
Martin  GABLÍK 

Martin Gablík dnes 64. ročný, rodený handlovčan, žije dlhé roky pod Pustým 
hradom. Za mlada sa venoval na prvoligovej úrovni dvanásť rokov džudu a ktovie o 
koľko olympijských medailí ochudobnilo československý šport jeho následné 
očarenie horami, vysokými horami a neskôr aj tými najvyššími. 

V období 1996 – 2011 bol členom ôsmich výprav na osemtisícovky. V roku 1996  
sa pokúšal o vrchol Mount Everestu 8848m (tomu sa hovorí „odvaha nič 
netušiaceho“, hovorí dnes Martin Gablík?), potom ho zlákala Kančendžonga 
8586m (1997 – dosiahol výšku 8300 m) a neskôr (1998 a 2005) aj Broad Peak 
8047m. Rok pred päťdesiatkou, v roku 2002 stál prvý raz na vrchole Himalájskej 
osemtisícovky na Makalu 8463m (ako druhý Slovák po Milanovi Kriššákovi a ako 

prvý bez prídavného kyslíka). „Leziem, leziem a zrazu stojím 
na ľadovom kuželi a nado mnou iba obloha. Sadnem 
obkročmo na ten kužeľ, zatnem doň čakan a hlavou mi letia 
myšlienky....Dokázal som to! Konečne som aj ja na vrchole 
osemtisícovky. A podo mnou 8463 zdolaných metrov 
kameňa a ľadu." Takto emotívne opísal svoj výstup na 
piatu najvyššiu horu sveta Makalu Martin Gablík.                                                       

V roku 2004 sa pokúšal o Annapurnu 8091m a v roku 2007, 
presne 18. júla stal na vrchole svojej druhej osemtisícovky, 
na Karakorámskom Nanga Parbate 8125m a opäť bez 
prídavného kyslíka. Dva roky pred šesťdesiatkou, 7. 
októbra 2012 (vo veku 58 rokov a 47 dní), ako vôbec najstarší Slovák v histórii stál na vrchole svojej tretej 
osemtísicovky, na Čho Oju 8201m, Tyrkysovej hore na hraniciach Číny a Nepálu.  

Martin Gablík (spolu s ďalším slovenským horolezcom 
Rudolfom Bošiakom)  je držiteľom ocenení Európska cena 
Fair Play UNESCO a ceny Fair Play Slovenského 
olympijského výboru za pomoc pri záchrane vážne 
zraneného poľského horolezca Artura Hajzera. V roku 2005 
sa pod vrcholom Broad Peaku 8047m odohrala dráma so 
šťastným koncom, ktorej aktérom bol aj Martin Gablík, 
v ktorej športové ciele išli vtedy bokom. Hlavnú úlohu 
zohrala ľudskosť, súdržnosť a solidarita. Pri pokuse o výstup 
na vrchol sa vo výške 7800 metrov nad morom ťažko zranil 
poľský horolezec Artur Hajzer. V čase, keď vrchol Broad 
Peaku mali Slováci Martin Gablík a Rudolf Bošiak už takmer 

na dosah, neváhali vzdať sa svojho cieľa len preto, aby s vypätím 
všetkých síl zniesli zraneného Poliaka zo zóny smrti až do 
základného tábora. Týmto činom zachránili Arturovi Hajzerovi 
život.                                   

Zvolenčan Martin Gablík je jedným zo stálych lektorov festivalu 
v Diviakoch a neskôr aj v Turčianskych Tepliciach. Svoje zážitky, 
skúsenosti a pocity na vrcholoch najvyšších hôr sveta 
sprostredkoval divákom u nás už jedenásť krát. Martin Gablík má 
okrem obdivuhodnej kondície aj dar pútavo rozprávať. Nuž 
pozerajte a počúvajte jeho rozprávanie o ôsmych Himalájskych pokusoch, z ktorých tri boli úspešné.  

Martin GABLÍK  a jeho  „HIMALÁJE: 8 POKUSOV =  3 VRCHOLY“. 


