
mali čo najväčšiu oporu. 
Občas zastavujeme a 
fotíme. Na konci fixov nás 
čakajú naši oneskorení 
kolegovia. Spoločne 
schádzame späť ku 
stanom. Ešte pred nimi 
sa nám podarí nafilmovať 
hrozivo vyzerajúci pád 
do trhliny. Tentoraz so 
šťastným koncom. Boris 
sa dokonca rozhodol, že 
koniec svahu zjazdí na 
lopatke, ale príliš mu to 
nejde. Šťastní a unavení  
vchádzame do tábora, 
ideme variť čaj a jedlo. 

Zajtra je voľný deň a 
poradu máme až o 
dvanástej. Vchádzam 
do stanu, s chuťou 
zjem kura so zemiakmi 
a šup do spacáka. Ďalší 
krásny a únavný deň 
je za nami. Toto bielo-
biele kráľovstvo je 
skutočne nádherné. 
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Na pokraji síl  /03.06.2010/
Vstávam o 8:40. Prespal som celú noc ako 
bábätko. Včerajší výstup do päťtisíc metrov 
aklimatizácii organizmu veľmi pomohol. Cez 
tenké steny stanu je stále počuť vŕzganie 

krokov v čerstvom snehu. Zvnútra máme opäť 
námrazu, no nie až takú ako včera. Čakám, 
kým na stan opäť dopadnú slnečné lúče a 
ohrejú nás. Keďže máme deň voľna, na vzduch 
vychádzam až o 10:30. Idem navštíviť našich 
chalanov do ostatných stanov. Zisťujeme, že 
zajtra sa má počasie zmeniť. Hlásia studený 
front a výdatné sneženie. 

Začínajú úvahy, kedy sa presunieme do 
posledného útočného tábora High Campu 
v 5200 m. Pôvodný plán bol zajtra ráno. 
Rozprávame sa s chlapíkom, ktorý na tejto hore 

FAKTY
TÁBORY ŠTANDARDNEJ CESTY

Ako prvý na našej trase stojí Základný tábor (Base Camp) vo 
výške asi 2200 m, kam nás letecky dopravili z Talkeetny. Tábor 
je „základný“ aj vybavením - s doplnením stravy tu nerátajte. 
Zato sa hojne využíva na prenajatie sánok, ako aj zakúpenie 
benzínu a bambusových tyčiek na označenie zakopaných 
surovín. Po tiahlom postupe predstavuje ďalšiu zastávku 
tábor Ski Hill (2375 m). Ten je rovnako ako cesta k nemu 
posiaty rozsiahlymi trhlinami. Kemp Kahiltna Pass (2950 m) 
bol redšie obsadený a aj my sme okolo neho len prechád-
zali. Motorcycle Hill (3350 m) občas ohrozujú lavíny alebo 
pády ľadových previsov, preto treba byť opatrný nielen pri 
voľbe miesta pre stany. Medzitábor vo výške 3800 m sa pre 
vysokú lavinóznosť už nepoužíva. Rovnako podľahol času 
aj ďalší v poradí Windy Corner (4115 m), ktorý sa obvykle 
vynecháva pre prudkú veternosť. Aj preto sme pokračovali 
rovno do Basin Camp (4330 m). V tejto výške sa už pre prípad 
zlého počasia často budujú aj snežné záhraby či iglu, hoci 
väčšina expedícií vrátane nás sa uspokojí s vetrolamami. 
Je to najväčší tábor na ceste a svojimi spletitými ulicami a 
štvrťami pripomína snežné mestečko. Takmer nepoužívaný 
Ridge Camp (5000 m) sa dá použiť ako útočný tábor na 
jednu noc. Posledný, High Camp (5250 m), býva pre jeho 
exponovanú polohu vskutku veterný a  nadmorskú výšku aj 
neskutočne mrazivý.

Čerstvý sneh zasypal 
tábor. Aspoň nemu-

síme ďaleko chodiť po 
zdroj vody na varenie.

Jedna z najkrajších a 
najscénickejších pasáží 
výstupu. Ostrý hrebeň 
nad sedlom Headwall.

Cieľ dnešnej 
aklimatizácie – 

dosiahnuť 5000 m - je 
splnený. Po dlhom 
čakaní v mrazivom 
tieni Headwallu sa 

spokojne slníme.

Hrebeň pred posledným táborom je značne ex-
ponovaný. Aj malá chyba na tomto mieste môže 
znamenať nekontrolovateľný tisícmetrový pád.

Presúvame sa do najvyššieho tábora High Camp. 
Pre väčší náklad oproti včerajšku je tempo 
výrazne pomalšie.
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funguje už od roku 1986. Teraz je tu s celou 
rodinou na dovolenke. Trčia tu už celý mesiac 
a okolo jedálenského stanu stihli vybudovať 
snehový múr s totemovou klenbou. 

O dvanástej máme poradu, na ktorej 
vyhodnocujeme počasie. Maťo porovnáva 
informácie z viacerých zdrojov. Posudzujeme 
zdravotný stav každého z nás a časový plán 
výstupu. Napokon padne rozhodnutie. Dnes 
o 18:00 odchádzajú do High Campu Maťo, 
Ičo, Aďo, Boris, Miloš, Michal, Rasťo a ja. Dušan, 
Peťo a  Dodo vyrazia zajtra o tretej ráno. Peťo S. 
zatiaľ zostáva v tábore, 
už mu je o trochu 
lepšie, no ešte nie je 
dostatočne fit na ďalší 
výstup. 

Hore budeme spať 
už po trojiciach, a tak 
idem baliť veci podľa 
stanov na štyri dni, 
keby nás náhodou zlé 
počasie uväznilo na 
hore. Uvarím si omeletu, 
je však akási bez chuti. 
Radšej vyťahujem 
lieskové oriešky, ktoré 
v poslednom čase 
lúskam ako veverička. 
Vonku neustále jemne 

sneží, ale slnko svieti, a tak je v stane príjemné 
teplo. Na dve hodiny si poležím a premýšľam o 
stratégii výstupu. 

Pred cestou si ešte navarím 3 litre čaju, čo by 
mi malo stačiť na cestu a na noc. Na doplnenie 
cukrov mám pripravený čokoládový puding. 
Pobalený batoh váži približne 30 kg. Náš stan 
nechávame postavený tu a hore si ponesieme 
záložný. Pomaly sa rozdeľujeme do lanových  

družstiev. Rasťo sa 
nakoniec rozhodol, že 
vyrazí až ráno. Sneží 
čoraz hustejšie a do 
tábora schádzajú dve 
americké družstvá. Sú 
vyčerpaní neúspešným 
pokusom o zdolanie 
vrcholu a takmer všetci 
majú omrzliny. Lúčime 
sa s chalanmi a pomaly 
vyrážame nahor. V 
hustom snežení sa tábor 
za nami čoskoro stráca. 
Ičo dnes nemá svoj 
deň, bolia ho slabiny. A 
tak mu cestou berieme 
časť vecí. 
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Pod fixami dáme prvú prestávku na jedlo 
a pitie. Oblačnosť už je pod nami, a tak na 
nás nesneží. Konečne si môžeme vychutnať 
pohľad na vrcholky a hrebene, ktoré z mrakov 
vytŕčajú ako ostrovy z mora. Mraky sa nádherne 
prevaľujú, no začínajú stúpať, a tak musíme 
stúpať aj my. Upíname sa na fixné laná. S našou 
záťažou treba ísť pomaly a bezpečne. Slnko však 
visí za hrebeňom a na fixoch začína byť slušná 
zima. Ičo má problém - začína mu omŕzať ľavá 
ruka a jeho ďalší postup sa spomalil. Keďže som 
pripnutý za ním, pritiahnem sa k nemu a dám 
mu moju teplejšiu rukavicu. Hneď je mu lepšie 
a my môžeme postupovať ďalej na hrebeň. 
O 21:45 prichádzame na koniec fixov. Tam 
ešte slnko svieti a aspoň nás nachvíľu zahreje. 
Rozdelíme si ďalšie Ičove veci, lebo pred nami 
začína nekonečný, zľadovatený hrebeň až do 
High Campu. 

Krajina so slnkom, zapadajúcom do 
oblakov pod nami, je neskutočná. S častými 
prestávkami sa sunieme ďalej. Miloš je na 
pokraji vyčerpania a celý sa chveje. Hrebeň je 
pomerne úzky, a tak sa musíme sústrediť na 
každý krok. Jediné pošmyknutie by tu mohlo 
mať tragické následky. Čoskoro vidíme High 
Camp, ale je ešte ďaleko a delí nás od neho 
dočierna sfarbený hrebienok. 

O pol jednej ráno konečne prichádzame 
do tábora. Mačka mi cestou trochu povoľovala 
a s posledným krokom do tábora mi úplne 
odpadla z topánky. Sme neskutočne šťastní, že 
sme tu. Na pokraji vyčerpania sa ako mátohy 
motáme v snehu a hľadáme miesto pre stany. 
Napokon nachádzame tri použiteľné miesta. 
Naše pohyby sú poznačené únavou a zimou 
- vonku je približne -30°C. Vhadzujeme veci 
do stanu a rozbaľujeme karimatky a spacáky. 
Len sa vyzujem a hneď sa vsuniem do spacáka. 
Dúfam, že mi bude čoskoro teplo, no trasiem 
sa ešte dve hodiny, kým moje vyčerpané 
telo zvyškami energie vyhreje spacák. Potom 
konečne zaspávam, ale až do rána sa často 
budím na zimu. Sem som si vyniesol iba jednu 
karimatku, preto okrem hliníkovej fólie pod 
seba dávam ďalšie kusy oblečenia ako izoláciu. 
Nad ránom mohlo byť pokojne pod -40°C, čiže 
zima, akou je táto hora povestná. 

Noc, keď sme sa triasli od zimy a 
vyčerpania  /04.06.2010/

Táto noc bola naozaj ťažká, Miloš bol taký 
vyčerpaný, že sa bál zaspať, aby do rána 
nezamrzol. Ja som sa zase od zimy často 
budil. Prehadzujem sa až do jedenástej, keď 
na nás konečne dopadnú lúče slnka a v 
stane začína byť teplejšie. Dopĺňam energiu, 
pijem čaj, jem keksy a dávam sa dohromady. 
Vychádzam skontrolovať, ako to tu vyzerá, 

Pod oblakmi husto sneží, nad nimi sme len my, 
Denali a Mt. Foraker (v pozadí). Už len niekoľko 

sto metrov a sme v High Campe.

Nič nové pod nezapadajúcim slnkom - cez po-
lárnu noc opäť nasnežilo. Vyťahujeme páperové 
oblečenie, pretože teploty v tábore High Camp 
ľahko klesnú pod -40 stupňov.FAKTY

POCASIE

Denali sa nachádza v subpolárnom pásme, kde sa arktický 
vietor mieša s teplejším vetrom z juhu. Práve preto je Denali 
preslávená svojím nevyspytateľným počasím a divokými 
teplotnými výkyvmi. Príčinou je tiež blízkosť Aleutskej tlakovej 
níže, vďaka ktorej sa unikátna mikroklíma hory nedá porovnať 
so žiadnou inou horou na svete. Najvhodnejšími mesiacmi 
na výstup sú máj a jún, zatiaľ čo neskorší  júl a august sa 
vyznačujú nestabilným počasím, topiacim sa snehom a 
častými lavínami. Teploty klesajú aj v lete pravidelne pod -30ºC, 
čo môže ešte zraziť silný vietor na značne nižšiu pocitovú 
teplotu (tzv. chill factor). V zime teploty klesajú aj pod -65ºC, čo 
robí vrchol takmer nezdolateľným. Zrážky sú vďaka blízkosti 
Pacifického oceánu atypicky vyššie na južných svahoch, čím  
ovplyvňujú aj výstupovú cestu West Buttress. Južne od Denali 
Pass - vo výške takmer 5800m - nainštalovala japonská expedí-
cia v roku 2007 stanicu pre pozorovanie počasia. Okrem teplo-
ty, vlhkosti a barometrického tlaku zaznamenáva aj rýchlosť 
vetra. Tieto informácie z miesta necelých 400 výškových metrov 
od vrcholu vám môžu zachrániť život.

ˇ
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lebo v noci na to nebol 
čas. Z vedľajšieho 
stanu vychádza 
ranger  a hovorí, že 
stan musíme preniesť 
inam, keďže toto 
miesto je pripravené 
pre záchranné akcie 
a hospitalizáciu 
zranených. Idem na  
malú - v tej zime na 
úplne malú. V tomto 
tábore je hrozná kosa. 
Na rozdiel od dolných 
táborov, kde boli do 
snehu vyčúrané jamy, 
tu je zľadovatený 
čúrací kopček. V 
stane ešte zotrváme 
približne hodinu a pol. 
Varíme čaj a stravu, 
potrebujeme poriadne 
doplniť energiu. 
Našťastie, kúsok od nás 
odchádzajú Ukrajinci, 
a tak stan nemusíme 
presúvať ďaleko. Veci 
zbalíme do batohov, 
karimatky necháme 
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vnútri. Maťo nám následne pomohol stan 
vcelku premiestniť. Poriadne ho ukotvíme, 
aby nám ho vo víchrici nezobralo. 

Varíme, odpočívame a čakáme na zvyšok 
nášho družstva. To nakoniec vyrazilo až o 
pol ôsmej. Počasie sa zhoršuje, začína husto 
snežiť a mrazivo fúkať. O šestnástej konečne 
prichádzajú. Majú toho akurát dosť, na úzkom 
hrebeni si za neustáleho sneženia a hmly užili 
svoje. Pomôžeme im postaviť štvrtý stan, aby si 
mohli čím skôr odpočinúť. Za stáleho fúkania 
a sneženia si o devätnástej urobíme poradu. 
Podľa plánu zajtra ráno o deviatej vyrážame 
na vrcholový výstup. Ideme teda variť ďalší čaj 
na noc a výstup. Našťastie, aj v tejto výške nám 
spoľahlivo funguje plynový varič, a tak môžeme 
variť aj v stane. Absida je od pary celá pokrytá 
námrazou. Liter čaju nalejem do nalgenovej 
fľaše s termickým obalom. Tú potom vsuniem 
na koniec spacáka, a tak mám nohy v teple po 
celú noc. V stane sme už traja. Spolu s Rasťom je 
nám podstatne teplejšie, veď sme tu natlačení 
ako sardinky. Celú noc nepokojne spím a stále 
sa budím, rovnako aj ostatní chalani.

FAKTY
BIELA TMA

Tak ako na iných horách, aj na Denali môžu horolezci zažiť 
tzv. whiteout. Je to stav počasia, v ktorom celkovú viditeľnosť 
a kontrast značne alebo kompletne zredukuje sneh, hmla 
alebo dokonca piesok. Horizont sa úplne stratí a človek nevidí  
žiadny záchytný bod. To naruší celkovú orientáciou a niekedy 
vedie až k žalúdočným nevoľnostiam. Vďaka difúznemu svetlu 
predmety nevrhajú  žiadne tiene a vrstva bieleho oblaku 
splýva s povrchom bieleho snehu, na ktorom nevidno bežne 
postrehnuteľné nepravidelnosti. Jednou z mála možností, 
ktoré horolezec má, je položiť tmavý predmet na zem, čo môže 
v malej miere pomôcť. Sú známe prípady, keď ľudia nedokázali 
nájsť dvere od chaty vzdialenej tri metre a blúdili v kruhoch. 
Kým viditeľnosť neklesne pod 9 metrov, nedá sa hovoriť o 
pravom whiteoute.

Úhľadné kvádre v pozadí sú dielom snežnej píly. 
Tento nástroj sa vám na Denali určite zíde.

Nervózne čakanie pred výstupom si krátime pó-
zovaním s vlajkou. Sme zmierení s faktom, že na 

vrchol zrejme nevyjdeme.

Prvý pokus o výstup nám už v zárodku prekazila 
šesťdesiatcentimetrová nádielka snehu.

Po nepretržitom snežení 
sa vetrolamy strácajú 
pod kompaktnou vrstvou 
snehu. Neustále musíme 
odhrabávať stany, aby 
sa pod jeho ťarchou 
neprevalili.

Vedúci Maťo je s 
expedičným tímom 

spokojný, výstup nám 
zatiaľ vychádza podľa 
plánu. Všetko ostatné 

závisí najmä od počasia.

Nasledujúca strana hore: 
Predpoveď počasia nie 

je priaznivá, a tak pre 
istotu robíme spoločnú 

“vrcholovú” fotku už tu.
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Iné tímy to vzdávajú, koniec pred 
vrcholom?  /05.06.2010/

Vstávam o siedmej. Vyzerá to nádejne - vonku 
je ticho a vietor utíchol. Všetkých v stane 
pobolieva hlava, zrejme je to vydýchaným 
vzduchom a vplyvom výšky. Tu sa už organizmus 
príliš nezregeneruje. Pre istotu si dáme ibalgin. 
Začínam sa obliekať, ale páperové veci zatiaľ 
nevyťahujem. Opatrne stiahnem zamrznutý 
zips na abside, ale čo to? Náš stan je až do 
polovice zapadnutý snehom. V noci napadlo 
dobrého pol metra. Pomaly sa súkam von, 
aby sa nám sneh nevsypal dovnútra na veci. 
Okolité stany vyzerajú podobne ako náš - trčia 
z nich len čiapočky. Začínam odhrabávať, 
vychádza mi pomôcť aj Miloš s Rasťom. Sneh 
musíme lopatkami vyhádzať až za snežný múr 
vetrolamu, už je ho toľko, že sa zosúva naspäť 
k stanu.

Dnes to na výstupový deň veru nevyzerá, 
vytrvalo fúka, sneží a je asi -20°C. Kórejská 
expedícia táborí kúsok od nás a tiež sa pustila 
do odhadzovania snehu. Veľké snehové hradby 
sa začínajú strácať pod čerstvo napadnutým a 
nafúkaným snehom. Príroda nám ukazuje, akí 
sme maličkí a ako krátko trvajú naše s námahou 
vytvorené diela. Navaríme štyri litre čaju, nejakú 
stravu a šup naspäť do stanu. 
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Kórejčania podľa predpovedí rangerov 
usúdili, že v zhoršujúcom sa počasí, ktoré ma 
trvať aj ďalšie dni, nebude možné vystúpiť, a 
tak začínajú baliť tábor. Rangeri, ktorí majú stan 
rovno pod nami, hovoria, že toľko snehu tu 
ešte tento rok nemali. Čakáme a dumáme nad 
ďalším postupom. Naše myšlienky sa začínajú 
uberať smerom k zostupu do Basinu. Ak bude 
takto ďalej snežiť, veľmi náročný bude aj zostup 
dole, určite padnú nejaké lavíny. Dnešný výstup 
je teda zrušený, len o devätnástej plánujeme 
tradičnú poradu. Unavení chalani z vedľajšieho 
stanu rátajú čas už len od porady k porade. 

Vonku sneží a fúka až do šestnástej, keď sa 
konečne vyjasní. Všetci vychádzame zo stanov, 

slniečko nádherne hreje, čo nám hneď zlepší náladu. 
Na výstupku hrebeňa robíme fotky s vlajkou, síce 
950 výškových metrov pod vrcholom, ale kráľovsky 
sa pritom bavíme. Sme šťastní, že sme mohli dôjsť 
až sem. Väčšina tímu je vzhľadom na počasie 
rozhodnutá ísť dole. Štyria z nás už zažili pád v lavíne 
a pri pohľade na množstvo snehu v Denali Pass 
hovoríme radšej nie. V noci má opäť veľmi fúkať, 
teplota cez deň má byť okolo -35°C. Ďalšie dni sa má 
počasie ešte zhoršovať, čo máme overené z viacerých 
zdrojov. Rangeri cestu na vrchol tiež neodporúčajú. 
Maťo však hovorí, že možno sa vytvorí jasné okno, 
cez ktoré budeme môcť skúsiť šťastie. 

V tejto výške a zime sa čúracia jama mení na 
čúrací kopček s cencúľom. Veci máme už pripravené a pobalené. Zatiaľ nevi-

eme, či na cestu hore alebo dole.

Panoráma z High Campu aspoň čiastočne 
naznačuje, prečo sme boli ochotní podstúpiť 

toľkú námahu.

Cesta do Denali Passu je nateraz nepriechodná. 
V traverze (stred fotografie) hrozia lavíny a 

hrebeň bičuje nepríjemný vietor.
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Doma som sľúbil, že nebudem zbytočne 
riskovať, a tak uvažujem nad zajtrajším 
zostupom. Už výhľady z 5200 metrov sú tak 
nádherné, že nemôžem odtrhnúť oči od 
krajiny podo mnou. Vietor sa s nami hrá, fúka a 
vytvára snehové víry. Snehové vločky ženie až 
na okraj hrebeňa, kde 
vytvárajú preveje, ktoré 
vyzerajú ako vyplazené 
jazyky. Sme tak blízko 
a zároveň tak ďaleko 
od nášho cieľa! Táto 
hora je nádherne 
nevyspytateľná. Ak sa 
počasie zajtra zhorší, 
zostup bude hnusný 
a náročný. Dosť bolo 
kochania, ideme spať, 
zajtra nás čaká ďalší 
namáhavý deň.

Osem Slovákov na vrchole 
/06.06.2010/

Túto noc som spal už úplne v pohode. O 8:45 
Maťo obchádza stany a budí osadenstvo. Je 
krásne slnečno, a tak sa predsa len pokúsime o 

výstup. Balíme veci do 
batohov, varíme vodu 
na čaj. Miloš stihne 
vodou zaliať jednu 
expedičnú stravu, z 
ktorej hltám päť lyžíc 
a ideme na to. A to 
som bol ešte v noci 
zmierený s tým, že to 
zabalíme a pôjdeme 
dole. Celý poobliekaný 
do páperových vecí 
kontrolujem výstroj a 
pripínam sa do nášho 
lanového družstva. 
Vyrážame ako prví, 
cestu prešľapáva Miloš, 
po pár desiatkach 
metrov ho strieda Maťo. 
Miestami sa prebárame 
až po kolená, vietor 
stále prefukuje sneh 
spoza hrebeňa. Čerstvo 
napadnutý sneh sa 
veľmi dobre prepojil s 
vrstvami pod ním. 

Striedam Maťa 
na čele, a to rovno v 
traverze, kde by som sa 
včera bál vstúpiť. Hoci 
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vrstvy snehu vyzerajú 
prepojené, aj tak sa 
snažím čím skôr dostať 
na vyfúkané polia. V 
polovici traverzu ma 
opäť strieda Maťo a 
razí cestu až do sedla 
Denali Pass. Tu si dáme 
prestávku na pitie a 
jedlo. V sedle vietor 
ešte nabral na intenzite 
a pocitovú teplotu 
odhadujeme na -60°C. 
Aďovi začínajú omŕzať 
nohy, a tak sa otáča späť 
do tábora. Miloš má tiež 
pocit, že mu omŕzajú 
nohy, no po vyzutí 
topánok zisťujeme, že 
ich má len skrehnuté, 
ako aj všetci ostatní. 
Maťo mu ich trochu 
pošúcha a zahreje.

Všetci musíme hýbať 
prstami na nohách 
aj rukách, aby sme v 
tomto vetre a mraze 
nedostali omrzliny. 
Snažím sa niečo natočiť, 
no kamera po chvíli 
zamrzne. Po našich 
stopách postupujú aj 
dvaja Kanaďania, ktorí 
si dávajú prestávku na 
rovnakom mieste. Naše 
tretie družstvo vyrazilo 
až trištvrte hodiny po 
nás a zatiaľ bojuje v 
traverze. 

RADY
OMRZLINY

Táto hora je jednou z najmrazivejších na svete. Omrzliny sú tu 
častým javom. Treba si neustále pripomínať,  že jediná energia, 
ktorá vás dokáže zahriať, je vaše vlastné telo. Oblečenie je 
len izolantom. Žiadne termo tričko ani páperová bunda vás 
nebude hriať, keď vy nebudete vydávať teplo. Počas postupu 
odporúčam topánky o jeden a pol čísla väčšie, aby ste mali 
miesto na dvojicu ponožiek, tenkú a hrubú. V topánke by vám 
mal zostať ešte voľný vzduchový priestor ako tepelný prechod 
medzi prstami a chladným vonkajším skeletom obuvi. Zoberte 
si tiež zo šesť párov rôznych rukavíc. Od úplne tenkých, cez flís-
ové, až po palčiakové páperové. Najviac vás ochránia páper-
ové palčiaky, no nie sú dobré na manipuláciu s predmetmi 
v ruke. Pri kamerovaní a fotení  je dobré mať tenké rukavičky 
pod páperovými - ochránia na tých pár sekúnd, čo si stiahnete 
vrchnú rukavicu. Na tvár si naneste dostatočné množstvo 
krému proti mrazu a slnku. Treba si zaobstarať kuklu alebo 
aspoň bufo šatku cez nos a ústa. Pozor na okuliare, aby vás 
netlačili na koreň nosa; to môže spôsobiť jeho nedostatočné 
prekrvenie a následné omrznutie .

„Stredopoliari“ nášho 
tímu sa tešia na ihrisku. 

Dvojica vysunutých 
útočníkov už má šancu 

skórovať.

Ani tento výrazný “štít” 
ešte nie je ten pravý 
vrchol.

Stojíme približne dvesto výškových metrov pod vrcholom, na pláni, ktorú 
nazývajú Futbalové ihrisko. Na ostrom hrebeni pred nami vľavo už vidieť 

náš cieľ.

Nakoniec padlo rozhodnutie. Predsa sa len 
pokúsime o vrchol.

V úseku nad Denali Passom to časť nášho tímu 
otočila: niektorí pre omrzliny, iní pre výškovú chorobu.

Väčšina hrebeňových 
úsekov je vyfúkaná a 

zľadovatená, no miesta-
mi sa musíme brodiť aj v 

hlbšom snehu.
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Vyrážame zo sedla 
okrajom príkreho 
hrebeňa, kde vietor 
neskutočne fúka. V 
diaľke je už vidieť 
vrchol! Naše družstvo 
sa zatiaľ drží kompletné, 
ale z dvojky už zostali 
len Boris a Miško. 
Pomaly napredujeme 
nahor. Krok za 
krokom zarezávame 
ostré hroty mačiek 
do zľadovateného 
povrchu. Lúče slnka nás 
ohrievajú aj v tomto 
mrazivom počasí. Na 
sebe mám páperovú 
bundu,  nohavice a 
rukavice. Pod nami sa 
otvárajú nové nádherné 
výhľady z týchto 
nekonečných hôr. 
Robíme časté zastávky  
na predýchanie, ja sa 
pod bundou snažím 
zohriať kameru, čo sa 
mi príliš nedarí. 

Slniečko sa konečne 
vyhuplo vysoko na 
oblohu, a tak si páperovú 
rukavicu nechám len na 
náveternej ľavej ruke. 
Keď pravú rukavicu 
vkladám do vrecka 
bundy, vietor-beťár mi D
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ju schytí a už sa kotúľa 
po hrebeni. Našťastie 
ju odfúkol ku skale, 
o ktorú sa zachytila a 
neodletela preč cez 
hrebeň. Odpájam sa 
z lana a schádzam 
po rukavicu - je asi 
päťdesiat metrov odo 
mňa. Ťažko dychčiac 
vraciam sa späť do 
družstva, ktoré akurát 
končí pitnú prestávku. 
Teraz stúpame už nie 
po hrebeni, ale cez 
ľadovcové pláne. Miško 
a Boris sú zohratá dvojka, 
preto sa nám postupne 
vzďaľujú. Prichádzame 
na takzvané futbalové 
ihrisko. Je to veľká 
biela pláň 250 metrov 
pod vrcholom. Kým si 
dávame pauzu na jedlo 
a pitie, Miško s Borisom 
už naliezli do strmého 
výšvihu.

Postupujeme ďalej, 
taktiež vchádzame do 
výšvihu. Vietor sem 
neprenikne a slniečko 

FAKTY
NADMORSKÁ VÝŠKA A KYSLÍK

S celkovým vertikálnym prevýšením viac ako 5500 metrov 
od svojej základne býva Denali niekedy označovaná za 
najvyššiu horu sveta, prekonávajúc aj Mt. Everest. Vďaka 
veľkej vzdialenosti od rovníka má Denali nižší barometrický 
tlak ako iné porovnateľne vysoké hory. Na vrchole Denali 
obsahuje vzduch len 42% z hodnoty kyslíka na úrovni 
mora, kým rovnako vysoká hora na rovníku ho má až 47%. 
Nižší tlak a obsah kyslíka spôsobuje tiež fakt, že tropos-
féra je pri póloch oveľa tenšia. To samozrejme ovplyvňuje 
pomalú aklimatizáciu ľudského organizmu, ktorá na 
Denali môže byť dosť bolestivá. Aj keď kyslíkové masky sa 
na tejto hore nepoužívajú, právom býva porovnávaná s 
omnoho vyššími horami v Himalájach. Ani nehovoriac 
o nehostinných podmienkach, ktorými mnohé, od seba 
vyššie, prekonáva. 

V strede: Námahu strie-
da radosť z čiastkových 
úspechov.

Dole: Dvojica Rusov 
už na najvyššom bode 
stála a schádza naspäť 
do tábora. Keď sme ich 
míňali, do reči im príliš 
nebolo.

Kroky sú čoraz kratšie 
a pomalšie. Vnímame 

už len vŕzganie snehu a 
vlastný dych.

Boris s víťazným ges-
tom už vie, že to dokáže. 

Tesne pred ním robí 
posledné kroky dvojica 
Kanaďanov s lyžami na 

chrbte.

Záverečný hrebeň v 
plnej kráse. Už len 
polhodina a sme tam.
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poriadne pripeká. 
Pomaly, pomaličky 
sa plazíme smerom k 
hrebeňu. Pred sebou 
vidím len šúchajúce 
sa lano a stopy  po 
mačkách. Hurá! 
Vychádzame na hrebeň, 
ktorý je z opačnej 
strany poriadne strmý. 
Pohľad na horu z tejto 
časti je neskutočný. 
Strmé zmrznuté rebrá 
hrebeňa zdobia na jeho 
vrchole naviate ľadové 
previsy. V doline vidieť 
nádhernú ľadovcovú 
rieku, ktorá sa ťahá 

niekam donekonečna. 
Boris s Miškom sú už na 
vrchole a nás čaká ešte 
osemdesiat výškových 
metrov po ostrej hrane 
vrcholového hrebeňa. 
Zmrznutú kameru sa 
pokúšam oživiť tak, že 
ju schovávam takmer 
na telo - až pod flísovú 
bundu. Neviem si 
predstaviť, že by mi 
takto hlúpo unikli 
drahocenné vrcholové 
zábery. 

Posledné kroky, a 
je to tu! Vystupujeme 
na vrchol! Miško 
a Boris už na nás 
netrpezlivo čakajú. 
Všetci sa objímame a 
blahoželáme si. Sme 
neskutočne šťastní, 
že sa nám to podarilo, 
ani sa to nedá opísať. 
Zmocňuje sa ma pocit 
dojatia a eufórie, tak 
ako na Aconcague 
a Kilimandžáre. 
Pokľaknem na kolená 
a ďakujem z celého 
srdca Bohu za túto 
neskutočnú krásu, 
ktorú mi doprial zažiť 
a precítiť. Do očí sa mi 
tlačia slzy dojatia. V mysli 
vidím všetkých mojich 
blízkych, aj otca, ktorý 
sa mojich ciest, žiaľ, 
už nedožil. Dokončím 
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modlitbu, vstanem a plnými 
dúškami si užívam výhľady zo 
strechy severnej Ameriky. 

Vyťahujem kameru 
(našťastie sa rozmrazila) 
a snažím sa zachytiť tieto 
nádherné chvíle. Aj cez 
obrazovku jasne vnímam živé 
dojmy a pocity ostatných členov 
tímu. Prichádza oblačnosť a 
výhľady sa začínajú kaziť. Všetka 
tá nádhera pod nami postupne 
mizne v sivom závoji. Maťo sa 
cez vysielačku spojil s tretím 

RADY
TRIKY

Vaše telo je jediný “motor” a zdroj energie, s ktorým na Denali 
môžete počítať a ktorý si treba šetriť. Večer pred spánkom 
uvarte aspoň tri litre čaju.  Jeden liter v plastovej fľaši s termoo-
balom si položte k nohám a  použite na zahriatie spacáku. 
Teplá fľaša a termoobal pomaly prepúšťajú teplo, čím vám 
vykurujú celú noc spacák. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že 
počas celej noci máte k dispozícii teplé tekutiny na pitie. Ďalšie 
dva litre som nalial do dvoch termosiek a následne vložil do 
topánok, ktoré som prekryl rôznym oblečením. To oceníte 
najmä ráno, keďže topánky nie sú až také skrehnuté a dajú 
sa pohodlne obuť. A vy máte dostatok  tekutín na pol dňa 
v prípade zlého počasia. Kovové časti lezeckého výstroja si 
oblepte lepiacou páskou alebo penou z karimatky. Pri veľkých 
mrazoch vám môže rukavica primrznúť k čakanu a následne 
sa roztrhať. Flísovú bundu, ktorú si ráno chcete obliecť, použite 
ako vankúš pod hlavu a ráno sa obliekate do teplého. Všetky 
veci si rozdeľte do igelitových tašiek, napr. ponožky a spodnú 
bielizeň zvlášť. Dbajte na to, aby sa vám do vecí dostalo čo 
najmenej vlhkosti. Mokré ponožky a rukavice vysušíte počas 
spánku na hrudi v spacáku.  

Kyslíku je výrazne 
menej, a preto aj tí 
najsilnejší potrebujú čas 
na vydýchanie.

Vietor a sneh vytvárajú 
na Denali extrémne pre-
visy, ktorým sa po ceste 
nedá vyhnúť.

Vyššie sa už ísť nedá. Pod noha-
mi máme celú Severnú Ameriku.

Výhľad z “tribúny” na Futbalové ihrisko vpravo 
pod nami. Mt. Foraker nás verne sprevádzal až do 
posledných chvíľ.

Výrazy utrpenia sa pred objektívom fotoaparátu 
menia na primrznuté úsmevy.

Pocity na vrchole sú ťažko 
opísateľné, treba ich jednodu-
cho zažiť. Bolesť, zimu a únavu 
okamžite vystrieda čistá eufória.
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družstvom, chalani bojujú v 5900 metroch. 
Dodo je však na tom zle, má výškovú chorobu, 
chce sa mu spať a ťažko chodí. Rasťovi tiež nie 
je najlepšie, a tak sa rozhodne, že radšej, ako 
ísť na vrchol, bude sprevádzať a istiť Doda pri 
zostupe.

Z trojky postupuje ďalej len Dušan a Peťo. 
Natočím ešte Maťove dojmy - je šťastný ako 

malé dieťa. Splnil sa mu jeden z jeho snov, ktorý 
už roky plánoval. Miško a Boris sú už odpočinutí, 
a tak sa v trojici vydávame na pomoc našim 
kamarátom. Prepínam sa medzi nich do stredu 
lana a opatrne zostupujeme nadol ostrým 
hrebeňom. Šmyknúť sa tu by znamenalo pád 
o niekoľko sto metrov nižšie. V strmom výšvihu 
je nafúkané veľké množstvo snehu, miestami 
sa zabárame až po pás. 
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Prechádzame cez ihrisko, kde si Boris berie 
batoh, ktorý tu nechal cestou nahor. Zostupujeme 
ďalej. Stretáme Dušana a Peťa, s ktorými drží 
krok jeden Kanaďan. Všetci majú na páperových 
kapucniach námrazu. Podávajú nám správu o stave 
chalanov, dlho sa nezdržiavame a zostupujeme 
nadol hrebeňom. Cestou stretávame trojčlennú 
skupinku, ktorá dnes takisto vystúpila. Sme v 
Denali Pass a vchádzame do traverzu. Mačka na 
pravej nohe mi trošku povolila, a tak narovnám 
a doťahujem remene. Kráčame traverzom po 
zmrznutom, vyfúkanom snehu a ľade. Už vidíme 
Rasťa s Dodom, ktorí pomaly zostupujú. Ešte 
niekoľko desiatok metrov a sme pri nich.

Vtom mi pravá noha nečakane ustrelí a ja 
letím dole. V páde reflexívne vrážam čakan pod 
seba do ľadu. Až po myknutí popruhov zisťujem, 
že ma moji strážni anjeli Miško s Borisom držia 
na lane. V momente, ako sa mi pošmykla noha, 
Miško zaľahol na svoj čakan a vytvoril istiaci bod. 
Boris, ktorý zozadu pocítil ťah lana, automaticky 
spravil to isté. Pri dopade som si ľavou mačkou 
rozsekol páperové nohavice tesne nad 
topánkou. Ešte dva centimetre a mal by som 
hroty v lýtku. Vzduchom lietajú sneh a páperie. 

Chalani ležia na čakanoch a pevne ma istia. 
Ľavou mačkou si vysekávam stup na nohu, aby 
som sa mohol oprieť a nasadiť spadnutú pravú 
mačku. Ak by chalani pád neudržali, tak všetci 
letíme 300 metrov a to by bol náš koniec. 

Neúspešne bojujem s remeňmi mačky, keď 
vtom si nado mnou všimnem zabitú ľadovcovú 
kotvu. Vytiahnem sa až k nej a zacvaknem 
karabínu.  Konečne si chalani môžu vydýchnuť. 
Miško ku mne prichádza  a pomôže mi nasadiť 
mačku - samému sa mi ju nedarí utiahnuť. 
Hurá, podarilo sa! Chvíľu to ešte predýchavame 
a potom zostupujeme ďalej. Brodíme sa v 
naviatom snehu, je to tu nestabilné, a tak sa 
snažíme čím skôr vypadnúť. Rasťo s Dodom sú 
už na konci tohto úseku a pomaly zostupujú 
v hlbokom snehu. Nakoniec sa stretávame. 
Dodovi dám tabletku proti výškovej chorobe. 
Našťastie na tom nie je až tak zle, že by som 
musel použiť adrenalínovú  injekciu, ktorú mám 
počas celého výstupu neustále pri sebe. 

Prvý z nás pohotovo zachytil ničím nerušenú 
panorámu Aljašky priamo z vrcholu Denali. Nám 
ostatným pokazil radosť z výhľadov náhodný 
oblak.

Cieľ je spolovice splnený, čaká nás ešte neľahký 
zostup dole do bezpečia základného tábora.

Pri zostupe sme pauzy skrátili na minimum, 
pretože nás trápil osud dvoch členov tímu, ktorí 

mali problémy s výškou.
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zostávajú. Keby sme 
vtedy vedeli, ako veľmi 
nám bude jedlo neskôr 
chýbať! Nakoniec sme 
pripravení a vyrážame. 
V našom lanovom 
družstve som na 
chvoste, a tak držím 
pred sebou dvojo 
saní. Mierna pláň pod 
táborom je v pohode, 
problémy nastávajú 
až v traverze. Sane 
prestávajú poslúchať, 
prevracajú sa a točia. 
Máme čo robiť, aby 
sme ich udržali v stope. 
Chceme čím skôr prejsť 
cez Windy Corner,  kde 
chalanov na výstupe 
takmer zvalcoval 
kameň. 

Cestou nadol mi 
dvojica saní dáva 
poriadne zabrať. Z ľavej 
mačky mi pri páde pod 
Denali pass vypadol 
gumený vyhadzovač snehu a teraz sa mi medzi 
hroty neustále nabíja stlačený sneh. Ten každú 
chvíľu vytvorí na podrážke snehovú hrudu, 
ktorá sa nepríjemne šmýka. Podupkávam a 
obíjam hrudu paličkou, nemôžem si dovoliť, 
aby som teraz spadol. Rozbehnuté sane by nás 
všetkých mohli stiahnuť do trhlín. V poslednom 
traverze pred táborom mám naozaj problém 

sane udržať, našťastie 
sa jedny prevrátili, a 
tak ma neťahajú plnou 
váhou. Prichádzame k 
poslednému svahu nad 
táborom. Už len rovno 
dole, preto jedny sane 
odovzdám Milošovi 
na čele. Teraz sa už 
ide omnoho ľahšie a 
čoskoro bezpečne 
prichádzame do tábora. 
Chalani z dvojky a trojky 
nás už čakajú. 

V tábore je aj ďalšia 
slovenská expedícia, ktorá 
sa pripravuje na výstup. 
Na ľavej strane tábora, 
kde sme rozložili stany 
cestou nahor, už nikto 
stany nestavia. Vytvoril 
sa tam obrovský návej; 
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Brodíme sa k táboru šťastní, že sme to zvládli. 
Je 21:00, Aďo nás víta čajom a blahoželá nám. 
Položím batoh ku stanu a vraciam sa pomôcť 
Rasťovi s Dodom. Odopínam si sedák, navarím 
štyri litre čaju a jeden zanesiem Dodovi. Leží v 
stane, má omrznutý nos a prsty na nohách, no 
našťastie len prvostupňovo. Prichádzajú aj Maťo, 
Ičo a Miloš. Majú toho tiež akurát dosť. Dodo 
sa už zahrial v spacáku a drieme. Ja zisťujem, 
že som už celých 24 hodín nebol močiť, a tak 
to idem napraviť. O jedenástej večer zaľahnem 
konečne spať. Za celý deň som zjedol len päť 
lyžíc raňajkovej stravy, šesť hroznových cukrov 
a jednu tyčinku – som úplne vyšťavený. Tiež 
máme strach o Dušana a Peťa, ktorí sa ešte 
nevrátili. Nakoniec prichádzajú celí premrznutí 
až o tretej ráno. 

Chyba. Cestou dole rozdávame 
stravu /07.06.2010/

Celú noc som sa prehadzoval, v tesnom stane 
sa mi nedarilo nájsť si polohu na spánok. 
Ešte večer sme sa dohodli, že zajtra začneme 
baliť o dvanástej. Celí polámaní vstávame, 
varíme čaj a balíme veci. Chvíľu čakáme, aby 
stan trochu obschol. Včera sem dorazili ďalšie 
expedície a tábor sa opäť o kúsok rozrástol. 
Zvyšné potraviny rozdávame horolezcom, 
ktorí tu zostávajú. Určite sa im viac zídu, ak by 

ich tu počasie uväznilo. Nás čakajú potraviny 
v depozite v 4200 metroch a ďalšie v 3200 
metroch. Dobalíme, na topánky nasadzujeme 
mačky, pripneme sa na lano a opúšťame 
náš najvyšší tábor. Počasie je dobré, nefúka, 
oblačnosť sa drží pod nami. Ešte stále sme v 
eufórii, že sa nám to včera podarilo. Mačka na 
pravej nohe sa mi opäť trocha povoľuje. Počas 
prestávky ju spolu s chalanmi dotiahneme o 
dve dierky. Päta na topánke je už zmäknutá a 
upínák mačky sa do nej zarezáva čoraz viac. 
Dúfam, že to topánka vydrží. 

Pomaly prechádzame hrebeňom nadol, 
občas stretneme expedície, smerujúce do High 
campu. Ich krok je ťažký a pomalý, pohľady 
uprené do zeme. Všetci sa sústredia na jediné: 
dostať sa bezpečne do tábora. Prichádzame 
k fixným lanám, kde sa každý druhý istí 
žumarom. Popri lanách sú mačkami vysekané 
plytké stupy,  po ktorých pomaly schádzame 
a preisťujeme. Veselo zdravíme protiidúce 
ťažko stúpajúce skupiny. Úsek schádzame bez 
vážnych problémov a smerujeme k nášmu 
táboru. Tu nás už víta Peťo s teplým čajom. Sám 
štyri dni strážil stany a ometal ich od snehu, 
aby sa neprepadli pod jeho váhou. Včera sa mu 
podarilo vystúpiť do 5000 metrov; keby tu bol 
dlhšie, určite by dal aj pokus o vrchol.

Dnes chceme zísť do tábora v 3200 metroch. 
Dávame si hodinu a pol na odpočinok, varenie 

a balenie ostatných 
vecí na sane. Uvarím si 
expedičnú stravu, ale 
už mi nechutí a teším 
sa, že si zajtra večer 
spravím niečo iné. 
Nechávame si potraviny 
len na dva dni, zvyšné 
naložíme na jedny sane. 
Chalani ich potom 
vozia uličkami medzi 
stanmi a rozdávajú 
jedlo tým, ktorí tu 
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FAKTY
MIKROKLÍMA

Prvou zo štyroch hlavných čŕt mikroklímy sú silné vetry, 
predovšetkým v mesiacoch apríl a máj, ktoré často vyfúkajú 
svahy až na modrý ľad a otestujú vaše schopnosti pohybu na 
čistom ľade. Západné rebro a Denali Pass sú týmto notoricky 
známe. Mnohí lezci sa ľahko nechajú oklamať úplne čistou ob-
lohou, ktorá vetry bežne sprevádza. Víchrice dosahujú niekedy 
rýchlosť viac ako 150 km/h. Tieto veterné búrky prichádzajú tak-
mer bez varovania a azda jediným signálom môže byť oblačná 
„čapica“ na samom vrcholku hory. Ďalšou zvláštnosťou je oblasť 
tlakovej níže od Aljašského zálivu. Tá spôsobuje cyklónové 
búrky až hurikány, ktoré v okamihu doslova vypľujú obrovské 
množstvá snehu. Vtedy je veľmi riskantné pohybovať sa vo výške 
nad 4300 metrov. Našťastie, rangeri na tieto situácie bežne 
upozorňujú s dvanásťhodinovým predstihom, no netreba sa na 
to stopercentne spoliehať. Doménou číslo tri je vysoká vlhkosť 
v nižších polohách. Tá nastáva, keď sa teplejší a vlhší vzduch 
presúva z Pacifiku a vytvára vytrvalé prehánky v nížinách. Vrchol 
mraku sa nachádza vo výške medzi 3000 až 4300 metrov a 
poveternostné podmienky nad ním môžu byť vcelku priaznivé. V 
mraku alebo pod ním však expedície zažívajú dážď či „whiteout“. 
Posledným fenoménom mikroklímy je tzv. „dobré počasie“. Dni, 
keď nad Denali nevisí ani mráčik a necítiť ani závan vetra, sú 
skutočnou raritou. Pokiaľ však vietor fúka rýchlosťou pod 20 
km/h a zrážky sú obmedzené len na menšie množstvá, počasie 
je považované za dobré. Mnohí neinformovaní horolezci to 
môžu mylne vyhodnotiť ako predzvesť veľkej búrky. Samozre-
jme, nie vždy spadá počasie do jednej z týchto šablón a napr. 
tlaková níž sa môže občas prikradnúť aj od Severného ľadového 
oceánu. Poznanie najčastejších situácií však rozhodne nikomu 
neublíži a v najextrémnejších prípadoch môže viesť k záchrane 
ľudských životov.

Pod bielou škrupinkou snehu sa objavujú žĺtka 
stanov z ktorých sa predierame na svet ako 
nechápajúce kuriatka.

Po prvýkrát sme na hore 
zažili tmu, do rána nás 
v Motorcycle Hill kom-

pletne zasypalo.

Celý tím úspešne 
zostúpil do tábora 
Basin. Tu sme 
neprezieravo rozdali 
prebytočné potraviny.
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keby spadol, pochová všetko pod ním. Najprv 
hľadáme malé miesta na protiľahlej strane, kde sa 
len tak-tak zmestí stan. Nakoniec nájdeme ideálne 
miesto akurát pre nás. Postavíme stany a ideme 
vykopať depozit s potravinami, kde som, okrem 
iného, odložil našu domácu slivovicu. Hurá, je tu 
a navyše správne vychladená! Ideálna na oslavu 
úspešného výstupu. Premrznutá fľaša koluje z 
rúk do rúk. Dnes toho máme opäť všetci dosť, a 
tak sa poberáme spať. Teraz už spíme v stanoch 
znovu po dvojiciach. Ja a Aďo - koľký priestor 
zrazu! Zaspávam síce hlavou mierne z kopca, 
ale unavenému mi to vôbec neprekáža. Vonku 
krásne sneží, na stan jemne ťukajú vločky, ktoré 
sa v zhlukoch spúšťajú dole ako malé lavínky.

Takmer slepí medzi trhlinami 
/08.06.2010/

Budím sa s miernou bolesťou hlavy a javom, 
s ktorým som sa tu na Aljaške ešte nestretol. 
Úplná tma. Veď tá slivovica bola v poriadku, 
čo sa deje? Vonku je počuť hlasy Ukrajincov, 
ktorí odchádzajú nadol. Je sedem hodín ráno, 
a tak sa snažím ešte chvíľu si pospať. O desať 
osem nás opäť budia hlasy Ukrajincov. Sú 
nejako zvláštne tlmené. Búcham zvnútra po 
stane - sme úplne pochovaní, v noci napadlo 
meter snehu. Búcham aj po abside, nech sa 
nám tá snehová perina nevovalí dovnútra. 
Odzipsujem vrch a nazerám von - je tam toho 
riadna kopa. Na to sa treba najprv posilniť, a tak 
začínam variť. Varič rozbalíme v stane a sneh 
na vodu naberám rukou rovno z absidy. Úplný 
ideál lenivého dovolenkára. Na raňajky varím 
banánový puding a čaj. 

Je trištvrte na deväť a  Maťo obchádza 
stany, či sú všetci v poriadku. Zjeme puding, 
zapijeme čajom a súkame sa von odhádzať 
tú bielu perinu, čo za noc napadla. Príroda 
opäť ukázala svoju silu a pripomenula 
nám, že sme oproti nej úplne maličkí. Celý 
prácne vybudovaný tábor s vetrolamami za 
jedinú noc úplne zasypalo. Našťastie, všetok 
technický materiál zostal vonku na jednom 
mieste pod saňami, a tak nerobí problém 
nájsť ho. Všade navôkol trčia len vršky stanov, 
lyží a palíc. V hmle s viditeľnosťou do desať 
metrov stále poletuje sneh. Je úplne biela 
tma, čo nám bude sťažovať dnešný zostup 
do prvého tábora. Aj tak veríme, že sa nám to 
dnes podarí. 
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Vedľa hromady snehu, pod ktorou je náš 
vetrolam, sedia dvaja Američania. Pokúsili sa zísť 
dole, no v mlieku čoskoro stratili cestu a radšej 
sa vrátili po stopách späť do tábora. Podobne 
dopadli aj Ukrajinci, ktorí vyrazili o siedmej. 
Po 150 metroch sa vrátili a opäť postavili stan. 
Teraz čakajú, kto ďalší sa odváži hľadať cestu. 
Pomaly sa prebúdza celá naša skupina a Maťo 
určuje ďalší postup. Našťastie, pri ceste nahor 
za dobrej viditeľnosti každých dvesto metrov 
ukladal súradnicové body do GPS, a tak veríme, 
že nás technika vyvedie z tejto šlamastiky. 

Ukrajinci aj Američania už na nás čakajú, aby 
sme ich viedli do tábora. Začíname baliť vlhké 
veci. Prebytočnú stravu rozdáme chalanom 
zo Slovenska, ktorí idú nahor. Veď my sa už 
tento deň chystáme na steak v civilizácii! Opäť 
sa pripojíme na lano a začíname prešľapávať 
cestu. Prvý ide Miloš, za ním Maťo s GPS, ktorý 
ho smeruje: doprava, doľava, rovno. Sane sa v 
čerstvom snehu zabárajú a vytvárajú zarezanú 
stopu. Asi po jednom kilometri Miloša striedam 

na čele ja. Prechádzame cez traverz, kde sa 
nám cestou nahor krútili sane. Miesto je dosť 
exponované a každú chvíľu sa tu môže uvoľniť 
lavína, ktorá by nás všetkých pochovala. Radšej 
na to nemyslím a sústredene pozerám pred 
seba. Snažím sa zahliadnuť bambusovú tyčku,  
ktorou je vyznačený chodník. Počúvam Maťove 
usmernenia a pripadám si ako zapriahnutý 
eskimácky pes. Ako Biely tesák sa brodím snehom, 
dychčím, ťahám a občas sa obzriem za seba. Tam 
vidím len Maťa a hmlistú siluetu za ním. 

Vchádzame na údolný ľadovec. Tu nám už 
lavíny veľmi nehrozia, treba si však dávať pozor 
na trhliny. Oblaky trochu vystúpili a pred nami 
vykukol jeden z táborov - konečne iná farba 
ako odtiene bielej. Na čele ma striedajú lyžiari 
z tretieho družstva a mne sa hneď kráča ľahšie. 
Chudáci. Celú cestu nahor sa tešili, ako si v tomto 
úseku krásne zalyžujú, no v hmle nemajú nárok. 
Z roztrhaných mračien sa pomaly vynárajú 

Dole od Basin Campu opäť vlečieme otravné 
sane. Na strmých úsekoch ich spúšťame pred 
sebou.

Jedna z mála fotografií cestou dole z Motorcycle 
Hill. Väčšinu trasy nás sprevádzala obávaná biela 
tma.

Počasie na Denali opäť predviedlo svoju 
nevyspytateľnosť. Hora sa na niekoľko dní uza-
vrela.

Vidina steakov nás ženie vpred! Ešte dnes ch-
ceme chytiť posledné lietadlo.

Za tejto (ne)viditeľnosti je problém spraviť aj 
pár krokov na malú. Bez použitia GPS by sme 
nezostúpili.
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nádherné zasnežené končiare. Lúče slnka sa  
predierajú cez mraky a odrážajú od snehu. 
Všade oslepuje žiarivá bielo-biela ako v zimnej 
rozprávke. Postupujeme nadol, zmyslami 
vnímame len vrzgot snehu pod nohami 
a šuchot saní. Občas v diaľke počuť hukot 
padajúcich lavín. Zastavujeme  kúsok od tábora, 
občerstvíme sa, pofotíme a pokračujeme dole. 

Už vidíme prvé skupiny, prichádzajúce 
z druhého tábora. Stretávame ďalších troch 
Slovákov, prehodíme zopár slov a šliapeme ďalej. 
Zostupujeme do dvojky, kde máme ďalší depozit, 
ktorý vykopeme a každý si zoberie svoje veci. 
Chalani na lyžiach už sú pod táborom a stratili sa za 
horizontom. Dávame dlhšiu prestávku, posilníme 
sa čajom, šumienkou a tyčinkami. Aďo dokonca 
vytiahol lososa. Aká delikatesa, konečne zmena 
chuti! Pod nami počuť praskanie ľadovca. Tony 
ľadu a snehu sa pod obrovskou váhou pomaly 
tlačia do doliny. Najskôr v súvislej vrstve, ktorá sa 
neskôr mení na pascu deravú ako ementál a ešte 
neskôr na úplne nepriechodnú ľadovcovú rieku. 
Vstávame, a opäť ťaháme sane zo všetkých síl. Do 
siedmej večer lietajú lietadlá z tábora a veríme, 
že už dnes večer si dáme steak, pivo, sprchu a 
vyspíme sa v posteli. Maťo si robí srandu,  že keď 
priletíme do Talkeetny, prvé, čo nás privíta, bude 
komár, ktorý nás uštipne na nos. 

Pokračujeme ďalej, hmla sa opäť zhusťuje a 
prichádzame k družstvu lyžiarov a Američanov, 
ktorí ráno vyrazili za nami. Ukrajinci stále 
kráčajú v našich stopách. Všetci čakajú 
na nás, viditeľnosť je opäť nulová a všade 
bielo-biela tma. Idem teda dopredu a zase 
počúvam Maťove pokyny: doľava, doprava, 
rovno. Občas sa mi zdá, že sa už prebáram do 
trhliny, no Maťo na poslednú chvíľu zmení 
smer. Niekedy uviaznem a zaborím sa takmer 
po pás, ale Maťo ma drží na napnutom 
lane, a tak vždy bezpečne vycúvam. Hrmot 
lavín, padajúcich z hrebeňa, dotvára napätú 
atmosféru. Asi tri kilometre od tábora sa hmla 
trochu zodvihne a vpred vyrážajú lyžiari. Zas 
sa mi kráča ľahšie a ticho dúfam, že dnešný 
odlet stihneme. Máme toho všetci plné zuby, 
no lákavá vidina bežných vecí začína byť 
neodolateľná. Posteľ, sprcha, steak a pivo nás 
ženú vpred. Posledné stúpanie k táboru sa 
zdá byť nekonečné. Už sa nečudujem ľuďom, 
ktorí prichádzali do tábora v deň, keď sme sa 
my chystali nahor. Boli bez rečí a na pokraji 
svojich síl. Táto hora dá zabrať každému bez 
výnimky.
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Už vidíme koniec pristávacej dráhy a pirátsku 
vlajku pri chodníku, označujúcu začiatok tábora. 
Ešte pár krokov a sme tu! Nesmierne sa tešíme, 
že sme to zvládli. Síce špinaví, upotení, tichí, 
ale šťastní. V topánkach mi úplne cvrkoce pot, 
našťastie mám aj náhradné. Miloš s Maťom idú 
rovno do stanu leteckej spoločnosti oznámiť, 
že sme sa vrátili a spýtať sa, kedy môžeme 
odletieť. Dozvedáme sa nemilú správu. Už tri 
dni pre zlé poveternostné podmienky neletelo 
a ani nepoletí žiadne lietadlo. V najbližších 
dvoch až štyroch dňoch ani nehlásia zlepšujúce 
sa počasie. Nuž čo, sen o steaku sa nenávratne 
rozplýva, a tak sa uťahaný poberám nájsť 
miesto pre stan. 
Pomaly ho staviam aj 
bez istiacich tyčiek. Tie 
má Aďo, ktorý akurát 
ukonaný prichádza do 
tábora. Ukladáme veci 
dovnútra a kotvíme stan. 
Američania odvedľa 
mi dajú malý balíček 
cukríkov, do ktorých 
sa s chuťou pustím. Ja 
im na revanš dám za 
hlt slivovice, ktorú si 
veľmi pochvaľujú. Mám 
dosť a tak zaliezam 
do spacáku, dnes varí 
čaj Aďo. Dúfam, že 
sa počasie čoskoro 
umúdri.

Hladomor v tábore /09.06.2010/
Spal som tvrdo a bez prestávky celú noc. Po 
včerajšku cítim stehná. Vonku je ticho a ja 
dúfam, že dnes odletíme. O pol deviatej prilieta 
lietadlo pre Kórejčanov, ktorí tu trčia už tri dni. 
Stroj má problém pri vzlietaní. Na dráhe je 
veľa čerstvého snehu, no nakoniec v poriadku 
odlieta a chystá sa ďalšia skupina. Šéfka letiska, 
ktorú familiárne voláme Lujza, nariaďuje 
všetkým v tábore udupávať dráhu, aby lietadlo 
mohlo bez problémov pristáť a odletieť. A tak 

poctivo šliapeme hore-
dole a veríme, že to 
pomôže.  

Nad letiskom sa 
opäť zdvihla hmla 
a zostala visieť asi 
päťdesiat metrov nad 
nami. V tomto počasí 
sem lieta len jediné 
lietadlo spoločnosti 
Talkeetna air, ktoré 
má vhodné prístroje. 
Tie ho síce bezpečne 
prevedú ponad ostré 
hradby hrebeňov, no 
potrebuje aj vidieť na 
pristávaciu dráhu, aby 
bezpečne pristálo. 
Nakoniec prilieta, ale 

Nemilé prekvapenie na letisku. Lietadlá nelietajú, 
Kórejčania tu trčia už tretí deň.

Základný tábor sa zmenil na hladomorňu. Za-
lezení v stanoch šetríme zvyšky energie.

RADY
HLAD

Na Denali nezažijete taký komfort služieb ako na iných 
svetoznámych vrcholoch. Pred odletom z Talkeetny nám 
personál tvrdil, že všetky peniaze máme nechať v trezore na 
letisku. Na hore sú nám vraj zbytočné. Síce sme tomu príliš 
neverili, ale mali sme. Na tejto hore sa ani v základnom tábore 
nedá prakticky nič kúpiť. Realitu sme pochopili až po tom, čo 
sme pri zostupe takmer všetku zostávajúcu potravu poro-
zdávali vo výškových táboroch. Veď načo ju nosiť nadol, keď 
niekomu môže zachrániť život? Omyl. V základnom tábore 
sme si pri spomienke na rozdanú stravu obhrýzali nechty. Po 
tejto skúsenosti odporúčam všetky potraviny, ktoré na horu 
donesiete, dôkladne porozdeľovať. Po ceste nahor určitú časť 
uschovať v snežných depozitoch a cestou nadol si ju brať so 
sebou. Nejakú potravu naviac si nechajte v základnom tábore. 
Ak nebudú môcť lietať lietadlá niekoľko dní, tak vám dobre 
poslúži. Ak by ste aj tak zostali bez jedla, snažte sa čo najmenej 
míňať energiu. Ležte a hybernujte, kým vás nezavolajú šliapať 
letiskovú dráhu. Čakanie na odlet  úspešne spríjemní aj známa 
hra kameň-papier-nožnice, kde sa losuje nešťastník, ktorý 
poslúži ako strava ostatným. 
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pristáť dokáže až na šiesty pokus. Naberá ďalších 
horolezcov; pred nami čakajú ešte dve skupiny. 
Tí majú prednosť, hoci letenku kúpili cez inú, 
lacnejšiu spoločnosť. Trpia tu o hlade už tri 
dni. Postávame a kecáme o živote. Rasťo točí 
rozhovory do svojho filmu a snaží sa zachytiť 
naše bezprostredné pocity. O tretej poobede si 
sklamane líham do stanu: dnes už asi neodletíme. 
Stále je hmla. Aby sme dnes odleteli, museli by 
prísť aspoň štyri lietadlá. Navôkol stále počuť 
lomoz malých odtrhov lavín, ktoré padajú z 
hrebeňa do doliny. Varím vodu na čaj a jem 
lieskové oriešky. Na sušené mäso a a expedičnú 
stravu už štyri dni nemám chuť. Aj tak máme 
zásoby potravín len na deň, keďže všetku stravu 
sme rozdali vo vrchných táboroch. 

Keď sa vyjasní, vyťahujem si rukávy, nech sa 
aspoň opálim. Pristáva lietadlo. Vedúca Lujza  
oznamuje, že budú lietať aj v noci, ak to pôjde. 
V poradovníku nás zrazu predbiehajú aj Amíci 
a Ukrajinci, ktorých sme predtým bezpečne 
previedli nadol. Vďaka, 
chlapci. Keď zbalíme 
veci do batohov, 
opäť prichádza 
hmla. Našťastie sme 
predvídavo nezbalili 
stany ani karimatky, a 
tak ležíme a čakáme. 
Ukrajinci aj Amíci 
- komplet zbalení 
- podupkávajú na 

odletovej dráhe. O deviatej večer 
prichádza správa z letiska, že dnes 
už nič nepoletí. Vybaľujem spacák 
a ukladám sa na spánok. Pobavene 
počúvam, ako Ukrajinci s Amíkmi 
opäť rozkladajú stany. Počas 
zaspávania nemôžem prestať 
myslieť na chute rôznych domácich 
jedál. Ak zajtra nepoletíme, mal by 
som sa prinútiť zjesť aspoň sušené 
mäso alebo poslednú expedičnú 
stravu. Je polnoc a nedarí sa mi 
zaspať. Amíci kecajú, búchajú a 

nadávajú, sú to burani. Na stan opäť klepocú 
vločky a ja pomaly zaspávam.

Otročíme na odletovej dráhe 
/10.06.2010/

Nadránom ma budia duté otrasy. To Aďo 
obúchava stan od snehu. Za noc napadlo 
zo tridsať centimetrov. Náš oranžový stan mi 
pripomína polovicu obrovského pomaranča, a 
tak vtipkujem, že máme pomarančový bivak. 
Z toľkého vylihovania začínam cítiť kríže, a 
tak hľadám lepšiu polohu ako sa uložiť. O 
ôsmej Lujzin nekompromisný hlas oznamuje: 
„Vstávajte, leniví horolezci, poďte šliapať dráhu.“ 
Pomaly vykúkame zo stanov. Okolie je opäť 
vyhladené, sneh všetko zakryl. Vyťahujem už 
zbalené snežnice, pozametám sneh z celého 
stanu a snežných golierov, aby nám neprimrzol 
k ľadovcu. Pomaly všetci stúpame k dráhe a 
opäť začíname šliapať hore-dole. Dnes už túto 

zábavku netočíme, ani 
nefotíme, nálada značne 
upadla. Ešteže máme 
oproti včerajšku nejakú 
posilu. Včera prileteli 
dve Japonky plné sily a 
elánu, no v tejto hmle 
a snežení sa neodvážia 
stúpať hore cez trhliny 
ľadovca. Pridávajú sa k 
nám a šliapu s úsmevom, 
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hoci nemusia. Zato z piatich Kórejčanov, ktorí 
vylihujú v stane pod nami, vylieza na dráhu 
len jeden. Keď kráčam okolo, spravím guľu a s 
pokrikom „Korea go“ im ju hádžem do stanu cez 
otvorenú absidu. K šliapaniu sa však pridáva už 
len jeden z nich. O štvrť na desať Lujza vyhlasuje 
koniec úpravy dráhy, nateraz sme došliapali. 
Chvíľu sa tam ešte ponevierame a kecáme 
blbosti, nech nám ujde čas. 

Maťo zvoláva poradu, kde vyhlasuje núdzový 
režim expedície. Nakoľko zásoby jedla sú 
minimálne až žiadne, treba ležať a hýbať sa čo 
najmenej. Skrátka všemožne šetriť energiu. 
Stravu, ktorá zostala, si podelíme rovným dielom. 
Ak by náhodou niekto zomrel, bude slúžiť ako 

potrava ostatným. Odchádzam do stanu pozrieť, 
aké jedlo nám zostalo. Je tu kúsok syra, sušené 
mäso, jedna expedičná strava, dva vifóny a 
lieskové oriešky. Zjem kúštik syra a dva kúsky 
sušeného mäsa. Ak do poobedia nepoletíme, 
uvarím expedičnú stravu a skúsim ju zjesť. Miloš 
odniekiaľ vytiahol lanšmit a keď idem na WC 
okolo jeho stanu, kúskom ma ponúkne. Aká 
delikátna chuť! Líhame si spolu s Aďom do nášho 

RADY
SKIALPOVÁ ALTERNATÍVA

Ešte pred cestou sa musíte rozhodnúť, či sa na tejto hore 
budete pohybovať na snežniciach, alebo na skiapových 
lyžiach. Ja a ďalších sedem členov nášho tímu sme sa rozhodli 
pre snežnice. Najmä preto, že sme sa obávali veľkého mrazu a 
následných omrzlín v tesnejších lyžiarkach. Dnes by som však 
odporúčal vyskúšať lyžiarsku alternatívu. Pohyb je omnoho 
rýchlejší, a to najmä cestou nadol. Za dobrých podmienok  
ponúka táto hora pre zdatných lyžiarov možnosť zlyžovať až 
zo samého vrcholu. To sa krásne podarilo dvom Kanaďanom, 
ktorí vystúpili na vrchol v ten istý deň ako my.

Hladní netrpezlivo vyzeráme lietadlá. 
Hodila by sa aj potravinová pomoc 
na padákoch.

Občasné rozplynutie mrakov opakovane vyvo-
lávalo márnu nádej na odlet. Mnohí zbytočne 

balili a rozkladali stany.

Letargiu v stanoch striedajú nútené práce na 
letisku. V zástupe udupávame dráhu vo viere, že 

nejaký odvážny pilot konečne pristane.
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pomaranča  a hybernujeme. O jedenástej ziape 
opäť Lujza, a tak vstávame zo stanov.  Vegetovanie 
sa končí a ideme šliapať dráhu. Vytvárame rojnicu 
a odznova šliapeme hore-dole. 

Lezcom na fixoch v Headwall padajú lavíny a 
výstup aj zostup je nateraz nemožný. Včera celé 
poobedie kdesi v hmle krúžil vrtuľník. Dúfame, 
že sa nikomu nič zlé nestalo. Za takýchto 
neveselých myšlienok podupkávame bok po 
boku. Všade je hmla hmlúca,  viditeľnosť do 
tridsať metrov. Po udupaní dráhy sa poberáme 
opäť hybernovať. V stane rozkladám flísové  
rukavice a ponožky, ktoré mám od vrcholového 
dňa stále mokré. Dúfam, že sa vysušia. Včera 
som takto dosušil páperovú bundu a páperové 
rukavice. 

Vysoko nad nami počuť motory 
vyhliadkových lietadiel. To znamená, že tisíc 
až dvetisíc metrov nad nami už nie je hmla a 
nesneží. Mysleli sme si, že o tomto čase budeme 
už druhý deň objavovať aljašskú divočinu, no 
zatiaľ ležíme v hmle a snežení stále na ľadovci. 
Včera sa z hory do tábora dostali len traja ľudia, 
dnes v tomto nečase zatiaľ nik nezišiel.

Hlad a myšlienky na rezeň a pivo mi už 
idú na nervy. Začínam mať strach o Aďa - už 
sedem dní takmer nejedol a veľa nenaspal. 
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Líca v tvári sa mu prepadajú a trčia mu lícne 
kosti, začína sa podobať na kostlivca. Idem 
variť expedičnú cestovinu s kuracím mäsom, 
zeleninou a syrovou omáčkou. Aďo si vyberá 
len vifon, keďže stále nemá na nič chuť. 
Prevarím ďalšie štyri litre vody na čaj a jonťák. 
Ochutnám cestovinu - je ozaj jedlá. Asi mi 
konečne mozog prepol na stravu, ktorú tu 
môžem zjesť a nie na ktorú myslím. Dokonca 
ma potešilo aj veľa zeleniny, čo je u mňa veľká 
novinka. V tábore sa všetko zastavilo. Vládne 
tu úplný pokoj, všetci ležia, len krkavec robí 
nálety raz z jednej, raz 
z druhej strany. Hľadá, 
do čoho by si ďobol. 
Ten veru nepotrebuje 
navigáciu ako my. 
Okrem neho a ďalšieho 
krkavca nad fixami sme 
tu žiadne iné živočíchy 
nevideli. Dováram čaj. 
Aďovi chutí a zjedol 
aspoň trochu z vifonu. 
Líhame si na karimatky 

a ja premýšľam nad tým, že si nás táto hora 
asi zamilovala a teraz nás nechce pustiť späť. 
Vonku stále sneží a občas počuť lietadlo vo 
výške. Samozrejme vyhliadkové. O ôsmej 
večer Lujza kričí, že poletí lietadlo a Amíci sa 
opäť balia. Stan však pre istotu nechali stáť. Po 
hodine ich nadšenie opadlo, lebo na dráhu 
sadla hustá hmla. Dnes sa už nikam nepôjde, 
a tak sa opäť vybaľujú. 

Pokúšam sa zaspať. Dnes už nemyslím na jedlo 
tak ako včera. Premýšľam nad rekonštrukciou 
domu a plánujem cyklomaratón,  ktorý chystáme 
s priateľmi. Amíkov balenie prebralo,  a tak kecajú 
do noci. Zaspávam o pol jednej. Dúfam, že sa 

nám zajtra už podarí 
odletieť. Chalani takmer 
minuli všetku stravu a 
ani ostatné skupiny nie 
sú na tom lepšie. Dnes 
chodil po tábore jeden 
z Ukrajincov a žobral o 
jedlo. Stanové mestečko 
pomaly hladuje. Vonku 
sa dosť ochladilo, a tak 
sa úplne zavŕtam do 
spacáka.

RADY
PRIATELSTVO

Na takejto hore vás okrem skvelých zážitkov môže čakať 
aj veľa nepohody. Ľudia, s ktorými sem pôjdete, musia byť 
nekonfliktní a tímoví hráči, ktorí si vedia navzájom pomôcť v 
každej situácii. Priatelia sú ľudia, ktorí vám rozumejú . Priatelia 
vám vždy prídu na pomoc, keď to potrebujete, aj keď ich o 
to nežiadate. Vzájomná pomoc počas výstupu aj zostupu je 
jedným z hlavných faktorov úspechu na Denali. Obozretnosť a 
znalosť toho, čo robiť  pri páde do trhlín, vám môžu zachrániť 
život rovnako, ako ho mne zachránili Miško a Boris. Chalani v 
zlomku sekundy dokázali zachytiť môj pád v strmom traverze. 
Nebyť ich pohotovej reakcie, všetci traja dnes ležíme niekde v 
ľadovej trhline pod Denali Pass. 

ˇ

Slnko sa zmilovalo nad hladovou dolinou. 
Konečne môžeme odletieť.

Posledné zbohom hore, ktorá nás definitívne 
púšťa do civilizácie.

Ako sme sa tešili po prílete sem, rovnako sa 
tešíme aj na odlet späť.
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Hora konečne púšťa svojich 
zajatcov  /11.06.2010/

Budí má ostrý Lujzin hlas: „Rokosport! Five 
people, second flight!“ Huráááááá, dnes 
odletíme! Vonku nádherne svieti slniečko a 
svojimi lúčmi osvecuje zasnežené hrebene. V 
celom tábore nastal veselý ruch. Všetci sa začali 
baliť a my nie sme výnimkou. Za polhodinku 
už máme s Aďom zbalené komplet veci aj so 

stanom. V tábore cez noc pribudlo asi desať 
ľudí, ktorým sa s ustupujúcim snežením a 
hmlou podarilo zostúpiť k letisku. V diaľke už 
počuť motor lietadla, ktoré sa vynára spoza 
hrebeňa nad táborom. Spraví len dve obrátky 

a hneď pristáva na dráhe. Je to lietadlo našej 
leteckej spoločnosti, ktoré ako prvé robilo 
prieskum dnešných 
letových podmienok. 

Čakáme pripravení 
na nami ušliapanej 
dráhe. S úsmevom 
robíme posledné 
spoločné fotky. Potom 
nakladáme batožinu 
prvých piatich 
kamarátov. Pilot ju 
ukotví sieťou, rozkrúti 
vrtuľu a už sa lietadlo 
sunie dole dráhou. 
Stroj sa chvíľami stráca 
za terénom, potom 
na konci doliny stúpa 
nahor. Počuť zvuky 
ďalších lietadiel, ktoré 
čochvíľa zaplnia 
letiskovú dráhu. Dnes 
lietajú všetky letecké 
spoločnosti. Majú 
čo robiť, veď dole v 
Talkeetne netrpezlivo 
čakajú horolezci už päť 
dní, aby si na Denali 

splnili svoj sen. Na dráhe 
pristáva päť lietadiel, 
z ktorých vystupujú 
nabalení horolezci 
plní očakávaní. My 
nakladáme druhú časť 
nášho tímu a lúčime 
sa s poznámkou, 
nech na nás počkajú 
s pivom. Miloš, Peťo a 
ja zostávame čakať na 
ďalšie lietadlo. Pristáva 
stroj pre osem osôb 
-  týmto poletíme 
konečne my. Spolu 
s nami nakladajú 
batožinu aj Kórejčania, 
ktorým som včera hodil 
guľu do stanu. 

Posledný odtlačok 
mojej vibramovej 
podrážky na tento 
sneh, posledný dotyk s 
ľadovcom a už si sadám 
na miesto druhého D
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FAKTY
VÝSTUPY

Každý rok sa pokúsi vystúpiť na vrchol približne 1275 ľudí s 
priemernou úspešnosťou 51%. Na tento počet pripadá 14 
záchranných akcií a jeden vyhasnutý ľudský život. Výstu-
pová história sa začína kontroverznou akciou z roku 1906, 
keď Dr.Frederick Cook tvrdil, že dosiahol vrchol. Na základe 
dnešných poznatkov sa však všeobecne predpokladá, že ide 
o výmysel, aj keď stále existujú zástancovia tohto „prvovýs-
tupu“. V roku 1910 na horu vyrazila expedícia „Sourdough“, 
pozostávajúca zo štyroch miestnych lezcov s minimálnymi 
skúsenosťami. Po takmer troch mesiacoch útrap dosiahli nižší 
severný vrchol. Pravdivosť ich tvrdenia dokázal až skutočný 
prvovýstup na najvyšší bod Severnej Amerike v roku 1913. Dnes 
najvyužívanejšiu cestu Západným pilierom prvýkrát úspešne 
odskúšal až v roku 1951 Bradford Washburn. Pomohla mu 
pritom séria leteckých fotografií z okolia celej hory. V roku 
1967sa podaril prvý úspešný zimný výstup tou istou trasou. V 
rovnakom roku však  zahynuli siedmi členovia dvanásťčlennej 
expedície tesne pod vrcholom v búrke, ktorá je dodnes 
považovaná za najhoršiu v histórii. Prvý sólovýstup uskutočnil 
japonský dobrodruh Naomi Uemura v roku 1970, ktorý však 
pri opakovanom zimnom pokuse o štrnásť rokov neskôr po 
dosiahnutí vrcholu zomiera. Ostáva však prvým sólo lezcom, 
ktorý dosiahol vrchol v lete aj v zime. Jeho výkon, no tentoraz 
s bezpečným návratom, zopakoval po prvýkrát Vern Tejas o 
štyri zimy neskôr. V  roku 1984 dosiahla veľký úspech slovenská 
expedícia „Aljaška `84“, organizovaná pod záštitou TJ Metropol 
Košice. František Korl, Anton Križo a Blažej Adam vyliezli na 
vrchol priamou cestou v južnej stene Denali, napravo od Cas-
sinovej cesty. Vďaka nim sa dodnes táto náročná trasa nazýva 
Slovenská cesta (Slovak Direct Route).

Nás dvanásťčlenný tím postupne odlieta v troch 
lietadlách. Na horu vyrážajú noví odvážlivci.

Pod nami sa vinie nekonečná ľadovcová rieka. 
Hluk motorov tlmia slúchadlá, takže máme čas 

premietnuť si v hlavách posledné dni.

Všadeprítomná biela sa postupne vytráca, vstu-
pujeme do sveta farieb.
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pilota. Na riadenie lietadla sa zatiaľ necítim, 
ale natočiť celú cestu na kameru, to áno. Pilot 
rukou roztočí vrtuľu, nasadne, pripúta sa a 
postupne začne prepínať tlačidlá a páčky. 
Keď vrtuľa zrýchľuje, otočím sa dozadu na 
chalanov, zvedavý na ich výrazy. Za perami 
popraskanými od vetra, mrazu a slnka im 
svietia biele zuby. Smejú sa s nami aj Kórejčania. 
Smerom nadol po dráhe zrýchľujeme a už sme 
vo vzduchu. Začíname naberať výšku, výhľady 
sú neskutočné. Pod nami tečie nekonečná 
ľadovcová rieka, ktorá sa ťahá dolinou do 
diaľky. 

Tesne prelietavame ostré hrebene a 
miestami to vyzerá, že podvozkom zhodíme 
snehovú čiapku zo štítu. Ostrý vietor sa s 
lietadlom pohráva - občas ním zahúpe, akoby 
sa s nami lúčil. Žalúdky však máme prázdne, 
a tak znečistenie paluby nehrozí. Výhľady sa 
menia, začínajú vykúkať kopce bez snehu, 
ktorý sa drží už len v žľaboch. Postupne sa 
stráca aj tam a my nadobro opúšťame snehové 
kráľovstvo, ktoré nás naučilo veľmi veľa. Denali 
nás v utrpení, vetre, o hlade a v mraze naučila 
pokore. Lepšie sme spoznali samých seba, 
lepšie chápeme, akí sme malí a zraniteľní, a na 
čom v živote skutočne záleží. 

Ďakujem Bohu, že som mohol prežiť tento 
čas v zajatí krásnej, no drsnej krajiny. Za to, 
že som mohol spoznať týchto super ľudí, na 
ktorých sa dá vždy spoľahnúť a s ktorými by 

som sa nebál vyraziť 
za ďalším poznaním. 
Na kopcoch nás úž 
vítajú prvé machy 
a lišajníky, postupe 
pribúda tráva. 
Hrebene už nie sú 
také ostré, zaobľujú 
sa, na ich okrajoch 
trčia osamelé 
stromy. Prelietame 
ponad rašeliniská 
a tundru, ktorou sa 
kľukatia divoké rieky. 

Vegetácie pribúda. Pod nami sa vynoril súvislý, 
zmiešaný les tvorený brezou, osikou, vŕbou a 
smrekom. Občas sa zrkadlia číre jazierka. V tomto 
neprístupnom lese začína iný svet, v ktorom 
žijú losy, medvede, orly bielohlavé, naše staré 
známe komáre a množstvo iných tvorov. Rieka 
má už riadny prúd, ktorý strháva všetko, čo mu 
príde do cesty. V  koryte leží množstvo stromov, 
ktoré vytvárajú tône pre ryby. Je to nádherná, 
ľudskou rukou takmer nedotknutá príroda. 
Blížime sa k letisku. Už vidíme ulice Talkeetny, 
najstaršej obce na Aljaške. Bez problémov 
pristávame na pevnej pôde. Vystupujeme a do 
nosa nám udiera takmer zabudnutá vôňa lesa. 
Na dráhe nás už vítajú naši chalani, s ktorými sa 
tešíme ako malé deti. Veď dnes si vychutnáme 
všetky tie fantastické, vysnívané veci: sprchu, 
steak, pivo, splachovacie WC. Proste všetko, 
čo si v bežnom, každodennom  živote ani 
nevšímame a berieme ako samozrejmosť. Hora 
nás naučila vážiť si to, čo máme. 

Zapíname mobily a voláme domov našim 
blízkym, že sme sa z hory vrátili celí a zdraví. 
Všade naokolo je množstvo lákavých farieb, 
vôní a chutí. Chalani idú po naše doklady a 
peniaze, ktoré sme dali do trezoru leteckej 
spoločnosti. Maťovi sa podarilo vybaviť 
nocľah v Alaska Swiss hotel, kam sa všetci 
presúvame. Naložíme batožinu do dodávok, 
potom vyberáme ďalšiu, ktorú sme nechali 
v obrovskom kontajneri pri letisku. A je to tu, 
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chalani na tácke prinášajú plechovky pivka! 
Všetci si pripíjame týmto lahodným nápojom, 
vychutnávame si ho plnými dúškami. 
Popritom rozkladáme stany na zelenú trávu, 
aby sa vysušili. Stále z nich vypadávajú kúsky 
ľadu, ktoré zostali primrznuté na snehových 
golieroch. 

Ideme vybaľovať veci  na izbu, zapínam 
rádio a po dvoch týždňoch počujem hudbu - 
aký  to nádherný zvuk. Izby sa mi zdajú luxusne 
zariadené a v kúpeľni je dokonca vaňa! Na obed 
sa schádzame v hotelovej reštaurácii,  kde si 
dáme vyprážaný rezeň so zemiakmi a rôznymi Železničný most cez rieku Talkeetna.

Dva týždne strádania 
si vybrali svoju daň. 
Únava tela aj ma-
teriálu.

Jeden z dôvodov, prečo sa do základného tábora 
pod Denali iba lieta, je nepriechodnosť tunajšej 

divočiny.
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omáčkami. Konečne kus mäsa, to ja môžem. 
Postupne zo stola miznú všetky pochutiny: 
omáčky, pečivo a zelenina. Všetko sa stráca v 
našich vyhladovaných bruchách. Musíme ešte 
splniť jednu úlohu - ísť na rangerskú stanicu 
oznámiť náš príchod, počet ľudí, ktorí vystúpili 
na vrchol, a odovzdať zapožičané toalety.  
Pomaly prechádzame ulicami a už cestou sa 
snažíme zistiť, či sa tu dajú požičať bicykle 
alebo auto, aby sme mohli spoznať viac z 
aljašskej prírody. No zisťujeme, že ani jedno, ani 
druhé sa v Talkeetne nedá požičať, najbližšie až 
v Anchorage. 

Na rangerskej stanici odovzdáme 
kadibúdky a vylepšujeme štatistiku výstupov. 
Ičo má dnes narodeniny, a tak to ideme 
osláviť dobrým vínkom a sýtym steakom. 
Oslava sa preťahuje do noci. Cestou do hotela 
ešte v miestnom obchode nakúpim veci na 
holenie - veď som sa už pätnásť dní neholil. 
Prihadzujem tiež prášok na pranie, zajtra 
bude prací deň. Neskoro večer na  terase pri 
Maťovej izbe ešte dlho rozprávame o prírode 
a ďalších výzvach, ktoré nás lákajú. Zvyšné 
dni nakoniec nestáli za nič, pretože počasie 
sa zhoršilo a my sme zostali trčať v Talkeetne. 
Stihli sme nakúpiť nejaké suveníry, spoznať 
jednu zaujímavú Inuitku, zožať potlesk na 
omši v miestnom kostole, pozrieť si cintorín 
s menami zomrelých na hore a nafotiť orla 
bielohlavého. Pred odletom z Anchorage 
sme zažili evakuáciu letiska pri podozrení z 
teroristického útoku.

Tých 14 dní nás celkovo nesmierne 
obohatilo a pomohlo nám lepšie vnímať 
zákonitosti sveta, v ktorom žijeme. Som 
neskutočne šťastný, že som to mohol prežiť a 
precítiť všetkými zmyslami. Veď život sa skladá 
z množstva jedinečných okamihov a je len na 
nás, či si ich dokážeme všimnúť a vychutnať. 
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Symbolický cintorín obetiam Denali v Talkeetne.

Stena s me-
nami ľudí, 
ktorí na De-
nali zahynu-
li. Každá 
tabuľka ob-
sahuje rok, 
meno, vek a 
národnosť.
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Batoh, expedičné vrecia, malý batoh: Na expedíciu 
odporúčame veľkoobjemový batoh s možnosťou prichytenia 
a pripevnenia množstva vecí, obsluhovateľný aj v rukaviciach 
a aspoň jeden expedičný vak na veci do saní.
Stany: Mali by mať zlepšené kotvenie priamo na konštrukciu, 
silikónom upravené spoje duralových tyčí (schopnosť 
manipulácie až do -50°C), snehové goliere po celom obvode 
stanu, predĺžené 43 cm snehové kotviace kolíky a pridané 
odkladacie priestory v interiéri. Je dobré mať aspoň jeden 
záložný stan. Tiež odporúčame 1 – 2 snehové kotvy dlhé 80 – 
100 cm s otvormi na 1 stan.
Karimatka: Odporúčam jednu hrubú z nenasiakavej peny 
alebo samonafukovačku, resp. aj dve, jednu obyčajnú a jednu  
samonafukovačku.
Spacák: Poctivý značkový a overený, dostatočne veľký 
páperový spacák do najnižších teplôt s priestorom na 
uskladnenie častí oblečenia, vody a nejakých potravín v noci 
počas spánku.
Obuv: Expedičné duplexové topánky, prípadne aj expedičné 
(overbootové) návleky, náhradná obuv (ľahšie expedičné 
topánky alebo vysokohorské vibramy alebo skialpové topánky).
Páperový komplet: Expedičná páperová bunda a nohavice 
alebo overal s možnosťou vykonávania potreby bez 
vyzliekania, páperové rukavice, páperové papučky do stanu.
Rukavice: Viac vrstiev, tenké zatepľujúce rukavice, 
napr. powerstretch alebo niečo podobné – aj 2 páry, 
windstoperové rukavice na manipuláciu s materiálom, pevné 
expedičné „texové“ rukavice a páperové rukavice, všetky s 
možnosťou uchytenia na zápästie.
Spodná bielizeň: Spodky a tričko alebo rolák s dlhým 
rukávom najvyššej tepelnej kategórie – min. 2 páry, prípadne 
overal s možnosťou vykonávania potreby, tričiek aj viac, 5-7 ks 
slipov.
Vrstvový systém: Tenšie a hrubšie flísové, powerstretchové 
a iné vrstvy, tiež hrubý polartec alebo windstopper, skôr 
viac tenších vrstiev, všetko musí do seba zapadať a pasovať 
jedno na druhé – treba vyskúšať ešte doma, pozor na 
pohyblivosť a dobré odvetrávanie, membránová bunda s 
dobrou kapucňou a nohavice bez obmedzenia pohyblivosti, 
najlepšie s možnosťou odvetrávania a vykonávania potreby 
bez vyzliekania.
Organizér: Sieťovinové vrece na veci v stane; veľmi sa nám 
osvedčilo, vídíte do neho a všetko je pohromade.
Čiapka, kukla: veľmi dôležité! Odporúčame minimálne 
dve  osvedčené čiapky a dobrú kuklu, v ktorej sa dá dýchať, 
prípadne konzumovať strava. Dôležitá je ochrana nosa, môže 
byť aj maska ale musí sedieť a nesmie obmedzovať.
Ponožky: Vzhľadom na kvalitu topánok zvoľte kvalitu 
ponožiek, treba niekoľko párov, aby boli každý deň na 
výmenu a časový priestor na dosušenie.
Okuliare: Jedny klasické horské s dokonalým krytím očí 
kategórie 4, jeden až dva páry. Horolezecké (lyžiarske) s 
kategóriou 4, resp. s pohyblivou kategóriou 2-4, nesmú byť 
veľmi tmavé pretože vo „white out-e“ by boli nanič, skôr so 
svetlejšími sklami. Vyskúšajte ich, nesmú sa rosiť!
Ďalšie veci: Hygienické (chirurgické rukavice), šiltovka, 
bufka, dobrá overená čelovka s náhradnými baterkami – 
potrebná len v stane (aj v noci je tam svetlo), zatvárací nôž, 
kniha, mp3 prehrávač, karty, obal na špinavé veci, hygienické 
potreby (minikefka, minipasta, vlhčené handričky, malé 
zrkadlo, ...), nepremokavé obaly, štítky s logom expedície a 
menom, buzola, prípadne GPS, výškomer alebo hodinky s 
výškomerom, píšťalka, zápisník, pero, tampóny do uší (pre 
lepší spánok vo víchrici), fotoaparát, kamera, náhradné 
baterky a tepelne izolačné púzdro na baterky.

Teleskopické palice: Spoje na paličkách zvyknú zamŕzať a 
je problém s ich manipuláciou, nový systém Black diamond s 
pákovým mechanizmom sa v zimných podmienkach osvedčil 
lepšie.
Čakany: Jeden až dva kusy,  50 – 65 cm klasický turistický 
oceľový čakan s dobrým uchytením pútka na ruku, najlepšie 
pripevneným k hlavici čakanu, bez zbytočných gumených 
bandáží na tele čakanu. Hlavicu čakanu okrem hrotu oblepiť 
páskou, v mraze sa zvykne rukavica lepiť na oceľovú časť.
Mačky: Klasické 12-hrotové turistické (alebo rámové) oceľové 
rýchloupínacie mačky s dobrou manipuláciou aj v rukavici a s 
ochranou proti lepeniu snehu.
Úväz: Odporúčame celotelový úväz, pre lepšie rozloženie 
hmotnosti počas ťahania saní. Lepšie zachytí prípadný pád 
do trhliny „na ťažko“ s batohom a saňami. Kombinovaný 
sedací a prsný úväz je tiež možný, ale je s ním v mraze ťažšia 
manipulácia. Pozor na to, aby sa dal obopnúť cez kompletný 
odev.
Prilba: Horolezecká certifikovaná prilba, dostatočne veľká, 
aby sa do nej zmestila čapica a dostatočne malá, aby sa 
vtesnala pod kapucňu.
Karabíny a ďalší lezecký materiál: Tri až štyri kusy HMS 
karabíny, 2 x tiblock blokant s tenkou šnúrkou, 1 - 2 ks ručný 
blokant so slučkou, osma alebo iná zlaňovacia pomôcka, 
kladka, šité alebo zviazané slučky (rôzne dĺžky) 3 – 4 ks, 
prusíková šnúra najlepšie 5 mm: 2 – 3 ks trojmetrovej dĺžky a 
ďalších cca 8 – 10 m na naviazanie saní a prípadnú záchrannú 
akciu, 2 – 3 ľadovcové skrutky, snehová kotva.
Laná: Dlhé laná pre lanové družstvá, 4 – 5 ks.
Vysielačky, satelitný telefón: Viacero vysielačiek na 
dorozumievanie sa členov tímu, tiež CB vysielačku alebo 
satelitný telefón na zisťovanie správ o počasí a  prípadnú 
záchrannú akciu.
Variče, varenie, nádoby na vodu: Na Denali sa odporúčajú 
predovšetkým benzínové variče, pri letisku na ľadovci sa 
dá vopred objednať plyn, zhruba pol litra na osobu a deň. 
Väčšina expedícií máva s varičmi problém, preto musia 
byť osvedčené aj s opravnou sadou a fľašou na benzín. 
Nám fungovali aj najnovšie kartušové variče, v Talkeetne 
sa dajú zohnať isobutánové náplne, ich letecký transfer na 
ľadovec je možný. K varičom je potrebné mať aj závetrie. 
Na zapaľovanie je najlepšie kresadlo a pre istotu zápalky v 
nepremokavom obale. Zoberte si dva ešusy na osobu (väčší 
a menší) s možnosťou obsluhy aj v rukaviciach, najlepšie 
hliníkový alebo taký, v ktorom sa dá dobre roztápať sneh. Na 
vodu odporúčame fľaše Nalgene s veľkým hrdlom 1 – 2 ks na 
osobu aj s termopúzdrom a 1 – 2 nerezové vákuové termosky 
s obsahom 1 – 1,5 l so šraubovacím uzáverom (žiadny 
pretláčací mechanizmus!), 1 – 2 ks lyžica, termopodložka 
alebo izolačná podložka pod kartušový varič
Opravná sada: Ku všetkým technickejším veciam 
potrebujeme opravnú sadu, tiež „šitíčko“, zapínacie špendlíky, 
dobrý je multifunkčný nôž (typ Letherman a pod.)
Lavínová výbava: Pieps, lavínová sonda, dobrá plechová 
teleskopická lavínová lopata (nesmie mať zúbkatú „čepeľ“, 
aby nedošlo k poškodeniu stanov – nutné prebrúsiť pred 
odletom!)
Snežná píla: Tri až štyri kusy na expedíciu.
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