Expedice míří na panenský vrchol
Ústí nad Labem · Nepálská vláda
n3dě1i1a horolezdlm k padesátému
Vyfotí výs tupu na nejv)'Ui horu
svěla Mount Everest mil ý d:1rek zru~ila zákaz lézt nn ně které hory.
který v malém král ovství pod Hi·
mahljcm léta platil. Milov níci hor
mlljl !nnci vystoupat na vrcholy.
jichž se ještě nikdy nedotkla lidská
noha.
Využívá loho i česká expedice.
].:Icnl se vydala na 7038 metrů vyso.ký Gyajikang. Jejím vedoucím je
Kllre! PlechlK! z ústi nad Labem.
Výprava v těchto dnech pomalu
mlH do lákladnlho tábora. na VTcho l by první horolezci

měli

vyStou-

pit plibližnč 1.3 deset dni.
.. Ke zorganizováni expedice ruč
vypro\'okovali stati pfátclé. jež se
mnou už v Neplilu byli na šcsti,isícovkkh. Pti l oňské návštěvě tamního ministcrsl\'1l pro spon jsem zjistil. že v nabldce jsou i panenské vrchoy'" fikli PlechllČ.
JlIok pllodlllo Hllba pnhě na GyachlkllllJl?
Loni IU působila belgicko-holandská c~pedice, která ale dosáhla jen
Výšky 6250 metrů. Pak ji zaslUvil
sníh. V Němec k ém alpském spolku
v Mni chově jsem si potvrdil. že nn
vrcholu nikdo nebyl.
V malt rl álcch o expedici pBele: .,3.
II . úklid IlIboHU (polidil rolodokumentaci!)"'. " roI!? To není samoztejmost?
Hory se ělm dál víc 7.anl\šeji od·
padky. V základním lábofe pod E\'e-

KAREL PLECHAe. ·31. 3. 1934. Horolez.ec. cellol'altl a I')'nil:aj{cf
f%gru! Nyn( \'cdt ltsKtm txptdici,w 7038 me/nI vysOJ.)l l'rchol Gyaclli.
kltng \' Nepdlll.
.·OTO: M,\fA -IV"'''A LHOTSKÁ
restem si mó1ete dát lahvové ph'o.
jenže lahve odsud nikdo neodnáSl
zpálky. E~pedice sice platí zálohu
na to. že všcchn y odpadky snesou,
nikdo ale ueuhlfdá, co kdo naháže
do ledovcových trhlin. To mi vadí
mimo jiné i proto. že se léla zabývám ekologii.
Jak na 10 ledy jdele \1'. aby po ds"
honich nic nedlstalo?
Poneseme jen sukné jídlo v lehkých obalech. fádné konzervy. To,
co nesnlme, přineseme nazpátek.

Kromě

osvětu

toho se budeme snažit

dě l at

i mezi mlstnimi. Rada provo-

zovatelů

malých hotýlkó by mohla
sice nechat snést odpad do údoU,
ale nedělaj! to. protože 10 stoji penl7.c. Mlslo toho jej potajmu vyhazuji.
Co budete ".lb« při výstu pu jiSl?
Vezeme s sebou bě'.né polévky v
sáčku , mléčnou vý'ivu, bramborovou kaJi. uzeniny a suknky.
Se\'crnf stěna Gyajilumgu. kudy budtte vyslu po"at, vypadá na snímk u
impolJlntně· strmé looo\'é a sněho--

"é snizy. ph1r.rj sUon. J akou na ni
IllÚle tuktiku?
Nejp .....e uděláme pnizkum a budeme se aklimatizovat. Polezeme toliž bez kysliku. POSlavlme n ěkolik
"ýškových láboru a pak ti. co nn
lom budou psychicky a fyzicky nejlépe. zkusl vylézt na vrchol.
Prof JSle neZl'olili alpský slyl - Ud·
né "bory a Y)'náškY,jen s batohem
sf na vrTbol?
Alpský Slyl není pro W.dtho. \.~.
šinou na něj mají jen ~pičko,,1 hoTOlezci. Id a moji kolegové jsme už.
star~í. ml adší lidé v naU e~pedici
1.ase nemajl tolik zkuknostl.
Na kolik vál rylet Y)'jdt?
Povolení k výstupu na kopec SlOji pro celou skupinu 3800 dolaru.
Be lgičany slála celd akce 118700
korun na jednoho bez letenek. My
se snlž!mc šetřit, nebude me mít ani
kuchale. Náklady na jednoho vyjdou na 56 tisic korun plus 25 tisic
za letenku.
Chystále St' vy sám nll \'rThol?
Abych se pokoukl o vrchol mezi
prvnimi je moji po\'innOSli jako
Aéffl expedice, Záleží na lom,jak budOll hVězdy a bohové nukloněni a
jak se budu dlit. I když · pfiSti rok
mi bude scdmdesdl, tak by "sed mi č·
ka" byla pěkným dw-kem.
Jak jsle na rypn&VIl ln!oo\l8l?
Do Nepdlu jezdím pravidelně.
tak1:e fytičku si udržuji i I!mito výpravami. Kromě toho jezdím na
kole a lezu po skalách. I s man'.cl·
FlLlP KRl VlNKA
kou.

