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JEŠTĚ JEDNO SÓLO 
PRO ZORKU

V prošedivělých vlasech se jí pod září tyrolského slunce 
usazují drobounké nablýskané perličky a v obličeji poci-

ťuje příjemně chladivé chvění. Jak se stometrový proud vodo-
pádu Partschinser tříští o vápencová skaliska, odletují do 
okolního vzduchu triliony miniaturních kapiček. Ona stojí 
uprostřed tohoto vodního dýmu a jen s kusem prohnilé šňůry 
ovinuté okolo pasu, obutá v omšelých čínských teniskách 
s hlaďounkou podrážkou nalézá do stěny vpravo od běsnícího 
živlu. V životě už prolezla spoustu vodopádů. Zdola nahoru, 
vždy přímo proti proudu vody řinoucí se přes její ramena. 
Snad se i s kluzkými, mechem pokrytými kameny dokázala 
dohodnout na dočasném příměří. Málokdy se bála. Skoro to 
ani neuměla a dělala vše, co si Petr vymyslel. Neprotestovala. 
Prostě lezla. Ale teď jakoby jeho slova utonula v hromobití 
vodopádu dříve, než se stačí probojovat k jejím uším. „Zóro, 
prosím tě, pojď pryč! Pojď dolů! Já se na to nemůžu dívat.“ 
Neslyší ho. Možná ani nechce. Nezajištěná stoupá po vyhla-
zených plotnách jako smyslů zbavená. Dočista pozbyla pud 
sebezáchovy. 

Petr se pokouší být rychlejší a dostat se oklikou nad ni. 
Možná by to měl všechno nafilmovat na kameru. Vždyť Zóře 
je 66 let! A ona leze jako mladá lehkovážná holka, která neví 
nic o nebezpečí, které se ve skalách ukrývá. Už stojí nad ní 
a v malém průzoru stařičké páskové kamery pozoruje, jak své 
křehké tělo podpírá dlaněmi zapřenými do šedivé skály a sune 
se po plotnách vzhůru. V jištění pod sebou má upevněnou tu 
vychrtlou šňůru, která, kdyby snad uklouzla, by se přetrhla 
jako pramen jejích vlasů. V kulisách bědujícího vodopádu 
se kousek po kousku vzpíná vstříc vrcholu. Jenže najednou 
jí něco brání pokračovat. Šňůra dosáhla svého maxima. Na 
vrchol ale zbývá už jen pár metrů. Pár metrů? To jistojistě 
zvládne. Pod vlastní vahou klesá stařičký špagát do prázd-
noty a ona, jako by se nic nezměnilo, postupuje vzhůru. V tu 
chvíli kamera ztmavne. Baterie se vybila.

REBELIE POD IHLOU
Že prý snad přišla na svět s modrou krví. Úprkem věků zašmo-
drchané nitky jejího vznešeného původu se proplétaly neklid-
nými staletími válek a revolucí až ke slavným šlechticům, 
kteří z věží svých honosných sídel shlíželi do krajiny Českého 
ráje. Tohle však neměla vědět. Narodila se do doby, v níž se 
jevilo výhodnější na některé věci zapomenout. Končila druhá 
světová válka, když blonďatá dívenka udělala své první krů-
čky v pražské vile K. V. Maška. Snad i tato skutečnost, že 
rané roky života strávila v domě, v němž svého času pobýval 
jeden z autorů pískovcovými věžemi lemovaného plátna Pobití 
Sasíků pod Hrubou Skálou, utvořila jeden z pramínků, který 
vyvěral v její celoživotní lásce: lezení. Chtělo by se říct, že 
Zorka Prachtelová od začátku do konce jenom lezla. A sku-
tečně – takový život prožila.

Mohl se psát rok 1947, když jistý pražský krejčí, snad 
se jmenoval Tonda Hanke, Henke nebo možná i Hänke, 
dostal malou Zorku jednoho odpoledne na starost. Kromě 
jemné práce s nití uměl také mistrně zacházet s hrubým 

horolezeckým lanem. Na dveře dílny pověsil ceduli „Pro 
nemoc zavřeno“ a se čtyřletou slečinkou, oblečenou v halence 
s krajkovým límečkem, rázoval do Divoké Šárky. Jestli měla 
pro lezení vlohy? Měla. Ale tehdy se jenom tak šoupala po 
skále. To až v šestnácti letech na školním výletě v Prachově, 
později řečeném Prachtlově, pozorovala z turistického 
chodníku, jak se v pětkové Jižní cestě na Velblouda zmítá 
František Patočka. Tehdy si uvědomila: „Toto je ono, co já 
bych chtěla dělat!“

Pár týdnů trvalo, než se Zorce podařilo přemluvit kama-
rádku, aby společně vyrazily na Hrubou Skálu. A jen co na 
ně začaly z temných lesů vykukovat světlé pískovcové věže, 
budované miliony let zrnko po zrnku na dně mořském, pocí-
tila vábení, kterému neuměla říci ne. Nevlastnila karabiny, 
lano, dočista nic. Jenom tu dychtivost měla. A zatímco bojácná 
společnice vyhledala balvan na bezpečném úpatí, ona se nahr-
nula ke skále. Přitiskla dlaň k zrnitému povrchu a z vyhřátého 
kamene nasála teplo. Mezi drobounkými prsty na nohou se jí 
přesíval jemný písek, když se odvážila postavit se výš, přímo 
do stěny. Ruce rychle získaly oporu, a tak to zkusila ještě výš. 
A pak ještě malinký kousek. Šlo jí to. Se skálou si rozuměla. 
Natolik se opájela pohybem nad zemí, že ani nepostřehla 
mladíka, který si ji z zpovzdálí prohlížel. Nejvíc ho zaujala 
ta její malá, kulatá hlava přikyvující dlouhému krku. Zíral 
ale jen chvílí a šel si po svém.

O dva roky později, to už patřila mezi členy horolezec-
kého oddílu pražské Slávie VŠ, vyrazila jakožto nováček do 
Vysokých Tater. A teď si představ, čtenáři, začátek dubna. 
Zasněžené hroty hor se rozpíjí v černi mraků a varovná obloha 
jako by se nemohla rozhodnout, zda doliny raději častovat 
sněhem či deštěm. Padá tedy provlhlý sníh a společně s ním 
tuhnoucí déšť. V sedélku pod Ihlou v Ostrvě se na kameni 
choulí Zorka a má už dočista promočená ramena. Beze slova 
čeká, až na ni přijde řada, až ji vedoucí hodí z vrcholu lano. 
Levou botou přehrabuje kamínky ze strany na stranu a v myš-
lenkách vyvolává slova Máchova Máje. 

Dříve než volný pramen lana však shora přiburácí jakýsi 
cizí horolezec. Paměť jí napovídá, že toho mladíka zahlédla už 
v chatě na Popradském. Ale vpravdě netuší, že to právě tenhle 
ji tehdá merčil ve Skaláku. Prazvláštní náhoda. A on hned na 
ni zhurta: „Proč máš na hlavě ten šátek?“ Ještě nikdy to nevi-
děl, aby si horolezkyně zamotala hlavu do šátku. Na tomhle 
hedvábném se fialová prolíná s červenou. A sluší jí, to nemůže 
říct. „Aby mi nenafoukalo do uší,“ osměluje se k odpovědi. 
Nu, dobrá. Ale stejně nechápe, proč tady v té fujavici sedí 
napospas čertovinám hor. „Já jsem začátečník. Musím počkat, 
až mi hodí lano.“ Jéžišmarjajosef! Začátečnice nezačátečnice: 
„Pojď, jdeme nahoru! To se dá vyjít pěšky.“ Neprotestuje 
a stoupá za ním. Bez lana samozřejmě. To nemají. Proto 
důsledně kopíruje jeho kroky. Když se blíží k vrcholu stěny, od 
temných tatranských srázů se odrazí jekot oddílové vedoucí 
shledávající nevídaný prohřešek proti kázni: „Přeskočili jste 
metodickou řadu!“ Prd si z toho oba dělají. Sbíhají dolů a než 
mladík opět zmizí, stíhá se alespoň představit: „Petr Prachtel.“ 

  Sólo, bosá a spokojená, při sestupu ze Sfingy
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Slouží v kasárnách popradské Dukly a touhle dobou si už má 
kroutit druhou hodinu ve službě.

Pod tím hedvábným šátkem tehdy osmnáctiletá Zorka 
ukrývala dva ohromné tlustocopy. Když je rozpustila 
a nechala své plavé vlasy splývat tak, jak zemská gravitace 
velela, rozvinuly se přes celá záda. O několik let později 
se nechala umluvit k ostříhání a to bylo finále léta rostlého 
závoje. Už nikdy jí tak dlouhé vlasy nedorostly. Mnoho mla-
díků z horolezeckého oddílu i spolužáků z vysoké školy 
zemědělské, kterou začala na podzim studovat, se při setkání 
s jejím bezelstným pohledem začalo zakoktávat. Radost jí 
však ten zájem nepřinášel. Tehdy, ani v budoucnu. Nerada 
se stávala středem pozornosti.

Jednoho pošmourného podzimního odpoledne, přesně 
takového, kdy na člověka už pro samou šeď celého světa 
padá únava, se po obvodu slávistické tělocvičny na Smíchově 
proháněli horolezci. Kroužili nejprve tak a po chvíli zase 
naopak, snad aby se jim nezatočila hlava, a zvedali kolena 
jako staří Řekové. Štíhlá postavy Zóry mezi nimi, blonďaté 
copy pro tentokrát příhodně zauzlované do výše. Hvizd! 
Hvizd, hvizd. A vše se začalo přeskupovat a pozicovat pro 
spartakiádní letky. Uřícená zapadla do zástupu cvičenců 
a když na ni přicházela řada, stihla si ještě hřbetem pravé 
ruky otřít pot blyštící se na jejím zchváceném čele. Pak už 
rozběh, odraz a hop! 

Přistála na tvrdých parketách společně s jakýmsi špindí-
rou nemytým, který dočista úmyslně a nečekaně vtrhnul do 
houfu chytačů. Chtěl ji snad zabít? Zmrzačit? Kdepak. Jen 
se rozhodl na něco důležitého zeptat a přišlo mu, že tímhle 
hrrr způsobem nejsnáze osloví dceru děkana Vysoké školy 
strojní a textilní v Liberci, která si, jak mu bylo řečeno, jen 
tak s někým nezadá. „Hele, nejsi ty ta z Ostrvy? Nešla bys 
lízt?“ Lízt? No, to by šla. A ráda.

Další bratru půlrok ale uplynul, než se na jaře roku 1963 
poprvé navázali každý na jeden konec společného lana. 
Kde? No přeci v Prachtlově. Vlastně co, v Prachově. Začali 
Obeliskem, Táborskou věží a Prachovskou jehlou. A pak už 
lezli jenom spolu. Zorka a Petr. Petr a Zorka. Třeba Údolního 
Kapelníka, obávanou čtyřicetimetrovou cestu Josky Čihuly 
přes jeden kruh1. Spousta chlapů pod monumentální a místy 
převislou stěnou raději sklápěla oči v písek. Však měla také 
jen šest přelezů, a to dokonce pouze za pomocí smyček nastr-
kaných do drobných spárek nad kruhem. A ona, holka, to 
vylezla. Co dalšího tam pro ni měl?

BÍDNÝ BIVAK, OČI V SLOUP
Tatranská Hokejka2 měla a vždycky bude mít v horolezec-
kém světě řízný zvuk. Přelézt Hokejku, to už je, panečku, 
něco. A kdo se odváží do západní stěny Lomnice v zimě, 
vyslouží si oslovení pan horolezec, paní horolezkyně. Když 
časně ráno odbočovali z prošlapaného turistického chod-
níku nad Zamkovského chatou a začali si hlubokým sněhem 
razit cestu do Téryho kuloáru, splývalo nebe nad jejich hla-
vami v nečitelně šedé tónině. Kdo ví, co může taková barva 
přinést? Každopádně plán se měl proměnit ve skutečnost: 
Zorka se stane první ženou, která přeleze Hokejku v zimě. 
Nastoupili. V holých rukách už po několika metrech dotyku 
s chladem nasycenou žulou ztratila cit. Jestli skálu svírala? 
Snad se za ni zkamenělými prsty jen zahákla, aby udržela 
balanc a nohama nadzdvihla své tělo o nepatrný kousek výše. 
Ve druhé délce už ovšem nalezla jistotu. Prsty totiž přemrzly 

  V srpnu 1966 pod Grossglocknerem

  Svatá Zornička tříletá

32



a znovu dokázala vnímat strukturu vzpurného kamene. S kaž-
dým metrem přicházelo více sebevědomí. Ale také na ruká-
vech zpozorovala první kapky. Drobné mrholení způsobilo, 
že stěna začala namrzat.

Tenkrát zůstal první konec lana vyhrazen Petrovi. Ani 
se dopředu nehrnula a odváděla svou práci druholezce, při-
čemž skoby téměř vytloukat nemusela – měli jen tři, možná 
čtyři. Svou přítomností mu především dodávala kuráž, jako 
když na štandu pod Křížem odložil batoh a pustil se do sou-
boje s leďákem. Jeho i svůj vlastní bágl pak musela vyvléci 
na zádech ona. Jenže ouha! Smekla se. Namrzlé chyty, tíha 
dvojnásobného nákladu, to vše se nasčítalo a smyčka omotaná 
okolo hrudníku se jí trýznivě zařízla do podpaží. Dusila se. 
Ale nemohla dělat nic. Nohama bezúčelně šlapala v ledovém 
tatranském vzduchu a nad sebou tušila Petra, který bojoval 
o její záchranu. Tak ráda by mu pomohla s tíhou lana, na 
němž sama visela. Vždycky se dokázala obětovat pro druhé 
a nezištně přispěchat s hřejivým úsměvem, který už sám 
o sobě pomáhal. Ať už se jednalo o dobrého přítele či na záda 
překuleného brouka, který šesti nožičkami kmital docela 
naprázdno. Ale teď nemohla zhola nic. Kdykoli se pokusila 
vydrápat do stěny, v okamžiku sklouzla zpátky. Trvalo to už 
moc dlouho. Pro upadající vědomí stávala se těžkost situace 
lhostejnou a vadnoucí mysl nařídila očím obrátit se v sloup. 
Ona sama potřebovala pomoc. 

Dlouhých čtyřicet minut visela. A Petr pro samou dřinu, 
kdy i dokonce za pomoci zubů rval lano s dusící se Zórou 
vzhůru, ani nezpozoroval náraz počasí. Námraza už ale 
vrstvičku za vrstvičkou vytvrzovala ledový krunýř na jejím 
oblečení – jako když pavouk omotává svou kořist klubkem 
pavučiny. Kdyby nevážila slabých padesát kilo, snad by se 
v prsním úvazku udusila, následujíce tak nešťastníky, o nichž 
do té doby jen slyšela. Svalila se na skalní polici vyřízenému 
Petrovi u nohou a její obličej se zmítal v odstínech fialové. 
Nicméně jen krátkou chvíli. Když do hřmění větru zazněla 
Petrova otázka, co si teď počnou, odpověděla bez váhání: 
„Nic, jdeme dál.“

Facky ledového větru je však nemilosrdně trestaly za 
jejich přítomnost. Pro mlhu viděli sotva jeden na druhého 
a skála se proměnila v nablýskané kluziště. Museli bivakovat. 
Na malé plošince přimrzala Zóra zády ke skále. Na sobě jen 
větrovku, ve které lezla. Bez bivakovacího vybavení a bez 
vařiče, jehož plameny by vydaly alespoň kousek smířlivého 
tepla v tomto vichrem bičovaném jevišti, nesměl ani jeden 
usnout. Bdělí se snažili udržet hraním hry země – město. 
Zorčinu tvář, vystavenou stokilometrovému hukotu, pokrýval 
ledový škraloup a Petr jej musel vždy po chvíli odloupnout, 
aby s kůži dočista nesplynul. Oči se jí klížily pod tíhou únavy 
i bílé námrazy měnící řasy v přetěžká závaží. Ale nechtěla se 
jim podvolit, a tak přes hřmění živlů začala nahlas odříkávat 
slova Máchova Máje:

Nad temné hory růžný den
vyvstav májový budí dol,
nad lesy ještě kol a kol –
lehká co mlha bloudí sen.
Modravé páry z lesů temných
v růžové nebe vstoupají,
i nad jezerem barev jemných
modré se mlhy houpají.

V recitování neustala až do rána, kdy bouře uznala, že už 
si se svými loutkami pohrála dost a zanechala ty dva uprostřed 
glazurou pokryté stěny. Zorka ani náznakem nereagovala na 
útrapy, které jim hory oné noci naservírovaly. Když noční 
čerň prořídla v šedivý den, snad se i cítila lépe než on. Té noci 
se ukázalo, že křehká blonďatá dívčina s uhrančivým úsmě-
vem dokáže nesmírně dobře vzdorovat zimě. Nyní se ale nad 
jejich hlavami vznášelo ještě to nejtěžší lezení, jaké pro ně kdy 
osud připravil. A to stáli teprve na počátku své lezecké dráhy, 
která se měla odehrávat po vzoru slavných sportovních dvo-
jic té doby. Kiliusová–Bäumler, Bělousovová–Protopopov3  
a podobné páry, které nebyly eroticky zahákované, předsta-
vovaly Petrovy vzory. Po přežití Hokejky se ale zdálo zřejmé, 
že se vydají jiným směrem.

Na jaře roku 1964 už Zorka střídala Petra při přelezech 
prvních společných Meisterwegů v Sasku. Když se do něčeho 
pustili, muselo to zkrátka v lezeckých kruzích rezonovat. 
Podobně jako ta zimní Hokejka. Žádná z cest vytyčených 
v tmavém saském pískovci, která si vysloužila přízvisko 
Meisterweg, není ani snadná, ani přejištěná. Kruhy v nich 
slouží spíše jako orientační body, napovídající kudy vést 
pečlivě zvažované kroky v nekonečně vysokých stěnách nad 
údolím Labe. Vraždy, řekl by mnohý lezec bázlivější povahy. 
S ní ale jako by to nic nedělalo. Snad byla i trochu flegmatická, 
a jestliže v jejím nitru jakási úzkost klíčila, nedávala to najevo. 
Na druhou stranu, že by toužila podávat stále lepší výkony 
a snila o těžkých výstupech? Ctižádost neměla kde v její hlavě 
naklíčit. To Petr pořád opakoval a často s náznakem nekom-
promisnosti v hlase kladl důraz na svá slova: „A jak se chceš 
dostat do těch hor, když nebudeme dobrý? Tam se dostanou 
jenom ti, co vyniknou. Musíme bejt dobří! Jinak skončíme 
v Oldřichově.“ Jako by věděl, že tam jednou skončí.

SMRT NA JEHLE
„Lidstvo je milionkrát přemnožený,“ pravil Arne Næss, nor-
ský filozof a legendární prvovýstupce na sedmitisícový vrch 
Tirich Mir. Zorka tohle úsloví ale poprvé slyšela od Petra, 
když přišla řeč na rodinu. Děti? Jářku, vždyť ty lidi tu země-
kouli dočista zničí! Všude jsou nalezlí a vykukujou. Však 
před nimi prchli do stěn, a i tam to zahoustlo. Co teď? Jediná 
možnost, jak být z obliga: Nebudeme se množit! Samozřejmě, 
že se v tom skrývalo jen půl pravdy. Šlo taky o lezení. Toho 
času, co ty děti sežerou! Ale ano, možná by se i stala dob-
rou mámou – pocházela ze spořádané rodiny a doma spolu 
vždycky drželi. Nicméně přistoupila na tu hru: já se teda taky 
nebudu množit. Prozatím.

Tak lezli. A jestliže chtěli vystrčit nos ze socialistického 
Československa ven, malé cíle mít nemohli. Museli se před-
vést. Museli se dostat do výběrového družstva, s nímž se 
cesta do hor klikatila a šmodrchala o poznání méně. Výjezdní 
doložku totiž nedostal jen tak někdo, natožpak ten rebel 
Prachtel, který hamtal po věžích Českého ráje sólo. To se 
tehdy netolerovalo. 

Přelezem Wariantu R na tatranského Mnicha, který v roce 
1955 vytyčil polský průkopník Jan Długosz, se mohlo pochlu-
bit jen několik málo horolezců. A žádná žena mezi ně dosud 
nepatřila. To byl zářez! Na rozdíl od Hokejky už se nyní Zorka 
několikrát objevila i na prvním konci. Jenom tu ohromnou 
osmimetrovou střechu, pod kterou se ve větru třepotají navě-
šené smyčky, tu nechala jemu. A taky tam měl starosti. Možná 
ale příjemnější než se dvěma polskými vojáky, před jejichž 

1Kapelník – Údolní cesta: klasifikace VIII; prvovýstup Josef Čihula, Jiří Šimon (1961); první čistý přelez bez sezení ve smyčkách Pavol Pochylý, Pavel 
Ščevlík a Jan Procházka (1967). 2Hokejka: klasifikace V+ A1 (RP VI); prvovýstup František Plšek, Václav Zachoval (1950); první zimní výstup Karel Cer-
man, Oldřich Kopal, Jiří Mašek, Bohumil Nejedlo (1952). 3Kiliusová–Bäumler, Bělousovová–Protopopov: krasobruslařské páry, jejichž rivalita zvedala na 
přelomu 50. a 60. let ze sedaček miliony diváků po celém světě.
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samopaly se neodvážil hnout brvou. Za 
nedovolený přechod hranice sestoupili 
ze stěny rovnou do vazby.

Lezli v Tatrách, Prachtlově i Sasku. 
Dokonce i za peníze lezli. Scénáristé 
detektivního filmu Smrt na Jehle ako-
rát museli hubenou Zóru pod obleče-
ním malinko vycpat a zamaskovat její 
dlouhé vlasy parukou. Jinak by divák, 
našponovaný jako struna, mohl zpozo-
rovat, že na skálu, namísto herečky Jany 
Gýrové, šplhá za Petrem Kostkou jakási 
Mayerová z Liberce. Honorář? Tři sta 
korun československých a nádavkem 
pětadvacet minut bez kyslíku, když 
ji filmaři při natáčení jedné ze závě-
rečných scén zapomněli v zavíkované 
černé rakvi. Ale prý to bylo uvnitř pol-
strované, tak proč by se zlobila. Ona 
tenhle nešvar stejně asi ani neovládala.

V zimě roku šedesátého šes-
tého, to měla dvacet tři let, nalezli 
s Petrem do severní stěny Malého 
Kežmaráku. Jejich cíl? Že váháš, 
čtenáři. Samozřejmě: Weberovka4. 
Malátnost noci bledla pod náporem 
mrazivého dne a těm dvěma od úst stou-
paly obláčky dýmu. Jindy zlověstně 
temná stěna se nyní ošatila do smíř-
livě bílé. Jako nevěsta. Ovšem skrytě 

proradná. Kdyby nešlo o soustředění, 
seděli by v té fujavici raději na chalupě. 
V komíně jako fáborky visely stovky 
ledových jehliček, které určovaly cestu 
namrzlým korytem vzhůru. Brzy zjis-
tili, že uprostřed hory zmrzlého kamení 
nejsou sami. Jacísi dva bojovníci, 
obtěžkáni náramnými batohy, lezli nad 
nimi a nepřejícná severka je vehnala 
do úzkých. V traverzu ni boha! Pořád 
padali. Zorka s Petrem čekali, pak šli 
s dovolením před ně. A bez zimního 
vercajku, jen s holýma rukama, se 
nenechali v klíčovém místě nachytat. 
Odkázat tam ty dva napospas hoře ale 
nemohli. Svěsili jim své špagáty a oni 
se s prázdnou nádrží sápali zdlouhavě 
za nimi. S takovým zdržením ovšem 
vrchol narostl do výše. A než se jim 
podařilo dosáhnout Německého žeb-
říku, ponořila se stěna do tmy. 

Bivak! A zase jen ve větrovkách. 
Takto už podruhé proklepali noc zavě-
šení v lanech na malé plošince. Chlapíci 
zachumlaní ve spacích pytlích o polici 
níže se ale ráno zdáli více ztuhlí než 
teplomřivá Zóra. Mráz byl její přítel. 
Tím se může pochlubit málokterá žena. 
Kuráž ale během nevlídné noci vyhasla. 
Na pokračování k vrcholu Kežmarského 

štítu nezbývala chuť a nejspíš ani ener-
gie. Když sestupovali po Žebříku dolů, 
vstoupil jim do cesty trychtýř plný 
nestabilního sněhu. Jeho případný odtrh 
zaručoval předlouhý let s fatálním závě-
rem. „Hele, Zóro, prosím tě, drž se při tý 
stěně! Tady s tím jednou někdo zahučí.“ 
Jak by ho mohlo napadnout, že zrovna 
tenhleten.5

MANŽEL ZA STO KORUN
Prachtel–Mayerová, v roce 1967 
spor tovní dvojice, jakou nejspíš 
Československo nezažilo. Ale znáš lidi, 
čtenáři. Ti si šuškali cosi o psí knížce 
a hromádce – bůh ví čeho. Zasedlo tedy 
konzilium rodiny Mayer s deklarací, že 
bez prstýnků a s dívčím příjmením to 
dál nepůjde. Nu, dobrá. Ale když tedy 
svatba, pak jedině tajná, nasadili ti dva 
zase svou. Tajná? Jako by nestačilo, že 
si jejich holčička našla chlapce, který 
přebýval ve svobodárně, do níž se dám-
ské návštěvy vodit nesměly, a ona tak za 
ním lezla oknem po špagátě. Kolikrát si 
jen o hrubou fasádu rozpárala nylonky. 
A teď se měla dívka toliko vznešeného 
původu vdávat někde za bukem?

Kdepak za bukem. Ve Frýdlantu 
v Čechách. Tam se dala svatba pořídit 

4Weberovka neboli Stanislawského cesta: klasifikace VI; prvovýstup Wieslaw Stanislavski, Boleslaw Chwascinski, Wiktor Ostrowski (1932); první 
zimní výstup po Německý žebřík Karel Cerman, Oldřich Kopal (1952). 5Dne 25. 2. 2000 se ze severní stěny Malého Kežmarského štítu zřítil Pavol „Pa-
vouk” Pochylý se svým bratrem Ondrejem. 

  Minus 18 stupňů na Dračím zubu     V Lednici pod Galerkou, tužkou Petra Prachtela
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nejlevněji. Za 200 Kčs. Ušila si bílé šaty bez rukávů, on si 
navlékl těžký, vlněný maturitní oblek. Za svědka si zvolila 
svého bratra a Petr, aby dostál formalitám, přemluvil k svě-
dectví úřednici. Tehdy poprvé viděl Zorku, jak uronila slzu. 
Tak ráda nechávala umdlévat své myšlenky v antické har-
monii barokních skladeb a milovala, když se zmítala v dra-
matičnosti klasicistních symfonií. Johann Sebastian Bach – 
Gott ist unsre Zuversicht, její oblíbená kantáta 197. Nebo také 
Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus 
Mozart – takovou hudbu milovala. A oddávající tam napálil 
provařenou Alžbětínskou serenádu. To slzy neudržela.

V osm dvacet byli svoji: Petr Prachtel – Zorka Prachtelová. 
V parku shodili mundúry, oblékli kraťasy, hodinku si 
zdřímli na novinách ve stínu stromů a po slavnostním obědě 
u Mayerových v Liberci se vypařili. Zase do skal. Večer už 
seděli jako muž a žena na vrcholu saského pískovcového 
květáku Kelchsteinu. Ještě po letech mu pak z legrace spílala: 
„Já za tebe zaplatila sto korun. A za co?“

ŽIVOT BEZ RAZÍTKA
Zorka jako první dívčí v historii vyváděla saská VIIIa i VIIIb. 
Stěny, rajbasy, spáry, širočiny. Nic z toho jí nešlo hůř ani líp. 
Na skále byla doma. Když ji ale člověk pozoroval, kterak ve 
vlaku zápasí s ruksakem ve snaze vyhodit jej na polici nad 
sedadlem, musel si říkat, že ta holka snad nemá ani žádnou 
sílu. Do vínku ovšem dostala techniku. A taky talent. Když 
se v roce 1968 postavila pod Krvavou spáru na Ocún, doznala 
mytická cesta Radovana Kuchaře z roku 1952 sotva něko-
lika opakování. A to pouze od opravdových mistrů řemesla. 
Kdejaký špičkový lezec té doby pověsil do trýznivé širočiny 
pytel, než by se zmrzačil nebo si minimálně na krev strhal 
kůži z těla. Drobná Zorka se ale vnořila do spáry jako do 
komína a plynula vzhůru napodobujíc obláček dýmu. Podobně 
s přehledem vyvzlínala Smítkovu spáru na Rakev. Déšť už 
dávno ze stěn spláchnul krev, kterou ve čtyřicátém druhém 
nepřívětivě hladkou puklinu potřísnil odshora dolů její prvo-
výstupce. Joska Smítka se prý tehdy držel snad i bradou. 
A Zorka? Nu, jako pravá dáma.

Jenom s tou prací nešlo lezení pořádně dohromady. Soboty, 
neděle a kolikrát i celé noci trávila jakožto čerstvě vystudo-
vaná inženýrka agronomie na státním statku u Chrastavy. A to 
ne! Lezení s Petrem povýšili na smysl života. Skály a nic než 
skály. Jako první cizinci si ve Spolkové republice Německo 
vysloužili zařazení do elitní Meisterklasse, což znamenalo 
přelézt v jednom roce dvanáct Meisterwegů – nejtěžších sas-
kých cest, ve kterých jde vpravdě o život. Ohromný úspěch. 
Jenže bez razítka v občanském průkazu, dosvědčujícím 
před orgány Československé socialistické republiky stabilní 
zaměstnání, se upsali chudobě. Jíst strouhanku a vločky 
namočené ve vodě představovalo daň za svobodu, kterou oba 
našli ve výšinách.

POLAPENI OBREM
V srpnu roku 1971 se utábořili na úpatí severní stěny Eigeru. 
Chtěli udělat rychlostní rekord. Prý že budou ještě lepší, 
jako ten Messner s Habelerem, burcoval ji Petr. Jak se tahle 
představa vloudila do jeho mysli, netuší dnes ani on sám. 
Duo elitních rakouských alpinistů sice opravdu prostoupilo 
Nordwandem ze necelých deset hodin, jenže teprve o tři roky 
později. Obávaná stěna smrti, temné to jeviště, zlověstný 
amfiteátr, ve kterém ticho děsí, až z toho tepe ve spáncích. 

Pramálo ji takové lezení lákalo. Jen kvůli Petrovi šla, když se 
teda jednalo o ten světový primát. Nicméně už při příjezdu 
vyjádřilo počasí s jejich plány důrazný nesouhlas. V mlze 
prosycené vytrvalým deštěm a sněžením se utápěl jeden 
vzácný den za druhým. Povolení k výjezdu za hranice platilo 
na pouhých jedenáct dní a polovina už se promarnila sčítáním 
kapek na tropiku stanu. Boha, to je pech!

Co mohli dělat než zariskovat? Jedna bouřka skončila, 
a než přijde druhá, budou nahoře. Jde se! Docela nalehko. 
S jedním cepínem a bez bivakovacího vybavení. Zorčina 
bílá helma s rudým Z na čele zářila na temných skaliscích 
pochmurné severní stěny. Lezli svižně, často úplně bez jiš-
tění. Za dvě a půl hodiny překonali mytický Hinterstoisserův 
traverz, docela snadno. První velká obtíž severní stěny ote-
vřela své brány. Kmitali dál. Když v tom najednou: sprška 
kamení. Jářku! Vždyť těch šest Anglánů mělo být už dávno 
nahoře. Ale oni tady vegetují snad celý týden a v černém ledu 
hloubí ohromné vany, z nichž všechno to kamení a led expe-
dují přímo na hlavy těch dvou. Křik nic nepomáhá. Jakékoliv 
slovo je zbytečnou ztrátou energie. Vítr jednu slabiku po 
druhé popadá do svých spárů a uhání s nimi pryč. Nezbývá 
než zalézt do kouta a čekat, až odlezou. Mají po rekordu. 

Na malinké plošince ve skalní plotně přešlapují hodinu, 
dvě, tři, ... nekonečno! Navíc stěna opět ožívá. První hrom 
snad otřásl celou horou vystavěnou z ledu a kamení. Je zle! 
Čůrky vody, plazící se po skále, sílí v pramínky, později 
v prameny, až se nakonec přes jejich ramena řine celá řeka. 
V podřepu se pokouší zády přicucnout ke skále, aby je proud 
vody neodplavil k úpatí. Vzduchem se šíří sirný zápach, jak se 
padající kameny s hřměním odrážejí od skály a mizí v tísnivé 
mlze, která zaplavila celý jejich svět a ponechala jim k životu 
jen malinkatý kousek – těm dvěma mizerným človíčkům.

„Neboj, do druhého dne to přejde,“ snaží se Zóra uklid-
nit Petra, jehož myšlenky se točí kolem nejhoršího: je s námi 
amen! Ona vždycky vydržela víc než on. Ukázalo se to tehdy 
na Hokejce a ani nyní neklesá na mysli. Snad je zachrání její 
životní optimismus. Dočista podchlazení upadají do apatie. 
Ale usnout nesmí, za žádnou cenu. Přitom stačí jen malinko 
přivřít oči, přestat se bránit tíze umdlévajících víček a nechat 
to být. Ale ne, nemohou. Její drobná brada se chvěje chla-
dem a zuby o sebe tenounce drkotají. Přesto se recitováním 
druhého zpěvu Máje opět snaží udržet tváře bdělé v tom 
jevišti tragédií.

Klesla hvězda s nebes výše,
mrtvá hvězda sinný svit;
padá v neskončené říše,
padá věčně v věčný byt.
Její pláč zní z hrobu všeho,
strašný jekot hrůzný kvil.
„Kdy dopadne konce svého!“
Nikdy – nikde – žádný cíl.
Kol bílé věže větry hrají,
při níž si vlnky šepotají.

Osmnáct, snad na celou věčnost rozvleklých hodin se 
třásli na titěrném výběžku skály. Promočené oblečení se jim 
lepilo na kůži a z jejích plavých vlasů odkapávala voda jako 
z nacucaného mechu. Stěží se donutili k pohybu. Ale museli ze 
stěny prchnout. Teď, nebo nikdy. Traverzem pod Těžkou spá-
rou se pokusili probít ke dvířkám vedoucím do útrob Eigeru. 

  Převislá spára (VIIc) na Ottovy věže, Skalák, duben 1970
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Těm samým, k nimž upínal v roce 1936 své poslední naděje 
osamělý a horou přemožený Toni Kurz. Petr už stál na bez-
pečném plácku, když do burácejícího větru zakřičel: „Poběž!“ 
Najednou však zalehlo stěnu varhanní pléno. Hřmění pada-
jícího kamení. Lavina pohltila utíkající Zóru. Další rozmar 
hory lidožrouta. Snad už leží na dně údolí. 

Nechtěl se tím směrem více dívat, přesto cosi vyššího 
nedovolilo jeho pohledu odtrhnout se. A pak se objevila. Bez 
jediného škrábnutí, bez jediného šrámu. Tak honem, teď už 
opravdu kvapně pryč. Vrátka zela hned za nimi. Chladný 
průvan ovál jejich těla a oni se jen s jednou malou baterkou 
hmoždili temnou štolou. Najednou světla začalo přibývat. 
Ale přece ještě nemohli dosáhnou ústí tunelu? Žlutý přízrak 
se plížil po stěnách blíž a blíž. Vlak! Zpátky! Pod nohy se 
jim pletly pražce, jakoby schválně ležely nastražené tak, aby 
krok vždy vyšel napůl do mezery a napůl na dřevěné břevno. 
Zakopla a rozrazila si koleno. Prosakující krev okamžitě 
začala rozpouštět ledový příkrov na látce jejích kalhot. Akorát 
včas sebou smýkli do malého výklenku, v němž rukama objali 
zavěšené kabely. Ještě aby v tom vlhku probily.

Blesků se ona ale stejně nebála. Už jako malého plaza ji 
po podlaze obešel ten kulový. Zářící bíložlutá koule vrazila 
do domu, s bzukotem se zběsile odrážela od kovových cvoků 
namlácených v dubových prknech, obkroužila batolící se 
Zorničku a s rachotem explodovala v předsíni. Blesková žena. 
Kamkoliv se v horách vydala, vždycky se tam blýskalo. I na 
tom Matterhornu, který po nevydařeném Eigeru v šíleném 
marasmu stihli několik hodin před vypršením výjezdního 
povolení, se Petr cukal hrůzou a ona jakoby nic. Nejspíš si 
říkala, že když uhodí, tak uhodí. No co, hotovo.

ARNOLD OSTROUHAL
Petr vždycky patřil mezi ty osobnosti, které vzbuzují emoce. 
Pozitivní, či negativní. Lhostejný ale zůstával málokomu. 
Už při službě v popradské Dukle se musel před důstojníky 
Československé lidové armády obhajovat, že příroda jeho 
provokativní kukuč zkrátka neobdařila schopností tvářit 
se oddaně k zástavě. Nezapadal tak ani do vkusu funkcio-
nářů ČSTV, u nichž si připisoval jeden minus za druhým. 
Především hojné dopouštění se strukturami zavrhovaného 
sólo lezení posloužilo jako záminka pro disciplinární řízení, 
kteréžto vyvrcholilo usnesením, že soudruh Prachtel má 
okázale veřejnou propagací této navýsost riskantní disci-
plíny lezeckého sportu dozajista v úmyslu vyhladit naši krás-
nou socialistickou mládež. Hotovo, tečka. Hlavní branou ho 
vyvedli ze svazu a jako prémii přidali utrum s výjezdy do 
zahraničí. Odevzdejte cestovní pas, soudruhu!

Sportovní dvojice se samozřejmě nedala rozdělit a pokus 
o Nordwand se tak na dalších třicet let stal Zorčiným posled-
ním výjezdem za hranice. Jako marné bušení na dveře, za 
nimiž obyvatelé s prstem na ústech předstírají, že nikdo není 
doma, vyzníval příslib sponzoringu od Toniho Hieblera6. 
Plánoval, že Zóra jako první žena na světě přeleze severní 
stěnu Eigeru v zimě. Kdepak, zamítnuto! Obdobně dopadlo 
také pozvání připravované německé výpravy na Ama Dablam 
a Mount Everest: utopilo se v lítosti.

Do škatulek socialistického zřízení už nikdy nezapadli. 
Co si mohli počít? Uchýlili se do skal a dělali, co měli rádi. 
Lezli. O víkendech i ve všední dny. Lezli v dešti měnícím 
komíny v namydlené rýny. Lezli v chladu otupujícím konečky 
prstů i pod úmorným sluncem vysávajícím energii ze svalů 

násobnou měrou. Lezli, když jiní pochodovali v prvomájovém 
průvodu, a lezli také na Štědrý den. Docela překvapivě se 
znovu objevili i ve filmu. Československá televize v nich roz-
poznala ideální představitele hlavních rolí v krátkometrážním 
snímku o Joskovi Smítkovi: Kamarád ze skal. Přesto jejich 
kapsy většinou zely prázdnotou a bouřící se žaludky uklid-
ňovali tím nejlevnějším, co se dalo sehnat. Přivést do takové 
nouze děti… to už bylo stejně dávno pasé. Žili jenom lezením.

Zorka tehdy dokázala na prvním konci přelézat a dokonce 
i s rourákem a palicí tvořit cesty o obtížnosti až VIIIc. 
Šikovnější skálolezkyně snad v Československu nepobý-
vala. Nepochopitelně nicméně působí, že tyhle počiny při-
cházely tak nějak mimoděk. To on vždycky oplýval vyso-
kými ambicemi a rasoval ji k vyšším výkonům. Hledal jí 
linie pro prvovýstupy a také zatloukání kruhů pocházelo 
z jeho hlavy. Kdyby záleželo čistě na ní, snad by si nejra-
ději jenom tak popolézala sólo. Mimo zraky zvědavců, na 
cestách, které už od úpatí přitahují, a pouze pro tu radost ze 
svobodného pohybu. Při takovém lezení se zdála nejšťast-
nější. Dvoukruhovou sedmičkovou Plátkovu stěnu na Sfingu 
s ošemetným krokem za levou hranu nebo obdobně obtížnou 
Chlumovu cestu na Dominstein zdolávala na hruboskalském 
křehkém písku nejištěná, s čirou lehkostí a zásadně bosá. 
Pakliže právě neobouvala na jedné či druhé nožce sádru. Byť 
také s ní to uměla. Ale nějaké Meisterwegy? Vrtba nových 
cest? To se jí zdálo příliš statické. Ona chtěla lézt. A občas mu 
i tak folklórně vyčítala: „Ty jsi mi sliboval vysoký hory. A že 
vyhraješ olympiádu v maratónu. A ani jedno jsi neudělal.“ No 
jo, snad leda by se naučil tvářit oddaně k zástavě.

Průbojná tedy nebyla. Nikdy se na první konec nehrnula. 
Pouze když Petr ve stěně zvadnul, prsty se mu začaly oteví-
rat a předloktí zalévat betonem, pronesla Zorka, tak jakoby 
nesměle a snad jenom z toho popudu, že mohla svým činem 
pomoci, ostýchavou větu: „Já bych to teda zkusila.“ Pokaždé, 
když se vehnal do úzkých a zahrozil pytel, se takto charita-
tivně nabídla. A vylezla to. Častokrát se ani nezdálo, že by 
se v místech, kde on pohasl, nějak převelice trápila. Snad si 
v těžké pasáži ani nevzdychla, zatímco on se na druhém konci 
plácal jako invalida. V hruboskalských pískovcových věžích 
dokonce zanechala čtyři prvovýstupy, kterým se pravděpo-
dobně dosud nedostalo opakování. A v roce 1983 mistrně 
převezla i řečeného krále Saska, samotného Bernda Arnolda. 

Schwager: Nordwestweg. Tehdy jim to ukazovali jako 
snad nejnebezpečnější cestu v Sasku. Tam když nahoře pochy-
bíš, můžeš se proletět i třicet metrů celou stěnou. Lepší se 
k takové vraždě vůbec nepřibližovat. A přesto se Zorka 
nejenže do cesty odvážila, ona v horkém červencovém dni 
udělala její narovnání: Direkter Nordwestweg. Pořád ale schá-
zel první čistý přelez horní originální části bez stavění, které 
prvovýstupci o čtyřiadvacet let dříve hned dvakráte použili.

O nějaký ten týden později se pod stěnu vrátili odhod-
láni dát to v kuse, bez stavění. Tentokrát ve trojici s Bořkem 
Vysušilem. Jenže to už se pod stěnou se stejným plánem roz-
baloval Bernd Arnold a jeho kumpáni. Samozřejmě, že Petr 
Zorku popohnal, aby si fofrem nazula bačkory a vyrazila. 
Bořek jistil, zatímco Sasík se hnal vzhůru vlastní cestou: 
S-Kurve. U kruhu se měly jejich cesty protnout. Kdo ví, jestli 
by se neprůbojná Zóra tak vybičovala, kdyby Petr nevyšplhal 
na strom a nepřekřičel šum březového listí rozdováděného 
ve větru: „Makejte, vy volové, nebo vás předběhne!“ Tím 
sice nastartoval i Arnolda, který počal zvyšovat frekvenci 

6Toni Hiebler: horolezec, spisovatel, autor knih, redaktor časopisů a první člověk, kterému se podařilo prostoupit severní stěnou Eigeru v zimě (1961).
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  Prvovýstup cestou Retour (VIIIa) na Onkel, Sasko, červenec 1988
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svých pohybů, ale to už mu bylo houby 
platné. Nahoře padl na zadek a nedoká-
zal pochopit, že ho ta ženská předběhla. 
Inu, předběhla. 

Tou dobou už se ale Zorka s Petrem 
stahovali do ústraní. Do Jizerských 
hor, jejichž úpatí se shodovalo s polo-
hou města Liberec, kde si v malé gar-
sonce vybudovali svůj úkryt. Slum, jak 
mu říkali. A nový svět objevili také 
v jeskyních.

DVA DNY OD POVRCHU
„Ty vole! Vždyť ty se odsuď nedo-
staneš.“ Ona tak běžně nemluvila. 
Neměla sprostá slova v repertoáru. 
Snad pro ten šlechtický původ se jí 
nikdy nestala vlastními. Ale tehdy, 
v hlubinách vápencové jeskyně, mu 
šlo o život. Dlouhé roky se zdálo spo-
jení oněch dvou systémů jako nere-
álné. Nicméně zahnutý komín nazna-
čoval možnou cestu. Pod povrchem 

zemským trávili už druhý den, když se 
Petr rozhodl to prošťouchnout. Zmizel 
do temnoty a odněkud shora k ní dolé-
hal pouze jeho neutuchající proud slov. 
Jako vždycky, pořád mluvil. A ona mu 
podobně tradičně vlídně odpovídala. 
Vůbec ji neznepokojovalo, že kvůli 
vybitým bateriím přišli o jednu sví-
tilnu. V ruce svírala bílou svíčku, roz-
tavený vosk se vrstvil na jejích prstech 
a ona prý: „Mě to hřeje.“

  Podruhé na trati Jizerské stovky, 39. kilometr ve 4:30 ráno, rok 1977
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Jenže najednou rachot. Něco padá! 
Uplynul jen zlomek sekundy, když spat-
řila v místech, kde záře svíčky ztrácela 
nad temnotou převahu, jak se o zem 
roztříštil ohromný kus skály. Pak přistál 
na podlaze on. Na nohy. Ale ihned se 
vyvalil na záda a mír jeskyně rozstřelil 
útrpný výkřik. Tehdy se dočista zdě-
sila. A jak za ním pospíchala, ve vlhké 
chodbě uklouzla, svíčka ještě chvíli 
zářila a poté v letu pohasla a někam se 
zakutálela. I bez toho zjistila, že měl 

nohu na maděru. Zlomená kost si pro-
drala cestu přes kůži. Zásah dostala nej-
spíš také páteř, bolesti navzdory se mu 
však podařilo posadit se. Každopádně 
chodit nemohl, to věděl docela jistě. 
A ona zase dobře věděla, jak daleko 
od života na povrchu zemském se 
nachází. Jak v takové situaci neměla 
mluvit sprostě?

Musela ho dostat ven. Do nemoc-
nice. Vybavila si každičkou překážku, 
kterou na pouti sem překonali. A teď 

je to celé čekalo znovu, v obráceném 
gardu a jenom s jedním a půl funkčním 
tělem. Táhla ho za sebou na provaze 
a on kde mohl, tak jí ulehčil a plazil se 
sám. Spouštěla ho skrz komíny a na ní 
zůstalo, aby sestrojila kyvadlový tra-
verz nad hladinou. Do otevřené rány 
nesměla vniknout voda. Přesto začal 
pociťovat příliv horečky. Vždycky 
napřed odtáhla Petra a potom se vrátila 
zpět pro pětačtyřicet kilogramů vyba-
vení, které vláčeli pod zemí s sebou. 

  Dvacet šest hodin v jeskyni, zima 1976
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  Východní plotnou (VI) se samosichrem na Pohovku, rok 1994
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Paralyzující únava a nesmlouvavý čas je donutil přečkat 
v hlubinách ještě jednu noc. A když po dvou dnech jejich oči 
nakrátko oslepil nápor pozemského světla, ležel všude sníh 
a v cestě jim stála dvoumetrová zeď. Za natažené paže ho 
přesmýkala na druhou stranu a pak utíkala k nejbližší silnici, 
kde zastavila autobus. Řidiči dala desetikorunu, měl slitování. 
Dlouho se pak Petr s horečkami a počínajícím zánětem svíjel 
na nepohodlné sedačce. Stála před nimi bezmezně rozvleklá 
cesta vlakem a zrovna s výlukou. Ještě tohle! S propíchnutým 
vnitřním kotníkem se ploužil celý ten nekonečný kilometr 
k autobusu, do nějž museli přesednout. Po návratu do Liberce 
jenom týden trvalo, než otok splasknul a doktoři mohli ope-
rovat. Skončil na lůžku v Jedličkově ústavu.

Tenkrát ho Zorka zachránila. Když se zakousla, dokázala 
neskutečné věci. Její výdrž udivovala i Petra. Čím déle se 
pohybovala, tím více ho převyšovala. Mockrát se pak stalo, 
že si najednou musel tu zavázat tkaničku, tam zabrzdil, že 
mu zaskočily záda, a takhle maskoval, že jí nestačí. Pro muže 
zahanbující. Ale co mohl než si zvyknout.

Také při ultravytrvaleckém zápolení na trati Jizerské 
stovky se vždy začala prokousávat dopředu až ve druhé 
polovině závodu. Běžet se místo stovky stodvacítka nebo 
dokonce stotřicítka, možná by i těm nejlepším chlapům při-
vodila starosti. Třikrát se postavila na start tohoto závodu, 
a co myslíš, čtenáři? Třikrát zvítězila! Naposledy převýšení 
3050 metrů zdolala v rekordním čase deset hodin čtyřicet šest 
minut a v posledních fázích závodu se pohybovala s podobnou 
lehkostí, s jakou překonávala obtíže skalních výstupů. Když 
ji Petr v závěrečných kilometrech doprovázel na skládacím 
kole, vypadala, jako by právě vyběhla ze dveří domu pro 
nákup. Snad to bylo i dílem toho, že při svém třetím vítězství 
v roce 1980 vážila pouhopouhých třiačtyřicet kilogramů. To 
se pak do kopců utíká, panečku, když nic neneseš. Přitom běh 
představoval pro Zorku spíše z nouze ctnost. Každá koruna se 
těm dvěma stala vzácností, a tak vyráželi z Liberce do skal, 
namísto autobusem či vlakem, raději poklusem.

ŠATY NA ŠŇŮŘE
Terra incognita: neznámá země. Nepřístupné severní srázy 
Jizerských hor, na nichž z podhoubí bukových lesů vyrůstají 
temné a svou hrubou strukturou na první pohled odpuzující 
žulové věže a pavěže, přijaly do svého lůna již několik velkých 
horolezců. Rudolf Kauschka, Wolfgang Ginzel, Joska Čihula 
– ti všichni našli podivné zalíbení v hrubozrnné žule, která 
dovede rozcupovat kůži jako snad ani ta nejzrádnější pískov-
cová širočina ne. A zatímco v labyrintech Českého ráje i celé 
slavné Saxonie7 se v osmdesátých letech začaly krásné volné 
linie stávat nedostatkovým artiklem, ve hvozdech jizerských 
se tetelily dokonce i dosud neobjevené skály. Považ to nad-
šení, čtenáři, které museli Zorka s Petrem prožívat, když se 
začali nořit hlouběji a hlouběji do srázných lesů. Častokrát tam 
potkávali jen do země zahleděné houbaře, a to jim naprosto 
vyhovovalo. Samotu si užívali. Navíc se z Liberce nemuseli 
kdovíjak složitě a daleko pachtit. Vlak do Oldřichova vyšel na 
tři šedesát a Zóra, ta stejně šlapala do skal nejčastěji na kole. 
Nebo na kole… Na skládačce! Na staré hajtře bez převodů 
dokázala ujet i sto třicet kilometrů. A z kopce uháněla, že 
kameny raději z cesty uhýbaly.

Našli nové království, které každoročně počastovali více 
než stovkou společných prvovýstupů. Mockrát ovšem Zorka 
odcházela do skal dočista sama, bez Petra. Sbalila se a dva 

tři dny jí nebylo. Těkala mezi žulovými věžemi, nořila své 
drobounké ruce do neotesaných spár a rozprávěla s hru-
bozrnnými krystaly vyčuhujícími ze stěn. Když se pak uko-
nejšená přírodou vrátila domů a stanula tvář v tvář natolik 
pragmatické otázce, co že se jí podařilo vylézt, odpověděla 
po pravdě: „Já nevím.“ Netušila. Nepřikládala tomu váhu. 
Cesta se jí prostě líbila, a tak ji vylezla. K čemu by si myš-
lenky obtěžkávala názvy a čísly? Jí stačilo jenom se toulat 
venku a plnými doušky nasávat bohatství, kterým ji život 
obdařil. Šourala nohama v listí a častokrát poklekla, aby ze 
země sebrala nějaký ten nevšedně uhrančivý kámen – do 
sbírky. Odnesla hlemýždě ze silnice a pomohla oslabené 
včelce zpátky do vzduchu. Zachraňovala květiny i hmyz, 
jakoby sama byla jednou z nich.

Akorát ty hory ji občas zamrzely. Vzpomínala, jak se 
po rychlostním rekordu v Pallaviciniho kuloáru8 proplétali 
mezi trhlinami na ledovci Pasterze a z temného ledu vytesá-
vali cepínem vzácné minerály. Nebo jak se jí slunce opíralo 
do zátylku, když celý den vršili na Tofaně di Rozes délku za 
délkou, a přesto se konec zdál až do poslední chvíle v nedo-
hlednu. Vlastně i na boj v Eigeru zůstala jen příjemná vzpo-
mínka. Ale co! Když se v koutech okenních parapetů usadil 
sníh a lidé na ulicích, zababušení v kabátech a pletených čepi-
cích, si nahrbení s rukama v kapsách razili cestu proti větru, 
sbalila se a prchla do Jizerek. Zasněženými a často i vyled-
něnými spárami a komíny se soukala pro horezdary. Samo 
sebou, že opět sólo. Takto si alespoň malinko nahrazovala ty 
toliko upřené hory. 

Ze skály dolů pak dokonce sjížděla! Stala se nejspíše jedi-
nou osobou na světě širém, která dokázala sjet Dříčský komín9  
v pětadvacetimetrové údolní stěně Uhlířovy čapky. A věz, 
čtenáři, že přívlastek „dříčský“ v názvu má své opodstatnění. 
Připažila a jela. Jenom sněhové vločky se za ní vzduchem 
vířily, jako když jiskry odletují od kotoučem půleného železa. 
Podobně prosvištěla i komínem na Čarostřelci. Domlouval jí: 
„Nedělej to, mineš plošinu a jsi v koncích!“ Kdepak. Připažila 
a vúúúú. Co by ji za mlada ani nenapadlo, po padesátce pro-
váděla s až podivnou radostí. 

Však se taky mezi pětapadesáti a pětašedesáti lety pro-
lezla k těm nejlepším výkonům. Sice ji zase ten Petr musel 
vyburcovat, ale to v ní pak chytly saze a hamtala jako smy-
slů zbavená. Kdo už měl co dočinění s jizerskou klasifikací, 
pak ví, že v cestě za tamních VIIb pohoří i jó dobří lezci, 
silní chlapi. Zorka v takových i kruhy mlátila. Navázaná 
prachobyčejně okolo pasu, na starý zasmolený špagát. Žádné 
horolezecké lano. Představ si, čtenáři, spíše prádelní šňůru. 
Pro lepší pocit, jinak nejspíš docela zbytečně, nadvakrát 
vedenou. Viset se na tom dalo, ale padat? Však to stejně 
nedělala. A když zakládala do spáry klínek pro samosichr, 
musela jen tak zlehýnka, aby šel posléze dobře vytáhnout. 

Klasický sedák příliš neunosila. No samozřejmě, jak by 
ho také oblékla přes šaty, s nimiž vždy tak divotvorně roz-
zářila chmurnost jizerské žuly. Ano, čteš správně. Nicméně 
lezení v šatech, to nepředstavovalo jen nějakou recesi 
či snad kýčovitou umělotinu. Procítěný film Das Blaue 
Licht, v němž po skalách šplhá Hitlerova oblíbenkyně, 
půvabná Leni Riefenstahlová, a ve srázech Monte Cristalla 
dohání k smrti nejednoho mladíka, napoví, kde se Zorka 
inspirovala. Pročež brzy zjistila, jak se takové šaty stávají 
účelově famózními a na skále neomezujícími. Zkrátka 
nikde nepřekážely.

7Saxonie – latinský název pro Sasko. 8Pallavicini Rinne: ledový žlab v severní stěně Grossglockneru, sklon 55°. 9Uhlířova čapka – Dříčský komín: 
klasifikace IV (jizerská stupnice); prvovýstup Karl Kirchhof, Rudolf Blumrich, Franz Salomon (1904). 
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JUMP!
Životní výkon a ještě v disciplíně, 
kterou – narozdíl od Petra – neměla 
bůhvíjak v oblibě. Přeskoky! Vůbec 
není běžné, aby člověk stanul na oblém 
okraji pískovcové věže, odrazil se do 
prázdna a plachtil nad hlubinou s vědo-
mím, že dřív než stačí postřehnout vítr 
ve vlasech, musí jeho chodidla vyvinout 
dostatečnou přilnavost, aby se zasta-
vila na nijak výrazném prostoru druhé 
věže. Pohybují se ve skalách takoví mis-
tři, kteří třeba i čtyři, pět či dokonce 
šest metrů skočí. Zorka mezi ně nepa-
třila, nikdy nebyla schopna sklou-
bit rozběh s odrazem. Přesto tenkrát 
skákat musela.

Zosnoval to mladý Vladimír 
„Chroust“ Procházka, kterému přišel 
dopis od amerických filmařů, zatou-
živších po východoevropské exotice 
pískovcových věží. Doslechli se, že prý 
tu snad horolezci používají k jištění 

smyčky, které svázané do uzlíků str-
kají do spár a dírek. Nevídané! Jakmile 
Allen Hill a John Canto začali pronikat 
do cizokrajné kultury českých pískařů, 
zjistili, že lézt téměř neustále s vidinou 
pádu na podlahu je, přesně jak předpo-
vídali, really crazy, ale skákat z věže 
na věž? Oh my god! That‘s fantastic! 
Okamžitě věděli, co se stane hitem 
všech lezeckých festivalů. Zbývalo jen 
vymyslet, koho do toho namontovat. 

Chroust hned věděl: Prachtel skáče. 
Jenže, jářku! Petr nemohl před kamerou 
ukázat zhola nic. Při vrtání svého dvou-
tisícího třístého padesátého osmého 
prvovýstupu si zrovna skřípl jakýsi nerv 
na bedrech. Oh no, such a shame! Leda 
snad že by ta Zóra? Co asi tak mohla 
odpovědět, když se jí zeptali, zdali by 
alespoň něco malého neskočila? „Tak já 
bych to teda zkusila.“

Přeskok ze Skauta na Skautskou věž 
ve Skaláku odpovídá obtížnosti jedna. 

Nic přetěžkého. Pakliže to ovšem člo-
věk neabsolvuje šestnáctkrát za sebou, 
přičemž pětkovou Normální cestou 
slézá dolů, trojkovým komínem šplhá 
nahoru, u toho se čtyřikrát kompletně 
převlékne, dvakrát přezuje, to vše za 
dvě hodiny a v padesáti čtyřech letech, 
dámy a pánové! Pro úplnost: jedna 
runda za sedm a půl minuty. Awesome!

Zorka předvedla, jestli ne vrcholné, 
pak určitě jedno ze svých nejlepších 
představení. Dlouho předlouho se pak 
ale zdálo, že snímek Jump! na promí-
tací plátna snad ani nedoskočí. Ještě 
po letech John s Allenem nepřicházeli 
s vidinou posledního střihu. Až nako-
nec v roce 2001 film vypravili se vší 
pompou do světa. A společně s ním se 
po třiceti letech opět podívala za hra-
nice republiky také Zorka s Petrem. 
Napřed do italského Trenta, kde se jí 
v Teatro Sociale podepsal do deníku 
toliko svým (ne)výstupem na Cerro 

  Neúspěšný pokus o severní stěnu Eigeru, srpen 1971
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  Prvovýstup Cesty nad Kapličkou na Poslední věž, srpen 1987      Superboulder v Malém Štolpichu, rok 1995

Torre proslavený Il Ragno delle Dolomiti Cesare Maestri 
i stařičký pán Riccardo Cassin. S ortézou na ruce si tehdy 
bohužel příliš nezalezla. Jen tak malinko, však už ji, čtenáři, 
znáš. A kdyby ty dva v americkém Utahu kvůli nízké pojis-
tce tak zběsile Allan nehlídal, možná by megapoli rudých 
mrakodrapů uctili důstojněji než jen několika drobnými sólo 
výstupy na menší věžičky ve Fisher Towers – podniknutými 
potají, na útěku pod rouškou noci.

SE SEDMI PRSTY
Z jejích vlasů se už vytratil blonďatý třpyt a pod očima naopak 
přibylo několik drobných vrásek, necitlivě prozrazujících 
devětapadesát let. Ale jiskru v očích a chuť do lezení, to nikdy 
nepozbyla. Do cesty se jí však začala stavět překážka, s níž 
dosud příliš nebojovala: úrazy. Jestliže ještě nedávno mohla 
střemhlav sbíhat suťové svahy, teď její tělo začínalo protesto-
vat. Když se Petr pod vysilujícím sluncem ždímal ve stěnách 
Divé Máří a pod horním rajbasem pro samou nevolnost div 
neomdlel, rozeběhla se Zóra po kameny posetých srázech do 
údolí Černého Štolpichu pro vodu. Už už k jejím uším doléhal 
šum potoka, když zakopla. To se jí často nestávalo. Jak letěla 
po hlavě dolů, ruce instinktivně vystřelila před sebe a dlaň se 
při dopadu až přespříliš vyvrátila. Tupá bolest ji měla ochro-
mit. Mohla i slzu uronit. Nikdo by se nezlobil. Ale ona veškeré 
příkoří uvěznila kdesi hluboko v nitru, odkud nedokázalo 
oslabit její odhodlání. Slíbila přece, že pomůže, že přinese 
vodu. Tak i se dvěma zlomeninami v dlani dolezla po skále 
za zbídačeným Petrem a rajbas na prvním konci dorazila. 
Teprve nyní našla čas pro sebelítost. Ruka putovala do sádry.

Později si také na pětkrát rozvalila čéšku a při pádu ze 
stromu se jí noha v bérci otočila téměř do pravého úhlu. Jedno 

i druhé se brzy zahojilo. Jenže po dalším úraze, kdy ji nedo-
patřením, nepozorností či snad laxností umístili doktoři do 
sádry ohnuté prsty, tři z nich už nikdy pořádně neovládala. 
Ochrnuly. Na lezení jí zbývalo sedm prstů. 

Přesto si ve svých čtyřiašedesáti letech, panečku, považ 
ty roky, opět proklestila cestu strmými srázy řítícími se od 
Oldřichovské silnice do zpěněných vod Černého Štolpichu. 
Překračovala padlé trouchnivějící kmeny stromů a přes obna-
žená lýtka ji tu a tam šlehla tenounká halouzka, která se 
v jizerském podrostu uchytila z naklíčené bukvice. Pokolikáté 
už stanula pod stěnami Divé Máří, svrchovaně shlížející do 
hlubin? Ohromné žulové kvádry se tu ledabyle povalují jeden 
na druhém, zapírají se o sebe a budí stále stejný respekt, jaký 
vyvolávaly v duši Adolfa Gahlera, který v roce 1895 jako 
první překonal strach a pustil se do souboje s hradbou opev-
něnou ostrými krystaly. Před ní ale stála docela jiná výzva.

Tu cestu jí vybral Petr, jak jinak. A samozřejmě, že sólo. 
Se samosichrem. On to bude všechno filmovat. Stáhla si 
gumičku z vlasů, které prsty obou ruk prohrábla, lehce u toho 
zatřásla hlavou a znovu je svázala do culíku. Aby nepřeká-
žely. Okolo pasu si omotala tu stářím prochuravělou šňůru, 
chlupatou rakovinu, která by se při pádu přirozeně přetrhla. 
Přitiskla tělo ke skále. A snad si s ní i chvíli šeptem poví-
dala, než špičku pravé nohy zapřela do prvního vystouplého 
krystalu ve srázné plotně. Se žulovými jizerskými krystaly 
si vůbec dokonale rozuměla. Jistojistě i díky tomu, že po 
nich rajtovala každou chvíli, každičký den. Impozantně však 
nepůsobilo pouze to, co zapřená špičkami do milimetrových 
černých hlaviček dokázala vylézt, nýbrž také slézt! Teď cupi-
tala nejištěná a přes hledáček kamery se ani nezdálo, že by se 
kdovíjak namáhala. Ale namáhala. Když dosáhla vhodného 
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místa pro první dřík, jako obvykle zápasila s bórkem, který se 
v jejích malých rukách neposedně vychyloval do stran. Za ty 
roky prvovýstupování se to sice o mnoho zlepšilo, ale přece: 
raději lezla, než bušila kladivem. Také deset centimetrů hlu-
boká díra, vrtaná do neústupné žuly, jí dala jaksepatří zabrat. 
Pod sebou měla teprve třetinu skály. Cvakla se a odpočívala. 
Jen nepatrnou chvíli. Nebo možná i celou věčnost. Na čas 
nikdy nehleděla. Cítila se tam dobře. 

Téměř pod vrškem, kde cesta vrcholila nepříjemným 
převisem, osadila druhý dřík. Tentokrát už alespoň iluzorní 
představu jištění vyvolávala ona plstnatá šňůra ukotvená 
v dříku prvním. Mohla se uklidňovat tím, že pád mezi zlo-
věstně čnějící balvany na úpatí nehrozí. I když nejspíš dobře 
věděla, co by ta hrůza pelichající vydržela. Nebo spíš nevy-
držela. Měla v živé paměti, jak ji Bořek nedávno přetrhl mezi 
rukama. Při druhém vrtání se opět dočista vyčerpala. Ale tak 
vcelku příjemně. Člověku chutná taková únava. Když dolezla 
na vrchol, se zdviženou rukou nadzdvihla koutky úst a poslala 
k protějšímu pilíři bezelstný úsměv, ozval se Petrův hlas: „Tak 
co? Jaký to bylo?“ Těžký, pomyslela si. Hodně těžký. Ale on 
by určitě rád slyšel nějaké číslo. „Asi osmička!“

NAPOSLEDY V ČÍŇANKÁCH
Pro samý hluk bouřích vod Rio di Tel, které se na skalním 
prahu ostře lomily do hlubin údolí Partschins, na sebe museli 

křičet. Nezajištěná, mimo záznam vybité kamery, dolezla na 
vrchol. Pytle Zóra věšet neuměla. Možná jen dvakrát, třikrát 
za život se jí něco takového přihodilo, ale svou skrovnou 
sbírku více nerozmnožovala. Ani v šedesáti osmi letech. 
Několik dní po přelezu jihotyrolského vodopádu, krátce před 
odjezdem domů, si umínila zaběhnout horský maraton. Jenže 
toho rána, kdy se měla postavit na start, povídá: „Mně je zle.“ 
Kdepak běžet, rychle balit museli. Po návratu do Liberce 
se její tělo jen pramálo umoudřilo a svěřila se opět do péče 
doktorů: rozsáhlý karcinom v terminálním stádiu. Operace 
v lednu 2010 – k tomu oba upínali své naděje.

Když se po dvaačtyřiceti dnech vrátila z nemocnice, 
cítila se slabá. Neskutečně slabá. Pravá noha odmítala plnou 
poslušnost a pro jedno její oko zůstal svět navždy rozma-
zaný. Přesto se vydala tam, kde jedině se jí mohlo udělat 
lépe. Chodila ven, do Jizerek. Dotýkala se skal a zkoušela se 
znovu, jako už tolikrát v životě, odlepit od země. Opět sólo. 
Jenže už necítila tu lehkost. Bojovala. Vylezla a zase slezla 
čtyřkovou cestou na Horní Lysou skálu na Stržovém vrchu, 
kde za poslední desítky let znala každičký balvan, každičký 
chyt, každičký krystal. Na nohou zase ty hladké klouzavé 
šlupky, čínské tenisky s bílými a červenými proužky po 
stranách. Občas lozívala i v ořezaných kopačkách podlepe-
ných závodními slicky a před výletem do Ameriky dostala 
opravdové lezečky – Rock Pillars. Ale v „číňankách“ jí to 
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ZORKA PRACHTELOVÁ, rozená Mayerová
(16. 1. 1943, Praha – 29. 1. 2011, Liberec)
Vystudovaná inženýrka agronomie prožila celý život ve skalách. Na zemědělství nedošlo. Přelezla přes 
9000 cest. Společně se svým manželem a lezeckým partnerem Petrem udělali 800 společných prvový-
stupů, přičemž ona sama vytyčila okolo 250 nových cest. Díky svému talentu přelézala cesty, na které si 
dodnes žádná jiná žena (a spousta mužů) netroufla. Často lezla sólo a právě z takového lezení měla největší 
radost. Pracovala na liberecké univerzitě, přivydělávala si výškovými pracemi (například při opravách 
střechy Císařského paláce na Karlštejně) a zahrála si ve filmech. Obětovala se pro druhé, nikdy nikoho 
nepomluvila, nikdy se s nikým nehádala. Jak řekl její občasný spolulezec Bořek Vysušil: „To byla tak 
neuvěřitelně hodná ženská.“

PETR PRACHTEL
(21. 7. 1938, Brno)
Gejzír. Pakliže bych měl Petra vystihnout jedním slovem, použil bych právě tohle. Při našich setkáních mě 
málokdy pustil ke slovu. Ale to stejně nebylo důležité, o mě nešlo. Od začátku do konce povídal a povídal. 
Ale ne tak otravně, že bych si v duchu říkal: Panebože, ať už ztichne. Kdepak. Ze schůzek s ním jsem od-
cházel nabitý energií, obohacený o spoustu latinských výrazů a pobavený nad přezdívkami, které má snad 
pro každého, s kým se v životě setkal. Zajímalo by mě, jakou vymyslel pro mě. Je to lezec od pána boha, 
a přestože ho v době našich schůzek trápila bolavá noha, věřím, že ještě ledasco vyleze a mně se poštěstí 
být u toho s ním. Vždyť ještě před rokem, v jednaosmdesáti letech, dělal prvovýstupy.

stejně vyhovovalo nejvíc. Nebo naboso, na písku. Když se z té 
čtverky zase vrátila na pevnou zem, na jeho otázku odpově-
děla popravdě: „No, bylo to na doraz.“

Lezla dál. Ale už v tom chyběla ta smířlivá harmonie, 
s jakou tehdy na Divé Máří rozprávěla se skálou. Bolest se 
vracela čím dál častěji, až se jednoho dne přítmím lednové 
šedi prohnalo modré světlo majáků. V nemocnici ještě vyto-
čila jeho číslo. Dožadoval se odpovědi: „Co mám dělat?“ 
A ona, dočista klidným laskavým hlasem, jakým vždycky 
dokázala jiné tvory na tomto světě pohladit a předat do jejich 

duší část své radosti, odvětila: „Nic, to co děláš. Piš ty poví-
dačky. Mně se to líbí. Víš, že to nemáš hotový.“ Ale do kdy? 
Do kdy má psát? „Dokud nespadneš ze židle.“ Pak jí telefon 
vyklouzl z ruky.

Již od hor k horám mraku stín –
ohromna ptáka peruť dlouhá –
daleké noci přikryl klín,
a šírou dálkou tma je pouhá.

Text: Honza Navrátil
Foto: Petr Prachtel, Vladimír „Chroust“ Procházka, Bořek Vysušil, Petr Piechowicz
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