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Rodinný dom mali v horách v nadmorskej výške 1111 m v opustenej časti Švajčiarska – na 
severe úzkeho údolia, ktoré sa volalo Les Cases. Do školy chodil Marcel málo, pretože od 
malička musel veľa robiť. Jedného zimného dňa v roku 1941 ich dom zničila snehová lavína. 
Svojho brata našiel ešte živého, ale sestra a mama boli už mŕtve. 

Marcel Remy
92 rokov

Marcel Remy, Jungenweg, prvá dĺžka, 5b, 
Steingletscher, Susten, Švajčiarsko, 2014.
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15Zoznam najlepších ciest Marcela Remyho v posledných rokoch:
2008 –  na Kalymnose vo veku 85 rokov dal Mao za 6a OS, v sektore Poets a po nacvičení Birgit, 6b 

v Rockland. 
2009 – vyliezol ako prvý časť cesty Normale, 5c, na Miroir de l‘Argentine pre švajčiarsku televíziu. 
2011 – TR Kinley za 6a+ na Dar, Les Diablerets pre švajčiarsku televíziu.
2014 –  TR Ace of Spades, 5c, Dent de Jaman, opäť pre švajčiarsku televíziu 
V lete roku 2014 vyliezol niekoľko viacdĺžkových žulových ciest vo Švajčiarsku, napríklad Foxie, Grimsel, 
9 dĺžok od 4 do 5c alebo Mittagfluh, 10 dĺžok od 5a do 5b. 

Marcel Remy bol zo začiatku farmár, 
neskoršie pracoval ako robotník na 
železnici, čo bolo v tých časoch ťažké 

a nebezpečné povolanie. S chodením do hôr 
a lyžovaním začal veľmi skoro. Liezol klasické 
cesty, postupne zdolal Matterhorn, Mt. Blanc 
a ďalšie štvortisícovky v Alpách. Celé tie roky 
mal hory veľmi rád v každom ročnom obdo-
bí a za každých podmienok. S radosťou tam 
chodil s  ľuďmi a ukazoval im tú majestátnu 
krásu. Ale bol prísny učiteľ. Svojich dvoch 
synov Claudeho a Yvesa zobral do vrchov už 
v rannom veku (v tých časoch do hôr necho-
dilo veľa detí). Neskoršie, v 70. rokoch minu-
lého storočia, nasledoval chlapcov a začal liezť 
ťažšie cesty vo Vercors, Verdone a pomáhal im 
robiť nové cesty. Počas výletov do hôr Marcel 
so svojou ženou objavili Eldorado – Grim-
sel, najznámejšie žulové platne v Alpách, kde 
Claude a Yves spravili veľa slávnych ciest. 

V lete roku 2003 vo veku 80 rokov vylie-
zol Marcel vo Vaudských Alpách na Miroir de 
l‘Argentine 3 exponované viacdĺžkové cesty: 
Normale, Directe a Remix, všetky dlhé 500m, 
klasifikácie 5c (6 UIAA). V marci 2007 bol 
Marcel prvýkrát na Kalymnose (odvtedy ešte 
štyrikrát), kde preliezol niekoľko ciest obťaž-
nosti 5c v sektore Le Dièdre Guillot. Veľa lez-
cov v rôznych oblastiach mu počas jeho výstu-
pu nadšene tlieskalo. Dostal prezývku „Mad 
Dad“. Pred očami mladých rozjarených lezcov 
vyliezol OS dve cesty za 6a (6+ UIAA), a to 
Porno kini v Arginonte a Mariu v Dodoni. 

Marcel má veľmi dobrú pamäť a stále po-
máha pri tvorbe sprievodcov. Teraz v januári 
2015 liezol so svojimi synmi v gréckej oblasti 
Leonidio. V sektore Mad Wall sa mu podarilo 
vyliezť jednodĺžkovú cestu Fosl klasifikácie 5c. 

Dňa 6. februára 2015 oslávil 92 rokov. 
Je členom Swiss Alpine Club, sekcia Les 
Diablerets.

Firma Mammut začala pripravovať o Mar-
celovi film, takže sa máme na čo tešiť.  

Marcel Remy, FOSL, 5c, 
Madwall, Leonidio, 

Grécko, január 2015.

Marcel Remy, Foxie, štvrtá dĺžka, 
5c, Grimsel, Bernské Alpy, 
Švajčiarsko, október 2014.


