
Poznávání 

Ve velehorách se člověk pohyboval od nepaměti. Již před tisíciletími 
procházely horskými průsmyky poutníci a karavany pastevců či ob
chodníků, ve vysoko položených údolích a náhorních plošinách se roz
víjelo sezónní i trvalé osídlení. Příhodné přírodní podmínky jihoame
rických And dokonce umožnily rozvoj vyspělých kultur, které dosáhly 
vrcholu v rozsáhlé říši Inků. Počátky objevování a poznávání světa ve
lehor tak byly spojeny s přirozenou potřebou lidí vyhledávat a osídlo
vat taková místa, která jim poskytnou dostatek přírodního bohatství 
pro každodenní život. 

Lovci, pastevci a zemědělci 

Mezi lidmi je rozšířená představa, že 
v horách panuj í drsné, životu nepřej ící pod
mínky, a příznivé předpoklady pro trvalé 
osídlení poskytují výhradně úrodné nížiny či 

středohorské oblasti . O tom, že tento názor 
není zcela přesný, svědčí celá řada dokladú 
z rúzných období hi storie lidské společnosti . 

Archeologické nálezy potvrzují život l ovců 

ve vysoko položených jeskyních Skalistých 
hor již před 9 000 lety, ze stejného období se 
dochovaly pozí1statky dávného osídlení 
v horských údolích Oaxaca ( 1550 m) a Te
huacan (2300 m) v Mexiku. V jihoameric
kých Andách byla pravěká síd l iště v na
dmořské výšce 4000 m datována na 7 500 let 
př. Kr., v Ůtztá l ských Alpách byly nalezeny 
pozústatky "ledového muže" staré 5 300 až 
5 400 let, na vápencových plošinách v masi
vu Dachstein lidé budovali salaše a provozo
vali pastevectví již před 4 tisíci lety. Všech
ny tyto dokl ady napovídají, že č lověk 

pronikal do hor dávno v prehistorii a natrva
lo se zde usazoval. 

K největšímu rozvoji vysokohorského 
osídlení došlo v oblasti centrálních And, 
kde žilo koncem 15. století přes 10 milionú 
lidí. Incké impérium se rozprostíralo v and
ském pásmu o délce přes 5 000 km a saha
lo od území současného Ekvádoru, přes Pe
ru , Bolívii a Argentinu až do oblasti 
středního Chile. Existenci vyspělé incké 
kultury umožňoval především výskyt vyso
ko položených rozsáhlých plošin, které by
ly intenzi v ně využívány k pěstován í země

děl ských plodin a pastvě lam. Pro rychlou 
výměnu potravin na velké vzdálenosti bu
dovali Inkové rozsáhlou síť cest, která pro
cházela napříč horským pásmem a propojo-

vata horská sídla s okolními podhorskými 
oblastmi Aby bylo hospodaření co nejúčin

nější , pronikali lidé i do odlehlých and
ských údolí, odkud sváděl i vodu závlaho
vými systémy na pole v terasovaných 
svazích. Obdobné závlahové systémy, 
i když ne tak rozsáhlé, budovaly středověké 
civilizace i ve velehorách Blízkého výcho
du (San'á), centrální Asie (Ťan-šan, Himá
laj) či v Alpách (údolí Rhóny). 
Cestovatelé, přírodovědci, zeměměřiči 

V období renesance se do procesu obje
vování a poznávání velehor zapojují cesto
vatelé a badatelé. V 17. století se v Alpách 
rozvíjejí výzkumy geologické, geomorfo
logické, glaciologické a biogeografické, 
v první polovině 18. století se přírodověd

ci vydávají za poznáním Kordi ller, And 
a Himálaje. Koncem 18. století se začíná 
rozvíjet výzkum Kavkazu, v polovině 19. 
století Ťan-šanu a velehor Afriky. V závě
ru 19. století přichází na řadu Pamír, Hin
dúkuš, Karákoram , Japonské Alpy a až na 
počátku 20. století se přírodovědc i dostá
vají k systematickému bádání v Tibetu 
a v ostatních velehorách Asie a polárnich 
oblastí. 

K dalšímu poznání velehor došlo v sou
vislosti s rozvojem kartografi ckých metod, 
které po zavedení triangulace umožňovaly 
tvorbu podrobných map a přesné určován í 
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nadmořských výšek. Geodetické práce za
jišťovala většinou topografická služba stá
tu, který dané území spravoval. V průběhu 
18. století bylo j ako první z velehorských 
oblastí podrobnými mapami pokryto úze
mí A lp. Asijské velehory byly od poloviny 
18. století mapovány převážně britskými 
geodety (Himálaj , Karákoram), ruský m 
geografickým departmentem (Kavkaz, 
A rat·at, Pamír, Ťan-šan ) a geodetickou 
službou Číny (pohoří Tibetu). Topografic
ké práce ve velehorách severní Ameriky 
byly zaháj eny v I. polovině 19. století, 
v Andách dokonce až na počátku 20. stole
tí. Zbývající velehorské oblasti světa byly 
zmapovány až s rozvoj em mapovacích 
metod dálkového průzkumu Země, které 
rovněž umožnily doplňovat a zpřesňovat 

existující mapy. 
Mimořádná pozornost byla věnována 

zji šťování nadmořských výšek nejvyšších 
velehorských vrchol ů (viz tabulka I). V 18. 
století provedli Britové první výšková mě

ření v Himálaj i , na které navázali ve 30. le-

tech 19. století systematickým zaměřová

ním všech vrcholů. Po přepočítání výsled
ků se v roce 1849 ukázalo, že vrchol, za
kreslený v mapách nejprve j ako Peak " 8 ", 
posléze Peak XV a nakonec Mount Eve
rest, převyšuje svými 8839,8 1 m ostatní hi 
málaj ské vrcholy, a j e tak nejvyšší horou 
s věta. Přibližně o I O let později byla zamě

řena skupina vysokých hor v oblasti Kará
koramu a nej vyšší z nich, s trigonometric
kým označením K2, byla s 86 11 m druhou 
nej vyšší horou hned po Everestu. Zatímco 
výškový údaj K 2 se dlouho používal v ne
změněné podobě, kóta Mt. Everestu byla 
po opakovaných měřeních změněna nejpr
ve na 8882 m ( 1904) a posléze na 
8848 m (1954). Tento údaj potom plati l té
měř pů l století a nedoznal změn ani po dal
ším geodetickém zaměření v roce 1975. 
Satelitní zaměření vrcholu K2 v roce 1986 
naznačovalo, že by karákoramská hora mo
hla být vyšší než Everest. Výsledky i tal
ských výzkumů o rok později tuto spekula
ci sice vyvrátily, nicméně s ohledem na 

nepřesnosti provede
ných měření stín po
chybností zústal. 
V 90. letech proto by
ly oba vrcholy znovu 
přeměřeny, tentokrát 
shodnou metod ikou, 
a nejpřesnější dostup
nou aparaturou. Vý
sledky kombinované
ho měření terestrickou 
a družicovou geodé
zií potvrdi ly primát 
Everestu (Everest 
8846, I 0±0,35 m; K2 
8614,27±0,6 m) a od
hal i ly precizní práci 
starých britských mě

ření: 150 let staré výš
ky se od těch součas

ných lišily o necelých 
7 metrů! Zji štěné výš
kové údaje platí ofici
álně i po zatím posled
ním měření Everestu 
v roce 1999, j ehož vý
sledek 8850 m začal a 

používat pouze společnost National Geo
graphic. 

Různými nadmořskými výškami byla 
v minulosti popisována rovněž nejvyšší kóta 
And, argentinská Aconcagua. První měření 

z roku 1887 přisuzovalo této hoře výšku 
6970 m, pět následujících měřen í z let 
1897-195 1 přines lo výsledky v rozmezí 
6954 až 7035 m. V roce 1956 bylo provede
no dosud nejpřesnější geodetické zaměření 
(s odchylkou pouze± I , 18 m), jehož výsled
ný údaj 6959 m byl schválen jako oficiální. 
Tuto skutečnost nezměnil a ani satel itní mě

řen í z roku 1989 (6962± I m), a to vzhledem 
k velké nepřesnosti použitého geoidu. Ze 
stejného dúvodu se nepoužívá družicemi 
změřená výška (6900 m) druhé nejvyšší ho
ry And, kterou je Ojos del Salado, a v plat
nosti zůstává její výška, zjištěná pozemní 
geodézií (6880 m). 

Horolezci, turisté. 
Poslední kroky v poznání světových vele

hor uči n i l i horolezci, kteří postupně zdolal i 
nej vyšší horské vrcholy světa (viz tabulka 
2). V současnosti pronikaj í do nejméně pří
stupných horských výšin, a zaplňují tak po
slední bílá místa na mapách. V j ejich sto
pách se vydává stále více turistů , toužících 
poznat zbytky panenské přírody, kteří tak 
nevědomky při spívají k zániku mizejících 
útočišť cestovatelů-objev itel ů. Horské stez
ky i přístupové cesty na nej vyšší vrcholy se 
nezadržitel ně měn í v přepl něné tepny, kde 
přestává být místo na obdiv k přírodě, kama
rádství a porozumění. 
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