Na hory nedám dopustit. Nlkdo je na vodu, jiný
na lesy, třetí pak na pláže, já jsem IW h01y. Nevím
proc', snad z toho dlivodu, ie jsem tajemné lizerky
:na/už jako kluk, kdy potkat někoho v nekoneč111;ch lesích táhlých vršků bylo v)>jimkou v létě, nat~fpak v zimě. Doby se mlní a skoro bych si dneska přál vymezit v tleli Jizerkách jasnlurčené dny
pro lidi s pNjmením od A do F, pak daW pti/den od
G po La tak dále. Dneska tam evidentně nejsem
stím, I' některých dnech tam začíná být pěkně těs
no. Ale to jen tady, kde hustota zalidnlnf Střednf
Evmpy vytváří na poslední kousky přírody, byť člo
věkem hodn ě ovlivněné, obrovský tlak. Dostatek
ča.1 u, kratšf pracovní týden, a/1/omobi/ismus, informol'anost a vyšší životní IÍ1-ove1T zp1isobily, že člo
l'ěk se stále výrav1ěji koncentruje ve velkých měs
tech a z nich stále více lllíká do přímdy. V těch
klukovských padesátých létech jedouce se koupat
a rbírat bonivky na přehradu Souš (tehdy ovšem
postaru ještě Da1Té) ve sllýcově tatrovce hadimršce (čtyři dospělí a čtyři děti!), jsme si v někte1ých
místech, kde 1ístily boční cest)\ lehali na zem aby·
chom viděli co nejvíce do svah11, a pak jsme občas
~ohlédli parádní jeleny na táhlých lesních cestách.
Dnes jsou Ji ze rky z poloviny přeh/édnutelné z nl·
kolika mfst, lesy vnizely a přesto je krajina chránlná. Je to paradox, jak si tunlkdejší zelenavou
nádheru člověk zničil, aby hory začal v zápltí
ochrmlovat. Ale je třeba přivwt, že se to lep.fí,
místy se nové stromky ujaly a krajina se pozvolna
vwvu zelená tím zatím mladým lesem. Aje dobře,
te jsou i tyto hory chráněny.
Hory představují vět.finou pro človlka to méně
přívltivé místo k živo/ll. Nabízejí jen velmi omezené
prostředky k obživě. úrodné plidy je málo, svahy
příliš stnné a často nestabilní, jinde je zase sucho
nebo p1idy jsou tak kamenité, že se v horské krajinl
nemohou pást ani kozy. To je také dlivod proč v horách a tím spíše ve vysokých či dokonce velehorách
najdeme dnes nejzachovalejší pNrodní oblasti. Čím
jsou pro člověka nepřívětivějšf, tím je vliJí .fance
11a zachování p1ivod11ího biotopu, specifických tvani
skalisek a hlubokých tído/í, tím je vyšší kvalita mélllllarušeného přírodního prostředí. A tak nalevLe·
me nejzachovalejší a mzsahem mimořádnl rozlehlé
oblasti hor ve vysokých zemlpisných šfřkách obou
polokoulí. Tamní hory bych charakterizoval jako bílé, občas s modravým nádechem a se skvělými stíllohrami v době, kdy slunce stojí jen nhko nad obZO I'ťln. Dokonce bych řekl, že to není jen jedná bílá,
ale několik odstími, jak moc jsou ve snl/111 či ledu
nějaké přímlsy, občas i z velkých dálek.
Druhou takovou zajímavou a člověkem na vět
Sině 1íwní jen málo povnlněnou krajinou nalezne·
me v aridních oblastech kolem obou obramík1i. Ne,
že by v tamních horách nežili lidé, vždyť živorodár·
ná voda je zpravidla v tlchto oblastech spíše ve

Foto 1: Jihoamerické Andy v jižní Argentině v blízkos·
ti masivu Fitz Roy vynikají bohatstvím ostrých štítů,
horskými ledovci i průzračnými jezery, které na ně na·
vazují.
Foto: V. Vilímek
Fota 2: Kontrast mezi vrcholy hor a malebnými postvi·
nami poskytu'lí Alpy. Snaha o nalezení vyváženého
vztahu mezi č ověkem o přírodou tady dosáhla svého
nejvyššího stupně.
Foto: T. Havlíček
Foto na titulní straně: Velehorské oblasti jsou zalidněny
velmi řídce o lidské aktivity se soustředí převážně jen na
letní sezónu. Kočovní Kyrgyzové využívají v letě louky
a pastviny ve velehorách až do nadmořské výšky 3 000
m. Rodinný klan kočovných Kyrgyzů v Alajském pohoří
v severní části Pamíru se živí převážně pastevectvím ov·
cí, koz, skotu o koní.
Foto: T. Havlíček

vyšších polohách hor, ale stačili jen málo po.~kodit
velké oblasti řídce zalidnlných horských a velehorských oblastí tohoto klimatického pd.1·u. Chrwlme
krajinu hor i I' tlchto oblastech. Predstavujf velmi
krásné a specifické oblasti zachované přfl-ody. Zavřu oči a I' pamlti se objeví famastická škála ž/utav:vch, okrov_ých, hnldých a .fed.ých t6mi mezihorských planin vyprahlých po/opustili pohoří Zagros
ob)~vaných celou řadou pasteveckých etnik. Nevím,
co se stane, až je urbanizační proces stáhne z hor
dohi do měst, aby se vuípětf ve volném čase tak jako my vmceli do hor za krásou vnicilf.jejich před
ci žili po tisíciletí. Horskcí krajina ožívá právl
kombinací přfmdních krás a rozumného d/ouhodobludržitelného uf.ívdní člověkem. A komu by se
tam chtělo f.íttřeba ~a padesát let.
Ale když jsme utlch barev hor nesmím zapomenolllna B/ue Moumains lUl východním pobřeží
Austrálie. Sotva hodinku vlakem ze Sydney vás
vlak vyveze smlrem do vnitrozemí, kde se ve výškdch kolem tisíce metní nad mořem objevují nesmfmě zajímavé hory. K pobřežf obrdcené svahy
jsou v obdob( dešt'1i siln ě skráplny a vytvářejí
v pobřežní nfžinl občasné ohmmné záplavy. Smlrem do vnitrozemí je jen málo zv/nln)~ horizont
směrem do hloubky rozbrázděn hlubokými a širokými kmTOII)~ to vše dokázala voda. Svahy i dno
jsou si/nl zarostlé euka/ypry, které do v~duclw
uvofllují éterické oleje a zapltTují ovzdušf přívwč·
nou v1iní a navíc zptisobují charakteristické modravl pnizračné zbarven( hlubokých Molí i vzdálených skalnatých horizontli. Od111d ndzev tlchto h01:
Asi nejbarevnljší h01y, které jsem zatím na
v/asmí oči vidl/, byl s1pnový A/taj před dvlma roky. Kousek od mongolských hranic leží nádheml
zelená step mezihorské Ku rajské kotliny.
Mof;1á, že to bylo jen to odpoledne, možná, že
tlaková výše pozdního léta to zařfdí každoročně, ale
takovou fantastickou kombinaci desítek odstínů zelené stepi a /esfkti v kombinaci s promlnlivoumodN oblohy a neuvlřite/nl vodnatých potok1i a Nček
zarámovanou vysokými bl /avými zaledněnými štíty
Sevemčujského hřbelll, jsem opravdunevide/.
Ale vraťme se zbarevného výletu do hor stře 
doeVI-opských. I wdy je škála barevných odstínů,
navíc hodnl mlnlivá střídáním t-očních období, ale
h/avnl člověkem využívaných a chránlných. Abycllom krásu hor zachovali i do budoucna myslím,
že je nu mé chránit nejen vlastní přímdu, ale i to co
v horách po generace vyrváře/ člověk. Jedinl tak
zachováme do budoucna nejen pestrost druhovou,
ale i pes/mst ku/lllr, které v horách člověk za tisíciJetí vyrvořil. Pmto hot)' chraňme pro sebe i budouIvan Bičík
cí generace.
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