
 



UKÁZKA Z KNIHY ZÁCHRANÁŘI (Petr Šámal) 

Černý den na Sněžce 

16. LEDNA 1975 – Nejvyšší hora Krkonoš se po několika dnech oblevy a mrholení opět 

probudila do nádherného, mrazivého a slunečného rána. 

I když... 

„Čau, Štefane, tak jak bylo?“ vítá se v České boudě na Sněžce se svým kamarádem a zároveň 

spolupracovníkem Honza Messner. 

„Ale jo, v poho, znáš to – klasika. Doma radost, že jsem přijel, nějaká služba v Peci, cvičení s 

Itou, tejden pryč a doma zase smutno, že odjíždím. Zvláště malá to vždy hůře snáší.“ 

„Mně o tom povídej. Martinovi je už šest, ale taky si stále nezvykl, že jsem často pryč, a to je 

přitom každou zimu stejný. A koukám, že jsi Itu nechal doma.“ 

„Divíš se, když je takováhle sklenice? Dnes to žádná prdel nebude, jak to po té oblevě 

najednou zmrzlo.“ 

Oba vycházejí ven, před boudu, kde si kontrolují výstroj a připevňují na boty mačky (ozubená 

železa pro stoupání ve zledovatělém terénu, pozn. aut.). 

Honza se zachmuřeně rozhlédne po ledové hoře, do které se v noci Sněžka převlékla, a otočí 

se na svého kolegu, který si zrovna zapíná červenou silonovou větrovku se znakem Horské 

služby: 

„Než jsi přišel, tak jsem hlásil vedoucímu, aby upozornili turisty na nebezpečí sestupu k Obří 

boudě a on mě ujistil, že samozřejmě a taky, že zároveň polská pohraniční stráž bude hlídat 

sestupovou cestu a nikoho po ní nepustí.“ 

„Tak snad to budou dodržovat a my, Honzo, teď jdeme vysekávat stupy a ještě pro jistotu, 

kdyby se někdo drápal zespodu, natáhneme záchytná lana.“ 

A oba opatrně sestupují podél řetězových lan cestou dolů. 

Mezitím uvnitř v restauraci sedí pár hostů, když před ně předstoupí vedoucí chaty. 

„Vážení, věnujte mi chvíli pozornost! Vzhledem k náledí, které se venku do rána vytvořilo, 

vyhlásila Horská služba nebezpečí sestupu do údolí. Konkrétně se jedná zejména o 

sestupovou cestu podél řetězů ze Sněžky k Obří boudě. 



Tak bych vás poprosil, abyste pro odchod dolů použili cestu na Růžovou horu, či ještě lépe 

využili služeb lanovky.“ 

Nová zpráva se hned začne šířit napříč restaurací a dvojice sedící u prvního stolu okamžitě 

zpozorní. 

„Co to povídá, Miloši? Když chceme jít přes Luční, tak tohle je přece na opačnou stranu, ne?“ 

obrátí se ustaraně na svého partnera mladá žena. 

„Neboj, to zvládneme. Krátkým sestupem k Obří, což není daleko, a pak už jenom 

procházkou až na Luční,“ usmívá se na svou manželku charismatický sportovec. 

„Taky si myslím, a když já si podvrtnu kotník – tak mám s sebou svého doktora,“ začne se 

smát jeho žena, položí mu ruku na rameno a chmury jsou ty tam. 

„Tak to si radši nic nezvrtni, nerad bych tě dolů ještě nesl na zádech, a proto to uděláme 

takhle – já půjdu první, prozkoumám terén a ty mě budeš následovat v mých stopách. 

Jasný?“ 

„Jasný, Miloši!“ 

A ukazují na vrchního, že budou platit. 

Po pár minutách už velice pomalu a nesměle klopýtají a kloužou dolů po červené značce, 

přidržujíce se ocelového lana nataženého podél turistické cesty. Lano je občas zcela pod 

sněhem. 

V jednom takovém místě, asi padesát metrů po cestě od boudy, kde se nebylo čeho při- 

držet, se mladý muž smekl a v okamžiku se řítil po severním úbočí dolů. Po nějakých čtyřiceti 

metrech se zachytil na skalnatém výstupku, kde se křečovitě asi tři minuty držel. 

 

... musím se udržet. Musím, dokud mně nepřijdou na pomoc. Pomóc! Držet se. DRŽET SE! 

... když se to ale tak strašně smeká. 

... nesmím se hýbat. Musím se držet. DRŽET! 

... Ne – už to nejde. Držet... DRŽET... 

Padám... 



Jak bylo kamení celé pokryté ledem, tak přes všechno úsilí udržet se pravou rukou se řítil dál 

přes suťové pole, pod nímž přeletěl vzduchem násep cesty asi 10–12 metrů a dopadl do 

suťoviska, které jeho pád sice trochu přibrzdilo, ale nezastavilo. A tak padal dále po 

sněhovém svahu, jen místy zpomalován trsy kosodřeviny, kameny a terénními nerovnostmi. 

Celou cestu jeho pád zanechával v terénu viditelnou rýhu – ve spodní části už krvavou. 

Dole se jeho tělo konečně zastavilo o kleč v mírnějším asi 25° svahu. 

Tam se ale už Miloš nedržel. 

Tam se už ani nehýbal. 

Protože tam dole už byl mrtvý. 

 

Celý pád od svého počátku netrval ani pět minut. 

 

Honza se Štefanem v té době pracovali o pár metrů níže po cestě, když zaslechli volání o 

pomoc. Na nic nečekali a okamžitě nastoupili do záchranné akce. 

„Štefane, padal tamhle,“ ukazuje Honza na severní svah a odsekává kus lana na záchranu. 

„Máš to? Tak jdeme traverzem, tamhle k tomu bloku kamenů a odtamtud k němu dolů už 

slaníme.“ 

„Dobrý, tak rychle. Snad ještě žije.“ 

Oba se začnou přesunovat terénem ke skalnímu bloku. Po ujití asi třiceti metrů se Honza, 

který se nachází o něco výše nad Štefanem, náhle smekne. 

„Kurva – Štefo! Bacha!“ 

... Do prdele – bleskne Štefanovi hlavou a zasekne cepín do ledu... 

To je to poslední, co mu hlavou prolétlo a co si ještě stačil uvědomit... 

Pak už jen dostal náraz od letícího kolegy, udělal kotrmelec a znovu zasekl cepín, ale řítil se 

příliš rychle ze svahu dolů. Přesto se snažil pád znovu brzdit cepínem, když ho to vyhodilo do 

vzduchu a spadl hlavou na kámen. 

 



... během několika vteřin mu proběhl v mozku celý jeho krátký život: 

... jak byl malý... 

... jak šel do školy... 

... jak přišel na hory... 

... jak se zamiloval... 

... jak se mu narodila dcera... 

... brácha mu jde naproti – Ahoj Valdo! 

 

A pak TMA. 

 

S Honzou dopadli kousek od sebe. 

Ale Honza byl mrtvý o trochu dříve. 

 

Více v knize ZÁCHRANÁŘI (Petr Šámal), Epocha, listopad 2016, www.epocha.cz 
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