
Slovenská extrémní lyžařka Iva Sikulová-Filová (1973) je první ženou, 
která sjela známý Pallaviciniho kuloár z nejvyššího rakouského 
vrcholu Gross Glockner. Od té doby má na svém kontě řadu strmých 
sjezdů v různých evropských pohořích a také v Kyrgyzstánu. Kromě 
úspěšných sjezdů má s horami spojenu jednu špatnou zkušenost, 
v bulharském pohoří Rila totiž spadla s lavinou. O ženském extrémním 
lyžování jsme si s Ivou povídali v rámci jejího současného zaměření na 
záchranu v horách.

Začnu obligátně – proč se věnuješ skialpinismu a strmým sjezdům?
Obligátnější otázku si už ani neumím představit. Nedá se odpovědět jednou větou. Lyžování bylo 
součástí mého dětství od tří let. Máma nás vedla ke všem sportům, z nichž vyčuhovalo lyžování. 
Také vztah k horám jsem měla od dětství, kdy jsme s rodinou chodívali na túry. Později, to mi 
bylo 11–12 let, jsem se v horách pohybovala s turistickým oddílem a zamilovala jsem si jakýkoliv 
pohyb v přírodě. Když jsem v sedmnácti letech uviděla někoho na skialpech, hned jsem věděla, 
že to chci dělat také. Od začátku jsem se do skialpinismu zamilovala, ale zároveň jsem ve 
stejné době začala i s horolezectvím a speleologií. Po asi deseti letech turistického skialpování 
a běžného lezení jsem se dostala ke strmým sjezdům. Začala jsem si je užívat. Byla to pro mě 
dokonalá kombinace zimního alpinismu a lyžování. A protože se mi v tom dařilo, umocňovalo to 
i celkový prožitek, dá se říct vášeň.

Kde jsou tvé nejoblíbenější lokality na Slovensku? 
Pro mě jsou to jednoznačně Vysoké Tatry, kde charakter žlabů a stěn je to pravé pro strmější 
sjezdy. I když jsem doma ve Velké Fatře, je v blízkém okolí mého bydliště výrazně větší lavinové 
nebezpečí než ve Vysokých Tatrách. 

Slyšel jsem, že ve vesnici, kde máš dům, 
je největší počet skialpinistů na počet 
obyvatel. Je to tak opravdu?
Nepočítala jsem to, ale když se nad tím 
zamyslím, je to možné, protože v Tureckej to 
vychází přibližně na 10 % obyvatel, kteří se věnují 
skialpinismu.

Jsi historicky první žena, která na lyžích 
sjela 4. května 2003 Pallaviciniho kuolár 
z Gross Glockneru. 
Pro mě byl Pallaviciniho kuloár prvním extrémním 
sjezdem. Dostala jsem se k tomu tehdy víceméně 
náhodou s partou, která se o to pokoušela už 
podruhé nebo potřetí. Když se v roce 2003 roz-
hodli, že vyrazí k dalšímu pokusu, už jsem s nimi 
lyžovala ve Vysokých Tatrách. Nabídli mi, abych 
se přidala, že to určitě zvládnu. No, opravdu jsem 
nevěděla, do čeho jdu.
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Vysoké Tatry, výstup na Baranie rohy.



Pokoušela se o to některá z žen 
před tebou nebo po tobě?
Až po našem návratu Rakušani napsali, že to 
byl podle nich ženský prvosjezd. Jestli tam byly 
nějaké ženské pokusy předtím, netuším, protože 
jsme k tomu nenašli žádné informace. Pouze 
vím, že v roce 2009 to zopakovala slovinská 
skialpinistka Maja Lobnik. Možná je jediná, která 
to zopakovala, ale nesleduju to.

Proč je obecně tak málo žen, 
které se věnují strmým sjezdům? 
Můžu se jen hypoteticky domnívat, že je to 
celkovou náročností, kdy strmé sjezdy vyžadují 
komplexní znalosti z lyžování, horolezectví a lavi-
nové problematiky. Je také potřeba akceptovat 
vysokou dávku rizika. Na prvním místě je ale 
dostatek zkušeností z mnoha sezon strávených 
v horách. V tom bude možná problém, do 
strmých sjezdů se nedá pustit hned po roce od 
prvního postavení na skialpové lyže. Pokud se má 
žena věnovat skialpu deset nebo víc let, a přitom 
přijdou na svět děti, rodina, začne přirozeně 
eliminovat jakékoliv riziko. Potom zůstává velmi 
málo žen, které se do toho pustí. Je samozřejmé, 
že se strmé sjezdy nedají dělat dlouhodobě, 
s přibývajícími lety klesá morál, kondice i koor-
dinace. Také po čtyřicítce upouštím od těžkých 
extrémů, ale strmý žlab s menší expozicí si ještě 
ráda vychutnám.

Na tvých webových stránkách www.ivafilova.com začíná výčet strmých 
sjezdů právě Pallaviciniho kuloárem, co se ti podařilo sjet před ním?
Jak už jsem říkala, byl to můj první extrémní sjezd, který stojí za publikování. Do té doby to bylo 
deset let sbírání potřebných zkušeností z hor a mezitím mateřská dovolená. Takže to byly pře-
vážně běžné skialpové túry po tatranských sedlech a žlabech, svahy v Západních Tatrách, první 
lyžování v Alpách, lezení v Tatrách a Alpách. 

Který z tvých sjezdů ve Vysokých Tatrách považuješ pro sebe za nejhodnotnější?
V Tatrách nemám žebříček sjezdů, kde bych dokázala dát jeden konkrétní do popředí. Možná stojí 
za zmínku sjezd z Mlynára do Ťažkej doliny, což bylo první opakování cesty po Bohušovi Štofanovi. 
Převážně je pro mě ten NEJ vždy ten poslední, protože skončil šťastně a ve zdraví. Z tohohle 
pohledu je to sjezd Satanovým žlabem ze Satana do Mlynickej doliny v březnu 2014.

A z hlediska všech tvých sjezdů i ze zahraničních velehor?
Z Alp jsou to určitě všechny sjezdy, které byly v zimní sezoně 2008 – v Dolomitech Sassongher, 
Holzer kuloár ze Sass Pordoi a Whymper kuloár z Aiguille Verte v masivu Mont Blancu. Tehdy 
jsem se vrátila do strmých svahů po dvouleté vynucené přestávce, která následovala po lavinové 
nehodě, a byla to sezona dost náročná na psychiku. 

Dosud ses na lyžích pohybovala převážně v Evropě. Výjimkou jsou sjezdy 
v severním Kyrgyzstánu, kde jsi byla v rámci pracovních cest jako geolog 
a ve volnu sjela několik pěkných linií v severním Ťan-Šanu. 
Expediční akce jsou samozřejmě i pro mě lákadlem, víc ty neznámé a odlehlé oblasti, např. Skan-
dinávie nebo Nový Zéland, kde nejsou zase tak velké nadmořské výšky. Nedávno jsme například 
byli skialpovat na Korsice a z našeho pohledu to byla úžasná exotika. Skialpinismus tam ještě 
není rozšířený a terény jsou tam famózní. Ale výškové sjezdy z šesti až osmitisícových vrcholů 
určitě nejsou pro mě to pravé. Nedostala jsem totiž dobrou genetickou výbavu na adaptaci ve 
vysokých nadmořských výškách, a proto není u mě problém chytit výškovou nemoc i ve třech 

Goldbergruppe - Linke Rinne, 
Schareck, severní stěna.
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tisících metrech. Proto jsou všechny sjezdy, které jsem absolvovala nad čtyři tisíce metrů, mým 
osobním vítězstvím. Největším problémem expedicí je financování. Sponzoři se nehrnuli, a tak 
jsem se nemohla žádné větší expedice zúčastnit. Pokud by se podařilo zajistit finance, ráda bych 
určitě někam daleko na strmé sjezdy vyjela. 

Nedávno kvůli pádu laviny na základní tábor tragicky skončila slovensko-česká 
skialpinisticko-horolezecká expedice Dhaulagiri 2014, která měla ambiciózní cíl 
nepřerušovaně sjet z osmitisícového vrcholu do základního tábora. Co si myslíš 
o sjezdech z nejvyšších vrcholů? 
Co se týká sjezdů z nejvyšších vrcholů, je obrovský výkon už jenom samotný pohyb v takové 
výšce. Z mého pohledu, hlavně z profesního hlediska jako záchranáře, je tam už tolik objektiv-
ního rizika, že i když se udělá všechno pro maximální bezpečnost a eliminaci rizik, nestačí to. 
Vždycky tam bude příliš velké ohrožení života a zdraví. Je to ale na posouzení každého z těch, 
kteří to jsou ochotni podstoupit. Držím jim palce a obdivuji jejich výkony.

Ani tobě se nevyhnula zranění. Před několika lety jsi měla v Bulharsku lavinovou 
nehodu, kterou jsi popsala na internetu. Jak k ní došlo a jaké byly její následky? 
Byli jsme v pohoří Rila v Bulharsku, kde je těžké zjistit vývoj počasí a povětrnostní podmínky tak, 
jak jsme zvyklí z rakouských Alp. Neměli jsme podrobnější informace o podmínkách a situaci 
jsme podcenili. Byli j sme ubytovaní v horské chatě, ze které jsme vyrazili na lyžařskou túru, 
i když jsme věděli, že hodně nasněžilo a foukal silný vítr. Brzy ráno jsme začali výstupem na 
jeden kopec, který jsme pak bez problémů sjeli. Když jsme se vraceli zpátky, bylo ještě dost 
času, a tak jsme si řekli, že sjedeme ještě jeden blízký žlab. Byl to mírný, velmi lehký terén. Když 
jsme ale stoupali žlabem pod vrchol, odřízli jsme si lavinu. V konečném důsledku to dopadlo 
dobře – přežila jsem. Ale léčba zlomenin – obě ruce a koleno – trvala déle než rok. K tomu šest 
operací a další rok rehabilitace. 
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pocit, že byť i jen jednomu člověku 
zachráníte život, je nenahraditelný
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V nedávné době jsi zběhla od geologie k záchraně v horách. Kromě práce 
v Horské službě Banská Bystrica jsi vystudovala také obor záchranářství 
a angažuješ se při záchraně v horách s důrazem na zimu a laviny. Co tě 
vedlo k této změně od geologie k horské záchraně?
Medicínu jsem chtěla dělat od základní školy. Osud mě ale zavál jiným směrem. Před pár 
lety byla geologie na Slovensku v útlumu a byl problém sehnat v tomhle oboru zaměstnání. 
Proto jsem se rozhodla, že se vrátím ke zdravotnictví, takže jsem na pár let opět vyzkoušela 
vysokoškolský život a vystudovala Urgentnú zdravotnú starostlivosť. Dnes se maximálně angažuju 
v záchranářství, v oblasti horské záchrany hlavně v lavinové problematice. Moje rozhodnutí 
určitě podpořilo to, že i já jsem byla několikrát v pozici, kdy jsem potřebovala záchranáře. Ten 
pocit, že byť i jen jednomu člověku zachráníte život, je nenahraditelný, a proto to dělám. 

Jaké jsou tvé lyžařské cíle na další období?
Nekladu si žádné zavazující cíle, spíše se jedná o spontánní akce. Mnohokrát jde jen o narychlo 
zorganizované výjezdy, které bývají nejlepší. Určitě to bude v nejbližší době návrat na Korsiku, 
prozkoumat tam nové skialpové cíle.
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Slovenská 
extrémní 
lyžařka 
a záchranářka 
má na svém 
kontě řadu 
strmých 
sjezdů 
v oblíbených 
Vysokých 
Tatrách, 
v Alpách 

např. Sassongher, Holzer kuloár ze 
Sass Pordoi či Whymper kuloár 
z Aiguille Verte, v dalších pohořích 
Evropy a v Kyrgyzstánu. Jako první 
žena sjela Pallaviciniho kuloár 
z nejvyššího rakouského vrcholu 
Gross Glockner. Ivu podporují např. 
značky Bergans a Scandinavia. 
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Dolomity, kuloár ve stěně Sassongheru.
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