
Soutìž expedic. Na táboøe se setkalo šest expedic, každá se šesti
èleny. Jejich cílem bylo zdolat co nejvìtší poèet osmitisícovek
v poøadí od „nejnižších“ po ty nejvyšší. Do soutìže se
zapoèítávaly body ze soutìží celých expedic, body jednotlivcù
poèítané v rámci vìkových skupin i body ze speciálních úkolù
v jednotlivých odbornostech. Každá hora byla zlezena ziskem
tolika bodù, kolik èiní její výška v metrech.
Soutìž jednotlivcù. V rámci tøí vìkových kategorií bylo opìt
cílem získat co nejvíce bodù ve všech možných soutìžích.
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Hillaryho výšvih. Dvanáctimetrový kamenný stupeò
pod vrcholem Mount Everestu. Prvnì ho zlezl Edmund
Hillary. Náš 227 cm vysoký výšvih muselo pøekonat celé
družstvo.
K2 – Èogori. Expedièní horolezectví. Rok 1954,
Italská expedice. Cesta po moøi, po pevninì, pak je
náklad rozdìlen po 25–30 kg mezi pìt set nosièù. Je
tøeba zajistit pro nì jídlo. Aby bylo možné péct placky
èapáti (prakticky jedinou stravu nosièù), je tøeba
zorganizovat dopravu døeva, tedy najmout daších 150
nosièù. – Naši nosièi pøenášeli náklad 12 minut. Ti
nejlepší  omdlévali vyèerpáním. Tak to má být.



Ïáblova vìž. Vìž ze znìlcových sloupcù ve státì Mount Vinson. Nejvyšší horu Antarktidy jsme podle
Wyoming. Vytvoøili jsme tuto zbrusu novou lezeckou použitých pøepravek pøekøtili na Mount Samson.
pøekážku z kartonových rour.

Ledopád Khumbu – pøemostìní trhliny. V horní tøetinì
ledopádu jsou ohromné propasti – ètyøicet, padesát, 
šedesát metrù hluboké a poøád se tam nìco bortí…



Yosemity – El Capitan. Šedivá skalní stìna vysoká pøes
1 000 m.
Høeben nenávratna. Skalní høeben na Mount
McKinley, Denali, nejvyšší hoøe Severní Ameriky. Ten
náš se lezl ve výšce stylem komandos.
Cerro Torre – cesta po nýtech. Strmé žulové skály
Patagonie, nejjižnìjšího cípu jižní Ameriky. Oblast
cha rak te r i s t i cká  s t á lými  s i lnými  vì t r y .
Nejnepøístupnìjším vrcholem oblasti je Cerro Torre –
výkøik z kamene (3 128 m). Prvnì jej zlezli Cesare
Maestri a Toni Egger (zvládnul by to každý horolezec,
který kašle na to, jestli to pøežije). Maestri pak
uskuteènil zimní prvovýstup, na který si s sebou vzal
kompresor na vrtání dìr pro nýty.



Baffinùv ostrov – ponorková nemoc. Týdny jsme lezli
po svislé nebo pøevislé skále. Po více než mìsíci jsme ve
své slabosti byli spojeni jako siamská trojèata. V té dobì
jsem si èasto øíkal: „Kterého partnera bych mìl zabít
jako prvního?“

Vytvoøili jsme na slunci šest netopýøích stanù a celé
expedice se do nich musely vmìstnat. Na jednu hodinu.
Co ze stanù vystrèili „vzala lavina“ a muselo to být
pozdìji vykoupeno. Konèetiny vystrèené ze stanu
„omrzly“, byly oznaèeny a pøes obìd byly znehybnìny.
Ozvalo se i skandování: „Šikana!“ Nebo „Narvat sem
vedoucí! Vèetnì Šamana!“ (JR, 198 cm, 105 kg).

Obìti hor. Jedna tváø horolezectví je tváø úchvatných
pøírodních scenérií, krásných sportovních výkonù, tváø
úspìchù èlovìka. Druhá tváø je tváøí smrti. Od roku 1953
vystoupilo na vrchol Mount Everestu pøes 1 200 lidí. A
175 jich tam zahynulo. To je pøibližnì na deset lidí jeden
až dva mrtví, kteøí se nevrátí. To je strašné.

I o tom jsme si u ohnì povídali. A pak odcházeli
horolezci jeden po druhém s baterkami na vyznaèenou
trasu v louce, kde byly na kùlech bílé køíže a na každém
z nich jméno a místo, kde ten který horolezec zahynul.



Pìkná pøekážka „povolená uzda. Tìsnì nad zemí to není
zas až takový problém. Lano zásadnì nebereme do
zubù! V pøípadì pádu jdou zuby s sebou ;.

Veškeré lezení na táboøe jsme obstarali s využitím
lanových pøekážek. Abychom si ale také sáhli na
opravdickou skálu, vystrojili nám Jíra Matucha s Emilem
Èervenkou cestu na skalách na vrcholku Kleti, kam jsme
se jeden den vypravili. 



Milá maminko.

Je tady hezky, už pro mì

jezdit nemusíš. Sice se mi po

tobì hroznì stýská, ale òák to

tady vydržím. Poøád tady po

nìèem šplháme. Máme tady tu

hroznou …, která lže a neuklízí

si vìci. Takže po ní poøád

musíme uklízet. Mìj se hezky

Na základì vyhlášení
podmínek IX. roèníku
reklamní soutìže autorù
etapových her našeho
nakladatelství byla Vaše
e t a p o v á  h r a
„Osmitisícovky“ 

  vyhodnocena na 1. místì.

Koneèná tabulka je ovšem pouze vrcholem ledovce.
Bodù, které je tøeba ze všech soutìží spoèítat…


