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„Alaska“, sme na
správnom mieste. Na
letisko v Anchorage
sme prileteli v noci
po tridsiatich šiestich
hodinách.
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Deň pred odletom, alebo ako sa
to všetko začalo /24.5.2010/
Dlhé lúčenia neprebiehajú ľahko, a tak sa v
Prosnom rýchlo objímam s mamou. Následne
vyrážame s mojím bratom Dankom do
Trenčína, kde ma má zobrať dodávka. Vonku
zúri poriadna búrka a blesky na oblohe
predvádzajú nádherné, živelné predstavenie.
Príroda akoby mi už dávala pocítiť zlomok z
obrovskej sily, ktorou oplýva aj Denali. Auto z
Prievidze mešká - pre silný lejak sa kamarátom
nedarilo naložiť batožinu. Na benzínku v
Trenčíne ma prichádza vyzdvihnúť Mate, s
Posledné hviezdy vidíme na plagáte v príletovej
hale, ďalej nás čaká už len nepretržité svetlo
polárneho dňa.

Vlak v Talkeetne, ktorý premáva naprieč

ktorým sme v januári 2008 spoločne vystúpili
Národným parkom Denali.
na Aconcaguu.
Celkovo je nás dvanásť chalanov – viac či Lietadlom cez polovicu sveta
menej horolezecky skúsených. Pevne nás spája /25.5.2010/
spoločný cieľ: vystúpiť na vysokánsku a nádhernú Denali. Strohé číslo 6196 metrov nad Do mesta prichádzame s východom slnka.
morom dáva len málo tušiť o tom, čo nás čaká. Po absolvovaní odletových povinností si
Budeme musieť zdolať prevýšenie 5 500 metrov, doprajeme pivko na rozlúčku. Osem z nás letí
čo je jeden a polkrát
cez Frankfurt, Houston
RADY
viac ako na Evereste. Aj
a Seattle do AnchoPRED CESTOU
teplotami môže Denali
rage. Od Frankfurtu
sa začína nekonečný
smelo
konkurovať
Od novembra 2008 môžu slovenskí občania cestovať do
USA
bez
víz.
Na
vycestovanie
potrebujete
biometrický
pas,
trinásťhodinový
let.
himalájskym
osemschválenú cestovnú autorizáciu (ESTA) a pobyt nesmie
Skúšam
zaspať,
ale
príliš
tisícovkam. Uprostred
presiahnuť 90 dní. Vyjadrenie z americkej ambasády sme mali
zhruba do dvoch týždňov. Ďalšou povinnosťou bolo vyplniť
mi to nejde. V polovici
horúceho
leta
sa
formulár pre Národný park Denali, bez ktorého vás strážcovia
letu
nám
rozdajú
môžeme tešiť na –
hore nepustia. V prvej časti je potrebné vypísať počet ľudí v
formuláre pre colného
40ºC a zamrznutý čaj v
skupine, vedúceho výpravy, trasu, ako aj dátumy odchodu a
príchodu do základného tábora. V druhej časti vyplníte osobné
úradníka v Houstone,
termoskách.
údaje a tretia sa týka kontaktnej osoby doma, ktorá bude
ktorý určí, či môžeme
Keďže hore budeme
upovedomená v prípade komplikácií alebo nešťastia. V ďalšej
vstúpiť na americkú
odkázaní sami na seba,
časti je nutné poskytnúť údaje o kreditnej karte pre potreby
zaplatenia poplatku 350 USD (250 USD pre mladších ako 24
pôdu. Radšej končíme
silu tímu sme otestovali
rokov). Podpísaním piatej časti potvrdzujete, že ste sa pods vínom, veď čo ak nám
na aprílovom sústredení
robne oboznámili s horolezeckými pravidlami zo stránky NP
budú skenovať očné
v Alpách.
Denali. Posledné dva odseky sú venované vašim individuálnym
horolezeckým
skúsenostiam,
prípadne
tým
zo
záchranárskej
a
zreničky? S byrokraciou
Dôkladne
rozlekárskej oblasti.
v USA má už každý z nás
deľujeme
spoločnú
batožinu. Každý si
ponesieme dva veľké
batohy a jeden malý
príručný. Všetko pekne
pobalené a povážené
ukladáme do minibusov
a vyrážame na letisko v
Budapešti.
Civilizácia mení aj
tradičnú Talkeetnu.
Kedysi psi len ťahali
záprahy, dnes sa
rozvážajú v autách.

DEŇ 1

DEŇ 1

Cestou do sedla Windy Corner, označovaného
ako jedno z najveternejších miest na celej
Denali, sa nám mrazivý vrchol zdá vzdialenejší
ako teplé postele doma na Slovensku.
Okolo nás zostupujú vyčerpaní horolezci.
Pred sebou spúšťajú sane, ktoré ledva držia, a
tak im nie je príliš do reči. Všade číročistá biela,
len na trase vidno jasnočervené kvapky krvi.
Táto časť výstupu je naozaj drsná a niektorí tu
doslova pľujú krv.
Ostávame sedieť kúsok nad obrovskou
trhlinou, ktorá vyzerá dosť hrozivo. Pred nami po
ľavej strane z oblakov vykukol cieľ našej ďalšej
cesty - najstrmší úsek výstupu. Ľudia zavesení
na ixných lanách sa nám zdajú maličkí ako
mravce. Je to riadna strmina a bradu musím
dvíhať poriadne nahor, aby som dovidel až na
vrchol.
Dnes sme mali aj šťastie. V jednom traverze
sa odtrhol balvan veľkosti detského kočíka a
preletel rovno popred Peťa. Na tejto hore treba
byť neustále v strehu.
Všetci sme unavení a nateraz toho máme

akurát dosť. Ani v tejto
chvíli však neľutujem
vysnívanú, odriekavanú
a dlho očakávanú cestu
na Aljašku. Konečne som
sa dostal do panenskej
krajiny, o ktorej som
v detstve čítal knižky
od Jacka Londona, do nádhernej a drsnej ríše
zlatokopov, medveďov, vlkov a iných tvorov.
Teraz snu chýba už len jeden detail –
vystúpiť na najvyšší bod severoamerického
kontinentu.
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Mobilný fastfood. Ešte
netušíme, že pri pomyslení na lacné hamburgery budeme pod
horou aj slintať.

Nasadáme na ďalší
let a ihneď po štarte
zaspávam. Prebúdzam
sa len pri medzipristátí
v Seattli, tesne pred
Anchorage. Aj napriek
pokročilej
nočnej
hodine je vonku svetlo.
FAKTY
Cez okienko zvedavo
úsmevné skúsenosti.
POLOHA A PRÍSTUP
obdivujeme výhľady.
Nudu a popíjanie
Nádherné
hornaté
napokon
preruší
Denali je najvyšším vrcholom nielen Aljašky, ale celej Severnej
Ameriky. Nachádza sa na 63. stupni severnej šírky a 151. stupni
ostrovčeky tu vykúkajú
pilotov hlas. O chvíľu
západnej dĺžky. Hora, ktorá je centrom Národného parku
priamo
z
morskej
pristávame a prvý let
Denali, patrí do Yukonsko-Aljašského hrebeňa a je súčasťou
Aljašského chrbta. Najbližšie medzinárodné letisko je vzdušnou
hladiny. S ďalším letom
máme za sebou.
čiarou vzdialené približne 200 km od vrcholu. Nachádza sa
nakoniec pristáva aj
Vystupujeme
v najväčšom meste Aljašky Anchorage, ktorému ale štatút
moja batožina, o tej
na americkú pôdu.
hlavného mesta štátu zobralo menšie Juneau. Z Anchorage sa
treba po diaľnici dopraviť do Talkeetny - brány k Denali - vzdiMišovej však nikto nič
Pred nami sa kľukatí
alenej viac ako 180 kilometrov. Cesta trvá približne 2,5 hodiny.
nevie. Nateraz nás to
nekonečný
zástup
Z letiska v Talkeetne už za dobrého počasia premáva niekoľko
však netrápi. Deň, ktorý
ľudí, čakajúcich na
spoločností priamo k úpätiu hory - do jej základného tábora.
trvá tridsaťosem hodín,
odbavenie. Netrpezlivo
len ťažko rozchodíte, a
prešľapujeme v dave,
takmer ako keď za „socíku“ dorazili mandarínky. tak sa v hoteli vďačne natiahneme na posteľ.
A je to tu, vedeli sme to! Pri kontrole mi naozaj Spím však asi len jeden a pol hodiny. Po
skenujú obe zreničky aj všetky prsty na rukách. prebudení kontrolujem batožinu. Mamine
Zdvorilo sa spýtajú, kam idem a čo chcem v oškvarky z termosky sú nenávratne preč a
štátoch robiť. Buch, pečiatka, a môžem ďalej. nemôžem nájsť ani vrchnák. Oškvarky schované
Batoh s technickými vecami dorazil, ale batoh, v hrnci však razii colníkov odolali.
kde som mal schované domáce oškvarky
(ideálna potrava do treskúcej zimy), nikde nie Stávajú sa z nás Američania:
je. Slečna na informáciách nás uisťuje, že všetko živia nás sendviče a pivo bez
dorazí bezpečne do Anchorage.

poriadne prerastené. Audi Q7 alebo BMW X5
sú len menší príbuzní. Prejsť pešo cez tri bloky
trvá približne štvrťhodinku. Všade okolo vidíme
more zelene a kvitnúce púpavy. Strmé hory
vyrastajú rovno za mestom.
Raňajky si dáme v mekáči tak, ako sa na
Ameriku patrí, a hor sa na nákupy. Výber v
športových obchodoch je neskutočný a za
výborné ceny. Potraviny nakupujeme vo
dvojiciach podľa toho, kto s kým bude bývať
v stane. Ja si vyberám termosku, snehovú
kotvu, plynové kartuše, expedičnú stravu,
tyčinky, keksy a cukríky. Za plný košík platíme
445 dolárov. Naposledy si vychutnáme luxus
poslednej sprchy v hoteli a so synom chlapíka,
čo vyzerá ako dedo Mráz, vyrážame autobusom
smer Talkeetna.
Konečne sa pred nami otvára pravá
aljašská panoráma. Krajinu popri ceste lemuje
močaristá tundra. Príroda je tu nádherná,
vegetáciu tvoria zväčša brezy, osiky, topole
a smreky. Spoza lesného porastu odrazu
vykukne náš cieľ. Vysokánska Denali sa
týči do oblakov, akoby strážila panenskosť
tejto nádhernej divočiny. Prichádzame do
Talkeetny, najstaršej dedinky na Aljaške, kde
sa nachádza letisko. Odtiaľto štartujú lietadlá
do základného tábora pod Denali. Na prvý
pohľad je tu len zopár roztrúsených domčekov
so suvenírami, niekoľko reštaurácií, pubov a
rangerská stanica.

Na rebierkach. Takáto cesta Západným rebrom
(West Rib) sa nám zdá ľahšia ako z príbehov
úspešných expedícií. Každým sústom sme o krok
bližšie k vrcholu.

Z letiska nás milá slečna z Talkeetna air
doviedla k drevenej nocľahárni, kde si zložíme veci
a strávime dnešnú noc. Plán je nasledovný: zajtra
ráno ideme na rangerskú stanicu po povolenie
na výstup a poobede odlietame. Večer zájdeme
do miestneho pubu, kde preberáme stratégiu
výstupu. Cítime sa už ako praví Američania,
jeme sendviče a pijeme pivo bez peny. Popritom
zisťujeme, že tu lietajú mračná komárov, ktoré sa
nehanbia ponúknuť z kohokoľvek.
Letecký pohľad na masív Denali, vrchol ktorého
sa schováva v oblačnom závoji.
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O desiatej vyrážame do Anchorage dokúpiť
chýbajúce veci a jedlo na devätnásť dní.
Najväčšie mesto Aljašky má približne 250 000
obyvateľov. Vyzerá dosť odlišne od našich
európskych miest. Ulice má rovné, široké,
často päťpruhové a väčšinou jednosmerky.
Domy tvoria zväčša jedno až dvojposchodové
sivé stavby. Zato autá tu jazdia oproti našim
Vyberáme leteckú spoločnosť, ktorá nás odvezie
na ľadovec. Tento typ stroja by sme dokázali
odpilotovať aj sami.

DEŇ 3

DEŇ 2

peny /26.5.2010/
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Trampoty s povolením. Pustia
nás vôbec? /27.5.2010/

Výstupový plán na stanici strážcov parku. Z
plánovaných 1217 výstupov v tomto roku vrchol
dosiahlo zatiaľ 64 horolezcov pri 39% úspešnosti.

Prstom po plastickej makete Denali sledujeme
našu výstupovú trasu. Kiežby tak hladko prebiehal aj náš pokus o výstup.

DEŇ 3

Kam som to len dal? Balenie a váženie batožiny
pred odletom. Len kto to bude vláčiť hore
ľadovcom?

10
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prichádzame
opäť
na stanicu a čakáme
ďalšiu
polhodinku,
kým príde strážca
parku. Opäť začína
Maťove vypočúvanie
a počítanie poplatkov.
Po hodine sa tón
rangerovho hlasu mení
a spýta sa na Dušanovu
známu z Anchorage.
Napätá
atmosféra
pomaly opadáva a
vstup na horu nám
nakoniec predsa len
povolí! Prichádza ďalší
strážca, ktorý nám

RADY
TRÉNING
Tréning by mal byť zameraný tak, aby vám pomohol zvládnuť
špeciické nástrahy hory. Ja som pri ťahaní saní zúročil
skúsenosti zo školských čias, keď sme spolu s bratom Dankom
chodili do lesa na drevo a ťahali ho asi kilometer za sebou
domov. Na záťaž tela vo vysokých horách vás nepripraví
beh, cyklistika, ani posilňovňa. Môžete ich však využívať ako
výborný tréningový doplnok. Vynikajúcou prípravou na vyššie
hory bolo chodenie po kopcoch trikrát do týždňa na tri až
päť hodín s ťažkým batohom. S tréningom som začal viac
ako polroka pred odchodom. Postupným pridávaním záťaže
v batohu od 18 kg až po 45 kg . Telo si tak pomaly zvykne na
popruhy na ramenách a nemáte ich otlačené hneď v prvý deň.
Tiež sa naučíte zbaliť batoh tak, aby mal správne ťažisko. Ďalej
som praktizoval už len strečing a cvičenie s vlastnou váhou.
Každý, kto sa chytá do vyšších nadmorských polôh, by mal
absolvovať nejaké kurzy bezpečného pohybu po ľadovci. Je
životne dôležité vedieť, čo robiť v prípade pádu seba i priateľa.
A tréning na mrazivé počasie? V zime v spálni nekúriť a mať
otvorené okno. Sprchovanie v studenej vode.

Kompletný tím pred
odletom. Zľava doprava:
Miloš Popovič, Aďo
Krankuš, Miško Kasa,
Peťo Gajdoš, Dodo
Oprchal, Boris Talajka
(hore), Rasťo Hatiar
(dole), Dušan Myslivec,
Peťo Szigeti, Ičo Malinka
a ja. Fotil vedúci expedície Maťo Nemček.

Rieka prameniaca z
ľadovca sa vinie ako
had aljašskou tundrou.
Vďaka nej prežíva v
nehostinnej krajine
unikátny ekosystém.

DEŇ 4

Líham si na drevenú pričňu a snažím sa
zaspať, no komárov je už skutočne priveľa.
Útočia na každé odokryté miesto a štípu a
štípu. Nálety ustanú až okolo štvrtej nadránom,
keď konečne zaspávam. O pol siedmej sa
budím a pri mojej hlave spokojne sedí zo
desať komárov vypasených po nočnej hostine.
Nelením a so zadosťučinením trieskam dlaňou
po obločnom ráme. Podobne strávili noc aj
kamaráti - všetci sa s červenými očami budia
po nočnom útoku. Maťo vymyslel na komáre
vlastnú metódu. Čelovkou svietil na stenu a
tak ich lákal na jedno miesto, kde ich mohol
pohodlne doraziť. Všetci sa tešíme, že poobede
odletíme na ľadovec, kde bude štípať už len
mráz.

O deviatej máme dohodnuté stretnutie s
rangermi, ktorí nám už vopred potvrdili permit
(povolenie) po dôkladnom preverení našich
predošlých výstupov. Majú nám dať inštrukcie
na výstup. Na stanici sú ako rekvizity vystavené
odliatky losích stôp, či medvedie kože s hlavou.
Sú tu aj vlajočky rozličných tímov z celého
sveta. Strážca si dáva načas - mešká trištvrte
hodiny. Jeho zamračená tvár a prvé slová
nás ihneď schladili. Na horu nás vraj nepustí.
Podľa neho sme komerčná expedícia a tie
na horu nesmú, iba ak s americkým vodcom.
Má vytlačené pokyny z Maťovej stránky, kde
je naša expedícia v katalógu cestovky. Sme
presvedčení, že nás niekto udal, aby prekazil
náš výstup. Žeby závistlivá konkurencia? To vie
len ten, kto to spravil. Po jeden a polhodine
dokazovania sa rozchádzame bez povolenia
s tým, že sa stretneme opäť o pätnástej. So
sebou máme doniesť stany a rozpis poplatkov,
čo sme za expedíciu zaplatili. Náš sen o Denali
sa začína rozplývať. Stále neverím, že môj
deväťmesačný tréning takto vyjde nazmar.
Začína sa lobovanie u leteckej spoločnosti
a v miestnom športovom obchode. Dušan
má v Anchorage starú známu, ktorá zas
pozná jedného z tunajších strážcov, a tak sa
jej pokúša vysvetliť, ako to s nami je a či nám
môže pomôcť.
Chodíme po Talkeetne s hlavami
plnými čiernych myšlienok. O pätnástej

11
27/8/12 08:12:15

Stopy na bielom
svahu nad letiskom.
Už sa nevieme dočkať,
kedy do snehu a ľadu
vyrazíme aj my.

RADY
VÝSTROJ
Hoci je Denali neskutočne mrazivá, páperový komplet som
používal až v High Campe a vyššie. Páperovú bundu som si
však často obliekal aj v nižších táboroch. Poskytuje veľmi dobré
zateplenie, keď chcete výjsť zo stanu na potrebu, alebo pokecať
s kamošmi. Nestrácate čas ani teplo pri obliekaní niekoľkých
vrstiev.

Spodnú časť
ľadovca tvorí takmer nepreniknuteľná
kombinácia trhlín a
ľadových kvádrov.

Konečne na ľadovci /28.5.2010/
O šiestej ráno vstávame a balíme veci do vakov,
ktoré sme presne povážili a označili. V kancelárii
na letisku nám berú doklady a peňaženky,
ktoré hore vraj aj tak nebudeme potrebovať.
Všetko zalepia do igelitových vreciek a založia
do trezoru. Naložíme veci do dvoch menších
lietadiel a už ičíme po odletovej dráhe.
Kocháme sa krajinou pod nami – je to ríša
bujnej vegetácie, riečok a jazierok. Pred nami
vystupujú nádherné hrebene. Je krásne vidieť,
ako ľadovce stále tvarujú túto krajinu. Ostré
skalné hrebene nad tundrou vyzerajú presne

Lietadlo predstavuje jediný reálny spôsob ako sa
dostať do základného tábora. Cesta cez divočinu
by trvala celé mesiace.

ako z rozprávky. V doline pod nami zrazu vidíme
ľadovec s čudnými stopami. Naše lietadlo
smeruje priamo k nim. Áno, tie zvláštne stopy
na ľadovci tvoria naše letisko. Pristávame hore
svahom a lietadlo napokon dosadá na lyže. A
sme v základnom tábore.
Dopravu pod horu zabezpečujú štvor až osemmiestne lietadlá. Podvozok s kolesami dopĺňajú
lyže, bez ktorých by v tomto prostredí nebolo
možné pristáť.

DEŇ 4

púšťa inštruktážny ilm
nedoletela a chýba mu
o pravidlách správania
polovica vecí. Niečo
sa na hore a čoho sa
mu požičiavame, ale
Ako najspodnejšiu vrstvu som používal bielizeň z vlny.
vystríhať. Odovzdá nám
aj tak má toho dosť
Osvedčila sa mi viac ako veci zo syntetických materiálov. Či už
štyri zelené vedierka so
málo. Ponáhľame sa
po stránke vetrania, tepelnej izolácie, alebo komfortu.
šraubovacím uzáverom
na letisko presvedčiť
Samonafukovacia karimatka je určite lepšia pre pohodlný
spánok. Môže sa však prederaviť alebo vo vyšších polohách
a igelitovými vreckami.
sa, či nás ešte dnes
nemusí správne fungovať. Klasická karimatka je rokmi
To sú naše pojazdné
prepravia. Zisťujeme,
osvedčená a nesklame. Odporučil by som kombináciu oboch.
toalety. Vychádzame
že najskôr až zajtra
Striedajte a skúšajte všetky typy rukavíc. Nad High Campom
zo stanice a vonku sa
ráno. Ideme teda na
som používal spodné lísové a vrchné páperové proti silnému
vetru a mrazu. Pozor, neberte si tesné rukavice. Lepšie sú
spúšťa riadny lejak. Aj
steakovú večeru a
voľnejšie so vzduchovou medzerou proti mrazu, aby sa prsty
my takmer plačeme
potom s obavami na
mohli dostatočne prekrviť. Kompletný zoznam výstroja nájdete
od radosti, že môžeme
prične. Ičo našťastie
na strane 64.
ísť.
kúpil repelent, a tak
Ponáhľame
sa
komáre od nás tentoraz
do miestneho športového obchodu, kde bočia - chachááá! Konečne som sa vyspal.
si dokúpime posledné veci a požičiavame
snežné pílky na rezanie snehových kvádrov.
Bielu pláň spestruje sieť tyrkysových jazierok.
Miško platí najviac, pretože jeho batožina stále
Aljaška sa nám predvádza v plnej kráse.

DEŇ 5
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Vybaľujeme batožinu. Od tohto momentu si už
všetko nesieme sami.

Slnko je tu dosť ostré, a tak povrch ľadovca
tvorí kašovitá vrstva snehu. Po vyložení batožiny
naše miesta ihneď obsadzujú ukonaní členovia
expedícií, ktorí sa už tešia do civilizácie. Maťo
rozhodol, že dnešnú noc strávime ešte v
tomto tábore. V letiskovom termináli, ktorý tu
pozostáva z dvoch stanov, si každý požičiame
jedny sane na batožinu, ktorú budeme ťahať
za sebou. Pre istotu tiež vlečieme benzín do
varičov, keby nám v mrazoch prestali fungovať
plynové variče.

Piss here! Dodo testuje „čúraciu jamu“.

Staviame tábor, kde si varíme čaj a
expedičnú stravu. Sme celí šťastní, že sa zajtra
opäť priblížime k nášmu cieľu. Sledujem
zasneženú krajinu a unavených navrátilcov
prichádzajúcich z vrcholu. Skúšame pripevniť
batožinu na sánky, aby sme to ráno mali už
nacvičené. Slnko poriadne svieti, a tak zo žartu
spoločne pózujeme „hore bez“ na pozadí
bielych kopcov. Stále sa neviem vynadívať
na všetku tú krásu naokolo. Ráno vyrážame
o šiestej, a tak sa radšej včas ukladám do
stanu. Ešte večerná servítková hygiena a šup
do spacáka. Noc je celkom teplá, a tak spím
odzipsovaný. Adrenalínovú injekciu a baterky
do kamery a lavínového vyhľadávača však
dávam do spacáka, aby nestrácali kapacitu.
Zaspávam, zatiaľ čo na stan nám jemne ťukajú
snehové vločky.
Ďalší podobne “postihnutí”, ktorí letnú dovolenku trávia zapriahnutí v saniach.

O štvrtej ma zobúdza
poriadny rámus. Na
konci doliny padá lavína,
a potom už do rána
neviem zaspať. O 5:30 sa
strhávam na ďalší hukot,
tentoraz o poznanie
bližšie. Rozopínam zips
stanu a vykúkam von. Za
letiskom sa vznáša oblak
snehového
prachu,
ktorý postupne zahaľuje
celý náprotivný hrebeň.
Ešte chvíľu ležím, ale
potom už je načase
vstávať. Na umytie
používam
vlhčené
detské
hygienické

RADY
VÝZBROJ
Prvú časť výstupu som absolvoval väčšinou s paličkami. Od
Basin Campu sa však už treba istiť čakanom. Na našej výstupovej trase bolo len jediné miesto na dva čakany, a to úsek
Headwall. Ten je však zaistený ixným lanom, takže napokon
stačil aj jeden. Ako jediný neodolal Rasťo, a efektne liezol mimo
lana s dvoma čakanmi.
Prilba je na Denali nevyhnutná. Či už pri páde do trhliny alebo
ako ochrana pred letiacimi úlomkami ľadu či kameňov. Môže
vám zachrániť život.
Odporúčam tiež celotelový úväz. V sedacom úväze sa určite
lepšie hýbe, ale je to nebezpečnejšie. Pri páde s ťažkým batohom a saňami vám náraz v obyčajnom „sedáku“ veľmi rýchlo
zlomí chrbticu, čo by bol koniec.
Napriek obavám nám spoľahlivo fungoval aj moderný plynový
varič. Benzínové variče sme nakoniec využili len občas.
Kompletný zoznam výzbroje nájdete na strane 64. Možno sme
niektoré veci zo zoznamu nepoužili, to však neznamená, že by
boli zbytočné. Pri iných podmienkach na hore by sme ich určite
zužitkovali. Úplne zbytočná je asi len čelovka.

vreckovky. Na noc ich
treba dávať pod spacák,
aby do rána nezmrzli.
Vychádzam zo stanu.
V noci nasnežilo, a tak
oprašujem steny, aby
sa trocha presušili, kým
ho zbalíme. Postupne
likvidujeme celý náš
tábor.
Každý sa musí zmestiť
do dvoch batožín,
jeden vak na sánky
a druhý na chrbát. V
každom máme až 50
kíl zásob a výstroja na
prežitie devätnástich
dní v tomto snehovom

DEŇ 5

Základný tábor pod Denali. Krásne panorámy sú
už tu, no my sa chystáme ďalej.

Pozdrav domov z trópov. Kto asi vyhrá súťaž
krásy? Aďo drží v rukách zelenú kadibúdku.

Ťažko naložení pomedzi lavíny
/29.05.2010/

DEŇ 6
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Na Denali čelovky netreba. Slnko tu svieti
dvadsaťštyri hodín denne.
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Výstup sa začína presunom cez široký údolný
ľadovec Kahiltna. Cestu nám znepríjemňovalo
pražiace slnko.

opäť objavuje na okraji
doliny. Je to nádherné
no mrazivé divadlo.
Celé okolie sa zahaľuje
do snehového mračna.
Našťastie sme v strede
údolného ľadovca, a tak
sme tu pred lavínami
pomerne v bezpečí.
Pod nohami však máme
nespočetné množstvo
hlbokých ľadovcových
trhlín, ktoré len čakajú na
to, kto do nich spadne.
Opatrne postupujeme

FAKTY
ˇ
LADOVCE
A TRHLINY
Ľadovce pokrývajú milión akrov, čo je približne šestina
celkovej plochy Národného parku Denali. Stovky bezmenných a približne štyridsať pomenovaných ľadovcov sa tlačia z
výšky 5800 m do dolín vo výške 250 m. K najznámejším patrí
Petersov ľadovec na severozápadnej strane hory. Ľadovec
Kahiltna sa nachádza na juhozápadnej strane a delí sa o južný
svah s časťou ľadovca Ruth v juhovýchodej časti. Takmer až z
vrcholu Denali steká do časti Muldrowského ľadovca ľadovec
Harper. Najdlhším ľadovcom nielen v NP Denali, ale v celej
Aljaške vôbec je Kalhitna, dosahujúci celkovú dĺžku takmer
71 km. Práve na juhovýchodnom cípe ľadovca Kalhitna sa
nachádza najbežnejšia trasa výstupu, ktorou sme išli aj my. Vo
všeobecnosti je pohyb po ňom nebezpečný najmä v neskorších
mesiacoch sezóny (júl), pretože sa topí a otvárajú sa v ňom
mohutné trhliny. Mnoho expedícii preto uprednostňuje skoršie
a studenšie, no pre pohyb po ľadovci bezpečnejšie termíny.

Drieme ako mulice.
Každý má na chrbte 40
kilogramov a na saniach
ďalších 50. Náklad na
saniach musí byť riadne
upevnený, aby sme
oň pri páde do trhliny
neprišli.

Rýchly postup sa
nevypláca. Súčasťou
úspešnej aklimatizácie
je dostatočný odpočinok
a načerpanie nových síl.

DEŇ 6

DEŇ 6

kráľovstve. Batožinu riadne priväzujeme, aby sa
nám sane netočili. V prípade pádu do trhliny
by sme nezaistený materiál ľahko stratili, čím
by sa skončila aj naša cesta. Pripravujeme
laná, na ktoré sa postupne všetci aj so saňami
naväzujeme. S námahou dvíhame batohy na
plecia a ťažko naložení, ale s ľahkou mysľou,
vyrážame k nášmu vytúženému cieľu.
Prvé z tábora odchádza družstvo na lyžiach,
ďalšie dve družstvá šliapu na snežniciach. Ideme
pomaly v stopách lyžiarov dole ľadovcom.
Dnešná cesta do ďalšieho tábora Ski Hill je dlhá
približne 10 kilometrov. Najskôr zostúpime z

2150 do 1950 výškových metrov a potom opäť
vyšliapeme až do výšky 2300 metrov. Máme
čo robiť, aby sme si zvykli na neposlušné sane.
Neustále vybočujú proti našej vôli, akoby nás
chceli otestovať. Po 400 metroch moja skupina
zastavuje, lyžiari sú už preč a ja sa musím vrátiť
naspäť do tábora. Zabudli sme tam jednu
pojazdnú kadibúdku. Hajzel jeden!
Tretie družstvo práve vyráža z tábora.
Vraciam sa opäť do nášho lanového družstva,
pripevním kadibúdku a môžeme ísť ďalej.
Pomaly začíname stúpať ľadovcom nahor.
Sane sme už ako-tak ovládli, a preto so šťastím
prechádzame cez trhliny. Sú dosť zasnežené,
a tak sa ani príliš neprebárajú. Teplota stúpa a
my sa pod ťarchou nákladu potíme aj napriek
slimačiemu tempu. Keď slnko vykukne spoza
riedkych mrakov, je na nevydržanie. Často
stojíme, aby sme sa pokochali krásou krajiny a
dodržiavali dôležitý pitný režim.
Asi 2 kilometre pred koncom nášho
dnešného cieľa nás opäť privíta neskutočný
rachot a dunivé nárazy. Na vlastné oči máme
možnosť vidieť obrovskú lavínu, ktorá sa odtrhla
z vrcholu hrebeňa a s pekelným rámusom sa valí
nadol. Padá za menší hrebeň, no podchvíľou sa
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Oddych a sušenie vecí v tábore Motorcycle
Hill. Tento tábor ohrozujú obrovské snehové
previsy.

Pri varení vo výškach sa nám najviac oplatila
expedičná strava. Na jej prípravu stačí zaliať obsah vrecka horúcou vodou.
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Denali Final.indd 18-19

Zhluk mračien nad Denali. Počas výstupu nám
snežilo každý deň. Za jedinú noc vytrvalého
sneženia dokáže zmiznúť celý tábor.

Opona sa zdvíha. Divadlo ďalšieho dňa sa môže
začať.
Výhľad z tábora Kahiltna Pass na ceste zo Ski
Hill do Motorcycle Hill. My sme ním len prešli, ale
niektoré expedície tu trávia noc.

DEŇ 6
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ďalej. Dobiehame družstvo lyžiarov, chvíľu nohami pod snehom však stále máva vo vzduchu.
pokecáme a hor sa ďalej do tábora. Ešte niekoľko Všetci sa nechápavo čudujeme, čo to vystrája.
posledných krokov a sme tam. Celá dnešná Až keď sa vytiahne na rukách, pochopíme, čo sa
mu stalo. Diera odkrýva
cesta nám trvala štyri a
RADY
asi 10 metrov hlbokú
polhodiny.
JEDLO, TEKUTINY A ICH PRÍPRAVA
trhlinu. Tak to bolo o
Odopíname sa z
chlp… Radšej hľadáme
lanových družstiev a
Každý má iné chute a fyzické predpoklady, preto telo môže
vyžadovať
odlišný
typ
stravy.
Mne
sa
ako
základ
osvedčili
iné, bezpečnejšie miesto.
hľadáme miesta pre
slanina alebo oškvarky. Predstavujú ideálnu kalorickú stravu.
stany. Po predošlých
Dôkladne
skúmame
Pozor, do USA je zakázaný dovoz potravín. Skúste tvrdiť, že
oškvarky jete namiesto cukríkov. Americká dehydrovaná strava
expedíciách
sú
tu
ľadovec a približne
je celkom chutná, v športových obchodoch máte bohatý
dokonca
vybudované
každých 5 metrov
výber. Sušené hovädzie mäso je dobrý doplnok, no jedzte ho
aj vetrolamy. Čerstvo
nájdeme líniu trhlín.
radšej striedmo; z väčšieho množstva vám môže byť ťažko
. Energetické alebo müsli tyčinky vyberte čo najsuchšie, inak
založený tábor nám dáva
Stany rozložíme pozdĺž
rýchlo zamŕzajú a ťažko sa potom hryzú. Slivovica nám chutila
falošný pocit bezpečia,
chodníka
pomedzi
len do 3200 m, potom sme ju radšej nechali chladiť v depozite.
ale nie nadlho. Môj
trhliny.
Potom
sa
púšťame
Striedajte čaje rôznych chutí, nech sa vám nezunujú, lebo piť
treba veľa. Vhodný je aj šumivý celaskon alebo iné tablety na
spolubývajúci Aďo išiel
do varenia čaju a chutnej
doplnenie minerálov. Pozor, treba ich nechať riadne vyšumieť
zarovnať miesto pod
expedičnej stravy. Slnko
a až potom zatvoriť veko fľaše, inak vám môže povoliť závit
stan, keď sa mu odrazu
pripeká, ale príliš sa
na termoske. Na varenie odporúčam plynový reaktor - dá sa s
ním
variť
bez
problémov
aj
v
stane
a
fungoval
aj
v
5200
m.
Na
preboril povrch pod
neopaľujeme, nech sa
zapálenie variča je ideálne kresadlo - na rozdiel od zapaľovača,
nohami. Zostal trčať
nespálime. Radšej sušíme
iskru hodí vždy.
von len od pása nahor,
prepotené veci.

Poobede
Aďo
vytiahol
posledné
pivko, čo sem vyniesol,
a tak nám spokojne
trávi. Zvukovú kulisu
dotvárajú malé lietadlá,
ktoré vozia turistov na
vyhliadkové lety okolo
Denali. Do dolín stále
padajú drobné lavíny.
Okolo nás v oboch
smeroch prechádzajú
skupinky podobných
bláznov ako sme my, z rozličných kútov sveta.
Na karimatke suším topánky, ktoré som dnes
úplne prepotil. Keďže som dnes celý deň ťahal
toaletu, rozhodnem sa, že ju teda vyskúšam.
Zelené vedierko s čiernym uzáverom je vystlaté
igelitovým vrecúškom. Čaká ma pripravené v
snehovej jame, odkiaľ človeku trčí len hlava.
Počas sedenia ilozofujem: z ktorého záchoda
máte takýto luxusný výhľad? Zatlačím a takmer
ma nadhodí ohromný rachot. Aha! To nie ja, ale
za mnou spadla ďalšia lavína. Je síce ďaleko, ale
aj tak radšej idem preč. Aďo ani nevedel, akú
službu nám spravil, keď sa preboril do trhliny.
Konečne máme miesto, kam môžeme vyhodiť
obsah našich toaliet. Je to podľa pravidiel
rangerov, inak by sme všetky výkaly museli ťahať
so sebou. Prevárame vodu na čaj a šumienku.
O trinástej máme poradu, kde dohadujeme
ďalší plán výstupu. Dohodneme sa, že ráno
odchádzame o tretej. Predtým vykopeme jamu,
kam uložíme depozit s vecami, ktoré budeme
potrebovať cestou späť. Už večer balíme veci na
sane, aby sme sa ráno príliš nezdržiavali.
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Ako piráti zakopávame v každom tábore svoj
poklad. Zlato v tomto prípade predstavujú materiál a potraviny. Depozit označujeme bambusovými paličkami vysokými až 2,5 m.
Na ťahanie saní skúšame rôzne techniky. Dajú sa
zapnúť aj o ruksak, mne sa však viac osvedčilo
prichytenie na celotelový úväz.

Je 20:30 a ja si líham do stanu pod spacák.
Stále je teplo a preto ho prehodím len tak cez
seba. Premýšľam nad synovcom Mikim. Pred
odletom na ľadovec mi volal brat a povedal, čo
je doma nové. Spomenul že Mikiho operácia
chrbtice asi nedopadla dobre a je otázne, či
bude opäť chodiť. Dúfam, že to bude dobré.
Zo spánku ma každú chvíľu budia pohybujúce
sa skupinky horolezcov. Na tejto hore stále
niekto bdie.

Denali alebo Sahara? Počasie sa
zbláznilo, v stane je 50 nad nulou
/30.05.2010/
O trištvrte na dve vstávame a začíname baliť.
Vonku je približne -5°C, takže pohoda. Po
drobných zdržaniach vyrážame o 3:45; idem
bez rukavíc a len v dvoch vrstvách oblečenia.
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Ukrajujeme prvých
300
výškových
a
stojíme
na
prvej
vyvýšenine. Výhľady sú
neuveriteľné. Ale zima
už pritvrdila, preto si
dávam prvé rukavice.
Za
každou
ďalšou
vyhliadkou
teplota
klesá, a tak obliekam
ďalšie
rukavice
a
taktiež
goratexovú
bundu. Míňame dva
medzitábory vo výške
3 000 metrov, potom
vybaľujeme
raňajky.
Lúče slnka ožarujú
vrcholky zasnežených
hrebeňov. Dopĺňame
kalórie a nemôžeme
odtrhnúť oči od tejto
gýčovej
nádhery.
Onedlho však začína
pofukovať vietor a zima
sa stáva intenzívnejšou.
Preto vystúpime ešte
ďalších 300 výškových
metrov. Sú naozaj
nekonečné
asi
najťažšie z dnešného
výstupu.
Tesne pred dosiahnutím tábora spoza
hrebeňa
vyhuplo
slnko, a tak nás trocha
zahrialo. V hre svetla a
tieňov tábor vyzerá ako
obrovská
zrúcanina
snehového hradu. Len
čo nájdeme miesto
pre stan, rýchlo utekám
fotiť a točiť osvietené

FAKTY
NÁZVY HORY
Miestne domáce obyvateľstvo patriace k Indiánom KojukskoAtabaskskej skupiny nazýva najvyššiu horu Severnej Ameriky
Denali alebo Dinale, čo v preklade znamená “vysoká” či
“obrovská”. Na konci 90. rokov 19. storočia ju miestny zlatokop pomenoval Mount McKinley na počesť vtedajšieho 25.
prezidenta USA Williama McKinleyho (29.1.1843-14.9.1901).
Aljašská rada pre zemepisné názvy následne zmenila jej názov
späť na Denali, preferujúc pôvodné pomenovanie. Návrh
aljašských orgánov na rovnakú zmenu však v oiciálnom
registri Rady zemepisných názvov Spojených štátov neuspel.
Zmenu zablokoval Ralph Regula, kongresman z rodiska
prezidenta McKinleyho - štátu Ohio. Členovia rady za štát
Ohio naďalej úspešne blokujú túto snahu, a preto majestátna
hora dodnes nesie dva názvy. Jeden používa Aljašská rada a
druhý Národná rada Spojených štátov. Keďže my rešpektujeme
miestne tradície a pôvodných obyvateľov kontinentu, v knihe
sme sa rozhodli používať názov Denali.

snehové previsy nad
táborom. Hoci sú úžasne
fotogenické, vzbudzujú
rešpekt. Skupiny, ktoré
tu nocovali, sa pomaly
poberajú hore strmým
svahom do ďalšieho
tábora.
Vyberáme
variče a už kuchtíme,
kto si čo priniesol.
Varíme veľa čaju a
šumienok,
pretože
pitie je dôležité pre
aklimatizáciu. Po ceste
som naozaj vyhladol,

DEŇ 7

DEŇ 6

Čulý ruch v tábore Motorcycle Hill. Lezcov v pozadí čaká dlhá cesta do sedla Windy Corner.

Dnes nás čaká prvý stupák, kde sa pod váhou
nákladu určite zahrejem. Plánujeme dosiahnuť
tábor „Motorcycle Hill“ vo výške 3300 m. Inými
slovami: krásnych snežných 1000 výškových
metrov a vzdialenosť 7 kilometrov. Nakladám
plný batoh na plecia a neodmysliteľný vak na
sánky. Hmotnosť si treba správne rozložiť. Malá
chybička pri balení sa môže postarať o zábavu
na celý deň. Pri ťahaní saní sa mi zúročili
skúsenosti zo školských čias, keď sme spolu
s bratom chodili do lesa na drevo a ťahali ho
kilometer za sebou domov.

Vyčerpané druhé
družstvo vstupuje do
Motorcycle Hill.

Okno do sveta ľadového
kráľovstva.
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Čas na zmrzlinu alebo ľadový čaj? Hodinky pod
vrcholom stanu ukazujú prekvapivých ...

ideme vykopať jamu, kam ráno uložíme depozit
s vecami, ktoré už nebudeme potrebovať a
zásobami na spiatočnú cestu. Uvarím si ešte
kura so zemiakmi a dva litre čaju. Po večeri idem
spať, lebo ráno vyrážame o deviatej.

Dupli sme na plyn /31.05.2010/
Väčšinu noci som spokojne prespal, akurát nad
ránom sa mi snívali totálne kraviny. Vstávame
o siedmej. Batoh už váži „len“ 30 kíl; ďalších
30 priväzujem na sane. Ostatné veci vrátane
slivovice, ktorá tu už nikomu nechutí, balíme do
vakov, tie nechávame v depozite pod snehom.
Depozit riadne označíme nálepkou našej
expedície, ktorú sme dostali od rangerov. Je na
nej napísané, kto sme, a predpokladaný termín
návratu. Ceduľku nalepíme na bambusovú
tyčku, ktorú nadviažeme ďalšími, aby sme
depozit našli, aj keby napadli dva metre snehu.
Ešte uvarím dva litre čaju na cestu, nasadím
mačky a sťažka vstávam k batožine. Upevním
vak na sánky, vyložím batoh na plecia a hurá do
ďalšieho krásneho dňa. Je 9:45 a opäť celkom
teplo. V noci bolo do -15°C, a tak idem v dvoch
tričkách a mojej obľúbenej Mamut mikine, ktorá
Pred nami sa vynára najveternejšie miesto hory
- sedlo Windy Corner. A na to sa treba riadne
posilniť.

ma sprevádza na všetkých mojich potulkách.
Pripnem sa na koniec 60-metrového lana, a tak,
ako každý deň, istím ostatným zadok.
Dnes to bude náročné; prvý stupák
má prevýšenie asi 200 metrov. Pomaly
postupujeme s častými prestávkami. Je to
dobré na aklimatizáciu, rýchlejšie tempo
s naším nákladom by nás rýchlo odpálilo.
Stupák máme konečne za sebou a slniečko
nám krásne žiari na cestu. Pokračujem bez

DEŇ 7

DEŇ 7

Denali je povestná svo-

FAKTY
a tak si doprajem
jou veternosťou. Stany
HISTÓRIA
dvojitú porciu expesi chránime budovaním
snežných vetrolamov.
dičnej stravy. Už tretí
Prví Európania, ktorí uzreli Denali, boli zrejme členovia výpravy
Georgea Vancouvera. Táto expedícia 6. mája 1794 skúmala
deň zisťujem, že táto
pobrežie Cookovej zátoky. Ruský prieskumník Lavrentij Zaamerická
značka
tričku. Keď je už tepla
goskin bol pravdepodobne prvým Európanom, ktorý uvidel
horu z kontinentálnej strany počas bádania v oblasti riek
je
chutnejšia
ako
príliš, otvárame vetráky,
Tanana a Kuskokwim v rokoch 1843 a 1844. Zlatokop William
nemecká.
Posilnený
nech sa schladíme a
Dickey poznamenal začiatkom roku 1897 pre New York Sun,
jedlom a pitím líham
hlavne vyvetráme že “Tento vrch je nepochybne najvyšší v celej Severnej Amerike
a jeho výšku odhadujeme na 20 tisíc stôp (6100m)”. Prvý pokus
si do stanu o 13:00.
veď sušíme smradľavé
o výstup na vrchol podnikol v roku 1903 James Wickersham,
Dúfam, že prepotené
topánky a ponožky.
sudca z aljašského distriktu. Ubehlo však ďalších desať rokov,
topánky opäť stihnem
Poobede začína snežiť
kým sa to naozaj podarilo. Prvým človekom na vrchole bol
aljašský domorodec Walter Harper. Vystúpil tam 7. júna 1913
do rána vysušiť.
a v stane sa ochladilo.
ako člen expedície vedenej Hudsonom Stuckom a Harrym
Hodinky zavesené pod
Cez noc som objavil
Karstensom.
vrchom stanu však
metódu ako zabiť dve
ukazujú teplotu +50°C .
muchy jednou ranou.
Do každej topánky som natlačil jednu termosku,
O 19-tej sa radíme ako postupovať zajtra.
aby ráno bola topánka ohybná a čaj stále teplý. Maťo cez satelitný telefón zisťoval predpoveď
Do porady odpočívame v stane. Je príjemne počasia a tá vyzerá nasledovne: najbližších 24
teplo, a tak ležím len v trenkách a krátkom hodín pekne a potom do štvrtka sneženie.
Zajtra teda musíme vystúpiť do tábora Basin
vo výške 4 300 m na jeden záťah a tam sa
aklimatizovať niekoľko dní. Cesta má byť strmšia
ako doteraz, a tak lyže a snežnice necháme v
tábore. Postupovať sa už bude len na mačkách.
Na dĺžke piatich kilometrov vystúpame o
ďalších 1000 výškových metrov. Po porade

Ranná rozcvička. Opúšťame Motorcycle Hill.
Keďže vynáškový deň sme vyškrtli z programu,
teraz nesieme dvakrát toľko.
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Počas častých prestávok na pitie sa rozhodne
nenudíme. Tešia nás výhľady na okolitú krajinu.

rukavíc a s rozopnutou bundou. Stúpania z
tohto tábora sa dajú strmosťou prirovnať k
hangom pod Téryho chatou, len sú o niečo
dlhšie a tá výška tiež robí svoje. Po vystúpaní
na hrebienok sa nám naskytne nádherný
výhľad do ďalšej doliny. Dávame prvú dlhšiu
prestávku na energetickú tyčinku a pitie. Naše
lyžiarske družstvo trochu zaostáva - sú v ňom
dvaja ilmári, ktorí zrejme nevedia odolať
krásnym scenériám. Prechádzame okrajom
ľadovca s množstvom trhlín, preto dôsledne
dodržiavame rozostupy.
Na tejto hore je lepšie byť neustále naviazaný v
lanových družstvách. Je to jediná možnosť ako
zabezpečiť šancu na prežitie pri páde do trhliny.
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Headwall, ktorý je
istený ixnými lanami.
Ľudia na ixoch vyzerajú
z nášho pohľadu ako
mravce. Nakoniec o
17:00 vchádzame do
tábora. Všetci sa tešíme,
že sme to zvládli a
navzájom sa objímame.
Zhadzujeme
batohy
z otlačených pliec,
potom sa odpájame od
saní, a razom mám krok
ľahký ako pierko. Všetci
sa rozchádzame hľadať
miesta pre stany.
Po
niekoľkých
pokusoch
staviame
náš stan a nahádžeme
veci dovnútra. Ideme
vyskúšať plynový varič, či
bude fungovať. Hurááá,
horí! Najskôr varíme
vodu na čaj. Jemne
sneží. Pri treťom litri
čaju sa trochu vyjasní.
Trhliny v oblakoch pod
nami osvieti slnko a my
sa cítime takmer ako v
Z ostrých hrebeňov
prečnievajú obrovské
previsy snehu.

FAKTY
ŠTANDARDNÁ CESTA
“Vyhliadkový okruh” alebo “rampa pre telesne postihnutých”.
Tak zvyknú niekedy posmešne prezývať štandardnú cestu Západným pilierom. Nie je totiž veľmi technicky náročná. Avšak
aj táto “ľahká” trasa je rovnako ako iné cesty nahor vystavená
nevyspytateľnému počasiu. Pomerne vysokú úmrtnosť na Denali spôsobuje hlavne neskúsenosť lezcov, prípadne zakopnutie, či iná nehoda v dôsledku nesmierneho vyčerpania. Cesta
v celkovej dĺžke 21 km prekoná postupne úctyhodných 4150
výškových metrov, čo je jedenapolkrát viac ako na Mt.Evereste.
Až do 3400 metrov má relatívne nízke stúpanie a jej jediné
väčšie riziko predstavujú trhliny. V ďalšej časti je už omnoho
náročnejšia, s mnohými 35 až 45 stupňovými strmými úsekmi,
ktoré pretínajú dlhšie traverzy. Aj preto sa hlavný materiál
prenáša na sánkach len po túto hranicu. Väčšina expedícií
si na horu vyčlení 16-17 dní, ale mali by sa pripraviť aj na
3 týždne v teréne pre prípad zlého počasia. Aj my sme sa
presvedčili, že hora dokáže lezcov kedykoľvek “uväzniť”.

Lyže, snežnice aj
slivovicu zanechávame
v Motorcycle Hill. Ďalej
stúpame na hrotoch
mačiek.

nebi. Niekto tam hore
nás má naozaj rád, keď
nám doprial takéto
nádherné
počasie.
Dováram piaty liter
vody. O 19:30 prichádza
aj družstvo lyžiarov. Majú
toho tiež plné zuby,
presne ako my ostatní. V
jednom traverze sa nad
nimi odtrhol balvan o

DEŇ 8

DEŇ 8

Mt. Foraker je druhá najnavštevovanejšia hora
Národného parku Denali. Hoci je takmer o 800
metrov nižšia, výstup na ňu je technicky náročnejší.

Stúpame do sedla Windy Corner, kde si
neskôr v závetrí hrebeňa dáme obednú pauzu.
Potom sa pomaly lopotíme ďalej. Sane sa nám v
strmom zráze neustále prevracajú. S pohľadom
upretým do zeme vidím len lano, ktoré sa
šúcha po chodníku ako nekonečný had. Tento
úsek začína byť fakt nekonečný. Popri vlastnom
dychu vnímam vŕzganie premrznutého snehu
pod nohami a zvuk ťahaných sánok. Na tomto
vrchole je to už iné, ako som bol zvyknutý
doteraz. Ľudia sa málokedy pozdravia, každý
má toho dosť, vrátane mňa. Asi 400 metrov
pod táborom dávame poslednú prestávku.
Pozeráme na najstrmší úsek cesty do sedla
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V tábore Basin vyvesia rangeri každý deň tabuľku
s aktuálnou predpoveďou počasia.

V labyrinte ľadového mestečka
/01.06.2010/
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Po príchode nechávame materiál vonku,
neskôr ho však starostlivo schovávame
do vakov a pod sane.
Keby totiž výdatne
nasnežilo, nemuseli
by sme ho už nájsť.

RADY
v rámci aklimatizácie
LIEKY
naľahko vystúpiť do
sedla nad ixnými
Lekárnička je nesmierne dôležitá, odporúčame v nej najmä:
aspirin /anopyrin/ (pomáha telu vyrovnať sa s výškou a
lanami. Vyzerá ako
bolesťami hlavy), paralen, ibalgin, reasec, endiex, immodium,
priečne sedlo, akurát v
dithiaden /alerid/, niroglycerin, fenistil, canesten, ochranný
krém proti slnku najvyššej kategórie, krém na pery, mulňom nastúpame 600
tivitamíny a minerály, koenzým Q-10, 2 ks alufólia, ginko
výškových
metrov.
biloba, dexametazon alebo adrenalin (používať pri akútnych
Po porade varíme čaj
príznakoch výškovej choroby), diamox, lieky proti kašľu, niečo
na spanie, antibiotikum 1 – 2 balenia (najlepší Summamed),
a stravu, dnes mám
niečo na bolesť hrdla, napr. septolete, 2 ks elastický obväz,
turecké špagety.
obväzy /1-2 ks/, náplaste, leukoplast, .../, nožničky, špeciálne
Dosť sa oteplilo,
osobné lieky, skalpel ,chirurgické šitie a slivovicu 52% na povrchovú aj vnútornú dezinfekciu.
stále sneží, a tak ideme
do stanu. Teplomer
na hodinkách ukazuje
+30°C, preto otvárame vetráky,
cez ktoré na nás občas nafúka
sneh, ale ihneď sa roztopí. S
Aďom pohodlne vylihujeme
a kecáme o všetkom možnom.
Hlava už prestala bolieť, a
tak si užívam takmer ako na
letnej dovolenke. Vonku stále
Pravidelný a častý príjem tekutín
je základným kameňom úspechu
pri všetkých expedíciách.

Luxusný výhľad z nášho
apartmánu. V nižších táboroch síce sneží, ale tu
si hovieme nad oblakmi.

sneží, preto občas
vyliezam pooprašovať
stan, nech sa nám
vnútri nezráža toľko
vlhkosti. Odkedy som
sa zobudil, napadlo
asi 20 cm. O 20:30
vyťahujeme studenú
slaninku a syr, následne

DEŇ 9

DEŇ 8

veľkosti detského kočíka a preletel pomedzi nich
rovno popred Peťa, ktorého vytrhol z počúvania
pesničky Karola Duchoňa v mp3 prehrávači. Na
tejto hore sa nepozornosť nevypláca.
Popri čaji som si uvaril ešte jednu expedičnú
stravu, dnes pre zmenu rizoto. Neskutočne
mi chutí, a tak po namáhavom dni zjem celú
dvojporciu sám. Zato Aďovi príliš do jedla nie
je – vo výškach každý reaguje inak. Výstroj
na saniach poprikrývam vakmi a utekám
do stanu, kde ešte dofúknem karimatku a
simulujem hygienu vreckovkami. Dáme si
dávku vitamínov a o pol desiatej sa ukladáme
spať. Maťo je s výkonom tímu spokojný, zatiaľ
máme oproti plánu trojdňový náskok. Hoci
som uťahaný, spánok dlho neprichádza, srdce
mi bije vo vysokej frekvencii. Organizmus si
pomaly zvyká na náhlu zmenu výšky a tlaku.
Zaspávam pomocou modlitby a textu pesničky
od Riša Mülera. Ani už tichšie padať nemôže,
ako dnes padá.... Na stan sa znášajú snehové
vločky a vonku je stále svetlo.

Ráno sa budím o siedmej. Popíjam čaj a
obdivujem námrazu na stenách stanu. Vonku
je počuť vrtuľník, ktorý pristáva pri rangerskom
tábore. Hlava ma bolí ako po opici, a tak
neriešim, prečo priletel. Dnes máme predsa
odpočívať, a tak sa zasuniem do spacáka a
driemem ďalej. Opäť vstávame až o deviatej. V
noci mohlo byť tak do -20°C a stále jemne sneží.
Počas noci ma rušila vrava z okolitých stanov.
Ľudia tu pospávajú rôzne počas celého dňa.
Basin Camp je naozaj veľký tábor s množstvom
stanov a rangerskou stanicou, kde na tabuľku
každý deň vypíšu predpoveď počasia na ďalšie
dni. Taktiež sú tu toalety.
Pomedzi snehové hradby a množstvo
stanov vedie spleť ulíc a uličiek, v ktorých je
ľahké zablúdiť. O pol jedenástej leziem von zo
stanu. Pod absidou sme dodatočne vykopali
asi 40 centimetrovú jamu, ktorá je hlbšia ako
podlaha stanu. V stane je preto o čosi teplejšie,
keďže studený vzduch klesá čo najnižšie. V
jame sa zároveň lepšie obúvajú topánky a
ukladajú potraviny. Po prvýkrát od začiatku
výstupu vyťahujem páperovú bundu a idem
na malú. WC je presne označené bambusovou
tyčkou. Vonku je približne -8°C a krásne bielo.
Pri rýchlejších pohyboch ma trocha pobolieva
hlava, a tak sa pomaly vraciam do stanu,
kde driemem až
do 12:30. O 13:00
máme poradu, kde
nás Maťo oboznámi
s ďalším postupom,
ktorý
upravíme
podľa počasia. Zajtra
poobede by sme mali
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Komfortná toaleta s kráľovským výhľadom v
tábore Basin.

všetko
spláchneme
čajom. Zababraný riad
idem umyť von do
snehu. Výhľady sú opäť
nádherné a na okamih
vykukol aj náš cieľ. Cez
deň vystúpilo zopár
lyžiarov pod Headwall,
kam máme namierené
zajtra. V spodnej časti
žľabu do panenského
snehu
pokreslili
elegantné stopy. Slnko
opäť ožaruje oblaky
pod nami - na ten obraz
sa neviem vynadívať. O
pol desiatej sa pomaly
ukladám na spánok.
Aklimatizačný výstup
naľahko. Pod nami zostal tábor Basin, smerujeme do 5000 m.

FAKTY
INÉ VÝSTUPOVÉ CESTY
Prvou výstupovou a štandardnou cestou bol prechod Karstensovým hrebeňom cez Mudldrowov ľadovec. Ale len do doby,
keď Bradford Washburn preskúmal cestu Západným pilierom.
Prechod cez Karstensov hrebeň má síce podobnú obťažnosť,
dnes ju však oproti „normálke“ používa menší počet horolezcov. Vďaka dlhšiemu pochodu od jazera Wonder pobudnú
expedície na hore priemerne o týždeň viac. Niektorí dobrodruhovia sa pokúšajú o tzv. „Traverz“ - výstup štandardnou
cestou Západným pilerom a zostup cez Karstensov hrebeň
alebo opačne, čo znamená extra námahu pri prenášaní
celého nákladu cez Denali Pass.
Pre Denali fajnšmekrov je ďalším levelom výstup cez Západné
rebro, ktoré však vyžaduje obrovský posun v schopnostiach
a skúsenostiach horolezca. Strmú a dlhú cestu predstavuje
hrozivý mix skál, ľadu a snehu. Za väčšinou smrteľných nehôd
tu môže precenenie vlastných schopností a síl. Mnohí totiž až
príliš neskoro zistia, že výstup po Západnom rebre ani zďaleka
nie je jednoduchý.
Horolezci stúpajúci Cassinovim hrebeňom patria medzi
absolútnu špičku. Cesta stúpa výrazným hrebeňom na vyše
2400m vysokú južnú stenu, ktorá sa končí zopár stoviek metrov
západne od vrcholu. Extrémne strmá, vyčerpávajúca cesta
má paradoxne minimum obetí, lebo sa na ňu odvážia len tí
najskúsenejší.

Spoza snehových
hradieb vykúkajú
len čiapky a hlavy
stanového mestečka.

Pozor! Na
lane je človek
/02.06.2010/
Sťažka otváram oči o
7:40 ráno. Včera som
dlho nevedel zaspať.
Stan nám zvnútra
opäť krásne namrzol,
teplomer
ukazuje
-11°C. V takomto iglu
sa váľame až do 9:30,
pokiaľ doň
slnko
neoprie svoje lúče.
Vtedy sa začne námraza
topiť, kvapky pomaly
stekajú po stenách a
nastáva fáza mokrého

Pod úzkou štrbinou sa môže skrývať
niekoľkometrová priepasť.

stanu. Mokrá fáza trvá dovtedy, kým sa v stane
neoteplí natoľko, že sa voda odparuje. Vtedy
nastáva fáza sušenia stanu a po nej suchá fáza.
O 10:00 vychádzam poobliekaný von a idem
variť vodu na čaj. Lopatkou sekám kocky snehu,
ktoré sa pomaly topia na dne hrnca. Slniečko
krásne svieti, občas preletí oblak, z ktorého
jemne sneží. Vyzerá to, akoby za sebou ťahal
závoj, ktorým nás zakrýva. Rangeri opäť vyšli na
lyžiach popísať čerstvý prašan. Pomaly ku mne
prichádza Ičo so satelitným telefónom. Prišla
mi esemeska, píše mi brat. Doma je všetko v
poriadku, čo ma veľmi teší, lebo už dve noci
mávam divné sny. Na Slovensku sú vraj záplavy
a stále prší.
Na porade sa dohodneme, že ideme do
sedla Headwall len naľahko - s troma litrami
tekutín a náhradným oblečením. O 13:00

vyrážame a pomaly stúpame nahor. Cestou
prekračujeme asi 15 metrov hlbokú trhlinu.
Počas prestávky sa otočím smerom k nášmu

Na strmých úsekoch hory sú natiahnuté dve ixné
laná - výstupové a zostupové. Pre množstvo ľudí a
drobné nehody sa občas na nich čaká dlhé hodiny.

Čakanie na ixoch sa dá využiť na malé
občerstvenie. Najčastejšie sme striedali čaje a
šumienky, z jedál chutili oriešky a keksy.

DEŇ 9

Poobedňajšie leňošenie v stanoch. V telke opäť
beží len program Aljaška.

DEŇ 10
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Z Basin Campu sú
nádherné výhľady
na Mt.Foraker. Aj za
dobrého počasia je
tento tábor už značne
chladnejší.

Aklimatizačný výstup do 5000 m za mierneho
sneženia. V hornej časti fotograie už vidno sedlo
Headwall.

táboru. Z výšky na bielej pláni vyzerá ako
odhodená pestrofarebná šatka. Predbiehame
niektoré skupiny. Niekto sa ide, tak ako my,
iba prevetrať, iní už nabalení smerujú do
posledného tábora vo výške 5200 metrov.
Prichádzame k dvom paralelne natiahnutým
ixným lanám. Jedným sa vystupuje a druhým
zostupuje. Zacvakneme žumar na lano, do
druhej ruky čakan a ideme na to.
Asi v polovici ixov sme dobehli Kórejcov pod
vlajkou Kia Motors. Tempo sa úplne zastavilo,
takmer visíme na mieste. Všetci pozerajú smerom
nahor, čo sa deje; začína sa tvoriť zástup. Občas
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Hoci je trasa Západným pilierom považovaná za
jednu z ľahších, niektoré stúpania majú sklon
viac ako 45 stupňov.

DEŇ 10

DEŇ 10

V neprehľadnom labyrinte Basin Campu nám
orientáciu uľahčuje slovenská vlajka. Zatiaľ vlaje
vo výške 4200 m.

sa oblaky roztrhnú a
nám sa naskytnú opäť
nádherné výhľady na
tieto krásne hory. Pod
nohami vŕzga parádny
ľad, ešteže stále sneží
a povrch je mäkší.
Nekonečne
pomaly
stúpame. Krok, dlho
nič a zase krok. Rasťovi
brnká čakanie na nervy.
Napokon sa odpojí z
lana, vyťahuje druhý
čakan a seká si cestu
pomedzi ixy sám. Po
druhom lane zostupujú
horolezci, z ktorých
niekoľkí mali to šťastie
vystúpiť na vrchol.
Konečne vyliezame
na koniec ixu. Naskytol
sa nám veľmi smutný
Hoci expedícia trvá už
RADY
obraz. Na konci istenia
deviaty deň, nevieme sa
AKLIMATIZÁCIA
visí na ľadovcovej kotve
vynadívať na okolitú krajinu. Každý smer ponúka
jeden z Kórejčanov.
Dobrá aklimatizácia je absolútnym základom úspechu na
niečo výnimočné.
ceste
k
vrcholu.
Rýchlosť
postupu
treba
zvoliť
individuálne
Ledva drží hlavu hore
podľa schopnosti organizmu prispôsobiť sa veľkej nadmorskej
a keď prechádzame
pauzu na občerstvenie a
výške. Nevyhnutný je pravidelný príjem tekutín minimálne 4
litre za deň. Jedzte, kým vám chutí, hore už možno jesť veľmi
okolo,
šepkavým
predýchanie. Kocháme
nebudete.
S
bolesťou
hlavy
a
dychčaním
sa
nikam
nedostahlasom hovorí: „Sorry“.
sa
nekonečnými
nete. Každý deň stačí vystúpať o 1000 m vyššie až do tábora
Tento človek melie z
dolinami
týchto hôr.
Basin. Tu odporúčam zotrvať dva až štyri dni. V priebehu týchto
dní
je
vhodné
podniknúť
jeden
až
dva
výstupy
nad
ixné
laná
posledného.
Ďalších
Keďže za nami išla
do 5000 m. Ak poslednom tábore v 5200 m prespíte celú noc a
10 členov jeho tímu
ďalšia pomalá skupina,
ráno sa zobudíte s pocitom ako doma v posteli, ste pripravení
vysedáva kúsok nad
časť našich
uviazla
vystúpiť až na vrchol.
ním, občerstvujú sa,
pod ixami. Jeden z nás
jedia a pijú čaj, dvaja
zostal dole v tábore, už
dokonca fajčia. Osud ich kolegu ich príliš druhý deň nič neje a necíti sa najlepšie.
nezaujíma - majú ho predsa isteného. Za
Kým pomaly začíname zostupovať, družstvo
nami vystupuje jeden z amerických vodcov a Kórejčanov vyrazilo nahor a opäť majú jedného
na vedúceho Kórejčanov dosť kričí. Nakoniec vyčerpaného člena, ktorý nestíha. Prichádzame
posiela tohto nevládneho späť dole do tábora. k ixom, kam zacvakneme karabinku alebo
Jeden z Kórejčanov mi ponúka čokoládový žumar. Do ľadu sú tu už vysekané slušné
cukrík – dobre mi padne po tom dlhom čakaní. schodíky. Snažíme sa dostupovať na všetky
Vystupujeme do piatich tisíc, kde si dávame hroty mačiek, aby sme v zmrznutom snehu

31
27/8/12 08:15:06

