
MARKÉTA HANÁKOVÁ 

 
Jako první člověk na světě, který má kardiostimulátor jsem vystoupila do nadmořské výšky 7219 m. 

 

Přitom na podzim roku 2009 to vypadalo, že s lezením, horami a sportem je konec. Zcela nečekaně mi byl 
kvůli skryté vrozené srdeční vadě implantován kardiostimulátor. Svých koníčků jsem se kvůli svému 
zdravotnímu handicapu nevzdala a dnes opět podnikám řadu výprav do hor a přírody na celém světě. 
Mám ráda výzvy a snažím se překonávat sama sebe i navzdory zdravotnímu handicapu. Líbí se mi heslo 
mého kamaráda: Nehledej výmluvy, přijímej výzvy !!!, které jsem si tak nějak přivlastnila a žiji podle něj.  

 



 A  o své činy se ráda podělím i s ostatními. Chci jim ukázat, že ani zdravotní handicap nemusí znamenat 
konec velkých cílů. Když člověk hodně chce, tak skoro všechno jde. 
Cesta zpět do hor a ke sportu to ale rozhodně lehká nebyla. Velkou podporou je mi Zdeněk Hodinář. 

 
 
 
 



Na našich akcích točíme dokumenty, které jsou pak k vidění na různých festivalech, v televizi či na 
internetu. Některé z nich získaly i 
ocenění. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Krátká videa o nás, které se vysílala v televizi:  
 
Česká televize - Vertikal 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10293515886-vertikal/217471292010001/ 
 
Magazín Víkend: https://www.youtube.com/watch?v=gzmSWv0lPNw 
 
Gejzír České televize http://www.ceskatelevize.c. z/porady/10805121298-
gejzir/216562235000030/video/506361 
 
Reklamní spot pro Rexonu https://www.youtube.com/watch?v=cbsxQGTpfJw 
 
Odkaz na naše videa, která jsou k dispozici 
na youtube.com https://www.youtube.com/channel/UC2dzLv5xEkb_6yd2Z2SYrFg 
 
 
Moje dosavadní největší úspěchy 
 
Po implantaci kardiostimulátoru: 
Hindúkuš - Noshaq 7492 m (cca výška 6500 m) 
Pamír - Muztagh Ata 7546 m (dosažená výška 7219 m) 
Pamír - Pik Lenina 7134 m (dosažená výška 6200 m) 
Pamír - Rozdělnaja 6206 m 
Himaláje – Mera Peak 6476 m 
Himaláje - Makalu trek s přechodem Sherpani Col 6135 m a West Col 6143 m 
 
Před implantací kardiostimulátoru: 
Pamír – Pik Razdělnoj (6215 m) 
Pamír – Pik Lenina (7134 m) – dosažena výška 6200 m 
 
 
Moje osobní stránky: http://marketahanakova.webnode.cz/ 
Stránky aktuálních expedic:  
Kamčatka 2017  kamcatka2017.webnode.cz 
Divočinou sibiřské tajgy: sibir2017.webnode.cz/ 
 
Stránky našich cest: http://horalezhane.webgarden.cz/ 
Fotky z našich cest http://horalezhane.rajce.idnes.cz/ 
 
Stránky našich předchozích expedic 
http://hindukus-noshaq-2016.webnode.cz/ 
http://dhaulaghiri-trek-a-dhampus-peak.webnode.cz/ 
http://muztaghata2013.webnode.cz/ 
http://peru-20166.webnode.cz/ 
http://nepal-2012.webnode.cz/ 
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