
Radovan Kucha  - severní st na Eigeru
2. zá í je to 49 let
Rozhovor na Horyinfo  http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2008100021&nazevclanku=radovan-kuchar-
slavi-osmdesate-narozeniny

S Radovanem Kucha em jsem se sešel v jeho útulné chat  na Hrubé Skále. P ed lety si ji vlastníma rukama
postavil zde, nedaleko Majáku, Taktovky, Daliborky a dalších strmých v ží svého milovaného Skaláku. Odkládám
promá enou v trovku na v šá ek ze staré karabiny a podávám si ruku s mužem, který se zapsal tu ným písmem
do historie eského horolezectví. AKTUALIZACE: 2. 9. tomu bylo práv  49 let od doby, kdy spole  se Zdeno
Zibrínem prostoupili obávanou a nebezpe nou severní st nou Eigeru. P edloni oslavil svoje osmdesáté
narozeniny.

Volo a Suchý a Radan Kucha  v roce 2005, foto: Petr Jandík

„Severní st na Eigeru se nedá p irovnat k ni emu. Je ojedin lá, ohromná, zdrcující. Tém  do dvoukilometrové
výše vyr stá najednou z doliny ze  kolmého erného kamene a ledu. Ponurá, nep ív tivá. Ve zb silém tanci ví í
kolem ní mraky a mlhy. Úchvatnou kulisou nep etržit  ot ásá dun ní lavin, svišt ní kamen  a hukot bou í. Severní
st  Eigeru se nic nevyrovná. P ispívá k tomu i její pov st.“

http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2008100021&nazevclanku=radovan-kuchar-


(Radovan Kucha ; Deset velkých st n, 1963)

Pane Kucha i, jaká byla Vaše cesta k horolezectví?
Horolezcem se lov k nenarodí, musí se jím stát. Já pocházím z Turnova a už jako malý kluk jsem chodil s rodi i
do Skaláku. Lézt jsem za al už v d tství. Pozd ji jsme m li takovou partu hoch , kte í v li, že se t žko
dostanou n kam do sv ta. Byla to vále ná léta. Chodili jsme práv  do Skaláku a tam, kousek od domova, jsme
zažívali dobrodružství celého sv ta. Nebylo to jen lezení, ale také p átelství.

S jakými pocity a myšlenkami jste spole  se Zdenem Zibrínem nastupovali pod Eiger?
Byli jsme na výstup dob e p ipraveni. Po n kolika úsp šných zájezdech do Alp jsme m li p elezeny prakticky
všechny velké st ny. Spole  se Zdenem jsme prod lali adu t žkých výstup  v Alpách i na Kavkaze. A t i dny

ed Eigerem jsme prostoupili severní st nu Matterhornu. Bohužel, v té dob  zahynulo v severní st  Eigeru
kolik horolezc  a t sn  p ed námi se ze st ny z ítil dvaadvacetiletý rakouský horský v dce Adolf Mayr, který se

pokoušel o první sólový výstup. To všechno navodilo takovou strašidelnou atmosféru a hora se stala st edem
zájmu noviná . Byli jsme neustále sledováni dalekohledy, kolem nás kroužila letadla. Jeden žurnalista si pronajal
letadlo, aby nás mohl lépe sledovat a fotografovat. Letadlo se však p i jednom z p elet  z ítilo a zahynuli v n m t i
lidé. Na tohle všechno musel lov k zapomenout a myslet jen na vlastní výstup.



Eiger - obávaná severní st na, foto: estmír Lukeš

Jaké jste m li vybavení?
Naše tehdejší vybavení se nedá s dnešním v bec srovnávat. M li jsme jedno icetimetrové lano, pomocnou

ru, asi 12 skob, 10 karabin, jeden cepín a jeden kladivocepín, kladivo a stoupací železa. O kladivocepín jsem
cestou p išel, což byla nemilá záležitost, ale zvládli jsme to bez n j. Boty jsme m li mizerné, pé ovku jsem si sám
šil. Opravdu nepromokavé oble ní vlastn  neexistovalo. Jen pogumovaná tkanina. Ale v té se zase nedalo lézt,
protože se lov k potil.



echoslováci na titulní stránce novin, repro cds

Co se Vám ze samotného výstupu vrylo nejvíce do pam ti ?
Druhý den výstupu po rozedn ní naše st na z stávala ješt  ve stínu, slunce ozá ilo obzor plný nádherných štít ,
sv t se zdál krásný. Potom jsme na úpatí st ny na ledovém poli zpozorovali skupinu asi deseti horských v dc ,
kte í nesli na nosítkách zabalené t lo, poslední ob  hory, Adolfa Mayra. V jeho stopách, dosud z etelných v ledu,
budeme nyní postupovat až k místu, odkud se z ítil. Strach jsme ale nem li. V li jsme, do eho jdeme.

Co si myslíte o p átelství na lan ?
Pokud chci s n kým lézt velkou st nu, musím mu v it. A z toho pak vznikají p átelství, která p etrvávají léta.
Eiger jsme lezli p ed mnoha lety. P ed pár lety tady byl u mne Zdeno Zibrín se svou ženou Olgou, mimochodem
také skv lou horolezkyní. Vzpomínali jsme a trochu zapíjeli.



Radovan Kucha , foto: Saša Krško

Výstup na Eiger podrobn  popisujete ve své knize „Deset velkých st n". Velice krásným zp sobem jej
také ztvárnil v jedné ze svých povídek Ota Pavel. Je až nepochopitelné, jak skv le popsal samotný
pr stup st nou i pocity z lezení, a koli sám nebyl horolezec. Stýkali jste se spolu?
Ota Pavel byl mezi svými kolegy znám tím, že bral psaní ohromn  vážn . A to p esto, že nad vším musel vždycky
dlouho p emýšlet, než to dal na papír. Byl tehdy za Zdenem v Nízkých Tatrách a pak tady u mne ve Skaláku.
Povídali jsme si asi deset hodin o Eigeru a lezení v bec. M l jsem tady d íve takovou malou chati ku a on u mne
párkrát spal. Tenkrát se za ínalo jezdit do Patagonie v Jižní Americe a Ota p išel s plánem, že bychom tam jeli.
Zdeno a já bychom lezli, jel by s námi Vilda Heckel, známý fotograf, který by to fotil a on by o tom psal. M la to
být taková dost dlouhá expedice. My jsme si se Zdenem íkali, kde na to vezmeme peníze, ale Ota nás
uklid oval, že v Jižní Americe je spousta bohatých Žid , a ti si budou vážit toho, že nás budou moci hostit. Pak
jsme ho jednou cht li se Zdenem navštívit a on nám nesouvisle íkal, že nechce. Pozd ji mi napsal dopis, že byl v
takovém stavu, že nás nemohl p ijmout. Brzy poté zem el. Ten dopis byl možná jeho poslední. V tšinou dopisy
vyhazuji. Tenhle jsem p vodn  zma kal a hodil do koše, ale pak jsem si ho schoval a mám ho dodnes. Tenkrát
nám také íkal, že se chystá napsat knihu „Jak jsem se zbláznil“.



Radovan Kucha  v dob  výstupu severní st nou Eigeru, foto: Repro z knihy "Deset velkých st n"

Zalezete si ješt  n kdy ve svém v ku?
Sem tam si ješt  n co malého vylezu. Ale spíš se starám o údržbu skal a Skaláku v bec.

Kterého výstupu si nejvíce vážíte? Nejde mi o výšku hory nebo obtížnost výstupu, ale o to, který výstup
ve Vás nejvíc zanechal.
Výstupy se dají rozd lit na nejúsp šn jší a nejhez í. Nejúsp šn jší byly prvovýstupy na šestitisícovky v
Afghánistánu, pak na Pamíru a Kavkaze. Na Kavkaze jsme d lali prvovýstupy a cesty, které Rusové lezli t i dny,
jsme zvládali za jediný. Je toho hodn . Ale nejkrásn jší vztah z celého horolezectví mám tady k tomu pískovci a k
výstup m na v že ve Skaláku. Celý život jsem vlastn  do Skaláku jezdil a nakonec jsem si tu postavil chatu a žiji
zde pod svými skalami.

Radovana Kucha e zpovídal Saša Krško v roce 2002, lánek vydán znovu u p íležitosti výro í.

Horolezecký životopis Radovana Kucha e

1944 - 45 - první výstupy ve Skaláku
1947 - poprvé ve Vysokých Tatrách
1954 - zimní p echod hlavního h ebene Vysokých Tater
1956 - severní st na Grands Charmoz
1957 - západní st na Petit Dru, výstupy na Kavkaze
1959 - Poire na Mt. Blanc
severní st na Grandes Jorasses
prvovýstupy na Nakratau a Donguz Orun
1961 - severní st na Matterhornu
severní st na Eigeru



severní st na Cima Grande
1962 - severní st na Dych Tau
1965 - expedice Hindúkuš - prvovýstup na Uparisínu
1966 - pád z v že Barberina v P íhrazech, 4 operace nohy

Po úraze v roce 1966 se zdravotním handicapem výjezdy do hor již bez vážných ambicí:

1970 - Vysoké Tatry, Rumunsko
1972 - Pamir
1978 - Mongolsko
1982 - Altaj
2000 - vyhlášen „Horolezcem 20. století R“


