byly nejhezčí hory, co 
jsem kdy viděl. Oslovily mne daleko více než Alpy, 
které už tenkrát byly plné lidí. Navíc mám pro 
Rusy a východní národy vyloženě slabost. Ne že 
bych bral Rusko jako systém, ale ruští lidé prostě 
neměli chybu – dobráci až do mrtě kostí. Sháněli 
jsme například stopa v nějaké dědince pod Fan-
kama a oni hned: „Pojďte k nám. Tady nebudete 
sedět, je horko.“ A už to jelo – talířky, pohoště-
ní. Tomu neunikneš, je to tam prostě normální.

Na východě je úplně jinej svět. Když jsme tak 
třeba řešili ve Fankách: „Jak se dostaneme naho-
ru?“ „Vezmete si osla, no co? Ten to ponese.“ „A jak 
seženeme osla?“ „Půjdeš na trh a koupíš si osla.“ 
Povídám: „A co pak s oslem?“ „Až půjdeš dolů, 
tak ho zase prodáš!“ „A co s ním v těch horách?“ 
„Bude se pást přece.“ „A kolik vůbec stojí takovej 
osel?“ „Kolem šedesáti, sedmdesáti rublů.“ „Sedm 
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pršet, takže jsme pěkné počasí prodrbali. Začalo 
nám to vrtat hlavou. Pak jsme si teprve všimli, že 
Němci odcházejí na túru ještě za deště...

Naštěstí jsme se o žádné výkony snažit ne-
museli, protože jsme ještě v  manšaftu nebyli. 
Dostali jsme se do něj až příští rok, což nám ale 
bylo šuma fuk i nadále. Ani jeden z nás o man-
šaft nebo o nějaké výkonnostní třídy nějak zvlášť 
neusiloval. Olda možná později trochu ano, pro-
tože skončil školu o něco dřív než já, a šlo mu 
o refundaci.2 Já ještě chodil do školy, a protože 
jsem žádnou refundačku nepotřeboval, bylo mi 
to jedno. Budeš se divit, ale já byl tak zásadovej, 
že jsem později tu refundaci odmítl a vystoupil 
z  reprezentačního družstva. Říkal jsem si: „Jed-

Museli jste být jako dvojčata…

No, nám bylo spolu strašně dobře. Tak jsem 
dostal i tu přezdívku – Šerpa. Na Štrbským Plese 
jsme tak cosi kupovali, já měl kletrák a Olda na 
mě: „Otoč se, Šerpo, já ti to naložím!“ a už mně 
to zůstalo. On byl Sáhib a já Šerpa. On byl pod-
statně chytřejší než já, zejména v  matematice. 
Měl gympl a pálilo mu to. Já v prvním járu na 
vejšce bojoval s  matematikou strašně. Z  geo-
metrie jsem neuměl nic. U nás na průmyslovce 
byla matematika okrajový předmět, se kterým 
jsem skončil ve třetím ročníku. Na vysoké jsem 
se pak učil integrály na opravák a Olda mi z hlavy 
dával příklady. Chvilku mhouřil oči za těmi svý-
mi čtrnácti dioptriemi a povídá: „Jo, to bys mohl 

Opravdovou pohodu jsem zažil na organizovaném zájezdu na Kavkaz, 
kde ses o nic nemusel starat. Byl jsi bohatej inostranec, kterej mohl 
nafasovat kaviár, červené víno nebo čokoládu na cestu podle toho, cos 
měl v plánu vylézt.

Fanky jsou krásný hory, pětitisícovky ve vápně. Z jedné strany máš kytky jako z botanické zahrady, z druhé strany ledovec… 
(Fanské hory, 1988)



stovek?“ „No, a dobrou radu k tomu. Máte s se-
bou paštiky? Tak mu je potom dejte na kopyta, 
až se bude pást.“ „Proč? Chudák…“ „Chudák, ne-
chudák, až ho budeš prodávat, budou se dívat po 
kopytech, jak moc po horách chodil. Když bude 
mít na nohách ty paštiky, moc si je neošoupe. 
Osla pak prodáš za stejnou cenu, za jakou jsi ho 
předtím koupil.“ Pro ně nic nebylo problémem.

Když jsme pak do Fanských hor jeli podru-
hé, už jsme s  sebou suverénně vezli prázdné 
konzervičky od paštik, abychom se jimi během 
lezení nemuseli cpát. Dva osli – osm paštik, no 
sněz to… Fanky jsou krásný hory, pětitisícovky 
ve vápně. Z jedné strany máš kytky jako z bota-
nické zahrady, z  druhé strany ledovec. Kouzlo. 
Byl to sen, který v  devětaosmdesátém skončil, 
protože Kyrgyzstán už není Rusko. Dneska je to 
nestabilní oblast a hrozně drahá. Tenkrát jsi ale 
dostal „abměn“, kopírky už tenkrát byly, takže jsi 
to sjel na kopírce, vybílil jsi to místo, kde se psa-
lo, kdo tě pozval, dopsal jsi to azbukou, kterou 
jsme se učili ve škole, takže žádný problém, šel 
jsi na Leninku, kde jsi dostal povolení a vyrazils. 
Letenka tam a zpátky čtrnáct set korun. Ruštinu 
uměli asi tak jako my, takže vůbec nevěděli, která 
bije. Podle ksichtu poznali, že nejsi Rus, ale ino-
stranec, což byla vstupenka kamkoliv. Přespat na 
letišti mezi ostatními? Ne. To bylo něvazmožno6! 
Vzali nás tedy nahoru na terásku, kde jsi spinkal 
jako inostranec. Lítalo se klasem – první třídou. 
Zjistili jsme totiž, že z  Bratislavy do Moskvy tě 
přijde levnějc první třída a navíc nemusíš platit 
takovou nadváhu. Seděls jako pán, kouřils sparty, 
donesli ti koňak. Za dvě hodiny jsi byl zliskanej... 
Byly to hezký výlety.

A jak se ti líbilo mezi muslimy v Hindúkuši?

Tam to byla taky paráda. V osmasedmdesá-
tém roce do Afghánistánu Rusové vyvezli re-
voluci, takže tam všichni pobíhali s puntíčkova-
ným červeným praporem a mysleli si, že z kaž-
dého kameňa bude maková buchta. Islám tam 
zrovna moc neletěl. Přidělili nám styčného dů-
stojníka – bývalého Poláka, který byl naprosto 
bez problémů.

Lidé tam ale byli poněkud zvláštní. Když jsme 
rozlámali naši expediční áviju, ve Fajzábádu pak 
čekali, až seženeme náhradní auto. Seděli jsme 
tak u stolu, kde bylo asi dvacet lidí – místňáků, 
a hatmatilkou jsme se s nimi snažili domluvit. Pak 
se tři sebrali a někam odešli. Když za chvílu přišli 
zpátky, pokračovali dále v pití. Ptali jsme se naše-
ho styčného důstojníka, co že tak obživli? Šli za-
střelit starostu, tak teďka rozebírají, jaký to bylo. 
Bylo to hodně divný, no. Styčný důstojník nám 
pak vysvětloval: „Víš, tady je to těžký. Lidskej ži-
vot tady nemá smysl ani cenu.“ Je to jakési před-
peklí nebo přechodnej stav a skutečný život pro 
ně začíná až po smrti. Tím, že odkrouhli starostu, 
udělali mu tím vlastně radost.

K nám cizincům se ale chovali fajn. Byli rádi, 
že tam vůbec někdo je. Díky revoluci tam toho 
roku totiž žádná jiná expedice nepřijela. Navíc 
bylo stanné právo, takže se nesmělo cestovat 
v noci. Večer jsme vždycky museli zajet někam 
ke kasárnám a počkat do rána. Jednou jsme tak 
projížděli kolem kasáren, další dědina kdoví kde, 
a tak jsme se zastavili na noc. Místňáky pak na-
padlo, že bychom si s nimi mohli zahrát volejbal. 
Zprvu jsme si pomysleli, že v takový prdeli světa 

snad ani volejbal nemůžou znát. Omyl! Rozdrtili 
nás jak malý děcka, protože měli specialistu na 
podání… Už tenkrát jsem si to s tím východem 
trochu srovnal v hlavě. Bydleli sice v chatrči nebo 
někde v zemi, ale barevnou televizi tam už měli. 
Funguje to tam prostě jináč než u nás.

Nevážení si života bylo taky poznat, když se 
třeba brodila řeka. Jim bylo úplně jedno, jestli 
se utopí, nebo ne. Jak říkal Mauglí: „On se snad 
utopit chtěl.“ Kluci za ním skočili, že ho budou 
tahat z vody a on nic. Nevyvíjel žádnou aktivitu. 
Jen čekal, až ho to semele mezi kameňama. To 
byl pro nás jeden šok. Druhej byl s jejich sirdá-
rem7, který na nás působil jako ctihodný kmet. 
Ptali jsme se, kolik mu je. Odpověď byla: „Dva-
ačtyřicet!“ Průměrný věk v  těch dědinách tam 
tenkrát byl sedmatřicet roků.

Když přišli nosiči, že je bolí hlava, dávaly se 
jim lentilky. Fungovalo to úžasně. Nejúčinnější 
byly růžové. Po nich pak valili do kopca jedna 
báseň. Byli to úžasní lidé. Dozvuky Hindúkuše 
pociťuji ještě dneska. Dodnes se u  nás doma 
nenechávají zbytky jídla. Když byly moje dcery 
malé, šli jsme k sestře na návštěvu a ony říkaly: 
„Víš, co by za to děti v Afghánistánu daly?“ Nej-
horší na tom je, že to je fakt. Vidíš tam bídu, ale 
taky pokoru těch lidí. Tady čteš v novinách: „Ne-
můžou mi přece snížit plat. Vždyť mám hypotéku 
na barák a musím si koupit novýho peugeota…“ 
Lidé v Afghánistánu takové starosti nemají, pro-
tože tam není co do huby. O rodině si můžeme 
vykládat stokrát, že je to základ státu, ale tam bez 
rodiny nejsi schopen přežít zimu. Nemáš sám to-
lik vysušeného oslího trusu, abys vytopil obydlí 
a vydržel přes celou zimu. Hned po revoluci jsem 
říkal: „Kdo nebyl v Asii, neví, o čem je život!“ Fakt!

Každopádně výprava do Hindúkuše byl od 
samýho začátku supr volnomyšlenkářsky vedený 
výlet. Když jsme třeba v Zagrebu zjistili, že nemá-
me mapu, zazněla klasická Sylvova věta: „Vo co 
de? Evropu známe a dál už stejně není mnoho 
silnic.“ V Turecku jsme vylovili jakési zbytek atlasu, 
abychom aspoň věděli, kde jsme. Cesta do Asie 
autem je mnohem lepší než letadlem, protože 
se dostaneš mezi lidi. Na hranicích docházelo 
k  pověstnému dohadování, jestli je naše auto 
osobák nebo náklaďák. Navíc byla naše Avie 
prohlášena za soukromé vozidlo, i když bylo na 
dveřích napsáno Zetor. Celník se pak ptal, kdože 
se z nás jmenuje Zetor. Našemu doktorovi Tomáši 

Skřičkovi jsme pak museli do pasu dopsat Zetor. 
Když jsme pak jeli dom, v Maďarsku na hranicích 
vyvolávali: „Zetor Skřička!“

Někdy to tak bývá, že se ve správnou chvílu 
sejdou správný lidi na správným místě. V životě 
se Brňáci na něčem takovým nedomluvili a něja-
kým zázrakem se nachystal tak krásný výlet. Při-
tom přípravy netrvaly dlouho, možná půl roku. 
Prvně padl návrh na Himálaj, což jsme ale zjistili, 
že není to pravé ořechové. Pak zaznělo Hindúkuš 
a Vachán, protože to jsou taky hezký hory, do 
kterých se dá jet přes Rusko, což se nám hrozně 
líbilo. Ambasador na Pisárkách nás ale vyvedl 
z  omylu, protože s  náklaďákem do Ruska „eto 
nevazmožno8“, a tak jsme to vzali spodem přes 
Turecko. Všechno bylo vymyšlený za půl roku. Do 

V Hindúkuši se lezlo parádně, skoro jako v Tatrách nebo Alpách. Šlo 
hlavně o to vše udejchat a nezabloudit

Rosic se jelo pro těstoviny, do Masné růže pro sa-
lámy... Od té doby jsem dlouho nemohl jest sa-
lámy, když jsem viděl, jak se vyrábějí. Pak nám 
taky upekli chleba, který ale cestou zplesnivěl… 
Výzkumný ústav vlnařskej v Brně nám zase upletl 
svetry. Tenkrát fakt šlo všecko. Benzina – národní 
podnik, nám dala bločky na naftu. Spousta věcí 
byla zadarmo, víceméně za propagaci. Já ten-
krát dělal brigádu v Technických a zahradních 
službách, kde nám kluci namalovali na plachtu 
latexem všechny reklamy. Byl to úplně jinej svět 
než dneska. Zetor půjčil avii, protože Sylva tam 
pracoval. Museli jsme si ale udělat řidičák na ná-
klaďák. Bylo krásný, že jedinej řidičák na náklaďák 
z nás měl právě Sylva, který ale dvacet let nejel 
autem, protože všude jezdil na kole. My sice auty 
jezdili, zase jsme ale neměli řidičák na náklaďák. 
Když šéf autoškoly zjistil, co po něm chceme, pro-
hlásil, že s tím nechce mít nic společnýho. Pak se 
ale ukázal jako těžkej frajer a my za těch čtrnáct 
dní najezdili nákladním autem hodiny a hodiny.

Byl to úžasnej výlet, na kterém se nikdo za 
celou tu dobu nepohádal. Jen doktorovi jsme 
občas nadávali, protože byl nejmladší, a  taky 
proto, že vždycky vsypal zrnko manganistanu do 
kanystru s vodou a my museli čekat, až se bacily 
zabijou. Všichni měli jazyk na vestě a v tu chví-
li ho nenáviděli. Staral se ale o nás dobře. Sice 
doma zapomněl acylpyrín a vitamíny, ale zase 
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měl s sebou spoustu jinejch léků. Nicméně za ce-
lou dobu žádný konfl ikt opravdu nevznikl. Snad 
jen když jsme našli dvacet let starou konzervu od 
Japonců. S Mauglím jsme ju samozřejmě snědli: 
„Přece nemůže být za dvacet let zkažená, když je 
ještě celá.“ Když se o našem kulinářském zážitku 
dozvěděl doktor, nemluvil s námi až do konce 
expedice. Taky jsme měli za úkol kontrolovat si 
lejna, jestli jsme nechytli nějaké parazity. Expe-
diční lékař pak na tebe vyvalil oči a říká: „Jirko, 
nebyl v hovně červíček?“ A Mauglí: „Jdi do pr-
dele!“ Tomáš tam tedy s námi takhle trpěl. Jinak 
se ale fakt staral, takže se nikomu nic nestalo. 
Byl taky jediným, kdo utrpěl úraz při pádu do 
trhliny. Za prvé šel bez přilby. To jsme ale chodi-
li všichni, protože tenkrát se přilby ještě nenosily. 
Trpěl ale pověrou, která se kdysi vykládala, že kde 

opravdu byli. Bez mobilu, beze všeho. Všechno 
fungovalo. Pak jsme strávili ještě 14 dní na am-
basádě, protože za dobu našeho pobytu v horách 
avii samozřejmě nikdo nespravil. Všichni se na nás 
vykašlali. Se Sylvou a Mirkem jsem pak jel do Ká-
bulu, ostatní zůstali ve Fajzábádu o nudlích. Šli 
jsme domluvit náhradní díly do diferenciálu, a tak 
se telefonovalo do Prahy. Tenkrát telefony nebyly, 
jen takové vysílačky. Lichej den se mohlo volat do 
Prahy a sudej zase z Prahy. Štěstí nám ale přálo od 
začátku, protože v té době byl zrovna v Praze ně-
kdo na dovolené. Měl se za týden vracet zpátky 
do Afghánistánu, takže prý nám ty součástky při-
veze. S celní prohlídkou pak taky nebyly problé-
my – borec měl všechny součástky v kapse. Sako 
mu sice viselo až u kolen, ale kontrolou na letišti 
prošel. V ruské továrně nám pak avii krásně spra-
vili. Všude nás už pokládali za Afghánce, jak jsme 
byli za tu dobu zvlčilí. Spustili na mě tu jejich a já: 
„Takhle to asi nepude, šéfe.“ Styčnej důstojník mu 
pak vysvětloval, že nejsu Afghánec.

Na expedici jste dali slušné věci…

Hlavně Mauglí a Pedro Bednařík vylezli pěk-
ná sólíčka. Oba pak společně udělali prvovýstup 
direttissimou severovýchodní stěny sedmitisí-
cového Šachauru s přechodem na Udren-Zom. 
Byly to moc hezký kopce. A ještě jich tam po nás 
hodně zbylo. Tam by se ještě dalo udělat prvo-
výstupů… Nezlezených šestitisícovek tam bude 
doteďka hodně, protože se tam asi od té doby 

nikdo další nedostal. Akorát Mára Holečků, který 
má tah na branku, jak má být. Fascinuje mne, jak 
vše dokáže zrealizovat. Co já toho vymyslel, ale 
většinou vše skončilo jen na hubě. V Prachově 
třeba vede na Krakonoša zespodu Údolka. To byl 
můj sen. Zkoušel jsem to, měl jsem tam dokonce 
smyčku ve spárce... Chodil jsem kolem toho, pře-
mýšlel, kam dát kruhy, až přišel někdo z Hrubice, 
buch, buch, buch a bylo to vylezený. Já se pak 
tloukl do hlavy, protože tenkrát jsem na to ještě 
měl. Prostě jsem to pořád odkládal: „Příště, ono 
to počká…“ Mauglí mě tenkrát ještě utěšoval: 
„Kašli na to. Třeba bys tam dal o kruh víc a oni by 
tě pak bili.“ Takhle jsem prošvihl Rébuff ata nebo 
třeba Údolku na Kápla. Kolem ní jsem chodil tak 
dlouho, až už na to nebylo. To mě taky mrzí, pro-
tože ta cesta vypadá moc hezky.

Trochu odbočím od lezení a zeptám se, jak ses 

dostal k povolání vysokoškolského učitele?

Omylem! Tak jako všechno. Já měl v životě 
kliku, že jsem ve správnou chvílu trefi l na správ-
ná místa. A často to ani nebyla moje zásluha. 
Zamlada jsem se cítil být velkým chemikem 
a  chtěl dělat odbornou chemii. V  padesátých 
letech začínaly plastický hmoty a  posledním 
výkřikem módy byl tehdy bakelit. Jenže zažá-
dat si s mým maturitním vysvědčením o vyso-
kou školu nešlo. To už jsem lezl, což se zákonitě 
projevilo na prospěchu. Dodneška svá vysvěd-
čení ukazuji dětem. Měl jsem zázračné vysvěd-
čení, kde byla jediná dvojka, a to z chování, jináč 
jsem měl samý trojky a čtverky. Vysokou jsem 
tedy vzdal a šel nosit do Tater, kde jsem chemii 
pravda moc nepobral. Protože ale bylo nosič-
ství dělnické povolání, výborně mi spravilo ká-
drovej posudek, protože můj otec byl do osma-
čtyřicátého bankovní ředitel. Díky tomu jsem se 
na školu nakonec dostal. Na odborné chemii mi 
ale řekli: „Přece jenom, otec byl bankovní ředitel, 
půjdete na učitelskou větev.“ Nevím proč, ale na 
odbornou byl větší zájem než na tu učitelskou. 
Ze školy jsem pak vyšel jako učitel fyziky a che-
mie a nastoupil na gymnázium v Blansku jako 
fyzik a chemik, tedy spíše jako chemik. Pak to 
zase hezky vyšlo, když jsem se v osmašedesá-
tém namočil, do čeho se dalo. Jak jinak… Prostě 
blbej Růžička, což už jinak nebude. Když už to 
se mnou vypadalo nejčerněji a málem na krimi-
nál, tak se pro mne našlo místo v Brně na vysoké 
zemědělské. Výborný na všem bylo, že tenkrát 
ještě fungovalo hluboké informační ohraniče-
ní mezi okresy Blansko a Brno, takže se o mně 
v Brně nic nevědělo. V Blansku si zase oddechli, 
že jsem pryč, a taky už nic neřešili.

Původně jsem se dostal na katedru fyzikál-
ní chemie. Když ji ale zrušili, stal se ze mě fyzik. 
Učil jsem předmět, který jsem nesnášel, proto-
že jsem na chemické průmyslovce nematuroval 
z matematiky. Z celé fyziky jsem nejvíce nenávi-
děl mechaniku, takže tu jsem pak učil na katedře 
mechanizace zemědělství třicet let. Akorát dva 
tři poslední roky před revolucí jsem už byl nato-
lik starej, že jsem si mohl přednášky kučírovat 
sám. Dostal jsem se tak k biofyzice a podobným 
věcem, které mne zajímaly více než mechanika. 
Pak jsem ale propadl Montaně a bylo po žížal-
kách. Pedagogická kariéra tímto skončila. V de-
vadesátém jsem ale ještě stihl začátek semestru 
s oslovením: „Dámy a pánové!“, což se mi hrozně 

P O R T R É T

leží na sněhu kámen, není trhlina. Skákal tak přes 
kameně, samozřejmě padl do trhliny a kameň 
ho vzal přes hlavu. Naštěstí měla trhlina tak dva 
tři metry. Pak jsme spadli do trhliny i my s Vildou, 
ale naštěstí jsme se v ní taky zaklínili velice brzo. 
Byla tma, říkal jsem: „Tady byla taková…“ a Vilda 
už do ní valil. Hrdinně jsem ho chtěl chytit přes 
pikl, jenže když to se mnou cuklo, už jsem va-
lil za ním. Trhlina totiž nebyla napříč, ale podél. 
Byl to takovej vzrušující okamžik, že jsme pak 
už byli pokorní. Jen co jsme se z trhliny vyškrá-
bali, roztáhli jsme žďárák, lehli na ledovec a že 
už nikam dál nepůjdem...

Na Hindúkuš fakt nedám dopustit. Bylo tam 
takový volno, že sis mohl lézt, cos chtěl. Sylva vý-
pravu nekučíroval, že by dával příkazy nebo tak. 
Co si kdo vymyslel, bylo. Každýmu se zalíbil kopec, 
kterej byl hrozně krásnej. Pod každým z vybraných 
kopců jsme pak postavili předsunutou základnu. 
Nakonec se před odjezdem losovalo, kdo pro ty 
stany a jídlo v nich pude. Jinak se tam lezlo parád-
ně, skoro jako v Tatrách nebo Alpách. Jednak tam 
bylo příjemný počasí, věčně hezky, a když se mělo 
pokazit, varování přišlo dva dny předem. Škaredě 
pak vypadalo asi jako jednodenní déšť v Tatrách. 
Rozhodně to tam není jako v Himálaji, kdy během 
vánice napadne metr sněhu. Během lezení pak šlo 
hlavně o to vše udejchat a nezabloudit.

Jinak se tam během výpravy děly zázraky. No-
siči dostali za úkol za 37 dní přijít a za 37 dní tam 

Výprava do Hindúkuše v roce 1978 byl od samýho začátku supr volnomyšlenkářsky vedený výlet. Když jsme třeba v Zagrebu zjistili, že nemáme mapu, 
zazněla klasická Sylvova věta: „Vo co de? Evropu známe a dál už stejně není mnoho silnic.“

Zetor nám půjčil Avii, tenkrát fakt šlo všecko. Museli jsme si ale udělat 
řidičák na náklaďák. Když šéf autoškoly zjistil, co po něm chceme, 
prohlásil, že s tím nechce mít nic společnýho...



líbilo, neboť dříve byla povinnost oslovovat stu-
denty: „Soudružky a soudruzi.“

Když se tak zamýšlím nad svým učitelským 
povoláním, nejvíce se mi líbilo učit na tom gym-
plu. Tam měl o fyziku trošku zájem alespoň ně-
kdo z těch děcek. Na zemědělskou školu šli ale 
ti, kteří matematiku a fyziku nesnášeli a na mě 
bylo, abych je dva semestry přesvědčoval, jak 
je ta fyzika strašně krásná. Bylo to jako s hroma-
dou uhlí, kterou musíš přeházet, a obě strany 
to přitom vědí. Přednášky byly takovým malým 
hereckým vystoupením. A  což teprve zkouš-
kové období… Po revoluci už to šlo celý „cug-
runt9“. Studenti začali mít na přednáškách nohy 
na lavici, jedli tlačenku a otvírali škopky… Když 
jsem něco namítal, řekli, že mají hlad. Ze školy 
jsem tedy odcházel celkem bez lítosti. Byli ale 
na mě hodní, protože jsem si vyprosil, aby mě 
pustili jako nadbytečnýho. Aby to nějak udělali 
a já dostal odstupné. A bylo na první Montanu…

Nejprve ses ale po dlouhá léta podílel na tvor-

bě Hotejla. Jak tento, dalo by se říci, samizdat10 

vůbec vznikl?

Někdy v sedmašedesátém roce, v opilecké eu-
forii silvestrovského večera, se Láďa Krejčí, Pavel 
Přerost a Tom Sitta rozhodli, že udělají časopis. Do 
rána na to všichni zapomněli, až na Sittu, který za-
čal rejpat do ostatních. Láďa Krejčí si matně vzpo-
mněl, že o něčem takovém večer skutečně mlu-
vili. A tak se začal vydávat zpravodaj Lokomotivy. 
Proto se to taky jmenovalo Hotejl – zkráceně Ho-
rolezecký oddíl tělovýchovné jednoty Lokomoti-
va. Já byl přizvaný do redakční rady, protože jsem 
jim kdysi napsal takovej hroznej článek o tom, jak 
se dělí horolezci. Jim se hrozně líbil, a tak mi řekli, 
jestli bych nechtěl časopis dělat s nimi. Pak po-
třebovali, aby jim někdo dělal obrázky, a tak se 
k nám přidal i Pepa Borkovec. Láďa Krejčí se pak 
oženil a odstěhoval se do Prkvančic u Prahy. Pavel 
Přerost zase začal běhávat maratony a věnoval se 
už jen spíše distribuci. Zůstalo to tedy na Sittovi, 
Borkovcovi, mně a jako inventář tam s námi byla 
vždycky Mariána – Majka Skopalová, která jako 
jediná uměla slušně psát na stroji.

Pak dostal Sitta devizák. Než odjel na dovo-
lenou do Austrálie, zavolal mi a řekl: „Vem to do 
příštího Hotejla za mě, já tady nebudu.“ Když se 
pak zapomněl vrátit, bylo mi blbý všeho nechat. 
To mám z  toho lezení, protože tam taky nejsi 
zvyklý něco zabalit v  půlce. Později se Zlámal 
z Vysokohorských sportů rozhodl, že udělá fra-
jera, a že bude Hotejla vydávat on. Dostali jsme 
i legální rámec: co by si specializovaná jednota 
nemohla vydávat svůj informační bulletin, že? 
Název Hotejl ale zůstal, nicméně v Lokálce upa-
dl v nemilost, protože se jim zřejmě zdálo, že už 
je to málo lokomotivácký. Postupem času tam 
z původní party zůstala akorát Majka, protože 
Pavel Přerost se o  časopis přestal starat úplně 
a Láďu Krejčího, který ještě občas něco napsal, 
pak víceméně vyšťouchal Chroust – zažranej 
technolog, jenž věci o materiálu velmi prožíval.

Grafi ku obstarával Pepa Borkovců jako archál 
a řešil to krásně. V práci totiž dost trpěl, protože 
musel na zakázku navrhovat betonové krabice. 
V Hotejlu naopak mohl kreslit, co chtěl, a tak třeba 
jedno období omalovával všechny osmitisícovky. 
Byl rád, že mohl něco takovýho dělat. Taky svolá-
val redakční radu a hlídal termíny, kdy bude uzá-

věrka. Nakonec celý časopis dával dohromady. Byť 
se stránky lámaly na psacím stroji, dbal na to, aby 
obrázky k textu seděly, což dělal moc hezky. Pak se 
to snášelo a po stránkách se chodilo kolem stolu… 
Legraci jsme si užili i s distribucí. Obálky se lepi-
ly u nás ve škole, někdy u Mariány na svobodár-
ce. Měli jsme tenkrát okolo sedmi set abonentů, 
takže se muselo polepit sedm set obálek znám-
kami. Teď co s tou hromadou? Každý vzal půlku 
a šli jsme ucpat poštovní schránky v celým okolí. 
Do každé z nich jsi hodil dvacet Hotejlů a schrán-
ka byla plná. Poštovné bylo tehdy padesát halířů, 
pokud jsi obálku nezalepil… Bylo to hezké obdo-
bí. Tenkrát jsi opsal vše, co se ti dostalo do ruky, 
a neřešil jsi autorská práva jako dnes. Komunita 
lezců je teď taky úplně jinde než dřív. A přístup 
k informacím se už vůbec nedá srovnat.

Pořád mi ale není jasné, jak jste mohli v době, 

kdy se téměř vše hlídalo, vydávat téměř nele-

gálně horolezecký časopis. Jak jste jej napří-

klad tiskli?

Kopírky tehdy nebyly, jenom xeroxy. Sice se 
každý papír evidoval, ale všecko se nějak dalo 
obejít. Jednou jsem byl dokonce pozvaný do 
Prahy na pohovor za článek „Nádo obmanu11“, 
který Lanšmít napsal o svých zapovězených sólo-
výstupech v ruských horách. Jel jsem tam trochu 
vystrašený a Borkovec tehdy pronesl klasickou 
větu: „Nebój, to nemůže nikdo zakázat, protože 
to nikdo nepovolil.“ Totální logika! A taky že jo. 
Zakázat to nemohli, protože ofi ciálně o Hotejlu 
nikdo nevěděl. Neměl žádný registrační číslo. 
Jeden čas v polovině osmdesátých let jsem jej 
ale zaregistrovat chtěl. Když jsem se tak hrnul 
na úřad pro registraci, naštěstí jsem tam potkal 
spolužáka: „Do ničeho raději nevrtej a dělejte to 
tak, jak jste to dělali doposud!“

S Hotejlem to jinak byly hrozně hezký roky. 
Napínavý do poslední chvíle! A každý slovo, který 
někdo vyblábolil, se zveřejnilo. Tehdejší genera-
ce totiž byla schopna svý názory i prezentovat, 
což dneska zdaleka neplatí. Vzpomínám si třeba 
na jednu výhrůžku, které dodnes nerozumím: 
„Co je komu po tom, jaký já mám pocity a  co 
lezu!“ Kdysi se každý rád pochlubil. Další vděč-
nou rubrikou byl „Materiál“. Pamatuji si ještě na 
jeden nadpis z  Hotejla: „Lana ještě nepletem!“ 
Na koleně se totiž vyrábělo kde co. Chroust měl 
například spočítaný optimální počet stehů a nití, 
aby jich bylo ve švu dost, ale zase aby nebyly tak 
hustě, že by porušily látku. To bylo fakt vděčný 
téma! A k tomu Borkovcovy jedovatý úvodníky! 
Na Portrétu čísla jsme se vyřádili obrovsky. A ně-
kde mezitím se psalo, že někdo někde něco vy-
lezl, protože dostal devízák, nebo se zúčastnil 
nějaké expedice.

Hotejl byl malinký, šestatřicet stran formátu 
A5. Na stroji psaný, sice už trochu zmenšený, ale 
naplnit se to dalo hezky. Propisotem12 se dělaly 
nadpisy… V práci jsem musel být každý den osm 
a půl hodiny. Měl jsem tedy čas dělat i Hotejla. 
U šéfa jsem si vyprosil, že jsem mohl mít u dveří do 
kanclu místo kliky „kulu“, takže každý musel kle-
pat. Pak jsem si mohl v pracovní době hrát třeba 
s těmi propisoty. A taky jsem tam měl psací stroj…

Kopírovací blány jsme zcizovali jednotlivě. 
Vše se evidovalo, a  tak všichni – Borkovec, já 
i Mariána, potřebovali pořád psát něco na blá-
nách. Dostali jsme očíslované blány, se kterými 

můžete se
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jsme pak přišli, že jsme něco zkazili a potřebuje-
me novou. Zkažená se musela ukázat, a když jsi 
to provedl šikovně, mohl sis ji nechat. A bylo na 
Hotejla! Mariána pak ty blány popsala na stroji 
a v kopírovacím centru na Vojenské akademii – 
takzvaném rohlíku, kde byla zaměstnaná jedna 
holka z Lokálky, se to cyklostylem rozmnožovalo. 
A jak se vše dostalo ven? Kámoška byla pohled-
ná ženská, takže vždycky večer zašla za vrátným 
a na něco se vyptávala: „No tak pane vrátný…“ 
nohou přitom pošupovala balíky s Hotejly před 
barák. Při tvorbě Hotejla tedy byla úžasná sran-
da. Víš, jak to bylo napínavý, jestli ten vrátný na 
to přijde, nebo nepřijde? Kouzelný!

Taky mi není jasné, jak mohly vzniknout ně-

které články. Vždyť třeba Bohouš Sýkora psal 

do Hotejla z emigrace...

Však kvůli tomu bylo radosti! S  Bohoušem 
Sejkorou se známe od doby, kdy jsem jel popr-
vé do Německa s Adršpašákama. Byli jsme oba 
ještě mladí a Bohouš Sejkora ten zájezd tehdy 
vedl. Z jejich party jsem dost vyčníval: „Kerej ty 

něj nebylo problémem. Když jsem řešil, jestli se 
mám pustit do Montany, říkal mi: „O čem přemej-
šlíš? Tak začni a uvidíš!“ Se vším byl hned hotovej. 
To je dobrá vlastnost. Já vždycky nad vším moc 
přemejšlel. Lanš se pro něco rozhodl jeden den, 
druhej to udělal a žádnej problém s tím neměl. 
Říkával: „Sem tam narazíš, ale většinou to vyjde!“

Klasická historka byla, když byl jakoby za-
městnanej v Uranovejch dolech. Když jsem po-
třeboval peníze na expedici, přemýšlel jsem: 
„Kampak bych ty faktury poslal?“ Na jeho popud 
jsem tak poslal fakturu na třicet tisíc do Urano-
vejch dolů: „Třeba na to nepřijdou!“ To víš, že na 
to nepřišli. Do Uranovejch dolů, když přijde fak-
tura na třicet tisíc, tak se tam ztratí a už nikdo 
nebádá, jestli tam někdo něco natřel… Lanš 
pak přišel: „Vidíš, a už jsou peníze! Vždyť to jsou 
všechno naše peníze!“

Měl spoustu kamarádů po světě. Taky jed-
noho maďarského kámoša horolezca, kterej za 
ním přijel na fesťák: „Ty, von chce jet do Hin-
dúkuše. Podívej, ty máš tu Montanu, dej pěti-
kilo!“ Cukal jsem se. „Počkej, tak dej tisícovku, ať 
to nemusíš rozměňovat!“ Vytáhl mi peněženku: 
„Jo, má tady tisícovku. Na, Moris, tady ti Růžička 
dává peníze, abys mohl jet lézt!“ Takhle obešel 
všechny. Prostě bez problémů. Kluk takhle vy-
bral deset, dvanáct tisíc a měl na letenku. Lanš 
byl těžkej frajer!

Na řadu tedy přišla Montana… Můžeš prozra-

dit něco ze zákulisí jejího vzniku?

Když jsem se tak jednou bavil s Petrem Tráv-
níčkem z Mladé Fronty o možnosti vydávat ho-
rolezecký časopis, povídám mu: „U vás v Mladé 
Frontě by to vydávat nešlo?“ „Čoveče, nešlo. Tak 
to vydávej ty!“ „Aha!“ Šel jsem si tedy pro živnos-
tenský list a hned potom s Borkovcem na brusle, 
kde jsme přemejšleli, jak časopis pojmenovat. Ho-
tejl použít nešlo. Horolezec jsme také zamítli. Víš, 
jak by to vypadalo hloupě, kdybych zvedl telefon 
a představil se: „Růžička, Horolezec!“ I „Horolezec, 
Růžička!“ zní blbě. Název Montana vyplynul, když 
jsme jeli na bruslích kolem Obory zpátky. Nápad 
je tedy Borkovcův. Odvozené to ale není z ničeho. 
Slovo se nám prostě zalíbilo, neboť byť v podstatě 
nic neznamená, v člověku vyvozuje dojem spojení 
s horami. Taky se nám líbilo, jak se v tom slově hez-
ky střídají samohlásky. Borkovec si hned předsta-
voval, jak budou kameloti vykřikovat: „Montana! 
Montana!“ což zní daleko lépe nežli „Ho-ro-le-zec!“ 
Pak jsme trochu litovali, že jsme si nenechali ten 
název chránit, protože později vznikla po repub-
lice spousta Montan – hospody, bary, v Bakově 
je snad i pokrývačská fi rma Montana. Montan je 
holt spousta. Borkovec se chtěl do tvorby barev-
né Montany zapojit taky, ale nakonec se ujistil, že 
to už není jeho šálek čaje…

Rád bych se tě zeptal i  na tvůj minimalistic-

ky pojatý literární styl. Já mám totiž problém 

něco napsat stručně, a pak mi všichni nadáva-

jí, že je to vždycky moc dlouhé…

Mně zase všichni nadávali, že je toho málo.

No jo, ale bylo tam všechno. Jak jsi k tomu při-

šel?

Já nevím. To tak mám od Boha. Už to ale po-
malu končí. Když začnu větu, tak na koncu už 
nevím, čím jsem začal.

A  se svým psaním jsi začal opravdu až 

s Hotejlem?

No, kde jinde? Literární průpravu určitě ne-
mám. Já su technický dítě z chemické průmys-
lovky. Slohovky jsem ale uměl, protože kecání 
mi vždycky šlo. Ctil jsem přitom krédo našeho 
pana třídního z  druhého ročníku na průmce, 
který říkal: „Naučit se na jedničku není problém. 
Problém je neumět nic a zvládnout to na čtyrku!“ 
Takže já všechno obkecával…

Musím se taky přiznat, že tvá knížka „Báječná 

léta na laně“ se mi velmi líbí.

To su rád. Já to psal spíš pro sebe.

Když jsem ji ale četl, líbilo se mi, že jsi vše 

popsal tak, jak to při lezení opravdu chodí. 

Většina knih s  horolezeckou tematikou je to-

tiž napsána tak, aby si ji koupili i  lidi, co nor-

málně nelezou, což rozhodně není tvůj pří-

pad.

Normální člověk to lezení snad ani nemůže 
pochopit…

Za svůj lezecký život ses taky poznal se spous-

tou lezeckých osobností. Nevzpomenul bys 

některé, co ti nejvíce utkvěly v paměti?

Kdo podle mě nejvíce vyčníval? Tak třeba 
Drobek – Honza Krch, to je jasný. Osobnost jak 
prase. Taky Mauglí, kterej tady už není. Rákoska, 
to byl a je rovněž týpek. Radan Kuchařů je jak 
víno, čím dál tím lepší. Potom Filek, ten vyční-
val vždycky. O Márovi Holečků už jsme mluvili. 
Honza Červinka, to je taky ďábel. Hodně silný 
zážitky jsem měl s Pochylcem. Asi jako každý, 
s kým se Pavouk potkal. Z těch starejch klasiků 
pak hodně vyčníval Aik – Ladislav Petřík, ne-
skutečný případ, díky kterému se každý týden 
scházeli v Armě lezci z celého Brna. Kouzelná 
postava je taky Jirka Novák. Klobouk dolů před 
ním. Dina Štěrbová byla taky dáreček. A Čistič 
– Ján Ďurana! To byla a je osobnost. Vůbec se 
nedivím, že lezli s Pochylcem společně. Dodnes 
slyším to jeho: „Máš ruky? Máš! Máš nohy? Máš! 
Tak choď liezť!“ Žádnej problém! „Nemáš kladi-
vo? Však tam je kameň!“

Můžeš něco říct i  o  svých zážitcích s  Pa vou-

kem?

S Pavoukem jsem se znal z Pálavy. Když byl 
úplně mladinkej, přišel na Pálavu a začal škodit. 
Ale strašně! Nám to lezení s Oldou docela šlo, i na 
tý Pálavě. Sem tam jsme uměli přelézt něco, co 
ti starší se už báli lézt. A najednou přišlo nějaké 
patnáctileté ucho a vymastilo věci, nad kterými 
zůstával rozum stát. Absolutně neměl v sobě re-
spekt, kterej v nás ti staří budovali. On žádný sta-
rý neměl, a tak na to kašlal. Na Obří kámen vede 
cesta přes díry rovnou nahoru, vlevo od Papíráku. 
Pochylec přijel poprvé na Pálavu: „Nějaké skoby 
nemáte?“ a hurá, že to vyleze. Dal první skobu, 
paráda. Lezl dál, kde se mu to ale vysmeklo, a sle-
těl volným pádem až na zem, protože skoba byla 
nízko. Zahučel do míst, kde dneska stojí stromy, 
ale tehdy to byly ještě keře. Dopadl jako do pe-
řin. Otřepal se a: „Treba dať iné skoby.“ A my na 
něho čuměli jako na zjevení. Nakonec cestu vyle-
zl a večer nás ještě popouzel tím, že zatímco my 
užívali „romantiku hvězd, Pálavy a tak“, Pochylý 
měl tranzistorák a Beatles jeli naplno.

P O R T R É T

Kolébku horolezectví – Alpy, jsem znovu navštívil až po dvaceti letech...
(V populárním příbytku za chatou Argentiére)

seš? Ty jsi Hronovák?“ „Ne, já su z Brna!“ „Vodkuď?“ 
Tím si mě zapamatoval a začalo naše dlouhole-
té kamarádství.

S  Bohoušem byla sranda hlavně na kon-
trolách, protože si vždycky vybrali jeho. Dě-
lali třeba šťáru na nádraží a ze sto lidí vybrali 
jednoho, a to byl Sejkora. Nebo borec vlezl do 
autobusu, ukázal na Sejkoru, který si šel hned 
vysvlíkat věci…

Pověstné byly i články od Lanšmíta.

S Lanšem byly opravdu krásný rozhovory. Byl 
svéráznej, nádhernej chlap. A samorost! Nic pro 

Páni spisovatelé (s Bohoušem Sýkorou na teplickém festivalu v roce 2004)



Jiří Růžička

Významný československý horolezec 60. 
let 20. století a jedna z vedoucích postav 
brněnského horolezectví, publicista

narozen 28. 4. 1941

1965-1967 reprezentant Československa
1977 mistrovská výkonnostní třída

Přehled nejvýznamnějších výstupů

Stránská skála

1960 „Spára“, prvovýstup, klas. 5

1961 „Krajní“, prvovýstup, klas. 5+

 „Dlouhá trhlina“, prvovýstup, klas. 6-

 „Přes letopočet“, prvovýstup, klas. 6

Moravský kras

1961 „Narovnaná Weruta“, Krkavčí skála, klas. 5

1987 „Veteránská“, Krkavčí skála, klas. V/A1, spolulezec: R. Fadrný

1989 „Probuzení“, Modrý rys, klas. 7-

Pálava

1961 „Kočičí stěna“, Martinka, klas. V/A1, spolulezec: Krkoška

1963 „Karolkův kout“, Martinka, klas. 5-, spolulezec: spolulezec: R. Fadrný

Prachov

1961 „Severní cesta“, Velbloud, prvovýstup, klas. VII, 12.6., spolulezec: Oldřich Vítek

1963 „Platinová cesta“, Rozmanitá věž – západní, prvovýstup, klas. VII, 29.7., spolulezec: Oldřich Vítek

Adršpach

1964 „Údolní – varianta“, Orlí hnízdo, prvovýstup, Vstupní obvod, klas. VIIb, spolulezec: Oldřich Vítek

Křížový vrch

1967  „JZ spára“, Hanička, prvovýstup, klas. VI, 6.4., spolulezec: Oldřich Vítek

1969 „Severozápadní stěna“, Ovčák, prvovýstup, klas. IV, září, spolulezec: Josef Borkovec a N. Látalová

1981 „Šerpova“, Festivalová, klas. IV, „Bětka“, klas. IV, „Nultá“, klas. III, prvovýstupy, 27.9., spolulezec: Václav Bruckner

Vysoké Tatry

250 výstupů v létě i zimě

1962 Zadná Javorová věža, středem S stěny, prvovýstup, klas. VI/A2, spolulezec: Oldřich Vítek

1963 Javorový štít, S stěna, prvovýstup, klas. VI/A1, 17.8. (10 hod.), spolulezec: Oldřich Vítek

 Malá Sněhová věž, „Plškova cesta“ středem SZ stěny, 1. zimní výstup, klas. VI/A0, spolulezec: Oldřich Vítek

1970 Velký Kežmarský štít, „Obrovský kout“, J stěna, spolulezec: Jan Kounický

1973 Galerie Ganku, „Studničkova cesta“, spolulezec: Ivan Hýsek

Alpy

1966 Petit Dru (3.730 m), Z stěna, „Magnonova cesta“, 2. československé přelezení, spolulezec: Oldřich Vítek

1988 Les Courtes (3.856 m)

 Mont Blanc du Tacul (4.248 m), přes Ostruhu Brenvy

Kavkaz

1977 Štít svobodného Španělska (4.200 m), SV stěna, varianta, klas. 5A, 7.7., spolulezec: Pavel Koubek

 Ullu-tau-čan (4.207 m), S stěna, cesta „Malceva“, klas. 5B, 13.-14.7., spolulezec: Pavel Koubek

 Bžeduch (4.271 m), sólovýstup

Hindúkuš

1978 1. jihomoravská horolezecká expedice do Hindúkuše

 Kohe Nasra Cuka (6.588 m), prvovýstup s traversem na štít M 3

 Kohe Avar, prvovýstup

 Kohe Šáchaur (7.116 m), „Francouzský pilíř“, 2.výstup

Fanské hory

1988 Adan Taš (4.500 m)

 Zamok (5.070 m)

 Čimtarga (5.494 m) a Mirali (5.170 m)

1989 Bodchona (5.304 m)

Kniha

Růžička, Jiří. Báječná léta na laně. Montana, Brno, 2003, ISBN 80-903168-1-6.

Ve Slávii byl neodpustitelný prohřešek už jen 
to, že si někdo cizí lehl na slávistickou louku. Ve 
starým lomu bylo vše rozparcelováno – loko-
motivácká louka, slávistická louka, zbrojovácká 
louka, což se všeobecně respektovalo. Pavouk 
přišel: „Tu si ľahnem“ a druhej den jsem byl bez 
lana. „Kde je lano? Kluci, mi někdo sebral lano…“ 
Pochylec řekl jen: „Vraj?“ Bylo tam tehdy moc lidí, 
a tak jsem si pomyslel: „Už se krade i tady.“ Lano 
bylo moc hezké, jeden z prvních francouzských 
siloňáků. Pavouk na moje lano pak zapomněl 
a po letech přijel na Pálavu na sraz. Zaostřím na 
jeho vybavení: „Pochylče, to je moje lano!“ „Nie, 
to som vyfasoval v Bratislave.“ Pak, když už jsme 
byli starší, jsem mu říkal: „Tys mi tenkrát čornul 
lano…“ „Nevedel som, že je tvoje.“ „To nevadí. To 
se nedělá.“ „Pochop, Růžička, ja som nemal nič. 
Nemal som na čom liezť, lebo chalani v Bratisla-
ve mi nedali lano. Tak na čom som mal liezť? Keď 
tuto ležalo lano, tak som si ho požičal...“ Tak jsme 
se tedy skamarádili s Pavoukem. Později pak při-
šel z basy za Drobkem, že si musí spravit chuť a že 
chce jít Studničku na Galerku sólo v zimě. Půjčil 
si od něj pikl, lano a karabiny. Drobek nic z toho 
už nikdy neviděl.

Pavouk byl tedy démon. Vyrůstal mezi ci-
kány v Bratislavě, takže jeho představa o světě 
pak byla: „Jaké argumenty? Já chtěl jednou ar-
gumentovat a dostal jsem cihlou mezi oči. V tu 
ránu jsem pochopil, jakej je svět.“ Od nějakejch 
čtrnácti patnácti let se protloukal životem sám. 
Byl to šílenej samorost. Nikdy by tě ale nene-
chal v průšvihu. Kdybys neměl co jíst, on by si 
utrhl od huby. S tím lanem to byl takový úlet. Já 
ukradl kominický lano ve škole, on zase silono-
vý na Pálavě, no.

Montanu jsi časem přenechal mladším. Přesto 

se ale stále věnuješ zajímavým činnostem...

Kdybych jen seděl doma, asi bych se zbláznil. 
Jsem teď zvyklej na úplně jinej svět. Když jedeš 
ve špičce šalinou, všichni ti hned dávají najevo: 
„Dědku, když jedou lidi do práce, seď doma na 
prdeli a nestraš ve šmirglu.“ Když se přijdu po-
dívat do Montany, Výrubek mi hned nadává: „Co 
tady dělají ti prduši. Mají sedět doma na lavičce 
a číst noviny!“ A já na to: „Houby! Správnej chlap 
umře v práci.“ Ale jinak je to krásný.

Teď mám v Brně na starosti fi lmový festival 
Hory a město. Probíhá tak, že se celý víkend dí-
vám na fi lmy. Jak běží fi lm o Himálaji, kde vlají 
vlaječky a  otáčejí se modlitební mlýnky, to už 
utíkám pryč. Nebo jak mezi dvojkou a  trojkou 
napadal sníh… Je to podobné, jako když jsme 
ve starým Hotejlu měli články, kterým jsme 
pracovně přezdívali: „Zatluču skobu a lezu dál.“ 
Naštěstí tam bývá i  několik nádherných fi lmů. 
Vždycky se jich sejde tak pět šest opravdu se sil-
ným příběhem.

Na stará kolena jsem se také dal do malování. 
Dcera mne přihlásila do kurzu malby: „Tati, ty bys 
měl někam chodit.“ I když jsem naposledy ma-
loval na základce, začalo mne to bavit. Rozhodl 
jsem se, že namaluji Krkavčí skálu. Krkárna, to je 
taková moja skala, kam se jezdívám údolíčky na 
kole uklidnit. Tam jsem doma.

1 Matakyt, „Klikatá“, klas. VIIb (VIIc) – Karel Hauschke, 29. 5. 1960.

2 Refundace – náhrada výdajů.

3 Oldřich Vítek zahynul při pádu séraku v severní stěně Aiguille du Plan 

ve francouzských Alpách společně s Iljou Špitálským v roce 1967.

4 cizinec

5 Alplágr – horolezecká základna se zajištěným ubytováním a stravová-

ním, ale také s lékařským dohledem nebo instruktorským vedením.

6 nemožné

7 předák nosičů

text Martin Krejsa
foto Pepe Piechowicz, archiv J. Růžičky

8  to je nemožné

9  cugrunt – nazmar, k zániku, na dno, na buben

10 Samizdat (z ruštiny samo-vydáváno) je způsob vydávání alespoň malé-

ho množství výtisků, obvykle psaných přes průklepový papír na psacím 

stroji, případně použitím jakýchkoli rozmnožovacích prostředků, jež byly 

k dispozici.

11 nutno podvést

12 Propisot – suchý propisovací obtisk sloužící k přenášení písmen, značek 

ap. na popisovaný předmět suchou cestou, např. tlakem.
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