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I. Historické přehledy



Women on High 2002

Poutavé životní příběhy dvanácti nejvýznamnějších průkopnic horolezeckého sportu

Od roku 1808 do šedesátých let 20. století

Sestry z Mont Blancu

Maria Paradisová (1778 - 1839) Mont Blanc 1808 

Henriette d’Angeville (1794 - 1871) Mont Blanc 1838

Lucy Walkerová (1836-1917) Matterhorn 1871

Meta Brevoortová (1825-1876)

Elizabeth Le Blondová (1861-1934) Monte Rosa 1883

Mary Mummeryová (1859-1946) Teufelsgrat (Täschhorn) 1887

Margaret Anne Jacksonová Wiessmies 1876,Dent Blanche 1885

Lily Bristowová Grépon 1893

Ženy ve velehorách

Annie Smith Pecková (1850-1935)

Fanny Bullock Workmanová (1859-1925)

Dora Keenová(1871-1963)

Další generace

Miriam O’Brien Underhillová (1898-1976) a také

Dorothy Pilleyová, Dorothy Thompsonová, Una Cameronová, 

Alice Damesmeová, Micheline Morinová, Nea Morinová a Winfred

Marplesová, Elizabeth Knowltonová, Jessie Whiteheadová, 

Marjorie Hurdová a Margaret Helburnová

224 stran. Brána 2005



Dějiny ženského horolezectví

On Top Frauen ganz oben 2010

Souhrnná kniha ženského alpinismu od prvních túr, 
které podnikaly dámy v 16. století,

až k portrétům nejznámějších současných horolezkyň

Miss Bristowová, Marie Paradisová, Henriette d'Angeville , Mrs. Cole, Regina von Brandis,

Katharina Botschová, Marschalla Pfyffеrová , Mary Wollstonecraftová, madame Récamierová,

Rahel Varnhagenová, Bettina von Arnim, Lucy Walkerová, Annie Pecková , Fanny Bullock

Workmanová, Margaret Claudia Brevoortová, Alžběta Bavorská, Hermine Tauscher-Gedulyová,

Rose Friedmannová, Emilie Meurerová, Rolanda a Ilona Eötvösovy, Beatrice Tomassonová,

Loulou Boulazová, Paula Wiesingerová, Mira Marko Debalakova, Hettie Dyhrenfurthová, Cenzi

von Fickerová, Eleonore Noll-Hasencleverová, Mary Varaleová, Emmy Eisenbergová, Jeanne

Imminková , Paula Wiesingerová, Len, Riefenstahlová, von Fickerová, Elizabeth Hawkins-

Whitshedová, Alexandra David-Néelová, Claude Koganоvá, Claudine van der Strattenová, Oh

Eun-Sun, Go Mi-Sun, Gerlinde Kaltenbrunnerová, Edurne Pasabanová, Nives Meroiová, Wanda

Rutkiewiczová, Halinou Krüger-Syrokomská, Arlene Blumová, Danuta Wachová, Stefanie

Egierszdorffová, Anna Okopinska, Irina Kesaová, Anna Czerwinská, Krystyna Palmowská,

Dobroslawa Miodowicz—Wolfová, Alison Chadwick-Onyszkiewiczová, Vera Watsonová, Joan

Fieyová, Margie Rusmoreová, Vera Komarková, Elisabeth Klobusicky-Mailänderová, Annie

Witеhouseová, Stéphane Schaffterová, Barrardová, Rhonoa Lampardová, Ewa Pankiewiczová,

Naoko Nagaseko, Mieko Mori, Masako Uchida, Masako Itakura, Mitsumi Nakajima, Tomoko Ito,

Shizu Harada, Naoko Kuribayashi, Teiko Suzuki, Junko Tabei, Phantog, Luisa Jovane, Loulou

Boulazová, Yvette Attigerová, Silvia Metzeltin Buscainiová, Nadja Fajdigaová, Catherine

Destivellová, Liz HIobusicki-Mailänderová, Lynn Hillová, Loulou Boulazové, Nadja Fajdigaová,

Yvette Vaucherová, Christa Sturmová , Rosie Andrewsová, Louise Shepardová, Beverly

Johnsonová, Sybille Hechtelová, Barb Eastmanová , Molly Higginsová, Alison Hargreavesová,

Sandy Pittmanová, Chantal Mauduitová, Christine Boskoffová, Josune Bеreziartuová, Susi

Goodová, Robyn Erbesfieldová, MieaAxonová, Angelika Rainerová , Ines Papertová. (n=105)

280 stran. Brána 2011



A church in the Alps

240 stran. George Allen & Unwin Ltd. 1973
Women on the rope: The feminine share in mountain adventure

Ženy na laně: Ženský podíl na horském dobrodružství

Cicely Williamsová (1927-1985)

Commonwealth and 
Continental Church 
Society, 1970…1999. 46 p.

Katastrofa na Matterhornu, sté výročí založení Alpského klubu, příliv turistů v Alpách 
a první ekumenické snahy v Zermattu - role anglikánské církve. Moderní horolezce může 
viktoriánský životní styl, který diktoval počáteční stavbu "farního kostela Alpského klubu", 
vyvést z míry…

Horolezkyně C.W. vstoupila do Ladies' Alpine Club r. 1942. Téměř 30 let poskytovala neocenitelnou pomoc čestným 

tajemnicím, byla poslední čestnou redaktorkou časopisu se zajímavostmi o činnosti klubu.

Cicely Williamsová často navštěvovala Zermatt 
se svým manželem, bývalým biskupem 
z Leicesteru, když sloužil jako dobrovolný 
anglikánský kaplan v katedrále sv. Petra. 
Cicely napsala několik dalších knih, včetně 
historie Zermattu s názvem The Zermatt Saga, 
A Bishop's wife but still myself, Dear Abroad 
a Women on the rope o přínosu žen pro 
horolezectví.



Golden light on Castle Rock

Women Climbing: 200 years of achievement

Bill Birkett, Bill Peascod 192 stran.The Mountaineers:Seattle, 1989

Kritika Laury Watermanové: … „Himálajské horolezkyně Junko Tabei a Wanda

Rutkiewicz mají každá svou kapitolu, a tak by se dalo očekávat, že zde bude místo pro

povídání o ženském himálajském horolezectví v posledních 20 letech. Není tomu tak.

Prostě to tam není. Téměř vůbec není zmíněn přelomový prvovýstup na osmitisícovku

výhradně ženami vedenými Arlene Blumovou v r. 1978, na Annapurnu. Chybí kontext,

díky němuž bychom mohli ocenit výstupy Junko a Vandy. Abychom pokračovali v naší

analogii s dějinami umění: vynechána je většina impresionistů! Byli vyzpovídáni tři

moderní horolezci, ale ve světle toho, co bylo řečeno předtím, se jejich výběr zdá být

svévolný. Catherine Destivelleová, Jill Lawrencová a Louise Shepherdová si to zaslouží

nejvíce. Ale kde je, abych jmenoval tu nejzřetelnější, Lynn Hillová? Pak je tu mnoho a

mnoho horolezkyň, které jim předcházely nebo jsou jejich současnicemi. Příliš mnoho

jich bylo vynecháno, než abychom je mohli vyjmenovat! (Něco jako kdybychom

vynechali všechny, kdo malovali po Picassovi?). Takže, čtenáři, jsou to pěkné příběhy.

Ale není to historie ženského lezení. Tato náročná kniha bude teprve napsána.
Možná by se právě ženy měly ujmout svého vlastního příběhu.“

Portréty: Lucy Walker, Miriam O'Brien, Loulou Boulaz, Nea Morin, 

Gwen Moffat, Claude Kogan, Junk Tabei, Molly Higgins, Wanda Rutkiewicz, 
Catherine Destivelle, Jill Lawrence a Louise Sheperd.



Paní Coleová: Aeggischhorn, 1850

Paní Freshfieldová: Titlis, 1859

Meta Brevoortová: Bietschhorn, 1871

Emily Hornbyová: Titlis, Nuvolao, 1873

Mary Mummeryová: Taschhorn, 1887

Paní E. P. Jacksonová: Jungfrau, 1888 69

Lily Bristowová :Grépon, Dru.. 1893

Gertruda Bellová: SV stěna Finsteraarhorn, 1902

Fanny Bullock Workmanová: ledovce Karakorum, 1908 

Annie Smith Pecková: S vrchol Huascarán, 1908

Freda du Faur : novozélandské Alpy, 1909

Dorothy Pilleyová objevuje horolezectví, 1910

Miriam O'Brienová: Cordée Féminine, 1929

Nea Morin vystupuje na Meije a Blaitière, 1933

Gwen Moffatové: profesionální vůdkyně, 1953

Elizabeth Starková a 1. ženská himálaj. Expedice, 1955

Mountaineering Women. Stories by Early Climbers

David Mazel

David Mazel

profesor angličtiny, 

doktorand americké 

literatury na 

Louisianské 

univerzitě, aktivní 

horolezec, skalní 

lezec, autor dvou 

předchozích knih

o lezení a bývalý 

redaktor časopisu 

The Climbing Art

Ed. David Mazel. 184 p. Texas A&M University Press College Station 1994



Early Women Mountaineers Achieve Both Summits and Publication 

in Britain and America

Terry Gifford *1946

Gifford, T. (2013). Early Women Mountaineers Achieve Both Summits and Publication in Britain and America. In: Reus, T.G., 
Gifford, T. (eds) Women in Transit through Literary Liminal Spaces. Palgrave Macmillan, London. 
https://doi.org/10.1057/9781137330475_7

Visiting Scholar, 
Senior Research 
Fellow and Profesor
Honorifico, University 
of Alicante, Spain

„…někteří [filosofové] tvrdí, že prostor je sám o sobě vlastností
vnějšího světa, zatímco jiní považují prostor za pojem, kterým si mysl
představuje něco, co je ve skutečnosti zcela odlišné od prostoru"
(Callicott a Frodeman 2008: 273). Vrchol hory je velmi přesný fyzický
prostor. Obsazení prostoru jeden metr pod vrcholem neopravňuje
horolezce k tvrzení, že dosáhl vrcholu hory. V případě posvátných
hor, kde by vstup na skutečný vrcholový prostor byl místními
obyvateli považován za svatokrádež, jako je Kangchenjunga v roce
1955, to bylo horolezci akceptováno jako prvovýstup (Isserman a

Weaver 2008: 325). Jde však o výjimku potvrzující přísně schvalované
pravidlo. Alan Hinkes se v roce 2005 sám a v bílé tmě domníval, že
dosáhl prostoru dostatečně blízkého vrcholu Kangchenjungy, ale
horolezecká komunita vyjádřila určité pochybnosti o tom, zda tomu
tak skutečně bylo a dosáhl vrcholu (Isherwood 2006: 308).

Founding Director of the International Festival of Mountaineering Literature 1987-2008 

První ženy-horolezkyně dosáhly vrcholů i publikací v Británii a Americe



*2. srpna 1949, 
Grafing u Mnichova; 
německá spisovatelka 
a režisérka. 
Považuje se za moderní 
čarodějku, představitelka 
čarodějnické scény, která
vznikla v Německu zejména
v 80. letech 20. století 
na pomezí novopohanství
a feminismu. 

Luisa Francia

Der untere Himmel. Frauen in eisigen Höhen. 

206 stran. Nymphenburger Verlag München 2000
Dolní obloha. Ženy v ledových výšinách

Kritika skoupých informací
o ženském horolezectví

v dílech
Malá kronika alpinismu (Jost Perfahl) 
Dějiny alpinismu (Chris Bonington)
History of Mountain Climbing (F. Rock)

Přehled výkonů žen 
v letech 1838 - 1998



BEYOND THE SUMMIT: TRAVERSING THE HISTORICAL LANDSCAPE OF 

ANNIE S. PECK’S AND FANNY BULLOCK WORKMAN’S 

HIGH-ALTITUDE ASCENTS, 1890-1915

Jennifer A. Ernie-Steighnerová 63 stran. J. Ernie-Steighner, 2009

Health 
Justice 
Advocate, Medical 
Historian, & Doctor of 
Physical Therapy Student

https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=
10&p10_accession_num=miami1240609828

https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=miami1240609828


Women Explorers: One Hundred Years of Courage and Audacity

Helen Y. Rolfeová

Dobrodružné ženy pociťovaly přitažlivost hor 
již od počátků jejich objevování. Na počátku 20. století 
zdolávaly některé z nejvyšších vrcholů Kanady ve 
vlněných kalhotách a botách s hřebíky. Tyto průkopnice, 
jako například Sharon Woodová a Leanne Allisonsová, 
stanovily standard pro ty, které následovaly, 
a pokračovaly v posouvání hranic ještě dál.

"Pokaždé, když si myslely, že jsou blízko vrcholu, hora se 
protáhla vzhůru... Nakonec se podívala před sebe, aby 
zkontrolovala, jak postupují. Tam před ní, jen pár kroků od ní, 
byl vrchol Mount Everestu. Dokázali to!"

128 stran. Altitude Pub 2003

Kanadská 
spisovatelka, editorka

Ženy průzkumnice: Sto let odvahy a smělosti

Cheryl MacDonaldová, Marilyn Bellová, Roberta Bondarová, 

Karen Kainová, Anna Leonowensová, Laura Secordová, …



GIRL POWER : ŽENY V HOROLEZECTVÍ NAPŘÍČ STALETÍMI

Termín "lezení bez mužů„ [manless climbing] zavedla Američanka Miriam O'Brien Underhillová
na konci 20. let 20. století. V roce 1928 uskutečnila se svou francouzskou partnerkou Alicí 
Damesmeovou čistě ženský výstup na Grepon. Tento postup bez mužů vyvolal kontroverze, 
setkal se s nelibostí Etienna Bruhla, který se cítil ponížen, že se o tento úspěch musí dělit se 
dvěma ženami! Miriam a Alice této urážky nedbaly a r. 1932 uskutečnily 1. ženský výstup na 
Matterhorn. Alice Damesmeová měla také skvělou samostatnou horolezeckou kariéru a byla 
jednou ze zakládajících osobností GHM (Groupe de Haute-montagne) v roce 1919.

https://en.chamonix.com/infos-et-services/espace-presse/girl-
power-l-alpinisme-au-feminin

5 Women Who Shaped Mountaineering

Charlotte Austinová 1.3.2019
https://www.outdoorresearch.com/blog/5-women-who-

shaped-mountaineering

Fay Fullerová (1869–1958)
Barbara Washburnová (1914–2014)
Miriam Underhillová (1898–1976)
Pasang Lhamu Sherpa (1961–1993)
Arlene Blumová (1945–present)

https://youtu.be/UR_ZR22
SHRo

https://en.chamonix.com/infos-et-services/espace-presse/girl-power-l-alpinisme-au-feminin
https://www.outdoorresearch.com/blog/5-women-who-shaped-mountaineering
https://youtu.be/UR_ZR22SHRo


Susanna Jonesová The Guardian 26.3.2012

For the female mountaineering 
pioneers, it was an uphill struggle
V počátcích horolezectví se ženy vyhýbaly sukním a společenským 
normám, aby dosáhly některých nejvyšších vrcholů….

https://www.theguardian.com/lif

eandstyle/2012/mar/26/female-

mountaineering-pioneers-
uphill-struggle 

30 Best Female Mountain Climbers &Trekkers Of All Time
Mila Whitmanová

https://www.mountainiq.co

m/best-female-mountain-
climbers/ 

Junko Tabei Hazel Findlay Arunima Sinha

Lyn Hill Daila Ojeda Tamae Watanabe

Catherine Destivelle Lucy Walker Tashi & Nungushi Malik

Robyn Erbesfield-Raboutou Emma Rowena Gatewood Gerlinde Kaltenbrunner

Beth Rodden Arlene Blum Cecilie Skog

Sasha DiGiulian Jennifer Pharr Davis Jaahnavi Sriperambuduru

Angela Eiter Alison Hargreaves Sophia Danenberg

Margo Hayes Gertrude Bell Pasang Lhamu Sherpa

Ashima Shiraishi Wanda Rutkiewicz Melissa Arnot Reid

Anak Verhoeven Sheila Hancock Malavath Poorna

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/mar/26/female-mountaineering-pioneers-uphill-struggle
https://www.mountainiq.com/best-female-mountain-climbers/


Rose Staveley-Wadham
17.6.2021

https://blog.britishnewspaperarchiv

e.co.uk/2021/06/17/celebrating-
early-women-mountaineers/

‘The Ascent of Woman’ – Celebrating 
Early Women Mountaineers

‘The Ascent of Woman’ – from top 
downwards: 1. Mrs Bullock Workman 2. Miss 
Annie Peck 3. Mlle Rose Friedman 4. Mlle
Vinita Mayer 5. Mlle Marvingt 6. Mlle Eleanor 
Hasenclever 7. Mrs Aubrey Le Blond 8. Miss 
Dora Keen | The Sketch | 6 September 1911

‘The Ascent of Woman’ continued – from top 
downwards – 9. Mlle Marguerite Grösse 10. 
Mlle Elizabeth Grösse 11. Mme Catherine 
Broske 12. Mme La Générale Von Repert 13. 
Mme Julien Grande 14. Mme Paul Frantz Namur 
15. Mlle Leontine Richard | The Sketch
| 6 September 1911

V roce 1908 psal časopis 
Votes for Women 
o výstupu Annie Peckové 
na Huarascán v rubrice 
"Pokrok žen“:

Vrchol této impozantní 
hory nebyl nikdy předtím 
zdolán, ačkoli při jedné z 
předchozích příležitostí se 
slečně Peckové podařilo 
vystoupat až do výšky
19 000 stop a vytvořit tak 
rekord. Slečna Pecková 
byla také první ženou, 
která vystoupila na horu 
Orizaba. 

https://blog.britishnewspaperarchive.co.uk/2021/06/17/celebrating-early-women-mountaineers/
https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/BL/0001860/19110906/008/0006
https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/BL/0001860/19110906/008/0007
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Osudová hora K2



1986

Wanda Rutkiewiczová 1943-1992

Liliane Barrardová 1948-1986

Julie Tullisová 1939-1986

1992

Chantal Mauduitová 1964-1998

1995

Alison Hargreavesová 1962-1995 

Savage Summit-The Life and Death of the First Women of K2

Jennifer Jordan. 352 stran. HarperCollins e-books 2007, Dey Street Books 2009

Krutý vrchol - život a smrt prvních žen na K2

Pět žen,
jež první zlezly K2
a jejich osudy

https://youtu.be/piHScRHoA6c

Jennifer Jordan je 
spisovatelkou 
novinářkou, filmařkou
a scenáristkou, 
producentkou, a 
osobností zpravodajství
a vlastní talk show

https://youtu.be/piHScRHoA6c


Regions of the Heart: The Triumph and Tragedy of Alison Hargreaves

David Rose, Ed Douglas. 277stran. Penguin 2019, Quartet Books 

David Rose (*1959): speleolog 

a horolezec, spisovatel, autor 

2019  fejetonů roku v soutěži 

British Press Awards,   píše pro 

Mail on Sunday, populární 

lifestyle magazín Vanity Fair

a další. 

Ed Douglas (*1958): horolezec, 

spisovatel, redaktor Alpine 

Journal, Boardman Tasker 

Award 2010, píše pro The 
Guardian's Country

Na základě Hargreavesové deníků a rozhovorů s rodinnými příslušníky
a známými sledují britští novináři-horolezci David Rose a Ed Douglas její
vývoj od energické teenagerky, která sní o tom, že bude nejlepší
horolezkyní na světě, až po osobu, kterou se stala při výstupu na K2:
cílevědomou ženu kritizovanou v britském tisku za egoismus
a nedostatek zdravého úsudku (koneckonců ve druhém trimestru
těhotenství zdolala proslulý obtížný Eigerwand v Alpách)



A Hard Day´s Summer: Six Classic North Faces Solo
Alison Hargreaves. CORONETBOOKS, Hodder and Stoughton, 1994

Grandes Jorasses 4208 m

Matterhorn 4478 m

Eiger 3970 m

Piz Badile 3308 m

Petit Dru 3733 m

Cima Grande di Lavaredo 2999 m

Šest
severních
alpských
stěn
sólo



One and Two Halves to K2: 
The Journey of Alison Hargreaves´Family to K2

James Ballard BBC Books 1996 Příběh cesty Jamese Ballarda, 
manžela Alison Hargreavesové,
do Pákistánu. 
Spolu s  šestiletým Tomem
a čtyřletou podnikl krátce po 
neštěstí tuto cestu, aby jim 
ukázal "maminčinu poslední 
horu" a podělil se s nimi 
o některé Alisoniny zážitky 
z posledních dnů jejího života. 
Je to příběh dojemný, 
dobrodružný a objevný, 
včetně úryvků z Alisoniných
posledních zápisu v deníku.



Clouds from Both Sides: 
The story of the British woman to climb an 8,000-metre peak

Julie Tullisová „Mraky z obou stran“ je autobiografie Julie 
Tullisové, první Britky, která vystoupila na 
osmitisícovku Broad Peak, a první, která 
dosáhla vrcholu K2, druhé nejvyšší hory světa. 

Poprvé vyšlo dílo vyšel v roce 1986 - před její 
smrtí. Poslední kapitolu napsal Peter Gillman 
a zdokumentoval v ní Tullisové poslední, 
osudovou expedici na K2.

Úspěchy Tullisové jsou nadčasové a její 
postoje a názory daleko předběhly svou dobu. 
Kniha je poctou památce inspirativní ženy 
odhodlané usilovat o své sny, mimořádným 
popisem jejích dobrodružství a vzrušujícím 
svědectvím o její odvaze.

Grafton Books 1986

Vertebrate Digital 2017

Julie Tullis (1939-1986): 

britská horolezkyně

a filmařka, zemřela při 

sestupu z vrcholu K2 

během bouře, spolu se 

čtyřmi dalšími horolezci 

z několika expedic, 

během „Černého léta“  
roku 1986
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III. 

Nejlepší horolezkyně  

v nejvyšších horách



Dr. med. Klaus Mees / Gerlinde Kaltenbrunnerová
Grenzerfahrungen in der Todeszone - Höhenbergsteigen hautnah: 

Erlebnisberichte von Extrembergsteigern wie Gerlinde Kaltenbrunner, ... 
Expeditionen und 8000er Hochtouren

Hraniční zážitky v zóně smrti - Výškové horolezectví zblízka: Zážitkové 
reportáže extrémních horolezců, jako jsou Gerlinde Kaltenbrunnerová, ... 
Expedice a vysokohorské túry nad 8000 metrů

Prof. Dr. med. Klaus-
Norbert Mees: 
univerzitní profesor
oboru nemocí ušních, 
nosních a krčních v 
Mnichově, horolezec 
a spisovatel 

Mountains in My Heart Gerlinde Kaltenbrunnerová
304 stran. Mountaineers 
Books 2014

o začátcích, kdy se učila lézt v Rakousku, osobním životě, vzdělání onkologické sestry
a o své neutuchající vášni pro hory, zejména Himálaj

168 stran. Bruckmann 2009



2 x 14 Achttausender. Gerlinde Kaltenbrunner & Ralf Dujmovits

Gerlinde Kaltenbrunner & Ralf Dujmovits. Bruckmann 2012. 160 stran.

Jedna žena, jeden muž

a 14 osmitisícovek. 

O důvěře a odpovědnosti. O touhách 

a obavách, rizicích a strachu. O výzvách, 

úspěších a společné vášni pro vysoké 

hory: horolezecká dvojice Gerlinde 

Kaltenbrunnerová a Ralf Dujmovits s 

působivou otevřeností vypráví o svých 

sportovních i soukromých výzvách. 

Velmi osobní, skvěle ilustrovaný svazek 

o vrcholech a údolích života 

a osmitisícovkách tohoto světa.

Ganz bei mir: Leidenschaft Achttausender
Gerlinde Kaltenbrunner. Piper Books 2015. 379 stran

„Horolezectví pro mě není soutěž, je to 

můj život." 

Mnohem důležitější než všechny rekordy 

jsou pro Gerlinde Kaltenbrunnerovou síla, 

kterou jí hory dávají, a pokora, které ji učí. 

Protože dobrodružství ve vysokých horách 

jsou riskantní fascinací, kterou popisuje

s bezvýhradnou upřímností 

a dechberoucími fotografiemi. 

Ve své autobiografii podrobně vyrovnává i 

se svými zážitky na K2, kde se její horský 

vůdce před jejíma očima zřítil k zemi a ona 

se musela stále vracet, až na čtvrtý pokus 

nejnebezpečnější horu světa zdolala

Narozena 13. 12. 1970. 
Rakouská horolezkyně.
Jako první žena 
vystoupila bez kyslíku na 
všechny osmitisícovky.



Catherine Destivelle. 223 stran. Arthaud 2014

Catherine Destivelle (*1960) Au-dela des cimes (Za vrcholy) DVD. CINEHOLLYWOOD SRL 2012

Estetické mistrovské dílo: krása horolezectví a hor 
ve spojení s jedinečným pozitivním přístupem
a charismatem Catherine Destivellové činí z tohoto 
filmu absolutní potěšení pro horolezce, 
kteří nepovažují hory pouze za sportovní náčiní, 
ačkoli ona sama provozuje horské sporty na nejvyšší 
úrovni. 

Ascensions. L´autobiographie de la plus grande alpiniste francaise

Od Alp až po americké stěny, 
přes vrcholky Antarktidy, kde
v roce 1996 málem zahynula, 
prožívá Catherine Destivelle svou 
lásku k horám se štěstím 
a dělí se o své nevšední zážitky.
Jako nadaná horolezkyně pak 
dávala přednost sólovým 
lezeckým projektům, kdy byla
s horou jedna na jednu.



Élisabeth Revolová (*1979)

To Live. Fighting for Life on the Killer Mountain

Vivre (Récits et témoignages) - Žít (vyprávění a svědectví)  

V roce 2008 vylezla sólo 

bez použití kyslíkových 

přístrojů během 16 dnů na 

Broad Peak, Gašerbrum I  

a II. R. 2009 se s Martinem 

Minaříkem pokoušela 

vystoupit na Annapurnu, ale 

kvůli nepříznivému počasí 

nedosáhli vrcholu 

(Minařík zde zahynul). 

Od 2013 se soustředila 

na zimní výstup 

na Nanga Parbat.

2017 vystoupila na Lhoce. 
(Wikipedie)

Při 4. pokusu v lednu 2018 E.R. s Tomaszem Mackiewiczem vystoupila na Nanga

Parbat. Mackiewicz při sestupu zahynul. Élisabeth byla zachráněna s omrzlinami.

Osobní vyprávěním o dramatické záchraně 
i vyrovnáváním se se svými vzpomínkami, hrůzou, 
nesmírnou bolestí a zlomeným srdcem z toho, 
že přežila. Vivre je dojemná pocta Élisabeth
Revolové jejímu příteli a horolezeckému partnerovi.

Arnaud 2019. 166 stran

Vertebrate Publishing 2020



Wanda Rutkiewiczová (1943-1992) – Gertrude Reinischová
Wanda Rutkiewicz. Karawane der Träume.

Licht und Schatten am K2
Gertrude Reinisch,Willi Bauer Pinguin Verlag, 
Innsbruck 1988

popisují rakouskou expedici na K2 v roce 1986 a osudy dalších horolezců, 
kteří se ve stejné době nacházeli na druhé nejvyšší hoře světa.

Gertrude Reinisch. 192 stran, 
Bergverlag Rother; 1997Polská špičková horolezkyně je nezvěstná od 

12.5.1992. Jako jediná žena na světě zdolala 
osm osmitisícovek, z 8586 metrů vysoké 
Kangchenjungy se nevrátila. Po smrti Jerzyho 
Kukuczky řekla: 

"Neměli bychom odsuzovat ty, kteří pro vášeň 
znovu a znovu riskují život, kteří hrají 

s nejvyššími sázkami, 
měli bychom si je připomínat...“

Gertruda Reinischová - dlouholetá partnerka 
a přítelkyně Wandy Rutkiewiczové,
dokumentuje život této fascinující ženy.

Novinářka
spisovatelka

a horolezkyně 

Willi Bauer*1942 

několikanásobný 
úspěšný 
expediční 
horolezec
Spolu s Kurtem 
Diembergerem
jako jediný přežil 
tragédii na K2
v roce 1986.



Horolezkyně v zrcadle mediálního zpravodajství –
Na příkladu mediálního obrazu Wandy Rutkiewicz a Gerlinde Kaltenbrunner
Clara Koller. Diplomová práce (Mag.rer.nat.). Universität Wien, 2018

Clara Kollerová: Wanda Rutkiewiczová a Gerlinde Kaltenbrunnerová

Zpráva o expedici z pohledu žen
• Hettie Dyhrenfurthová
• Arlene Blumová

Dvě vynikající výškové horolezkyně
• Wanda Rutkiewiczová
• Gerlinde Kaltenbrunnerová

Závod o 14 osmitisícovek
• Závod mezi Reinholdem Messnerem

a Jerzym Kukuczkou
• Wanda Rutkiewiczová
• Nives Meroiová
• Edurne Pasabanová
• Gerlinde Kaltenbrunnerová
• Oh Eun-Sun



Breaking Trail: A Climbing Life

Arlene Blumová *1945 336 stran. Scribner, 2019

Překonat stezku: Horolezecký život

Americká horolezkyně 
spisovatelka, odbornice na 
ochranu životního 
prostředí. Vedoucí výstupu 
na Annapurnu, první 
úspěšný americký výstup. 
Zástupkyně vedoucího 
prvního čistě ženského 
výstupu na Denali ("Denali 
Damsels"), první 
Američanka, která se 
pokusila zdolat Mount 
Everest, a výkonnou 
ředitelkou Green Science 
Policy Institut.

Annapurna: 

A Woman's Place
V srpnu 1978 se 13 žen vydalo ze San Francisca do 
Himálaje, aby jako první Američanky –
a první ženy – zdolaly zrádné svahy Annapurny I.
A.B. vypráví jejich příběh: logistické problémy, 
bouře a nebezpečné lezení po ledu...15. října 
stanuly na vrcholu dvě ženy a dva Šerpové. 
O dva dny později zahynuly dvě ženy 
z 2. vrcholového týmu. Nikdy předtím nebyl takový 
příběh horolezeckého triumfu a tragédie vyprávěn 
z pohledu ženy. BLACKSTONE PUB, 1982

Legendární průkopnice, v 70. letech 20. století vzepřela horolezeckému establishmentu 
a vedla první ženské týmy při úspěšných výstupech na Mount McKinley a Annapurnu. 
Její průkopnická vědecká práce zpochybnila genderové stereotypy v akademické obci 
a vedla k přijetí zákona zakazujícího karcinogenní látky v dětském spacím oblečení. 
Breaking Trail s upřímností a humorem vypráví o cestě z přehnaně chráněného dětství 
v Chicagu na vrcholy nejvyšších vrcholů světa a k životu, který žije vlastních představ. 
Dojemné svědectví o síle riskovat a plnit si své sny.



V roce 1975 jako první žena dosáhla vrcholu Everestu. Vyrůstala v éře omezujících
genderových očekávání a založila r. 1969 Dámský horolezecký klub; mnoho mužů
s ní odmítalo lézt. Při svém prvním výstupu na Everest s čistě ženským japonským
týmem unikla zasypání lavinou. V roce 1992 Tabeiová dokončila Sedm vrcholů a
definitivně se tak zařadila mezi největší světové horolezce.

Honouring High Places: 
The Mountain Life of Junko Tabei

Poctění vysokých míst: 
Život Džunko Tabeiové v horách

Sbírka osobních příběhů a úvah podle vzpomínek Džunko 
Tabeové. První léta života, dětství na venkově jako křehké 
dívky bez sportovního talentu a o kulturních očekáváních, 
která ignorovala její vášeň pro hory. 
Vzpomínky na počátky ženského horolezectví na Everestu, 
na úmrtí spolulezkyň, snaha o zdolání hory Tomur, 
diagnóza rakoviny i snaha obnovit lásku k přírodě 
u mladých lidí, kteří přežili zemětřesení a tsunami ve 
Fukušimě v roce 2011. 
Zachycuje podstatu pozoruhodné doby a sílu charakteru 
jedné z průkopnic horolezectví 20. a 21. století.

Junko Tabeiová (1939-2016) / Helen Y. Rolfe
376 stran. Rocky Mountain Books 2017

Japonská horolezkyně

a spisovatelka, ředitelka 

Himalayan Adventure Trust of 
Japan. 



Tilting at Mountains:
Love, Tragedy, and Triumph on the World's Highest Peaks

17. května 2010 se 37letá 
Španělka Edurne 
Pasabanová stala první 
ženou, která zdolala všech 
čtrnáct vrcholů vyšších 
než 8000 metrů.

Upřímný a hluboce osobní příběh popisuje podrobně
nejen jak se dostala k lezení na osmitisícové vrcholy -
svou roli v tom sehrála soutěživá povaha jejího
baskického původu, ale také jak ji láska k horám vytáhla
z hluboké, duši drtící deprese. Popisuje výstupy na 
všechny osmitisícovky, z nichž některé byly téměř
procházkou růžovým sadem, zatímco jiné zdolala
za cenu velkých ztrát, včetně ztráty blízkých přátel.

Edurne Pasabanová *1973

Utkání v horách: Láska, tragédie a triumf na nejvyšších vrcholech světa

288 stran. Mountaineers Books 2013

Im Schatten der Achttausender - Das zweite Leben der Edurne Pasaban
AS Verlag & Buchkonzept 2014
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IV. 

Životní příběhy 

horolezkyň



Space Below my Feet
Gwen Moffatová

britská horolezkyně, 

horská vůdkyně,

vojenská řidička 

spisovatelka

186 stran. Boston: Houghton Mifflin Company. 1961

Prostor pod mýma nohama

Pracovala jako umělecká modelka. A pořád tu 
byly hory, které ji odváděly od "pořádné" práce. 
V celém tomto jedinečném příběhu se objevují 
vyprávění o horolezeckých výkonech, 
kdy Moffatová zdolává ty nejtěžší výstupy 
a stává se první ženou, která získala kvalifikaci 
horského vůdce.

Klasická autobiografie jedné z nejvýznamnějších britských horolezkyň. V roce 1945 
Gwen Moffatová opustila armádní řidičky v armádě a odešla žít do drsného Walesu a 
Cornwallu, kde se věnovala horolezectví a žila prakticky z ničeho. Cestovala stopem ze 
Skye do Chamonix a na mnoho dalších míst s veškerým svým majetkem na zádech. Když 
jí došly peníze, pracovala jako lesní dělnice, sbírala na ostrově Skye.



In the Shadow of the Mountain Ve stínu hory 

Silvia Vasquez-Lavadová *1992

Selena Gomezová ztvárnila průkopnici peruánského horolezectví a podnikatelku
Silvii Vásquezovou-Lavadoovou ve filmu, který vznikl na základě jejích pamětí
"Ve stínu hory". Vásquez-Lavado je první homosexuální ženou, která zdolala
Seven Summits. Je také zakladatelkou organizace Courageous Girls,

Hluboce propadla alkoholismu a skrývala svou sexualitu před rodinou, potlačovala
zneužívání, kterému byla vystavena v dětství. Když ji matka zavolala domů do Peru, 
věděla, že se něco musí konečně změnit. A stalo se. Silvia začala lézt. "Matka světa" 
dovolí jen málokomu dosáhnout jejího vrcholu, ale Silvia nešla sama. Do základního
tábora s ní putovalo pět mladých žen, které se potýkaly s problémy,  každé z nich
pomohla čelit osobnímu traumatu, a jejichž síla a společenství
Silvii poháněly vpřed...

384 stran. Octopus Publishing 2022

Selena Gomezová
*1992 

americká zpěvačka, 
herečka, 

skladatelka, 
módní návrhářka

humanitární
pracovnice
horolezkyně
objevitelka
technoložka
ze San Francisca.
V roce 2014 založila
organizaci
Courageous Girls, 
která pomáhá
obětem sexuálního
zneužívání
a obchodování s lidmi
najít vlastní vnitřní
sílu.



Angelika Gela Allmannová *1984

Sturz in die Tiefe: 
Wie ich 800 Meter fiel und mich zurück ins Leben kämpfte

Roku 2014 stojí v jednu chvíli při fotografování na
islandské hoře a vzápětí nezadržitelně klouže
údolím, po 150 výškových metrech přes skalní
výběžek a znovu a znovu naráží do skal. Roztříštila
si obě kolen a levé rameno, natrhla si svaly, vazy,
šlachy a hlavní tepnu pravé dolní končetiny.

100 metrů od fjordu dokázala přerušit pád. Urazila
celkem 800 metrů. Její pravá noha byla až do
operace osm hodin bez přívodu krve.

S obrovskou vůlí bojovat se vydává na náročnou,
bolestivou cestu: od úplné nehybnosti na
nemocničním lůžku, přes malé etapové cíle během
rehabilitace až po první horský vrchol po nehodě.
Podává dojemné svědectví o tom, jak se jí po ráně
osudu podařilo začít znovu. (Amazon, Wikipedie)

288 stran. Malik 2016

Management sportu
Moderování
Spisovatelka
Skialpinismus
Horské maratony 

Pád do hlubin: Jak jsem spadla z výšky 800 metrů a probojovala se zpět do života



High Infatuation: A Climber's Guide to Love and Gravity

Steph Davisová *1973

Sbírka živých, intimních esejů a básní v próze na univerzální témata života, lásky, přátelství, 

osobního posílení a dalších témat, vyprávěných prostřednictvím kariéry horolezkyně Steph 

Davisové. Rozhodla se riskovat, důvěřovat svým impulzům, rozhodovat se na základě toho, 

co cítí uvnitř - a nikdy se neohlížet zpět. Studovala na koncertní klavíristku, ale v den, kdy 

se seznámila s horolezectvím, s hudbou skončila. Vtahuje nás do jejího boje s bezpečím, 

nezávislostí, ambicemi a soucitem.

Learning to Fly: An Uncommon Memoir of Human Flight, Unexpected 
Love, and One Amazing Dog

Americká lezkyně, 
skydiverka,
BASE jumperka.
První  ženské sólo 5.11, 
první žena na všech  
vrcholech Fitz Roye

Od prvních nejistých seskoků s padákem, přes nasednutí do 

prvního wingsuitu, přežití ničivých nehod na pozadí 

dechberoucích útesů, až po vzlet za hranice dosavadních 

možností. Nejen dobrodružství, ale i příběhem ženy, která 

riskuje a objevuje sama sebe, a v jejím srdci je láska.

189 stran. Mountaineers Books 2007

Vysoká zamilovanost: Průvodce horolezce láskou a gravitací

304 stran. Atria Books, 2013

Učíme se létat: Neobyčejný příběh o lidském létání, 
nečekané lásce a jednom úžasném psovi.



End of the Rope: Mountains, Marriage, and Motherhood
Jen Redfordová Konec lana: Hory, manželství a mateřství

344 stran. Counterpoint LLC 2019

Vtipný a drsný memoárový debut: 
Jan se z bezohledné horolezkyně stává matkou, která 
bojuje za to, aby získala zpět svou budoucnost. Ve 20  
je horolezkyně, kterou magneticky přitahují nešťastná 
dobrodružství a nesprávní muži. Redfordová nakonec 
najde svou životní lásku, sympatického horolezce ze 
Skalistých hor. Když ten zahyne v lavině na Aljašce, 
nachází truchlící Redfordová útěchu v náručí jiného 
extrémního horolezce. Vezmou se a čekají. Manžel je 
dřevorubec, Redfordová řeší tradiční roli manželky a 
matky. Brzy si však začne plnit svůj vlastní sen, který ji 
postaví proti manželovi. Konec lana provazu je 
vyprávění o srdcervoucích dobrodružstvích, od 
záchrany z El Capitanu až po vedení skupiny 
neohrabaných kadetů přes ledovec. Jsou to její 
smíchem naplněné vzpomínky na přátelství 
se ženami v tomto mužském světě. Nejdojemnější je 
příběh o jejím boji za vlastní cestu v horách a v životě. 
Vést, ne následovat.

„Jan Redfordová je 
drsňačka. Je také 
rozená vypravěčka" 
(John Vaillant, autor 
knihy The Tiger)

Horolezkyně, spisovatelka. Žije s rodinou 
ve Squamishi, BC, kde jezdí na horském 
kole, běhá po stezkách, leze  a lyžuje.



The Sharp End of Life: A Mother's Story

Dierdre Wolownicková *1951 256 stran. Mountaineers Books 2019

Ve svých 66 letech, začala lézt v 60, se Dierdre Wolownicková stala nejstarší ženou, která 
vylezla na El Capitan v Yosemitech - film Ostrý konec života: V knize Příběh matky se dělí 
o svou intimní cestu a odhaluje, jak její horolezecký úspěch odráží širší příběh odvahy 
a vytrvalosti. „Dokazuje, že věk je jen číslo a odhodlání a odvaha mohou 

člověka vynést do nečekaných výšin“. Pro ni to znamenalo zdolat 
El Capitan r. 2017 a 2021 ve věku 66  a 70 let. 
„Příběh o rozhodnutí posunout své fyzické tělo za hranice 
duševních možností poslouží jako povzbuzení pro ty, kteří touží 
udělat ve svém životě víc. Motivační příběh ženy, která překonala 
své největší kritiky, včetně

https://youtu.be/8dh4Rh7jgT4

Ostrý konec života: Příběh matky

svého vnitřního já, aby si 
plnila jeden sen za 
druhým." - Kirkus Reviews.

Manželka a 
matka. Matka 
Alexe Honnolda
Učitelka 
a hudebnice. 
Maratonkyně
a horolezkyně 

https://youtu.be/8dh4Rh7jgT4


Edge of the Map: The Mountain Life of Christine Boskoff

Johanna Gartonová / Christine Boskoffová (1967-2006)

Okraj mapy: Život Christine Boskoffové v horách

240 stran
MOUNTAINEERS 

BOOKS 2020

Dramatické a inspirativní osudy průkopnice horolezectví Christine 
Boskoffové a jejího partnera Charlieho Fowlera. Christinin život 
vysokohorské horolezkyně a horské průvodkyně společnosti Mountain 
Madness v Seattlu po smrti Scotta Fischera na Mount Everestu v roce 
1996. Christine a Charlie se r. 2006 vydali na horu Genie (Genyen Peak 
6204 m) v Sečuánu, odkud se nevrátili. Předpokládá se, že zahynuli 
v lavině.

Elektroinženýrka, 
vedoucí týmu 
pro software 
vojenského 
letadla C-130J.

Zlezla 6 ze 14 — Everest, Cho Oyu, Gasherbrum II, Lhotse, Shisha-
pangma a Broad Peak a 6 ze Seven Summits — Aconcagua, Carstensz 

Pyramid, Elbrus, Everest, Kilimanjaro a Vinson Massif.

https://youtu.be/LtAFRrS-S3A spisovatelka
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V. 

Boj o Everest



První přes Everest.*
Dobytí Himalají. 
Expedice lady 
Houstonové na Mount 
Everest 1933. 
P.M.F.Fellowes a 
další.253stran.Václav 
Petr Praha 1934

FIRST OVER EVEREST! : The Houston-Mount Everest Expedition, 1933

Air Commodore P.F.M. et al. FELLOWES National Travel Club, 1934

First Over Everest
Hesperides Press; 
Illustrated edition 2006

Věnováno Lady Houstonové, D.B.E.

(1857-1936), velké propagátorce letectví, 

jejíž vznešený duch a velkomyslnost 

umožnily let nad Mount Everestem

* v knihovně Společnosti horské medicíny



První přes Everest. Dobytí Himalají. Expedice lady Houstonové na Mount Everest 1933
P.M.F.Fellowes a další. 253stran. Václav Petr Praha 1934

FIRST OVER EVEREST! : The Houston-Mount Everest Expedition, 1933

Air Commodore P.F.M. et al. FELLOWES

3. dubna 1933 poručík David McIntyre
a sir Douglas Douglas-Hamilton přeletěli 
jako první na světě vrchol Everestu. 
Byli financováni okouzlující, výstřední
(a lehce skandální) lady Houstonovou. 
Let organizoval major L. V. Stewart 
Blacker, který odešel z Královského 
leteckého sboru a pracoval jako výrobce 
zbraní. Blacker byl motivován rozsáhlým 
zpravodajstvím tisku o expedici na 
Everest v roce 1933 a podařilo se mu 
přesvědčit Královskou geografickou 
společnost, že přelet bude užitečný. 
Snímky pomohly Edmundu Hillarymu
a Tenzingu Norgayovi na vrchol Mount 
Everestu v r. 1953.



Jan Morrisová (*1926 James Humphry Morris)

britská novinářka, 
historička, 
spisovatelka
a cestovatelka.
Trilogie Pax 
Britannica.
(1972 operaci 
změny pohlaví)

James M. byl jediným novinářem, 
doprovázejícím úspěšnou expedici 
na Mount Everest v roce 1953, 
vystoupil do tábora v 6706 m 
a pomocí předem dohodnutého 
kódu poslal zprávu o výstupu, který 
byl oznámen v The Times v den 
korunovace královny Alžběty II.

Coronation Everest Jan Morris (1958). Faber & Faber, 2003, 2010. 176 stran 

http://www.horska-medicina.cz/coronation-everest-jan-morrisova-2-10-1926-20-11-2020/

„špatné sněhové 
podmínky stop 
včera vyklizena 
předsunutá 
základna čekáme 
na zlepšení vše 
dobré!“

„Edmund Hillary
a také 
Tenzing Norgey
dosáhli vrcholu 
29. května. 
Všechno je fajn!“

In My Mind's Eye: A Thought Diary
V očích mé mysli: Deník myšlenek 

Jan Morris. 336 stran. Faber & Faber; 2018

sbírka deníkových zápisků, které Jan Morris psala pro 
Financial Times v průběhu roku 2017 … intimním 
hlasem - vtipným, vnímavým, moudrým, dojemným, 
zlým, drsným a především laskavým - o úvahách
o světě a o svém místě v něm, když jí táhne na 
devadesát

ČTĚTE

http://www.horska-medicina.cz/coronation-everest-jan-morrisova-2-10-1926-20-11-2020/
http://www.horska-medicina.cz/coronation-everest-jan-morrisova-2-10-1926-20-11-2020/


Harriet Tuckeyová

Everest - The First Ascent
The Untold Story of Griffith Pugh, the Man Who Made it Possible

Harriet Tuckey 2013, Rider 2013, 432 stran

https://www.geoset.info/presentation/everest-the-first-ascent-the-untold-
story-of-the-man-who-made-it-possible-2/

Harriet Tuckeyová, dcera 
Dr. Griffitha Pugha, 
vystudovala anglickou 
literaturu, sociologii 
literatury, dějiny umění.
Griffith Pugh 1909-1994:
britský fyziolog, horolezec 
fyziolog expedice Everest
roku 1953, která provedla 
první výstup na Mount 
Everest. Výzkum účinků 
chladu a velké výšky 
na fyziologii člověka

Dobytí Everestu britským týmem v r. 1953 bylo oslavováno jako triumf hrdinského 
vedení, týmové práce a odvážného horolezectví, ale zásadní role, kterou pro úspěch 
expedice sehrály vědecké inovace, nebyla nikdy široce uznána. Šedesát let po této 
události, Harriet Tuckeyová vypráví příběh svého otce Dr. Griffitha Pugha, fyziologa 
a odborníka na extrémní podmínky, který umožnil prvovýstup tím, že vyřešil klíčové 
fyziologické problémy horolezectví ve velmi vysokých nadmořských výškách. Vztah 
Harriet Tuckeyové s otcem byl složitý. Teprve na sklonku jeho života si uvědomila význam 
jeho podílu na nejslavnější horolezecké expedici. Práce na knize a proces poznání byly 
jejím „osobním Everestem“.

Griffith Pugh způsobil 
revoluci téměř ve všech 

aspektech britského 
vysokohorského 

horolezectví, změnil přístup 
horolezců ke kyslíku, 

oblečení, vybavení, příjmu 
tekutin a aklimatizaci

https://www.geoset.info/presentation/everest-the-first-ascent-the-untold-story-of-the-man-who-made-it-possible-2/


The Girl Who Climbed Everest:
Lessons learned facing up to the world's toughest mountains

Bonita Norrisová *1987

Podnikla nejtěžší a nejnebezpečnější expedici na světě. Úzkostná 

teenagerka s poruchou příjmu potravy objevila vášeň pro 

horolezectví, inspirovala ji ke změně života. Utrpení, psychické 

i fyzické - a radost ze svých neuvěřitelných výkonů. Předává získané 

zkušenosti a povzbuzuje. 

Britská 

horolezkyně, 

nejmladší Britka, 

která dosáhla 

vrcholu Mount 

Everestu ve 22 

letech (2010), 

r. 2012  její rekord 

překonala 19letá 

Leanna

Shuttleworthová.

2011 Ama Dablam 

2012 Lhoce

272 stran. Hodder Paperbacks 2018

Dívka, která vylezla na Everest: Zkušenosti z výstupu na nejtěžší horu světa

"Při lezení po horách jsem se naučila, že se můžeme dostat daleko za hranice toho, čeho si 
myslíme, že jsme schopni, a že právě mimo naši komfortní zónu se dějí ty nejúžasnější věci." 
Co nás vede k tomu, abychom šli až na hranice svých možností a ještě dál? Co je potřeba 
udělat, aby se sny staly skutečností víc než vše ostatní? A jak proměnit strach v odvahu?" 

Životní lekce o ambicích, 
hodnotách, riziku, štěstí, 
odvaze selhat a o tom, 
co je důležité.
Inspirovat k činům, 
a životu bez obav.



The Girl Who Climbed Everest: 
The Inspirational Story of Alyssa Azar, Australia's Youngest Adventurer

Sue Williamsová

„Věřím, že nic není nemožné, pokud se odvážíte snít, plánovat a jednat. 

Jsem obyčejná holka, která se odmítla vzdát svého snu“. Alyssa Azar je 

nezastavitelná. Když jí bylo pouhých osm let, prošla vyčerpávající stezku 

Kokoda Track jako nejmladší na světě. Ve 12 zdolala deset nejvyšších 

vrcholů Austrálie. Ve 13 vrcholu Kilimandžára. Nyní, v 19 dosáhla střechy 

světa: vrcholu Mount Everestu.

Inspirativní příběh, jak se obyčejná dívka z venkovského Queenslandu

dopracovala k výstupu na nejvyšší vrchol světa. Díky nadšení, odhodlání 

a nesmírné píli, a přestože ji dvakrát odvrátila smrtící lavina a podruhé 

ničivé zemětřesení, které ji málem připravilo o život. Nejmladší 

Australanka, které se podařil tento mimořádný výkon. Podělí se o vzrušující 

zážitky i srdcervoucí zklamání na cestě k dosažení cíle a vysvětlí, jak našla 

odvahu a motivaci pokračovat tváří v tvář nebezpečí a nepřízni osudu. 

Ukazuje, že můžeme dosáhnout čehokoli, pokud se odvážíme snít ve 

velkém.

Britská 
novinářka a 
spisovatelka 
žijící v Austrálii

V 19 letech 
nejmladší 
Australanka 
na Everestu

288 stran. PENGUIN AUSTRALIA 2016

Dívka, která vylezla na Everest: Alyssa Azar, nejmladší australská dobrodružka, která vylezla na Everest
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VI. 

Boj o život na Everestu

a další osudy



Maria Coffeyová *1952

Ve dvaceti letech se Cofeyová zamilovala do elitního himálajského horolezce Joea Taskera. 

Když Joe v roce 1982 zmizel s Peterem Boardmanem na SV hřebenu Everestu, Maria byla 

zdrcená. "Jeho smrt mi rozvrátila život," říká, "ale nakonec mnou otřásla." 

V roce 1989 vydala první knihu Fragile Edge: Loss on Everest (Křehká hrana: Ztráta na 

Everestu), která je popisem jejího vztahu s Joem Taskerem a její vlastní cesty na Everest po 

jeho smrti.

Autorka dvanácti 

mezinárodně 

vydaných

a oceněných knih, 

spolumajitelka 

společnosti 

zabývající se 

dobrodružným 

cestováním. 

“She is 

an adventurer 

in her own right..“

Fragile Edge: A Personal Portrait of Loss on Everest. Maria Coffey. 
Ballantine Books 1990, Mountaineers Books. 2000. 190 stran

Křehká hrana: Osobní portrét ztráty na Everestu.

https://www.youtube.com/watch?v=EplbB8mzsFk&ab_channel=SarahWilliams

Boardman Tasker Prize

for Mountain Literature

"Příběh Marie Coffeyové je zároveň 
hluboce osobním milostným 
příběhem i pronikavým pohledem do 
světa profesionálních horolezců. 
Taková jasnost a upřímnost se
v horské literatuře vidí jen zřídka."  
(Greg Child)

https://www.youtube.com/watch?v=EplbB8mzsFk&ab_channel=SarahWilliams


Maria Coffeyová *1952

Silná, působivá a důležitá kniha, odhalující cenu dalekosáhlých osobních důsledků 

extrémních dobrodružství. Intimní portrét dobrodružství a rozporuplné krásy, vášně

a zkázy této lákavé posedlosti. V rozhovorech s nejlepšími světovými horolezci nebo 

jejich vdovami a rodinami - Jimem Wickwirem, Conradem Ankerem, Lynn Hillovou, 

Joem Simpsonem, Chrisem Boningtonem,Edem Viestursem,Anatolijem Boukreevem, 

Alexem Loweem a mnoha dalšími - zkoumá, co nutí muže a ženy obětovat svůj život 

horám. Ptá se, proč svět navzdory nesčetným tragédiím stále chválí jejich výkony.

Autorka dvanácti 

mezinárodně 

vydaných

a oceněných knih, 

spolumajitelka 

společnosti 

zabývající se 

dobrodružným 

cestováním. 

“She is 

an adventurer 

in her own right..“

Where the Mountain Casts Its Shadow: 
The Dark Side of Extreme Adventure

266stran. St. Martin's Press 2007 Kde hora vrhá stín 
- Temná stránka 
extrémního 
dobrodružství

jak horolezecké tragédie ovlivňují pozůstalé 



Maria Coffeyová *1952

Objevitelé nekonečna: Tajný duchovní život extrémních sportovců 

a jejich odhalení o zážitcích blízkých smrti, psychické komunikaci 

a doteku s nadpozemským světem

Skutečné psychické zážitky, zážitky blízké smrti a paranormální zážitky se v tomto 

energickém pohledu na to, proč extrémní sportovci a horolezci podstupují rizika, 

která jim umožňují překonávat hranice vědomí, a s čím se při tom setkávají, 

snoubí s nejmodernějšími vědeckými poznatky a živými dobrodružnými příběhy.

Ve světě extrémních dobrodružných sportů, kde jde o život, existuje jedna věc, 
o které sportovci často mlčí: "zakázané" území paranormálních zážitků. Od prchavých 
okamžiků transcendence až po plnohodnotná setkání s duchy a všechno mezi tím –
vize, zážitky blízké smrti, psychická komunikace – mnoho extrémních sportovců zažilo 
tyto okamžiky spojení se záhrobím, ale zdráhají se o nich mluvit.

Explorers of the Infinite: The Secret Spiritual Lives od Extreme 

Athletes and What They Reveal About Near-Death Experiences, Psychic

Communication, and Touching the Beyond. 

Maria Coffey. 300stran. Tarcher Perigee 2008

mystické a paranormální zážitky horolezců



Lene Gammelgaardová *1961

Die letzte Herausforderung –
Wie ich die Tragödie am Mount Everest überlebte

Climbing High. Seal Press, Seattle, USA 1999 

Poslední výzva - Jak jsem přežila tragédii na Mount Everestu

"Od začátku jsme věděli, že si 

zahráváme se životem," 

přiznává Lene Gammelgaardová, která 

přežila tragickou expedici Scotta Fischera 

na Mount Everest v roce 1996. Dánka byl 

prvním Skandinávcem, který dosáhl 

nejvyššího bodu na Zemi. Netušila však, 

že ji čeká katastrofa: sněhová bouře 

připravila o život osm jejích společníků při 

sestupu. Jen díky své pevné vůli unikla 

Lene ledovému peklu. Tragédii v Himálaji 

přežila s těžkými omrzlinami. 

Její strhující vyprávění je jedním

z nejúchvatnějších a nejnapínavějších 

svědectví v horolezecké literatuře.

Lene 

Gammelgaardová

je dánská 

horolezkyně, 

spisovatelka 

a motivační 

řečnice. 

Ve filmu Everest

z roku 2015 ji 

ztvárnila dánská 

herečka Charlotte 

Bøving.
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VII. 

Horolezecká kronika

Himálaje



Elizabeth Hawleyová (1923-1918)

americká novinářka, 
kronikářka 
himálajských expedic 
v Káthmándú.

"Do důchodu odejdu, 
až když umřu. Možná 
to bude totéž," 
uvedla Hawleyová
ve své knize 
Nepálská scéna, 
sbírce měsíčních 
depeší, které psala do 
roku 2007.

Climbing database
https://www.himalayandatabase.com

The Himalayan Database: 

The Expedition Archives of Elizabeth Hawley
Richard Salisbury, Elizabeth Hawley. American Alpine Club., 2004ISBN 978-0930410995

podrobné horolezecké záznamy slouží jako evidence úspěšných výstupů, 

k hodnocení úspěšnosti a úmrtnosti horolezců 

Peak Hawley 6,182 m 
(2014) 

„Pokud jde o horolezectví, jsou ženy o světelné 
roky za muži.“

https://www.himalayandatabase.com/


The Himalaya by the Numbers
A Statistical Analysis of Mountaineering in the Nepal Himalaya, 1950-2019. Richard Salisbury, 
Elisabeth Hawley, Billi Bierling. 251 stran. The Himalayan Database A Non-Profit Organization Ann Arbor, Michigan. 2021

https://www.himalayandatabase.com/downloads/HimalayaByNbrs%20(1950-2019).pdf

▪ Nirvána horolezeckých dat pro zájemce o himálajské horolezectví

▪ Autory jsou dva z největších světových odborníků na horolezectví v Himálaji

▪ Údaje jsou prezentovány a analyzovány na základě tří různých expedičních 

období v himálajském horolezectví

▪ Doplněk k Himálajskou databázi

▪ Jaké jsou nejnebezpečnější vrcholy, na které lze v nepálském Himálaji 
vylézt? Které jsou nejbezpečnější? 

▪ Kdy je nejlepší roční období pro výstupy? 

▪ Na tyto a mnohé další otázky odpovídá tato komplexní statistická analýza 
horolezecké činnosti, výstupů a úmrtí v nepálském Himálaji. 

▪ Spoluautory knihy jsou Elizabeth Hawleyová, historička všech expedic za 
posledních 50 let v nepálském Himálaji, a Richard Salisbury, himálajský 
horolezec a počítačový analytik v důchodu z Michiganské univerzity

Himálaj v číslech: Statistická analýza horolezectví v nepálském Himálaji v letech 1950-2019

https://www.himalayandatabase.com/downloads/HimalayaByNbrs%20(1950-2019).pdf


Elizabeth Hawleyová (1923-1918) /Bernadette McDonaldová (1951)

Kanadská 
spisovatelka, 
horolezkyně. 

11 knih o 
horolezectví 

a horské kultuře. 
Bývalá ředitelka 

Banff Mountain Film 
Festival.

I'll Call You in Kathmandu: The Elizabeth Hawley Story

Zavolám ti do Káthmándú: Příběh Elizabeth Hawleyové

Wir sehen uns in Kathmandu. Bernadette MacDonald. 272 stran. Bergverlag  Rother 2005

Keeper of the Mountains: The Elizabeth Hawley Story
Strážkyně hor: Příběh Elizabeth Hawleyové Bernadette MacDonald. 328 stran. RMB | Rocky Mountain Books 

2012

Ačkoli Elizabeth Hawleyová nikdy na žádnou horu nevystoupila ani nenavštívila základní tábor 

Everestu, stala se nejdůležitější zapisovatelkou a inspirativní autoritou pro expedice, příběhy, 

výkony, skandály a katastrofy v nepálském Himálaji. Vzbudila respekt legendárních osobností, 

jako jsou Edmund Hillary, Reinhold Messner, Chris Bonington, Tomaž Humar a Ed Viesturs.

„O historii horolezectví v Himálaji, od 
prvního výstupu Hillaryho a Tenzinga na 

Mount Everest až po současnost, ví 
všechno jen jedna osoba: 

Elizabeth Hawleyová. 
(Reinhold Messner) 

významně zapsala
do historie horolezectví

B. MacDonald
Mountaineers 

Books 2005
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Horolezecké spisovatelky 

a spisovatelé o horolezkyních 

a horolezcích



Julia Hägeleová

Grenzgängerinnen: 20 Frauen über das Glück im Extreme

Skáčou z útesů, běhají ultramaratóny nebo lezou na sopky: portréty žen, které hledají
dobrodružství. Překonávají hranice, čelí strachu, zkouší něco, o čem nevědí, že dokážou.
Dvacet žen, největších dobrodružek naší doby: potápějí se bez kyslíku v Severním
ledovém oceánu, běhají po pouštích světa. Vyprávějí o své motivaci a psychických
výzvách při překonávání vlastních.

240 stran. Knesebeck 2012

Štěstí v extrému: 20 žen, které překročily hranici

Německá novinářka, 
spisovatelka, 
moderátorka. 
Při maturitě získala 
maximum bodů, 
sportovní extrémy 
raději přenechává 
jiným. Má ráda lehká 
protahovací cvičení a 
dlouhé túry s malým 
převýšením. 

Potápěčka z útesů Anna Baderová, ultramaratonkyně Anne-
Marie Flammersfeldová, dobrodružná fotografka Ulla
Lohmannová a potápěčka s apnoe Anna von Boetticherová,
a také Evelyne Binsacková, Anja Blachaová, Laura
Dekkerová, Sigrid Eichnerová, Angela Eiterová, Jacqueline
Fritzová, Silvia Furtwänglerová, Freya Hoffmeisterová Ute
Kranzová, Tamara Lungerová, Alexandra Mitschkeová, Edina
Müllerová, Olga von Plateová, Nina Schlesenerová a Julia
Wittigová. Jsou inspirací pro ženy a dívky, které milují sport
a dobrodružství, i pro všechny, kdo chtějí překonávat hranice
a dosahovat cílů.



Bernadette McDonaldová (1951)

Brotherhood of the Rope. The Biography of Charles Houston. 

Bratrstvo lana. Životopis Charlese Houstona Bernadette McDonald. Seattle, Washington: 

Mountaineers Books, Legends and Lore Series, 2007. 250 pages, paperback, CD of film

Bernadette McDonald. 352stran. Rocky Mountain Books 2011

vyšlo v češtině: Lezci svobody: Zlatý věk polského horolezectví 

Charles Houston (1913-2009) se proslavil jako lékař i horolezec. 

Vedl expedice na K2 v roce 1938 a 1953, byl průkopníkem výzkumu 

ve výškové fyziologii a medicíně

příběhy nejvýznamnějších polských horolezců, již dominovali 

himálajskému lezení od konce II. sv. války do začátku nového 

tisíciletí. Za jejich "zlatého věku" v 80. a 90. letech 20. století, 

navzdory ekonomickým a sociálním problémům, jako první 

zdolávali nejvyšší hory světa v zimě, včetně prvních zimních 

výstupů na Everest, Manaslu Dhaulagiri, Cho Oyu,

Kanchenjungu, Annapurnu a Lhotse. Avšak 80 procent 

nejlepších polských výškových horolezců zahynulo.

Freedom Climbers:
The Golden Age of Polish Climbing (Legends and Lore)

Winner –
Boardman 

Tasker 
Prize



Winter 8000: Climbing the World's Highest 

Mountains in the Coldest Season.

Bernadette McDonald. 272 stran. Mountaineers Books 2020

Winter 8000: In eisiger Kälte auf den höchsten Bergen der Welt. AS Verlag 2021

Bernadette McDonaldová (1951)

Kurtyka. Polská hvězda světového horolezectví
Art of Freedom. The Life and Climbs of Voytek Kurtyka, 2017).

Umění svobody. Život a výstupy Vojtka Kurtyky, 2017

Wojciech Kurtyka (*1947): polský horolezec, průkopník alpského 

stylu lezení na největších horách. V roce 2016 obdržel cenu

Piolet d´Or za celoživotní úspěchy v horolezectví. 

K roku 2019 se do Himálaje a Karákóramu v nejkrutějším ročním období 

vypravilo 178 expedic. Polský horolezec Voytek Kurtyka tuto praxi označil 

za umění trpět. 

Příběhy od sólového zimního pokusu francouzské horolezkyně Elisabeth 

Revolové na Makalu až po Američana Coryho Richardse

a jeho dramatický pokus na Gasherbrum II s proslulým italským 

horolezcem Simone Morem a kazašským drsňákem Denisem Urubkem

Bernadette McDonald.276stran.Jota Brno 2019



Bernadette McDonaldová (1951)

Tomaz Humar
Tomaž Humar (1969-2009), přezdívaný Gozdni Joža, byl slovinský horolezec.

Absolvoval přes 1500 výstupů a získal řadu horolezeckých a dalších ocenění, 

včetně Piolet d'Or v roce 1996 za svůj výstup Ama Dablam.

Do širšího povědomí se dostal v roce 1999 po svém slavném 

sólovém výstupu jižní stěnou Dhaulagiri, který je považován za jednu 

z nejsmrtelnějších cest v Himálaji s 40% úmrtností.

Při sólovém pokusu o výstup na Nanga Parbat v roce 2005 Humara uvěznily laviny 

a tající sníh ve výšce téměř 6 000 metrů. Po šesti dnech strávených ve sněhové jeskyni 

ho 10. srpna 2005 zachránila posádka vrtulníku pákistánské armády: Podplukovník Rašíd

Uláh Baig a major Chálid Amir Rana.

Dne 9. listopadu 2009 měl Humar, který podnikl sólovýstup jižní stěnou Langtang

Lirungu (naposledy na něj vystoupil v roce 1995), při sestupu nehodu. V den nehody byl 

v kontaktu s pracovníky základního tábora prostřednictvím satelitního telefonu a zdálo 

se, že je v kritickém stavu se zraněním nohy, páteře a žeber. Několik dní uvízl na hoře ve 

výšce přibližně 6 300 metrů, než bylo jeho tělo 14. listopadu 2009 nalezeno ve výšce 5 

600 metrů. (Wikipedie)

272 stran. Arrow 2009



Bernadette McDonaldová (1951)

Alpine Warriors [Alpští bojovníci]
Bernadette McDonald. 352 stran.Rocky Mountain Books 2015

Počátkem 70. let se horolezcům z 

Jugoslávie jim podařilo dosáhnout na 

osmitisícovky. Ačkoli se nejednalo o 

výhradně slovinské týmy, převažovali v 

nich - nikoli překvapivě - slovinští 

horolezci, neboť Slovinsko je obdařeno 

Julskými Alpami.

Slovinsko pokračovalo v tradici podpory 

horolezců a úspěch plodí úspěch. Do roku 

1995 byly všechny osmitisícovky vylezeny 

slovinskými týmy. A v následujících deseti 

letech některé z nejdramatičtějších 

a nejfuturističtějších výstupů uskutečnili 

slovinští horolezci. Kromě několika 

superhvězd zůstává většina těchto 

úžasných sportovců na Západě neznámá.



How to Climb Mt. Blanc in a Skirt: A Handbook for the Lady Adventurer

224 stran, St. Martin's Press 2011Mick Conefrey *1963

Jak vylézt na Blanc v sukni: Příručka pro dámy dobrodružky

Od využití velbloudího tuku ke zlepšení milostného života 
až po výstup na Everest bez kyslíku - živý vhled do často 
přehlíženého světa objevitelek. Kdo se převlékl za 
tibetského rolníka, aby prozkoumal Asii, a proč byste 
neměli pouštět gorilu do blízkosti své ložnice? Inspirativní 
příběhy slavných objevitelek, vtipné rady, jak se stát 
dobrodruhem - co dělat, když vás napadne krokodýl… 

Historie ženského objevování: 
horolezkyně jako Fanny Bullock
Workmanová a Annie Smith 
Pecková, námořnice jako Ann 
Davisonová a Naomi Jamesová, 
průzkumnice pouští jako Rosita 
Forbesová a Freya Starková, 
polární badatelky jako Ann 
Bancroftová a Pam Flowersová
a "africké královny" jako May 
French Sheldonová a Mary 
Kingsleyová. 

Spisovatel a filmař, 
horolezec; 

dokumentární 
filmy 

o himálajských
a arktických 
expedicích.



Frauen gehören nach oben

Die geheimen Ticks und Tricks reisender Frauen 

und Abenteurerinnen

Mick Conefrey *1963

Ženy patří na vrchol: Tajné triky žen a dobrodružek na cestách

Ženy byly vždy vynalézavé, když šlo o exotické výpravy –
ať už se vydávaly do cizích zemí samy, nebo aby nenechaly 
svého muže samotného. Mick Conefrey přináší zajímavé 
anekdoty o cestovatelkách do Asie, letkyních, pouštních 
turistkách a námořnicích.

„Jako filmaře i spisovatele 
mě fascinuje umění 
vyprávění. Rád vyhledávám 
dobré příběhy se složitými 
postavami, které řeší ještě 
složitější situace. Mou 
definicí dobrého dramatu 
je to, co se děje, když jsou 
lidé vystaveni tlaku, a 
objevování a horolezectví 
toho poskytují spoustu 
příkladů“

„Ženy patří na vrchol!" S tímto originálním sloganem se horolezkyni Arlene Blumové 
podařilo získat prostředky na první čistě ženskou expedici na osmitisícovku. 

• Jak porodit dítě na jižním pólu a výhody hedvábných 
punčoch při cestování? 

• "Jak stylově vypít šálek čaje při síle větru 10?" 

• zábavná čtenářská výprava po stopách legendárních 
dobrodružek a jejich malých tajemství

• ……

272 stran, Malik 2010



Michelle Paverová *1960

Thin Air: The most chilling and compelling ghost story of the year

Himálaj, 1935. Kangchenjunga. Třetí nejvyšší vrchol světa. Největší zabiják ze všech.
Pět Angličanů vyrazilo z Dárdžilingu, odhodláno zdolat posvátný vrchol. Ale odvaha
je může dovést jenom tak daleko - a hora není jejich jediným nepřítelem. Jakmile se 
dostaví horská nemoc a hrůzy extrémní nadmořské výšky, minulost odmítá zůstat
pohřbena. A pravda vás někdy neosvobodí. .

"Jednou v noci jsem nemohla usnout, a tak jsem ve své pracovně narazila na horolezecké
knihy a četla jsem až do pozdních hodin. Četla jsem o velkých himálajských výpravách
dvacátých a třicátých let: o horečce po vrcholu, o osamělosti ve vysokých polohách,
o deziluzi a strachu.
Na horách mohou být tragédie
minulosti až příliš přítomné.
Napadlo mě: Co když je tam duch?“

Britská spisovatelka

Řídký vzduch: Nejchladnější a nejnapínavější duchařský příběh roku

201 stran. Weidenfeld & Nicolson 2016



ŽENY V HOROLEZECTVÍ
jejich úspěchy a osudy v horách

a jejich díla v literatuře

MUDr. Ivan Rotman, 2022

IX. 

Ženy dobrodružky



Maria Coffeyová *1952

Silná, působivá a důležitá kniha, odhalující cenu dalekosáhlých osobních důsledků 

extrémních dobrodružství. Intimní portrét dobrodružství a rozporuplné krásy, vášně

a zkázy této lákavé posedlosti. V rozhovorech s nejlepšími světovými horolezci nebo 

jejich vdovami a rodinami - Jimem Wickwirem, Conradem Ankerem, Lynn Hillovou, 

Joem Simpsonem, Chrisem Boningtonem,Edem Viestursem,Anatolijem Boukreevem, 

Alexem Loweem a mnoha dalšími - zkoumá, co nutí muže a ženy obětovat svůj život 

horám. Ptá se, proč svět navzdory nesčetným tragédiím stále chválí jejich výkony.

Autorka dvanácti 

mezinárodně 

vydaných

a oceněných knih, 

spolumajitelka 

společnosti 

zabývající se 

dobrodružným 

cestováním. 

“She is 

an adventurer 

in her own right..“

Where the Mountain Casts Its Shadow: 
The Dark Side of Extreme Adventure

266stran. St. Martin's Press 2007 Kde hora vrhá stín 
- Temná stránka 
extrémního 
dobrodružství

jak horolezecké tragédie ovlivňují pozůstalé 



Vanessa O’Brienová *1964
Mountains Have No Ceilings:
What Sports Can Teach Us About Women’s Leadership

https://www.womenshistory.or
g/articles/mountains-have-no-

ceilings

Vanessa Audi Rhys O'Brien je 1. britská i americká horolezkyně na K2

(3.pokus v r. 2017), účastnice suborbitálních vesmírných letů, průzkumnice, 

autorka a bývalá obchodní ředitelka. V srpnu 2022 se Vanessa stala první 

ženou, která dokončila Explorers’ Extreme Trifecta – dosáhla extrémů na 

zemi, na moři i ve vzduchu poté, co minula Kármánovu linii ve vesmírné 
misi Blue Origin NS-22

Hory nemají žádné stropy. Co nás může sport naučit o vůdcovství žen

10.10.2018 

https://www.womenshistory.org/articles/mountains-have-no-ceilings


Koncem 19. století se objevila malá skupina objevitelek. Tři Britky, Američanka a Francouzka se
prodíraly Himálajem a Karakoramem, měsíce putovaly tropickými nížinami, podnikly průzkum
Tibetu. Nina Mazuchelliová, 1. žena ze Západu, která spatřila Everest, zorganizovala malou
expedici z Darjeelingu. Isabella Bird Bishopová napsala 9 knih o cestách na Havaj, do Skalistých
hor a napříč Asií do Tibetu. Alexandra David-Neelová ve svých 56 letech putovala 8 měsíců a
více než 2000 mil z Číny do Lhasy jako tibetská žebračka. Fanny Bullock Workmanová
vystoupala r. 1899 do 6401 m v Karákóramu. Annie Taylorová, křesťanská misionářka cestovala
v tibetském oblečení, aby přinesla Boží slovo do zakázané země Tibetu.

On Top of the World: Five Women Explorers in Tibet

Luree Millerová (1929-1996) a Madi Carlsonová 224 stran. Mountaineers Books 1984 Luree Miller
Spisovatelka a 
světoběžnce, 
presidentka
Society of Woman 
Geographers
spoluzaložila 
mezinárodní školu 
v Bombaji. 

Madi Carlsonová
předsedkyně 
správní rady 
Familybike
(propagace jízdy 
na kole jako 
prostředku k 
udržitelnému 
životnímu stylu).  
spoluzakladatelka 
Critical Lass 
Seattle.

Na vrcholu světa: Pět průzkumnic  v Tibetu
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X. 

Historie horské medicíny



Elisabeth Simonsová & Oswald Oelz

Elisabeth Simons (*1963), internistka a horolezkyně, 

s nadšením pro výškovou medicínu

Oswald Oelz (*1943) extrémní horolezec, expediční lékař 

a výzkum ve výškové fyziologii. Nejnáročnější vrcholy

a nejobtížnější trasy po celém světě

Kopfwehberge. 
Eine Geschichte der Höhenmedizin

176 stran. AS Verlag 2001

81 stran. Naturforschende Gesellschaft in Zürich 2001

Stručná historie výškové medicíny ve Švýcarsku

medicínsko-

historická kniha 

literatury faktu 

vypráví o objevu 

a výzkumu tohoto 

fenoménu od jeho 

počátků ve starověku 

až po současnost 

jazykem 

srozumitelným 

i laikům a s mnoha 

ilustracemi.

...nicht geschaffen für die Höhe. 

Eine kurze Geschichte der Höhenmedizin in der Schweiz
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XI. 

Příběhy expedic



Gertrude Reinischová *1952
1.Österreichische Frauenexpedition. Shisha Pangma

Vídeňská novinářka a horolezkyně Gertruda 
Reinisch-Indrichová vedla v roce 1994 
úspěšnou první ženskou expedici na Šiša
Pangmu - jednu ze 14 hor, jejichž vrchol je 
vyšší než 8000 metrů. Motto: "Žena má své 
místo na vrcholu".

Gertrude Reinisch
143 stran
Verlag Anton SChroll & Co. 
Wien und München. 1995

1. rakouská ženská expedice. Shisha Pangma

Novinářka
spisovatelka

a horolezkyně 

Dlouhou dobu bylo extrémní horolezectví 
vyhrazeno mužům. Teprve v roce 1994 se první 
rakouské ženy vydaly na expedici do Himálaje. To 
jim přineslo uznání, ale také skepsi a posměch 
v médiích.

Frauen am Dach der Welt - science.ORF.
https://science.orf.at/v2/stories/2867124/

https://www.youtube.com/watch?v=a7s
uTXSXMFE&ab_channel=DiadromIndrich

https://science.orf.at/v2/stories/2867124/
https://www.youtube.com/watch?v=a7suTXSXMFE&ab_channel=DiadromIndrich


Tents in the Clouds: 

The First Women's Himalayan Expedition

Monica Jacksonová a Elizabeth Starová, ArleneBlumová (předmluva)

Stany v oblacích: První ženská himálajská expedice

256 stran. 

England: 
Collins 
1956; Seal
Press, 1999

Monica Jackson 
(1920-2020), 
skotská socioložka, 
antropoložka, 
horolezkyně

Expedice tří britských žen do neprobádaných oblastí na hranicích Nepálu a 
Tibetu v roce 1955.

V roce 1955 v oblasti Jugal Himal vystoupily 
Monica Jacksonová, Elizabeth Starková a Evelyn 
Camrassová-McNicolová na nevylezený vrchol na 
hranici Nepálu a Tibetu. 
Pojmenovaly ho Gyalgen Peak (6705 m), podle 
svého vedoucího šerpy Mingmy Gualgena.

Evelyn Camrassová-McNicolová
(1927-2021) kapitánka ženského 
hokejového a plaveckého týmu, 
horolezkyně, gynekoložka

Elizabeth Stark 
(1923-2000) 
britská logopedka, 
odbornice na 
audiologii a řečové 
vědy, horolezkyněhttps://www.alpinejour

nal.org.uk/Contents/Co
ntents_1956_files/AJ61
%201956%2060-
62%20Jackson%20Scotti
sh%20Women's%20Exp
ed.pdf
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XII. 

Horolezkyně, fyziologie, 

psychologie a etika



Zwischen Flow und Narzissmus:
Die Psychologie des Bergsteigens

Druhé vydání bylo 
přepracováno
a doplněno
o dvojportrét polských 
extrémních horolezců 

Wandy Rutkiewiczové
a Jerzyho  Kukuczky.

Wanda Rutkiewiczová (1943-1992) – Manfred Ruoß

Psycholog 
psychoterapeut 
spisovatel  
horolezec

Zkoumání fenoménu horolezectví.

První část se věnuje psychologickým aspektům 
"normálního" horolezectví, motivovaného 
především volností a prožitky v přírodě, ale 
i touhou po výkonu.

Ve druhé části Manfred Ruoß zkoumá motivaci
a lidské propasti nejslavnějších extrémních 
horolezců 19., 20. a 21. století na  třinácti               
jednotlivých v krátkých životopisech sahají od 
Edwarda Whympera (prvního horolezce na 
Matterhornu) po Hermanna Buhla (prvního 
horolezce na Nanga Parbatu), od Ricarda Cassina
po Reinharda Karla, Andyho Kirkpatricka, Gerlinde 
Kaltenbrunnerovou, Stephana Siegrista a Ueliho
Stecka – všechny jsou založeny na vlastních 
reportážích.

Martin Ruoß. 305 stran
Hogrefe AG 2017



Vanessa Heggieová

Přednáší dějiny 

medicíny a vědy 

na Institutu 

aplikovaného 

zdravotnického 

výzkumu na 

Birminghamské 

univerzitě. 

Autorka A History 

of British Sports

Higher and Colder: A History of Extreme Physiology and Exploration
Vyšší a chladnější: Dějiny extrémní fyziologie a výzkumu.

První dějiny extrémní fyziologie, tedy studia lidského těla na jeho fyzických hranicích. Kapitoly 

zkoumají zásadní historické otázky vědy a ukazují, jak zdánlivě exotické lokality a experimenty 

přispěly k širším politickým a společenským posunům ve vědeckém myšlení dvacátého století.

Zaměřují se na práci v terénu, expedice a výzkumy a jsou alternativou k popisům dějin 

moderních věd o živé přírodě, v nichž dominují laboratoře. 

Připomínají příběhy přínosu žen, které byly někdy náhodou a někdy záměrně vymazány. 

Higher and colder: The success and failure of boundaries 

in high altitude and Antarctic research stations

263stran. University of Chicago Press 2019

Vyšší a chladnější: Úspěch a neúspěch hranic ve vysokohorských 
a antarktických výzkumných stanicích



Vanessa Heggieová

Přednáší dějiny 

medicíny a vědy 

na Institutu 

aplikovaného 

zdravotnického 

výzkumu na 

Birminghamské 

univerzitě. 

Autorka A History 

of British Sports

Mount Everest, amphetamines, and the ethics of experiment

Užívání amfetaminu si spojujeme spíše se závodním 

sportem než s horolezectvím, ale v roce 1953 členové 

expedice na Mount Everestu experimentovali s 

benzedrinem... a dávali ho Šerpům, když se vydávali na 

cestu při zdolávání smrtelně nebezpečného ledopádu 

Khumbu. (Vanessa Heggie 15.5.2013)

The first flight over Everest: a physiologist´s dream

Fotografie expedice lady Houstonové se staly přínosem až v r. 
1951, kdy je Michael Ward - pozdější lékař úspěšné expedice v r. 
1953 vyhledal v archivu Královské geografické společnosti, aby 
našel cestu na Everest. ...prozkoumal asi 3000 fotografií, získal 
informace pro cestu na vrchol ze Západního Cwm...  Z fotografií 
pořízených během expedic v letech 1921, 1935 a 1936, při "letu 
nad Everestem" Houston-Westland v roce 1933, při tajných 
letech nad Everestem v letech 1945 a 1947 a z fotografie 
pořízené Tilmanem v roce 1950. (Vanessa Heggie 3.4.2013)



„Jsem horolezkyně duší, 
zkoumám své pravé já 
prostřednictvím
lásky k matce přírodě.“

V roce 2014 dosáhla jako 
druhá Italka v historii 
horolezectví vrcholu K2,
a to bez kyslíku a bez nosičů. 
Je nejmladší ženou, která 
tuto horu zdolala a v roce 
2016 se pokusila o první 
zimní výstup

Od osamělosti k otevřenosti: Výklad emocí v horských sportech. 
Emocionálně-lingvistická analýza rozpravy s didaktickou implementací

Tamara Lunger
*1986 Bolzano:
horolezkyně
skialpinistka
dcera známého 
italského 
skialpinisty 
Hansjörga

Lungera

Diplomová práce pro získání akademického titulu Magistra filosofie (Mag. phil.), 2018

Julia Stauderová o Tamaře Lungerové

https://diglib.uibk.ac.at/ulbtirolhs/
download/pdf/2526930?originalFile
name=true

Výšková horolezkyně, 
vítězka skialpinistických 
soutěží si klade otázku: 
"Čeho budu ještě schopna 
dosáhnout, do jaké míry 
vydržím fyzickou a 
psychickou zátěž?".

https://tamaralu
nger.com/en/

K2: "I think I have found myself again" 

https://diglib.uibk.ac.at/ulbtirolhs/download/pdf/2526930?originalFilename=true
https://tamaralunger.com/en/


Researching Women in Mountaineering, United Kingdom
Dr. Jenny Hall, Dr. Adele Doran. Sheffield Halam University, 2020 
39 stran http://adeledoran.com/wp-content/uploads/2020/07/Researching-

Women-in-Mountaineering-UK-Report-2020-1.pdf

GENDER AND MOUNTAINEERING TOURISM

Gill Pomfretová, Adele Doranová a Jenny Hallová

https://jennyhallgeographer.com/
Adventure Tourism: The New Frontier

Dobrodružná turistika: Nová hranice

John Swarbrooke, Colin Beard, Suzanne Leckie, Gill 
Pomfret. 368 stran. Butterworth-Heinemann 2003

K ilustraci jsou použity mezinárodní případové studie, včetně: Turistika 
napříč Asií, Horolezectví ve Španělsku, Dovolená s pozorováním goril, 
Trekking na Mount Everestu, Zimní sporty (snowboarding, heli-skiing a 
jízda se psím spřežením) v Nové Anglii, Jízda na kajaku, raftu a horském 
kole v Jižní Africe, Vesmírná turistika v USA, Dovolená s potápěním a 
balíčky Outward Bound Mortlockovy 4 stadia dobrodružství (1984)

analýza vývoje a povahy 
dobrodružného cestovního ruchu

Sheffield Hallam 
University

https://jennyhallgeographer.com/
http://adeledoran.com/wp-content/uploads/2020/07/Researching-Women-in-Mountaineering-UK-Report-2020-1.pdf


O zdolání nejvyšší hory světa Mount Everestu 
se pokouší stále více horolezců.
Shromáždili jsme údaje z rozhovorů
a vypočítali pravděpodobnost zdolání vrcholu
a úmrtí v závislosti na věku a pohlaví horolezce
(2211 horolezců v jarních sezónách) v období
1990-2005.
Pravděpodobnost úspěšného výstupu na 
vrchol a úmrtí byla u mužů a žen podobná. 
Horolezci starší 40 let však mají sníženou
pravděpodobnost zdolání vrcholu a starší
60 let mají zvýšenou pravděpodobnost úmrtí, 
zejména při sestupu z vrcholu. 
Na Mount Everestu se fenotypová selekce zdá
být slepá vůči pohlaví, ale zvýhodňuje mladé
horolezce.

Vliv věku a pohlaví na úspěch 
a úmrtnost horolezců na Mount 

Everestu



Evaluating Risk Perception based on Gender Differences for Mountaineering Activity 

The 2nd International Conference on Energy, Environmental 
and Information System (ICENIS 2017)

Abstrakt

V letech 2003-2012 bylo v horolezectví 26 úmrtí

ročně. Počet zahynuvších žen byl výrazně nižší

než počet mužů (3,5 úmrtí mužů na jednu ženu). 

Analýza rozdílů ve vnímání rizik v závislosti na 

pohlaví a doporučení pro prevenci nehod.  

Účastnilo se 200 respondentů (100 mužů a 100 

žen). Výsledek studie ukázal, že vnímání rizika

je u žen vyšší než u mužů,  (p=0,019). 

Doporučuje se rozvíjení pozitivního mentálního

postoje, uvědomování si rizik, která existují

v přírodě, provádění kognitivně behaviorální

terapie (KBT) ke zvýšení povědomí o vlastní

bezpečnosti, výuka v horolezecké škole

a využívání instruktorů k výuce o bezpečnosti

při outdoorových aktivitách. 

Novie Susanto, Susatyo Nugroho W.P, Ega Rizkiyah

Hodnocení vnímání rizik na základě genderových rozdílů u horolezeckých aktivit 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183109028

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183109028


https://www.psychologytoday.com/us/blog/in-the-mountains/201910/are-
female-mountaineers-better-decision-makers

Are Female Mountaineers Better Decision-Makers?
A pro weighs in on gender differences at high altitude

Ned Morgan

Rozdíly v tom, jak se ženy a muži rozhodují ve stresu, jsou již známy dlouho*. 
Muži mají tendenci dělat ve stresu neuvážená rozhodnutí, zřejmě vedeni
možností větší odměny.

*Both Risk and Reward are Processed 

Differently in Decisions Made Under Stress

Mara Mather and Nichole R. Lighthall. Curr

Dir Psychol Sci. 2012 Feb; 21(2): 36–41

Jeden z předních světových horolezců a průvodců Adrian Ballinger ví, jak 
dobrá či špatná rozhodnutí ovlivňují výsledky na nejvyšších horách světa: 
„Ve vysokých nadmořských výškách se lépe rozhodují ženy." Jeho Alpenglow 
Expeditions podpořila svůj první ženský tým. "Během mnoha let jsem
vypozoroval, že mnoho klientů mužů je mnohem více svázáno svým egem. 
Nejsou tak dobří v naslouchání svému tělu. A ve výšce to znamená, že jdou
o něco rychleji, než by měli, a nemusí si vzít den odpočinku. Možná nesestoupí
níže, když by měli. A ve velkých horách se nemůžete zotavit. Vidím, že ženy
mají tendenci naslouchat svému tělu a více respektovat to, co jim tělo říká."
„Viděl,jsem to znovu a znovu se svou partnerkou Emily Harringtonovou. 
„S velmi malým egem ví, kdy potřebuje zpomalit. A to se jí osvědčilo a dodalo jí
to sílu být úspěšná v den výstupu na vrchol."

britsko-americký 

certifikovaný horský 

průvodce IFMGA/AMGA, 

certifikovaný od 

American Mountain 

Guides Association 

a sponzorovaný 

horolezec a lyžař. 

Ballinger je zakladatelem 

a generálním ředitelem 

společnosti Alpenglow
Expeditions

Rozhodují se ženy lépe? Profesionál se zamýšlí nad rozdíly mezi pohlavími ve 
vysokých nadmořských výškách.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/in-the-mountains/201910/are-female-mountaineers-better-decision-makers
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mather%20M%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lighthall%20NR%5BAuthor%5D


Are Female Mountaineers Better Decision-Makers?
A pro weighs in on gender differences at high altitude

Ned Morgan

Carla Perezová *1982

Ekvádorská 
horská 
vůdkyně, první 
Jihoameričank
a na Everestu 
bez umělého 
kyslíku

"V ženském týmu cítím jinou dynamiku. Cítím menší tlak na to, abych musela "něco" 
předvést, abych byla oceněna, což je v týmu mužů, kde obvykle všichni soutěží o to, 
kdo je nejlepší nebo nejsilnější, velmi časté. 
V ženském týmu je snazší být sám sebou - citlivý, milý atd. -, ale zároveň mít odhodlání 
a sílu dosáhnout svých cílů. Nemohu říct, že by čistě ženský tým byl lepší než smíšený 
tým. Mám ráda obojí a troufám si říct, že lezení ve smíšených týmech je nejlepší, 
protože mám pocit, že pokud všichni členové zvládnou své role se správnou emoční 
inteligencí, můžeme dosáhnout dokonalé rovnováhy ženského a mužského, a to je 
optimální pro dosažení jakéhokoli velkého cíle." "Mohla bych říct, že ženy jsou obecně 
vnímavější a citlivější. Ale mám pocit, že tyto vlastnosti vycházejí spíše ze stupně 
"probuzení" každé lidské bytosti. V horách i v životě jsem poznala muže i ženy s těmito 
vlastnostmi nebo bez nich.

https://www.psychologytoday.com/us/b
log/in-the-mountains/201910/are-
female-mountaineers-better-decision-makers

Rozhodují se ženy lépe? Profesionál se zamýšlí nad rozdíly mezi pohlavími ve vysokých 
nadmořských výškách.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/in-the-mountains/201910/are-female-mountaineers-better-decision-makers


Vanessa O’Brienová *1964
Mountains Have No Ceilings:
What Sports Can Teach Us About Women’s Leadership

https://www.womenshistory.or
g/articles/mountains-have-no-

ceilings

Vanessa Audi Rhys O'Brien je 1. britská i americká horolezkyně na K2

(3.pokus v r. 2017), účastnice suborbitálních vesmírných letů, průzkumnice, 

autorka a bývalá obchodní ředitelka. V srpnu 2022 se Vanessa stala první 

ženou, která dokončila Explorers’ Extreme Trifecta – dosáhla extrémů na 

zemi, na moři i ve vzduchu poté, co minula Kármánovu linii ve vesmírné 
misi Blue Origin NS-22

Hory nemají žádné stropy. Co nás může sport naučit o vůdcovství žen

10.10.2018 

https://www.womenshistory.org/articles/mountains-have-no-ceilings


Rozenn Martinoiaová

Ženské horolezectví a neshody v profesi horského vůdce
„Nemyslete si, že byl průvodcem pro dámy"

Hory jsou místem ekonomické aktivity - práce pro průvodce a místem zábavy
a odpočinku pro jejich klienty. Pro každého z nich však hory zůstávají prostorem
pro společenský život, sociální vztahy, včetně genderových. Článek se zaměřuje na
ambivalentní roli ženy, klientely v konstrukci genderové profesní identity horských
průvodců a průvodkyň. V rámci profese normalizované mýtem maskulinity, mohou
klientky vskutku vysílat disonantní signály: na jedné straně umožňují prezentaci
očekávaných znaků, na druhé straně mohou symbolizovat feminizaci profesních
dovedností, což v praxi v hierarchii pohlaví stigmatizuje. Etnografické šetření
vyzdvihuje zejména význam mužského průvodcovského mýtu, který normuje
interakce mezi průvodci v rámci profesní skupiny. Ukazuje, proč a jak průvodci
zachovávají tvář před svými kolegy.

Profesorka ekonomie 
na Université Grenoble 
Alpes, horolezkyně, 
výzkum profese 
horských vůdců

https://www.researchgate.net/institution/Universite_Grenoble_Alpes


Gender Equity in Membership, Leadership, and Award
Recognition in the Wilderness Medical Society
Sarah M. Schlein, MD; Neal W. Pollock, PhD; Natalya E. Polukoff,
BS, BA; Alainna B. Brown, BA, NREMT;
Alicia Byrne, BA; Linda E. Keyes, MD
WILDERNESS & ENVIRONMENTAL MEDICINE 2022; 33(3): 275–83

Gender Distribution Associated With the Journal
Wilderness & Environmental Medicine
Linda E. Keyes, MD; Sarah M. Schlein, MD; Alainna B. 
Brown, BA, NREMT; Natalya E. Polukoff, BS, BA; Alicia 
Byrne, BA; Neal W. Pollock, PhD
WILDERNESS & ENVIRONMENTAL MEDICINE 2022; 33(3): 
267–74

GENDER AND MOUNTAINEERING TOURISM



ŽENY V HOROLEZECTVÍ
jejich úspěchy a osudy v horách

a jejich díla v literatuře

MUDr. Ivan Rotman, 2022

XIII. 

České 

alpinistky a horolezkyně



Wikipedie 27.2.2022
Kategorie: České horolezkyně

Soňa Boštíková Sylva Kysilková

Alena Čepelková Rúth Lányová

Karolina Grohová Blanka Nedvědická

Markéta Hanáková Zorka Prachtelová

Zuzana Hofmannová Vlasta Štáflová

Lucie Hrozová Klára Kolouchová

Renata Chlumská Věra Komárková

Vlasta Štáflová Alice Korbová

Helena Šťastná Věra Kotasová-Kostruhová

Dina Štěrbová

Barbora Kramářová 

Československé expediční 

horolezkyně v běhu 

každodennosti od počátků

tzv. normalizace do roku 1989 

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/75064

Diplomová práce 2015. 157 stran 

REDAKČNĚ UPRAVENÉ PŘEPISY 
ROZHOVORŮ: 

Lenka Benešová, Alena Čepelková,

Blanka Nedvědická, Jana Nosková, 

Marta Špakulová, Dina Štěrbová

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/75064


O výstavě v Rubešově galerii (dnes Galerie Václava Špály) na Národní třídě v roce 1917 

napsala Růžena Jesenská (1863-1940), česká básnířka a spisovatelka, v Ženském světu: 

„Padesát olejů Marie Chodounské má skoro výhradně totéž charakteristické stigma: silně 

nanesené, svítící barvy, kontrasty barev spojené ve zvučný akord, někdy až odvážně, jako 

v jeřábech, rudá se zelení a jasnou modří plujících oblak, a přece i v oné aleji jeřábové 

přesvědčí nás tolik pravdivost hýřící přírody, v niž je umělkyně ponořena celou duší“ (43).

Marie Chodounská (1871-1922), česká malířka hor

Marie Chodounská prochodila se svým otcem profesorem MUDr. Karlem Chodounským 

slovinské hory všemi směry. V Alpském věstníku jsou zaznamenány výstupy na Prestreljenik

v Kaninské skupině (Monte Forato, 2499 m n. m.) na dnešní slovinsko-italské hranici, v roce

1907 Špik (2472 m),.. V roce 1909 se uskutečnila v soukromé galerii – v Topičově
salonu na pražské Národní třídě - první souborná výstava
obrazů Marie Chodounské, dcery profesora Chodounského:
„… někteří kritikové vidí ve výtvorech sl. Chodounské právem sílu, na jakou 
nebýváme u malířek zvyklí… U malířů – mužů dopadají hory jinak…. Nás, 
kteří se touláme léta po horách, těší, že mnohé jsme viděli a procítili vskutku 
tak, jak nám to sl. Chodounská podává na obraze, a jsou to již ssutky pod 
Kočnou, jezero Splevta, větrný mlýn nad Jezerem anebo zasněžené pole za…. 

Profesor MUDr. Karel Chodounský (1843-1931) – I. část: alpista ve Slovanských horách. Ivan Rotman, 

Jaroslav Novák. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2022, v tisku

Podvečer v horách U jezera



(1907-1945)
česká 

spisovatelka 

pohádek 

a dívčích 

románů, 

publicistka, 

horolezkyně 

a manželka 

malíře 

Otakara 

Štáfla

Štáflovi jezdili často na horské túry do Vysokých Tater, kde 

manžel maloval mnoho obrazů a ona sama se věnovala 

horolezeckým Byla členkou slovenského horolezeckého spolku 

JAMES. Na Hrubé Skále lezla za druhé světové války s Joskou 

Smítkou.

Od 1. dubna 1929 byli nájemci chaty u Popradského plesa. 

Iniciovali vznik Symbolického cintorína pod západní stěnou 

Ostrvy. Zahynuli 14.2.1945, kdy byl ateliér v Praze 

při leteckém útoku spojenců zasažen bombou.

Vlastina stěna v oblasti Srbsko u Berouna a Věž Vlasty 

Štáflové v Českém ráji. Dlouho se udržel název skalní 

jehly Věž Vlasty ve Vysokých Tatrách (Ihla v Patrii). [Wikipedie]

Vlasta Štáflová Trojice českých přátel Vlasta Štáflová - Karel Čabelka -

Jan Šabata se vydala do jižní stěny Volí věže. 

Horolezci vyrazili 9. července roku 1935. 

Vybrali volnou linii, která časem získala jméno po 

jediné ženě v lezeckém družstvu. Dnes se jí 
neřekne jinak než Štáflovka. [horydoly.cz]

Za svůj krátký život napsala více než 20 knih.
Životní příběh této ženy se stal předlohou filmu 

Tenkrát v ráji. Karel Čabelka



Rúth Lányová *1925 a Helena Šťastná (1920-2016)

Druhý výstup absolvovala 28. ledna 1948 spolu s čs. 

cestovateli Miroslavem Zikmundem a Jiřím Hanzelkou, kteří 

se zde zastavili na výpravě po Africe s automobilem Tatra 

T87. Spolu s nimi vystoupili také v keňském Nairobi usídlení 

Češi grafička Helena Šťastná a cestovatel Stanislav 
Škulina. Na vrcholu vztyčili československou vlajku.

Jiří Hanzelka, Helena Štastná, Miroslav Zikmund 
a Ruth Lanyová. Autor: Profimedia.cz

Taken by Muhammad Mahdi Karim

Rúth Salt-Lányová (roz. Lányová) byla česká hoteliérka ) 

a amatérská horolezkyně z původně uherského šlechtického 

rodu Lányů, usazená v Marangu u jezera Tanganika na 

území dnešní Tanzanie. V 16 letech, r.1941, vystoupila jako 

první Evropanka, a jako nejmladší žena vůbec, na vrchol 
Kilimandžára (5895 m).

Helena Šťastná (dříve Lukešová, rozená Bübelová) 

byla česká cestovatelka, grafička, fotografka a amatérská

horolezkyně, 1947-1953 usazená v Nairobi v Britské 
koloniální Keni. 

https://www.lidovky.cz/domov/miroslav-zikmund-
umrti.A211202_113050_ln_domov
_kov/foto/LUH8fd263_profimedia_0157334354.jpg

http://www.profimedia.cz/
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Muhammad_Mahdi_Karim
https://www.lidovky.cz/domov/miroslav-zikmund


https://www.csfd.cz/film/852208-fejeton-ze-skal-a-kameni/galerie/

Sylva Hnátková – Kysilková (1931-2013)

zdravotní sestra, 

figurantka na 

geodézii, kustodka 

v litoměřické 
galerii,…

Přelezla mnoho obtížných výstupů ve Vysokých Tatrách a Alpách. R. 1958 s Ladislavem 
Veselým a Milošem Albrechtem v Tatrách zdolala Žlutou stěnu Korosadowiczovou cestou. 
Byla průkopnicí lezení v samostatném ženském družstvu a s Alenou Čudovou a Věrou 
Juránkovou podnikla v Tatrách nejtěžší ženské výstupy své doby, často první ženské zimní 
výstupy, např. 1965 Stanislawského komín (Weberovku) v severní stěně Malého Kežmarského 
štítu a zimní přechod hlavního hřebene Vysokých Tater s Jiřím Šmídem, Josefem Rybičkou 
a Janem Čupelem (1974). 
1982 zakončila svou lezeckou kariéru: free solo Orlowského cesty v Západní Lomnici.
V roce 1966 vylezla severní stěnou Matterhornu a v roce 1976 spolu s Jiřím Šmídem, Josefem
Rybičkou a Petrem Placheckým vytvořila v severní stěně Eigeru novou cestu nazvanou 
Československá direttissima [Wikipedie, Horydoly.cz]
K osmdesátým narozeninám si nadělila výstup
na Milešovku. 
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/06/Kysilkova-med.pdf

https://stara.emontan
a.cz/sylva-kysilkova/

Fejeton ze skal a kamení

https://www.csfd.cz/film/852208-fejeton-ze-skal-a-kameni/galerie/
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/06/Kysilkova-med.pdf
https://stara.emontana.cz/sylva-kysilkova/


československá 

horolezkyně 

slovenského původu, 

která zdolala dvě 

osmitisícovky, Čo Oju a 

Gašerbrum II. Se svým 

mužem Otakarem 

absolvovala vodácké 

expedice na Sibiř a do 

Kanady a USA . Od 

roku 2006 se věnuje 

humanitárnímu projektu 

v pákistánské provincie 
Gilgit-Baltistán

Dina Štěrbová *1940

Touhy a úděl: první ženy na osmitisícovkách

Dina a Otakar Štěrbovi, 2014, 1. vydání, 347 stran

https://youtu.be/1PVUDa1EsD4

https://www.czechhospital.cz/imag
es/2019/Arandu2019/44-47.pdf

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2705891-zivoty-v-
pakistanskych-horach-pod-k2-zachranuji-cesti-horolezci

https://youtu.be/1PVUDa1EsD4
https://www.czechhospital.cz/images/2019/Arandu2019/44-47.pdf
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2705891-zivoty-v-pakistanskych-horach-pod-k2-zachranuji-cesti-horolezci


Průkopnice ženského 

horolezectví, profesorka 

přírodních věd

a významná botanička.

1968: emigrovala do USA

1967: expedice Šlápoty: 

se třemi 3 horolezkyněmi 

pěšky na letní olympiádu 
v Mexiku

Věra Komárková (1942-2008)

V roce 1976 zdolala nejvyšší horu Severní 
Ameriky Denali.

Odhodlání Komárkové mělo velký podíl na tom, že 
15. října 1978 vystoupily dvě ženy 8091 m vysokou 
Annapurnu, když spolu s Irene Millerovou stanula 
na vrcholu nejsmrtonosnější osmitisícovky světa 
a přinesla úspěch americké ženské himálajské 
expedici v roce 1978. Na vrchol je doprovázeli dva 
Šerpové.

"Uměla být nehorázně přímočará, měla smysl
pro humor, fatalistické sklony a vysokou míru
poctivosti.“ (Irene Miller)

S Dinou Štěrbovou jako první ženy pak 13.5.1984,
účastnice velmi skromné, pouze dvoučlenné, 
úspěšné horolezecké výpravy dosáhly na vrcholu 
šesté nejvyšší hory světa Čo Oju.

https://www.adventure-journal.com/2022/06/historical-badass-climber-
vera-komarkova/

Šlápoty 1968: Věra 
Komárková, Květa 
Tarantová, Zdena 
Opatrná a Jarmila 
Očásková

https://www.adventure-journal.com/2022/06/historical-badass-climber-vera-komarkova/


Jako první rodilá Češka zdolala Mount Everest (2007) a v r. 2019 jako první 
Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupila i na 2. nejvyšší horu světa –
na nebezpečnou K2. Její výstup na „Ká Dvojku“ představuje nejen 
nebývalý sportovní výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdolné vůle, 
touhy a úsilí dosáhnout vysněného cíle. Co pohání ženu, manželku
a matku dvou dětí do souboje s obávaným zabijákem? Kam až dosahuje 
právo splnit si svůj osobní sen? Mohou být vlastně ženy při jeho plnění 
stejně sobecké jako muži? Odpověď na otázky a pohled na jedinečnou 
cestu až na vrchol K2 přináší dokument

https://www.csfd.cz/film/816135-k2-vlastni-
cestou/prehled/

Klára Kolouchová *1978

2005 Aconcagua
2006 Čo Oju
2007 Mount Everest
2013 Denali
2013 Elbrus
2019 Kančendženga
2019 K2

https://www.csfd.cz/film/816135-k2-vlastni-cestou/prehled/


Zuzana Hofmannová (1959-2012)
Patřila k nejúspěšnějším českým horolezkyním v 80.letech 20. století, kdy se 
spolu s Alenou Stehlíkovou (AlenaČepelková) zařadila do evropské špičky 
alpského horolezectví. Začínala na pískovcích Labského údolí, kde vyváděla 
cesty klasifikace až VIIIb, ve Vysokých Tatrách absolvovala do roku 1988 přes 
100 výstupů. Po roce 1989 se začala věnovat výškovému horolezectví, které 
skromně nazývala vysokohorskou turistikou a se čtyřmi osmitisícovkami na 
kontě patří i v tomto oboru mezi nejúspěšnější české ženy. Nevrátila se ze 
svého posledního vrcholu, Broad Peaku, na který vystoupila 31. července 2012.
Pamětní cedulky má umístěné na masivu pod věží Císař v Ostrově a také na 
Památníku horolezců v Tisé. (Wikipedie)



Jedna z nejúspěšnějších horolezkyň v 80. letech 20. století. Leze 
od roku 1973: výstupy ve Vysokých Tatrách i na pískovci 
a sportovní cesty v zahraničí, později hlavně výstupy ve vysokých 
horách a lezení v ledu. Za dva výstupy v čistě ženské dvojce se 
Zuzanou Hofmannovou obdržela ocenění "Výstup roku 
s hvězdičkou“ a v roce 1984 titul mistryně sportu v horolezectví. 
Mapuje historii českého horolezectví, publikuje…

Alena Čepelková *1953

1978 Kežmarský štít, Kútom stěny (zima), Julské Alpy: Šite – přímá cesta

zářezem, Travnik – Aschenbrennerova cesta. 1979 Petit Dru – Americká

diretissima, Mt.Blanc du Tacul – Gervasutiho pilíř. 1981 – Kavkaz: 1. ženský

výstup klasifikace 5B na Kavkaze, Chergiani na Ťuťu, Petit Dru – Harlin. 1982 Piz

Gemelli – Žehlička, Piz Badile –Anglická cesta, Adršpach: Milenci –Cesta

slunečního svitu, Wetterhorn – přímý Z pilíř. 1983 Pamír: Pik Četyrjoch, Pik

Koržeňěvské,Pik Komunizmu. 1984 Dolomity-Cima della, Himálaj: expedice na

Dhaulágirí. 1985 Pyreneje, Ordesa: La Fraucata – Diedro Alicantropia VI, Picos

de Europa: Naranjo del Bulness – Via Murciana VI A2. 1988 Fanské hory:

Čapdara – Sfinga. 1989 Vysoké Tatry: Lapiňského komín (zima), Ak-su:

Petrograděc. 1992 Yosemite: Astronman 5.11c, Bergell: Piz Badile. 2001 Bergell:

Piz Badile. 2002 Himálaj: expedice Talung. 2003 Bergell: Piz Badille – Diritto

D'autore. 2004 Himálaj: expedice Talung 2007 Gasherbrum I. 2008 – Mt.

Damavand, Írán. 2010 Lofoty: Presten, Vestpillaren VI. 2011 – Riglos: La Visera,

Moskitos 6b. 2012 – Ecrins: Auguille Dibona, Visite Obligatoire 6a+. 2013 Wadí

Rum: Jebel Rum – The Pollar of Wisdom, Abu Aina Towers. 2014 Bergell - Piz

Gemelli - Žehlička V. 2015 - Dolomity - Tofana di Rozes - Primo Spignolo V+

Wikipedie 27.8.2022,výběr



Blanka Nedvědická *1962

česká horolezkyně, sportovkyně, 
učitelka v indické škole (Sluneční 
škola v Kargyaku, indický 
Himálaj ve výšce přes 4000 m 
n.m.), regionální politička, řídí 
Geopark Český ráj (2021)

Vrcholy Cima del Madonna, Huascarán, Pik 

Komunizma či Chan Tengri. Horolezeckou 

kariéru r. 1988 přerušila po tragické expedici 

na Annapurnu, při níž zahynul 

spolulezec MUDr. Jiří Pelikán. R. 2006 se 

opět vrátila k horolezectví. Z původně 

plánované expedice na K2 sešlo, 

Nedvědická však zdolala vrchol Denali.

Blanka Nedvědická - horolezkyně a cestovatelka

29. říjen 2012 Host Dopoledního expresu

https://sever.rozhlas.cz/blanka-nedvedicka-horolezkyne-a-cestovatelka-6843814

2008 - hřeben k nejvyššímu 

postupovému táboru, Mount 

Mc Kinley.

(Archiv B. Nedvědické)

https://www.nasejabloneck
o.cz/sem/fotogalerie/index.
php?aktualitaId=5407

https://sever.rozhlas.cz/blanka-nedvedicka-horolezkyne-a-cestovatelka-6843814
https://www.nasejablonecko.cz/sem/fotogalerie/index.php?aktualitaId=5407


Blažena Karasová (1922-2014) https://lideahory.cz/clanek/bláža-karasová-–-legenda-

českého-horolezectví-12-7-1922-–-17-4-2014 

Čestná členka Českého horolezeckého svazu Blažena Karasová, rozená Cvrková, byla přední 
československou horolezkyní 50. let minulého století. Začínala lézt za 2. světové války na 
pískovci s Joskou Smítkou. Je po ní pojmenována Blážina stěna ve skalní oblasti Srbsko na 
Karlštejnsku. Ve Vysokých Tatrách má na kontě 225 výstupů (94 zimních) a 4 prvovýstupy. 
Velmi aktivně se stavěla k otázkám samostatného ženského lezení - absolvovala například 
přechod hlavního hřebene Vysokých Tater v čistě ženském družstvu a byla vedoucí a trenérkou 
ženského reprezentačního družstva. Reprezentantka Československa v letech 1951-1954 
a nositelka tehdy udělovaného titulu "mistryně sportu“ působila dále v Rile, Julských Alpách, 
Pyrenejích, ve Walliských Alpách a na Kavkaze, kde se jí v roce 1959 podařil traverz Ušby. 
Pracovala i jako funkcionářka v různých komisích horolezeckého svazu, zejména komisi žen. 
Bláža uměla překročit bariéry socialistického sportu svým působením v mezinárodním 
ženském horolezeckém spolku RHM (Randes-vous-Haute-Montagne) založeném ve Švýcarsku 
v roce 1960, kde díky její autoritě získané sportovním umem a utvořeným kontaktům byly 
československé lezkyně prakticky jedinými pravidelnými účastnicemi akcí tohoto spolku 
z východní Evropy.
[redakce lidé&HORY Bláža Karasová – legenda českého horolezectví (12. 7. 1922 – 17. 4.2014)]

Kreslířka, zaměstnaná v Archeologickém ústavu ČSAV. Ilustrovala řadu knih, mezi 

jinými Dostálův Botanický klíč, Květenu ČSSR, lékařské učebnice nebo Kuttovu
Horolezeckou abecedu

https://lideahory.cz/clanek/bláža-karasová-–-legenda-českého-horolezectví-12-7-1922-–-17-4-2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_akademie_v%C4%9Bd


https://www.horolidi.cz/svet/prin

cezny-na-broad-

peaku/?fbclid=IwAR2iVgMhro7

qhOU8xpkNqD__GcipZKCkET

CLxBb69rgK81Rut2SPJLdhQP
Y 

„Karolínu Grohovou a Katku Mandulovou jsme v minulosti 

už vyzpovídali. Nyní holky spojily síly a vydaly se na 

pákistánskou osmitisícovku Broad Peak, která je 

dvanáctou nejvyšší horou světa. Jak jim to společně šlo? 

Kde se zrodila myšlenka vyrazit společně? A proč 
nakonec každá skončila v jiné výšce?“ 

http://www.lezec.cz/clanek.php?key=17307&nazev=kaja_grohova_a_
katka_mandulova_o_expedici_na_broad_peak_2022

https://youtu.be/B-t3X7sPasQ

Karolína Grohová (*1990) a Kateřina Mandulová

Na cestách strávila více než 
tři roky života. Stopem 
procestovala Rusko, americký 
západ a jihoamerické 
Altiplano, Tibet, Pákistán, 
Gruzii, Turecko a celou 
Evropu.
Lezla v Tian Shanu, 

na Pamíru, v Cordillerách, 

ve východním Tibetu

Kateřina Mandulová

Karolína Grohová 

Skialpinistka
horolezkyně 

běh na lyžích

Právnička 
cestovatelka

Kája Grohová a Katka Mandulová

o expedici na Broad Peak 2022 rozhovor

R. 2018 absolvovala expedici

Kyrgyzstánem a Čínou, na 

skialpech na vrchol Muztag

Ata (7546 m). 2019: expedice 

do Peru, Chopicalqui (6354 m) 

a Huascarán (6768 m). 

Fotografie v knize Libora Duška 

„Peru 1970: „Čeští horolezci pod 

Huascaránem“.

https://www.horolidi.cz/svet/princezny-na-broad-peaku/?fbclid=IwAR2iVgMhro7qhOU8xpkNqD__GcipZKCkETCLxBb69rgK81Rut2SPJLdhQPY
http://www.lezec.cz/clanek.php?key=17307&nazev=kaja_grohova_a_katka_mandulova_o_expedici_na_broad_peak_2022
https://youtu.be/B-t3X7sPasQ


Lucie Hrozová *1988
česká horolezkyně a reprezentantka v závodním lezení, která patří mezi 

světovou elitu v lezení mixových a drytoolingových cest na skalách. 

Světových výkonů dosáhla i v závodním ledolezení, získala 14 medailí 

ze Světového poháru. Tituly Mistryně České republiky ve všech pěti letních 

i zimních disciplínách závodního lezení. Věnuje se též lezení v horách od 

alpské klasiky po extrémní výkony v Alpách či Vysokých Tatrách převážně 

s Mirkem Matějcem. Klasické túry leze také se svým otcem a trenérem, 

Liborem Hrozou starším. Její bratr Libor Hroza ml. patří mezi elitu v závodním 

lezení v disciplíně lezení na rychlost (speed climbing). Její nejsilnější stránkou 

je přelézání těžkých mixových cest na skalách. 

Je první ženou v historii, které přelezla cestu obtížnosti M14 a v roce 2016 

překonala další historický mezník prvopřelezem nové cesty Saphira ve Vailu
v USA, pro kterou navrhla obtížnost M15-. (Wikipedie)

projektová koordinátorka

https://youtu.be/RXDEYw-Ccp0 Arachnofobie Xb, Ostašhttps://www.prosport.cz/2019/04/09/lucie-hrozova/

https://www.youtube.com/watch?v
=EuDFpFjNplg&ab_channel=RadekJ
aro%C5%A1

https://youtu.be/RXDEYw-Ccp0
https://www.prosport.cz/2019/04/09/lucie-hrozova/
https://www.youtube.com/watch?v=EuDFpFjNplg&ab_channel=RadekJaro%C5%A1


Soňa Boštíková *1971

Vysokohorská turistika (2004)

Droga zvaná výška (Vyprávění a zážitky 
horolezců Himalaya 8000, nejúspěšnějšího českého 
horolezeckého týmu (2002)

Lezení na umělých stěnách (2008)

Do r. 2007 byla osmkrát v Himálaji. 1995 expedice na Pumori (7165 m). 

1997 jako první Češka vůbec zdolala Denali (6190 m n. m.). Roku 1998 se zúčastnila 

výstupu s Himalaya 8000 na Makalu (8463 m), posunula český výškový rekord žen 

bez kyslíku. 1999 na Lhoce (8 512 m) se Boštíková stala druhou ženou v pořadí na 

tomto vrcholu. V roce 2000 a 2001 se pokusila zdolat vrcholy Kančendženga (8586 m 
n. m.) a K2 (8611 m). (Wikipedie))

S legendou přes hory - Hrubý 
Jeseník a Soňa Boštíková

https://www.youtube.com/watch?v=ki
907f9KjrQ&ab_ca hannel=BBSport

Horolezkyně.

Matematika, 

tělocvik se 

zaměřením na 

sporty v přírodě, 

kurzy lezení,

turistiky

a skialpinismu, 

lezecká 

a skialpinistická 

škola pro veřejnost 

Namche

https://www.youtube.com/watch?v=ki907f9KjrQ&ab_channel=BBSport


Markéta Hanáková *1974
Vysokohorská turistika a horolezectví od 25 let. V r. 2009 jí kvůli vrozené srdeční 

vadě musel být implantován kardiostimulátor a do hor  se vrátila. V Alpách vystoupila 

na 12 čtyřtisícovek,  na nejvyšší vrchol Kavkazu Elbrus (5642 m),pamírskou 

šestitisícovku Pik Razdělnaja (6215 m).

2012 si výstupem na vrchol Mera Peak (6461 m) v Himálaji vytvořila svůj osobní 

rekord. Ten překonala v roce 2013, kdy jako první člověk na světě s implantovaným 

kardiostimulátorem překonala v Pamíru hranici 7000 metrů, na Muztagh Ata 

vystoupala do výšky 7219 m. Na Noshaqu (2016) dosáhla výšky 6600 m.

a ,

https://youtu.be/ArKq7hQFdMk

radiologická 

asistentka

horolezkyně

autorka

filmařkaAfghánské odmítnutí (hlavní cena festivalu Tourfilm v Karlových Varech)

Muztagh Ata – s kardiostimulátorem na sedmitisícovku

Nepálský trojboj

https://youtu.be
/NK1IhOSRcTghttps://youtu.be/Rh9NW8Xkj-g

FILMY

https://youtu.be/ArKq7hQFdMk
https://youtu.be/NK1IhOSRcTg
https://youtu.be/Rh9NW8Xkj-g


https://www.facebook.com/photo/?fbid=606340794199
703&set=pb.100044713625428.-2207520000

Jako první švédská a zároveň i česká občanka zdolala v roce 1999 Mount Everest. 

V prosinci 2014 dokončila horolezecký projekt Koruna planety (v anglickém 

originále Seven Summits). 1997 – Šiša Pangma - předvrchol - 8 006 m.

Od roku 2002 žila v Seattlu, organizuje horolezecké, polárních a jiný výpravy za 

dobrodružstvím, přednáší a publikuje. V letech 2005 a 2006 uskutečnila cestu 

"Around America Adventure" - pádlovala na kajaku podél západního pobřeží USA 

ze Seattlu do San Diega, potom na kole přes pouště do Brownsville na pobřeží

Mexického zálivu, dále kajakem podél pobřeží, kolem Floridského poloostrova

dále na sever až do Eastportu v Maine a nakonec opět na kole přes severní 
část USA zpět do Seattlu. Cestu dlouhou 18 000 km urazila za 439 dnů.

švédská horolezkyně

a cestovatelka

českého původu

https://www.ceskatelevize.cz/porady/118
6000189-13-komnata/212562210800025/

Renata Chlumská *1973

https://www.facebook.com/photo/?fbid=606340794199703&set=pb.100044713625428.-2207520000.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/212562210800025/


Alice Korbová *1971

česká horolezkyně,

skialpinistka, 

mistryně ČR 
ve skialpinismu

Absolvovala skialpinistické výstupy na Muztagh 
Atu (7546 m) v Číně, na kyrgyzský Pik Lenina 
(7134 m) se sjezdem severní stěny), 
r. 2006 vystoupila na Čo Oju (8201m). https://wave.rozhlas.cz/cesi-na-vrcholu-cho-oyu-5293569

V roce 2007 se zúčastnila Gasherbrum I - II joint expedition CZ
Účastníky byli Olga Nováková, Pavel Matoušek, Zuzana Hofmannová, Josef 
Skala, Miloš Hoffmann, David Michovský, Milan Wlasák, Alice Korbová, Daniel 
Vlach, Bidzina Gujabidze, Antonín Bělík a Josef Uherka.

https://youtu.be/ftbcXOKZXZ8

https://youtu.be/Ueb-oKf9qD8

https://wave.rozhlas.cz/cesi-na-vrcholu-cho-oyu-5293569
https://youtu.be/ftbcXOKZXZ8
https://youtu.be/Ueb-oKf9qD8


Věra Kotasová-Kostruhová *1977

https://youtu.be/a9hcsnK72PE

Horolezkyně, bouldristka, reprezentantka ČHS v závodním lezení. 
Dvojnásobná Mistryně ČR v lezení na obtížnost 2000-2001 a boulderingu 
2003 a 2008. Vítězka Českého poháru v lezení na obtížnost v letech 1999 
a 2000. Drží dosud (2015) na světových závodech několik českých 
prvenství, patří mezi několik málo českých nejlepších semifinalistek, 
nejlépe si vedla na Světových pohárech. 
Jako první Češka získala v roce 2002 na MS v lezení spolu s Tomášem 
Mrázkem (2. obtížnost) medaili za 3. místo v boulderingu. Je jedinou 
českou ženskou medailistkou, v letech 1992-2015 získali spolu s ní 
desítku medailí pouze tři muži, z toho v boulderingu již pouze dvě 
stříbrné Adam Ondra. Je jedinou ženou s medailí z MS v 

letech 1991-2014 (3. v boulderingu 
r. 2005 v Mnichově). V tomto období 
získalo celkem šest českých 
závodních lezců dohromady čtrnáct 
medailí z Mistrovství světa ve 
sportovním lezení, z toho v 
boulderingu získala Věra první 
českou medaili ze čtyř českých v této 
disciplíně. (Wikipedie)

https://youtu.be/a9hcsnK72PE


ŽENY V HOROLEZECTVÍ
jejich úspěchy a osudy v horách

a jejich díla v literatuře

MUDr. Ivan Rotman, 2022

XIV. 

Lezkyně velkých stěn

a další



Lynn Hillová *1961

Carolynn Marie Hill 

Život a dílo Lynn Hillové
● Obtíže a boje v dospívání a v dospělosti
● Společenský dopad
● Živé ilustrace
● Bonusové drobné otázky…

Climbing Free: My Life in the Vertical World
Lynn Hillová s Gregem Childem

Lynn Hill: The Girl Who Conquered 
Impossible Heights Molly Brown

32 stran. Irvine Press 2001

Dívka, která zdolala nemožné výšky

288 stran.W.W.Norton&Company; Reprint,2003

Legendární horolezkyně, která nově definovala 
hranice svého sportu, vypráví svůj příběh. Lézt 
začala ve 13 letech a stala se pravděpodobně 
nejlepší horolezkyní na světě. Vytvořila tak 
odvážné a obtížné cesty, že ji jen málokdo dokázal 
následovat. První žena přelezla obtížnost 5.14.
1994: Nose na yosemitském El Capitanu
za 23 hodin, jako první volně.



Americká horolezkyně, 

pedagožka dětských 

sester pro intenzivní 

kardiologickou péči.

2014: ženský 

rychlostní rekord* na 

The Nose El Capitan 

(Yosemite)

s M. Smith-Gobatem

2022: doktorát 

ošetřovatelské praxe 

na Johns Hopkins

School of Nursing.

Libby Sauterová *1984

* 5 h 2 min poprvé a 4 h 43 min o několik dní později (https://vimeo.com/118186557)

Women Are on the Rise in the Climbing World

Morgan Tilton 12.5.2016

Ženy jsou ve světě lezení na vzestupu

Sauterová se vtipně vyjádřila o svém věku, pohlaví, o 
tom, že nikdy nezvládne čůrání z portaledge 
(„představte si, že jste dáma, která se snaží dřepnout 
přes okraj“), a o tom, že rozdíl mezi pohlavími v hale je 
hoden údivu. "Je tady plno … starých chlapů“, řekla 
žertem a uvedla několik čísel: průměrná osoba v Síni je 
76letý bílý muž a druhá nejmladší letošní oceněná byla 
ještě o 20 let starší. Přítomným, i Tommymu 
Caldwellovi a Saše DiGiulianové, se líbil prvek humoru. 
Podle AAC získala Libby uznání jako "všestranná lezkyně 
s mnoha úspěchy od velkých stěn přes hory až po 
highline". 

Historie se stala skutečností: Americký horolezecký 
klub uvedl do Síně horolezecké excelence 31letou 
ženu. History made: The American Alpine Club has inducted a 31-year-

old woman into the Hall of Mountaineering Excellence.

https://morgantilton.com/women-are-
on-the-rise-in-the-climbing-world/

https://vimeo.com/118186557
https://morgantilton.com/women-are-on-the-rise-in-the-climbing-world/


Valley of Giants: Stories from Women at the Heart of Yosemite
Údolí obrů: Příběhy žen v srdci Yosemitů

Kalifornská novinářka

a zvuková producentka, 

viceprezidentka Bishop Area 

Climbers Coalition

a koordinátorka American 

Alpine Club. Práce v časopise

Climbing Zone, regionální

redaktorkou AAC, American 

Alpine Journal, Accidents in 

North American Climbing 
a podcastu Cutting Edge.

"Sbírka úryvků z deníků, původních esejů, 
rozhovorů, archivních materiálů a památných
prvenství z uplynulého století lezení
v Yosemitském údolí."- Kniha samozřejmě
obsahuje příběhy známých lezkyň z údolí, jako
jsou Lynn Hillová a Steph Davisová, ale 
DeLauney Millerová si dala záležet, aby do ní
zahrnula i starší, méně známé, ale stejně důležité
příběhy. Výsledkem je bohatá a inspirativní
historie ženského lezení a dobrodružství
Yosemitského údolí od r. 1930.

Lauren Delaunay Millerová 238 stran. Mountaineers Books 2022

Beth Roddenová popisuje, jak 
její šestiměsíční cesta na 
Meltdown (5.14c) ukončila 
jedno období jejího života a 
uvedla jiné.



Beth Roddenová *1980

Horolezkyně
Manžel:
Tommy 
Caldwell 
(2003-2010) 

Začala lézt Krátce před dokončením střední školy. Miluje závody a lezeckou komunitu, nejlépe se 
však cítí v horách. Absolvovala pouze semestr vysoké školy a již se ke studiu nevrátila. „Do školy 
jsem se už nikdy nevrátil, protože - Naučila (jsem se) více díky lidem, místům a lezení než ve školních
lavicích“.
K lezení ji inspiroval výstup Lynn Hillové v r. 1993 na The Nose. Na stěnách Yosemitů se seznámila 
s Tommym Caldwellem a vytvořili „zlatý pár volného lezení“. V roce 2000 dvojka jako první volně 
vylezla Lurking Fear na El Captain a v roce 2005 se stali druhým a třetím člověkem, kteří po Hillové
vylezli The Nose. 

Penguin 2017

V roce 2008 Roddenová udělala prvovýstup Meltdown, tenkou táhlou 
trhlinu v Yosemitech obtížnosti 5.14c ¨- udělala nejtěžší cestu
v Yosemitech a ženský prvovýstup.

El Capitan, 
Lurking Fear, 
Tommy 
Caldwell 
s Beth 
Roddenovou

Rukojmí  
v Kyrgyzstánu

./.



Over the Edge: 
The True Story of the Kidnap and Escape of Four Climbers in Central Asia

Za hranou: Skutečný příběh únosu a útěku čtyř horolezců ve střední Asii

Greg Child *1957 / Beth Roddenová *1980

12. srpna 2000 spali čtyři nejlepší mladí američtí horolezci -
Tommy Caldwell, Beth Roddenová, Jason "Singer" Smith a John
Dickey - na Žluté stěně v Pamíro-Alaji v Kyrgyzstánu. Za úsvitu je
unesli fanatici Islámského hnutí Uzbekistánu (IMU), napojeného
na Al-Káidu. Chtěli je využít jako rukojmí, živé štíty, a získat
výkupné. Čtyři horolezci - nejstaršímu z nich bylo pouhých 25 let -
viděli popravu svého kolegy, kyrgyzského vojáka. V souboji na
život a na smrt, který trval šest děsivých dní, se horolezci museli
rozhodnout mezi záchranou vlastního života a činem, o němž si
nikdo z nich nemyslel, že by ho kdy mohl spáchat. Se strhujícími
detaily Child znovu vytváří celé drama, od prvních odrážejících se
kulek až po vrcholné rozhodnutí, které je osvobodilo. I dnes, léta
po událostech, je aktuální geopolitický kontext - incident se
odehrál v předvečer 11. září.

299 stran. Mountaineers Books 2015

australský 
horolezec, 
spisovatel

a filmař



Sasha DiGiulianová *1992

DiGiulianová je často označován za jednu z nejlepších volných lezkyň současnosti. Na kontě má 
přes 30 prvovýstupů a 8 významných prvovýstupů - "Rolihlahla" v Jižní Africe, velké stěny 
v Brazílii v roce 2016 a Misty Wall v Yosemitech r. 2017. R. 2011 přelezla několikrát 5.14c (8c+), 
2krát 5.14a (8b+) a 4 cesty 5.13d (8b). 2011 získala zlatou medaili na mistrovství světa v Arcu, 
2013 jako 1. Američanka přelezla redpoint Era Vella 5.14d (9a). Založila First Female Ascent of 
Alpine Big Wall, Bellavista, 5.14b (8c). 2017 1. ženský výstup velkou stěnou na Madagaskaru, 
Mora Mora (5.14b/8c), s Edu Marinem, což byl 2. free na Mora Mora. Inspirovala ji Lynn 
Hillová, zdůraznila důležitost ženských prvovýstupů a výstupů a rovnost pohlaví. DiGuilianová
byla první ženou, která r. 2015 úspěšně vylezla cestu Magic Mushroom v severní stěně Eigeru.

https://youtu.be/kkxatEiAqDc

Misty Wall, 2017

https://youtu.be/kkxatEiAqDc


How to Solve a Problem: The Rise (and Falls) of a Rock-Climbing Champion
Jak vyřešit problém: Vzestup (a pády) horolezeckého šampiona

40 
stran. 
Make 
Me a 
Worl
d 
2020

Ašima Širaišiová (*2001), výška 154 cm, hmotnost 40 kg

Pro horolezce je balvan "problém", který vyřeší tím, že vyleze na vrchol. Jsou tu zákruty, 
pády a škrábance a překážky, které se zdají nepřekonatelné, dokud se nenaučíte vidět 
skryté možnosti. Pak přijde okamžik triumfu, nad vámi není nic než nebe a pod vámi nic 
než dosažený cíl. Ašima čerpá ze zkušeností světové lezkyně a vyzývá čtenáře, aby se 
vypořádali s problémy ve svém vlastním životě a vystoupali do věších výšek než by si

Japonská Američanka
ve 13 letech 2. žena
v historii, jako nejmladší
vylezla sportovní cestu
obtížnosti 5.14d/5.15a 
(9a/9a+). V roce 2016 
2. výstup na Horizon na
japonské hoře Hiei a jako
první žena v historii vylezla
boulder V15 (8C).

Te Wall Dancer
The Spider Girl

kdy mysleli, že je to možné.

Nekvalifikovala na OH 2021, na MS 
na 44. a v Toulouse na 22. místě.



Robyn Erbesfield-Raboutouová, *1963

Americká horolezkyně 
trenérka horolezectví 
Čtyřnásobná mistryně 
světa (1992, 1993, 
1994, 1995) a v roce 
1995 vyhrála 
mistrovství světa, 
které se koná každé 
dva roky. https://www.youtube.com/watch?v=lOkAViEZS-8&ab_channel=udini

„Robyn Erbesfield-Raboutou jsem poprvé potkal r. 1989 při lezení ve Val De Durance. Lezla se 
zesnulým Toddem Skinnerem. Tehdy ještě nebyla nijak výrazná lezkyně a byl jsem opravdu 
překvapený, když už ten rok vyhrála svůj první světový pohár, ale bral jsem to jako ránu 
štěstěny. No, mýlil jsem se, Robyn udělala fantastickou kariéru, a to nejen v lezení, 
ale i s programem pro mládež ABC. Ačkoli jsme se potkávali, nikdy jsem neměl příležitost 
položit jí otázky, které jsem měl. Až do teď, kdy jsme si s Alem sedli s jednou z legend našeho 
sportu. Užijte si to!“ Robyn je třetí ženou v historii, která vylezla cestu obtížnosti 

5.14a (8b+). Byla trenérkou několika závodních lezců, 
včetně Megan Mascarenas, Margo Hayes a své dcery 
Brooke Raboutouová.

Brooke
2001

https://www.youtube.com/watch?v=lOkAViEZS-8&ab_channel=udini


Angela Eiterová *1986

Alles Klettern ist Problemlösen: 
Wie ich meinen Weg nach oben fand

Veškeré lezení je řešením problémů: 
Jak jsem se dostala na vrchol

160 stran
Tyrolia 2019

https://youtu.be/Q56Cr6hze8c

Rakouská sportovní lezkyně

Angela Eiterová je úspěšná závodní lezkyně 
a v říjnu 2017 se stala první ženou, která 
vylezla na La Planta de Shiva 9b (5.15b). 
Tento stupeň zopakovala v prosinci 2020 na 
trasou Madame Ching (Rakousko).
Eiterová začala svou lezeckou cestu 
v 11 letech a první mezinárodní titul získala 
v 17 letech. Poté se zaměřila na lezení 
ve volné přírodě, které vyvrcholilo jejím 
rekordním úspěchem.
V roce 2011 založila Angela Eiterová se svým 
partnerem Bernhardem Ruechem
a Emanuelem Soraperrou
lezeckou školu K3-Climbing.

https://youtu.be/Q56Cr6hze8c
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Found: A Life in Mountain Rescue Nalezeno: Život v horské záchranné službě

Bree Loewenová 202 stran. Mountaineers Books 2017

Bree, bývalá horolezecká rangerka na Mount Rainier a vyškolená vedoucí horské pátrací a 
záchranné služby, sdílí drama a kamarádství této práce, stejně jako výzvy, které jí přináší snaha 
začlenit své další role manželky a matky do prostředí, které je stále převážně mužské. 
Neohroženým hlasem, který je odzbrojující a zároveň protkaný černým humorem, nás Bree
provází intenzivním zotavováním, živou krajinou divočiny a vřelostí, kterou objevuje v mateřství, 
společenství a smyslu života.

Pickets and Dead Men: Seasons on Rainier
Sněhové kotvy: Roční období na Rainieru

192 stran. Mountaineers Books 2009

v personálu se Bree snažila prosadit mezi muži v terénu a čelit nerealistickým 
očekáváním veřejnosti na hoře, která nemá slitování.S upřímností, sebekritikou 
a jízlivým humorem se zamýšlí nad svými zážitky na Rainieru: pomáhala 
zraněným horolezcům, zachraňovala děti, bojovala s byrokracií, tahala těžké 
vybavení a snažila se tomu všemu porozumět. Ať už jde o popis sólového 
výstupu v nebezpečných podmínkách, nebo o snahu ochránit si dobrou bundu 
při čištění přístavků v táboře Muir, Loewenová píše poutavě a lidsky.

horolezecká 
rangerka na Mount 
Rainieru, 
záchranářka, 
autorka časopisu 
Climbing. Kurzy 
lezení a navigace 
pro pátrací a 
záchranné skupiny. 

Práce horolezeckého rangera na hoře Mount Rainier
změnila Bree Loewenové život. Jako jedna z mála žen 



Higher Love: Climbing and Skiing the Seven Summits
Vyšší láska: Výstup a lyžování na sedmi vrcholech 
Kit DesLauriersová *1969

skialpinistka
zdravotnická letecká 
záchranářka, 
profesionální ski-
patrollerka, 
instruktorka 
záchrany na laně 
Rescue 3 
International 
dobrovolnice v 
Search and Rescue.

V roce 2006 se Kit DesLauriersová zapsala do dějin jako první člověk, který vystoupil - a poté 
zlyžoval - z vrcholů nejvyšších hor všech kontinentů - slavných Sedmi vrcholů v průběhu 
pouhých 2 let. Její kniha, jejímž středobodem jsou tyto výpravy, představuje hrdinskou cestu, 
bohatou na osobní poznatky, život ohrožující následky ve strhujícím crescendu. 
Od odvážného zdolávání mrazivých teplot v Antarktidě až po prodírání se africkým deštným 
pralesem, až po modrý led na Everestu. Upřímný, svižný příběh ukazuje, jak inspirace, týmová 
práce a úcta k naší skutečné povaze razí cestu na každý vrchol, ať už na hoře nebo mimo ni.

Vyhrála dva po sobě jdoucí tituly mistryně 

světa ve freeskiingu, v letech 2004 a 2005

512 stran. Archer 2015

https://youtu.be/3NZR0kkW_-k

https://youtu.be/3NZR0kkW_-k
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ICE WORK: 10 FIRST ASCENTS BY FEMALE MOUNTAINEERS

24TH NOVEMBER 2021 by KIA https://www.atlasandboots.com/travel-blog/first-ascents-by-female-mountaineers/

Mount Everest Junko Tabei, 1975

K2 Wanda Rutkiewicz,1986

Eiger- S stěna Daisy Voog, 1964

Mont Buet 3096m Elisabeth+Jane+Mary Parminter
1. ženský vrchol, 1786

Seven Summits Junko Tabei, 1992

14 osmitisícovek Edurne Pasaban, 2010

Explorer´s Grand 
Slam:Seven+póly

Cecilie Skog, 2006,2008

Šest severních stěn* Catherine Destivelle 1994

2.Seven Summits**

Mount Everest Lydia Bradey Bez kyslíku (1988)

Alison Hargreaves Solo bez kyslíku (1995), 
2.po Messnerovi

Lhakpa Sherpa 1. Nepálka(2000), elkem 9krát

K2 Julie Tullis, 1986 před první úspěšnou 
Rutkiewiczovou

Eiger Lucy Walker, 1864 první na vrcholu

Catherine 
Destivelle

1. sólo výstup Severní stěnou, 
1992

Šest severních 
stěn

Alison Hargreaves Sólo v jediné sezóně 1993

10 prvních ženských výstupů

* Velké severní stěny: Matterhorn, Eiger, Grandes Jorasses, Petit Dru, Piz Badile, Cima Grande di Lavaredo 

** druhé nejvyšší vrcholy kontinentů

Další významné výstupy

https://www.atlasandboots.com/travel-blog/first-ascents-by-female-mountaineers/


Seznamte se s první ženou s amputovanou končetinou 
která zlezla nejvyšší horu světa. Vše pro zlepšení postavení žen

Arunima Sinha *1989 

• Indická horolezkyně a sportovkyně. 

• První žena po amputaci dolní končetiny 

pod kolenem zdolala Mount Everest, 

Kilimandžáro, Elbrus, Mount Kosciusko, 

Aconcaguu, Denali a Mount Vinson.

• Je také sedminásobnou indickou 
volejbalistkou

October 19, 2015



Po výstupu na Matterhorn řekla, že fyzická kondice jí samotnou 

překvapila: "Čím víc jsme se přibližovali vrcholu, tím víc jsme 

tomu nemohli věřit…Je to skvělý pocit, připadám si strašně 

silná.“ Kardiolog Jon Kobashigava: "Lékaři se shodují: výstup 

na čtyřtisícovku je obdivuhodný výkon tak jako tak, zvláště 

pokud jde o pacienta po transplantaci srdce. "

Perkinsová se od transplantace srdce r. 1995 vydala na vrcholy mnoha hor. Symbolický je 
její výstup na El Capitan (2005) v Yosemitech s přírodním výřezem ve tvaru srdce: "Říkali 
jsme si, jak by bylo skvělé vylézt přímo srdcem El Capitanu... symbolicky tak bereme lidi za 
srdce, aby se poučili o dárcovství orgánů“. 1996 Half Dome, 1997 Mt. Whitney, 1998 Mt. 
Fuji, 2001 Kilimandžáro, 2003 Matterhorn (12 hodin), 2007 Cajon de Arenales, 2008 Half
Dome, 2009 Teton Range. Založila nadaci The Kelly Perkins Moving Hearts Foundation

Kelly Perkinsová *1961

The Climb of My Life: Scaling Mountains with a Borrowed Heart
Výstup mého života: S vypůjčeným srdcem zdolávám hory.

244 stran. Rowman & Littlefield
Publishers 2007

první člověk na světě, 

jenž 

po transplantaci srdce 
zlezl čtyřtisícovku

Žena s transplantovaným srdcem dobyla Matterhorn

15.9.2003 www.ZDN.cz

„Kelly Perkins je žena, která nezná význam slova nemožné“
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První muslimka zlezla 
Everest (2013), 7 Summits 
(2014), K2 (2022).  
povzbuzuje ostatní dívky, 
aby následovaly jejího 
příkladu.

Samina Baigová *1990 https://www.thethirdpole.net/en/culture/pakistans-female-mountaineering-pioneer/ 

5 Indian Women Mountaineers Everyone 
Should Know About

https://www.shethepeople.tv/n
ews/5-indian-women-
mountaineers-everyone-
should-know-about/

Bachendri Pal
Malavath Poorna
Santosh Yadav
Premlata Aggarwal
Arunima Sinha

29.6.2015 Niharika Jadeja, https://www.thebetterindia.com/24727/indian-female-adventurers/ 

9 Female Adventurers who Conquered the Highest 
Mountains and Deepest Oceans to make India Proud

Bachendri Pal
Arunima Sinha

Bhakti Sharma Arati Saha

Premlata Agarwa

Krushnaa Patil

Dicky Dolma

Reena Kaushal Dharmashaktu

Archana Sardana

Jakou inspirací jsou všechny tyto ženy pro celé lidstvo! Každá z nich se musela vypořádat
s nepřízní osudu, diskriminací a mnoha překážkami, než mohla dosáhnout svých snů. Z jejich
příběhů plyne společné ponaučení pro nás všechny: máme-li nějaký sen, vášeň –
jděte si za ním s cílevědomou oddaností. A ano - nikdy, nikdy se nevzdávejte!!!

https://www.thethirdpole.net/en/culture/pakistans-female-mountaineering-pioneer/
https://www.shethepeople.tv/news/5-indian-women-mountaineers-everyone-should-know-about/
https://www.thebetterindia.com/24727/indian-female-adventurers/


K2: 6 women achieve milestones in mountaineering
By thehighasia 23.7.2022

Na druhý nejvyšší vrchol světa vystoupily Pákistánky 
Samina Baig a Naila Kiani, Íránka Afsaneh Hesamifard, 
Libanonka Nelly Attar, Bangladéšanka Wasifa Nazreen
a Stefi Torguet z Andorry. Vrcholu dosáhla více než desítka 
horolezců. Afghánský horolezec zemřel na infarkt. Samina
Baigová se stala první ženou z Pákistánu, která vystoupila 
K2. Pákistánka Naila Kianiová z Dubaje, Íránka Afsaneh
Hesamifardová, Libanonka Nelly Attarová a Bangladéšanka 
Wasifa Nazreenová byly mezi šesti ženami, které dosáhly 
tohoto milníku, uvedl mluvčí Pákistánského alpského klubu. 
Angela Benavidesová z ExplorersWebu však uvedla, že Stefi
Torguetová z Andorry, malého státu ležícího mezi Francií 
a Španělskem, stanula na vrcholu 8 611 metrů vysoké 
"Divoké hory" také bez kyslíkového přístroje. Svůj výkon 
věnovala přátelům Sergi Mingotemu a Alimu Sadparovi, 
kteří zahynuli na K2 během zimní expedice v roce 2021, 
a Antoniosu Sykarisovi, který zahynul na nepálském 
Dhaulagiri na začátku letošního roku, uvedl internetový 
zpravodajský portál ExplorersWeb.

Horolezkyně Afsaneh Hesamifard
a Elham Ramezani (Irán) a Wasifa Nazreen
(Bangladéš) 14. a 15.5.2022

Samina Baig a Naila Kiani (Pákistán), Nelly Attar
(Libanon)

https://thehighasia.com/k2-six-women-
achieve-milestones-in-climbing/

https://thehighasia.com/author/thehighasia/
https://thehighasia.com/k2-six-women-achieve-milestones-in-climbing/
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WCS  založila r. 2011 Shauna Coxseyová. Přátelská a podpůrná akce pro všechny kategorie, lezecké zkušenosti
a stupně. Cílem je pozitivně ovlivnit lezení lidí prostřednictvím aktivit, které je spojují, rozvíjejí a inspirují.

https://www.womens
climbingsymposium.c
om/blog

https://www.facebook.com/womensclimbingsymposium/

Již více než 10 let zahrnuje sympozium WCS celosvětovou
lezeckou komunitu a zajišťuje přednášející a trenéry ze
všech oblastí, aby podpořilo inovace a zajistilo, že akce
bude i nadále rozmanitá, zajímavá a vzrušující.

https://www.womensclimbingsymposium.com/blog
https://www.facebook.com/womensclimbingsymposium/


Profesor MUDr. Karel Chodounský (1843-1931) 

Rady ženám do hor

Nezbytné požadavky pro pohyb v horách jsou dle profesora 

Chodounského jistá míra statečnosti i vytrvalosti. „Jen zdravý 

a dobrý chodec užije v plné míře slasti horské toulky, kdežto jinak 

únava a skleslost připraví jen zklamání“. Do výstroje (turistické 

úpravy) patří kované boty a dlouhá hůl opatřená bodcem, tlusté 

vlněné punčochy, krátké kalhoty ke kolenům, volné sakko z lodenu, 

lehký, měkký klobouk plstěný… „Dámy musí sobě vedle 

horských not opatřiti lodenový šat, upravený k vysokému 

vypnutí; v dlouhé sukni nelze jíti na vlastní horské túry –

ba dlouhé sukně jsou, jak při výstupu tak i při sestupu 

přímo nebezpečny. Při větší horské túře má se dáma zříci 

i slunečníku i deštníku – neboť tu jest nezbytno, aby hole 

nedala z ruky, …“. 
Profesor MUDr. Karel Chodounský (1843-1931) – I. část: alpista ve Slovanských horách. 

Ivan Rotman, Jaroslav Novák. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2022, v tisku

Český lékař 

a zakladatel české farmakologie

Založil první českou 

horolezeckou organizaci – český 

odbor Slovinského alpského 

družstva 



REPREZENTACE ČR 2022 – ŽENY a DÍVKY

https://www.horosvaz.cz/reprezentace-cr/reprezentace-cr-2022/

https://www.horosvaz.cz/reprezentace-cr/reprezentace-cr-2022/


30 let
Společnosti horské medicíny

1992 - 2022

http://www.horska-medicina.cz/

POČET %

ŽENY 35 36
MUŽI 63 64

celkem 98 100

http://www.horska-medicina.cz/

