
ZAUJALO NÁS 13

Operný velikán 
má stále silný 
hlas, no slabé 
srdce.

Č
erstvý 71-ročný operný 
klenot Slovenska vlani zažil 
takpovediac všetko. Najprv 
intenzívne oslávil okrúhlych 

sedemdesiat rokov, keď mu Slo-
venské národné divadlo pripravilo 
veľkolepú oslavu. No už o pár 
mesiacov mal strach o vlastný život. 
Počas dovolenky vo Švajčiarsku ho 
dobehli vážne zdravotné problémy. 
Rýchly zásah tamojších záchranárov 
našťastie prišiel v pravý čas.
 
Srdce nevládalo
Čo presne sa stalo? „S manželkou 
Martou sme boli v našich milova-
ných Alpách a na kopcoch mi prišlo 
veľmi zle. Totálne som zbledol, moje 
srdce nevládalo. Zdravotníci boli 
rýchli a zachránili ma,“ prehovoril 
slávny tenor pre týždenník PLUS 7 
DNÍ.

Dvor-
ský 
opísal aj 
minúty hrôzy 
vo vysokej nadmorskej výške. 
„V mojom prípade išlo o záležitosť 
kyslíka. Nachádzal som sa vo výške 
dvetisíc metrov nad morom, kde 
sme sa ubytovali v hoteli. Jedno-
ducho som si neuvedomil, že moje 
telo už reaguje inak ako kedysi pred 
rokmi,“ priznal operný spevák.
 
Kochali sa výhľadmi
S manželkou pritom pravidelne 
jazdia do švajčiarskych Álp. Nikdy 
ich to neťahalo na lyžiarske svahy, 
radšej na výletoch načerpávajú 

energiu. Nie sú to turisti, ktorí potre-
bujú dosiahnuť najvyššie méty, veď 
aj v čase, keď naňho doľahla slabosť, 
sa len kochali krásnymi výhľadmi. 
Už pár minút po tom, ako pocítil 
prvé ťažkosti, zavolali s manželkou 
zdravotníkov. „Pamätám si, ako 
rýchlo ku mne prišla sanitka. Do 
pár minút bol na mieste aj vrtuľník. 
Samozrejme, nebolo to ľahké, ale aj 
v niečom zlom možno hľadať niečo 
dobré. Preto si vravím, kedy asi 
tak budem letieť helikoptérou nad 
Alpami? Asi nikdy, teda verím, že 
raz stačilo,“ dodal Dvorský, ktorého 
vrtuľník previezol do najbližšej 

nemocnice, kde ho stabilizovali.
 
Chodí po vyšetreniach
Dnes sa už Peter Dvorský snaží žiť, 
akoby bol stopercentne zdravý. 
Nevyhýba sa ani spoločenským 
podujatiam. V priebehu niekoľkých 
dní sa ukázal na predstavení Carmen 
na Bratislavskom hrade aj na nábre-
ží Dunaja, kde vystupoval huslista 
Filip Jančík. „Nevravím, že mám 
energie na rozdávanie, ale pandémia 
ma znechutila a som rád, že môžem 
konečne kultúrne žiť. Preto som aj 
zvládol dve akcie po sebe,“ skon-
štatoval svetoznámy umelec, ktorý 
priznal, že srdce má slabšie a musí 
chodiť po vyšetreniach. „Mám doma 
aj kyslíkový prístroj. Večer, keď si 
niečo čítam, vždy sa napojím. Môj-
mu srdcu to len pomôže a neublíži.“ 
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Keďže pre lockdowny Peter Dvorský 
nestihol osláviť minuloročnú 
sedemdesiatku v košickom Štátnom 
divadle, ktorému kedysi šéfoval, 
dohnal to v posledný deň jeho 
sedemdesiatin. 
 
Dostal lóžu
V divadle si ho uctili veľkolepým 
koncertom a netradičným darom. 
Prvá lóža nesie jeho meno a je tu 
nainštalovaný aj jeho obraz s vlast-
noručným podpisom. „Na celom 
svete som spieval pred vypredanými 
hľadiskami, preto si želám, aby 

sa koncert uskutočnil pred plnou 
sálou nádhernej historickej budovy 
Štátneho divadla Košice,“ znelo 
prianie Petra Dvorského, ktoré nebol 
problém splniť. Koncert sa vypredal 
v priebehu niekoľkých hodín. Okrem 
domácich sólistov zazneli árie v po-
daní Elišky Weissovej, ktorá o týždeň 
nato vystúpila vo Viedenskej štátnej 
opere, rovnako ako Slávka Zámeč-
níková. Kontrovali im Peter Berger 
a Peter Kellner, ktorí vystupujú na 
najväčších operných pódiách, naprí-
klad v Covent Garden.
Dojatého oslávenca obdaroval 
generálny riaditeľ Ondrej Šoth aj 
obľúbenou viedenskou Sacherovou 
tortou a od košického umelecké-
ho kováča Vladimíra Eperješiho 
dostal kovanú grafiku jeho podpisu 
s venovaním ŠDKE. Dojatie neskrýval 
ani brat Jaroslav Dvorský, sólista di-
vadla, ktorý sa o oslávencovi vyjadril: 
„Okrem toho, že je operná legenda, 
je aj skvelý, milujúci brat, človek 
s veľkým srdcom na dlani.“Dráma 

v Alpách

Bleskovo ho vypredali

Dvorský svoj portrét 
do lóže aj podpísal.

Petra Dvorského (71) na turistike 
vo Švajčiarsku zradilo srdce. 
Problémy má stále. Spoločnosti sa nevyhýba: Takto sa 

s dcérou bavili na koncerte Filipa Jančíka.

Hory majú manželia 
veľmi radi, nedávno 
v nich však prežili 
drámu.


