nepalský himaláj - dhaulagiri - 8,167m

Projekt SKI 8167

>> výzva
-

v malém týmu amatérských horolezců a skialpinistů

-

vystoupit na Dhaulagiri, sedmou nejvyšší horu světa

-

bez pomoci výškových nosičů a umělého kyslíku

-

realizovat světový prvosjezd této hory na lyžích severovýchodní hranou

-

a dosáhnout tak slyžování nejdelší souvislé linie na světě

-

celou akci zdokumentovat a přiblížit odborné i laické veřejnosti prostřednictvím
TV, rádia a internetu

-

a ukázat tak, že i v současnosti se dá podniknout skutečné dobrodružství a
dosáhnout náročného cíle v malém týmu sehraných amatérů
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>> projekt
Po objevu v roce 1808 byla Dhaulagiri dlouho považována za nejvyšší horu světa. O 30 let
později Dhaulagiri připravila o výškový rekord Kančendženga, v dalších letech „přerostlo“
tuto horu ještě dalších pět vrcholů.
Jeden primát však stále 8 167 vysoký krasavec ležící v Nepálu severozápadně od Pokhary
drží – žádný vrchol se nepyšní tak vysokým převýšením svého okolí jako Dhaulagiri.
V překladu „Bílá hora“ převyšuje údolí řeky Kali Gandaki o neuvěřitelných 7 000 metrů jen na
vzdálenosti 30kilometrů, co se týče tohoto rozdílu je Dhaulagiri bezkonkurenčně nejvyšší
horou na světě. O tom svědčí i výškové převýšení ze základního tábora (4,590m) na vrchol
(8,167m) tj. skoro 3,5km.
Právě tento výškový rozdíl a strmá linie SV hrany dělá z Dhaulagiri jednu z největších
výzev himalájského extrémního lyžování současnosti. Jedná se o nejdelší
slyžovatelnou linii na světě, které se v obtížnosti vyrovnají jen dosud neúspěšné pokusy
o slyžování Hornbeinova kuloáru na Everestu či kuloáru Chamoix na Shishapangme. Svědčí o
tom i 2 neúspěšné pokusy v r. 2007 o její slyžování – Jean Noël Urban a Fredrik Ericsson –
jedni z nejúspěšnějších extrémních lyžařů současnosti.
> cíl výpravy
- cílem malé amatérské výpravy bude pokusit se o výstup a následně světový prvosjezd
Dhaulagiri SV hranou („normálkou“)
- unikátnost projektu vidíme ve vytýčení náročného cíle světové úrovně a jeho realizaci
týmem amatérských sportovců – v době komercionalizace výstupů ve velehorách to
vnímáme jako návrat ke „kořenům“, pokus o velkou věc poctivým způsobem
> priority v pořadí důležitosti
- bezpečný návrat domů všech členů expedice ve zdraví
- dosáhnout vrcholu dhaulagiri a realizovat její světový prvosjezd
- dokumentace celé akce a prezentace sponzorů prostřednictvím TV, rádia a internetu
> rizika
-

kombinace těžkého výstupu a sjezdu na lyžích v extrémní výšce a nedostatku kyslíku

-

objektivní nebezpečí v podobě lavinózního terénu a nestabilního počasí

> „no O2“
- náš projekt bude realizován bez pomoci umělého kyslíku a výškových šerpů
> načasování
- načasování našeho projektu je jaro 2009, konkrétně duben a květen
- v rámci aklimatizace by účastníci absolvovali Annapurna trek s variantním výstupem na
některou z trekových šestitisícovek v okolí
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>> historie sjezdu 8000-tisícovek*
Dhaulagiri 8167 m – dosud nesjeto
- 2007 pokus o SV hranu Jean Noël URBAN (sjezdy: Cho Oju, Shisha Pangma, Gasherbrum II,
pokus o slyžování Everestu, zahynul při pádu do trhliny letos v červnu na GI)
- 2007 pokus o SV hranu Fredrik Ericsson (sjezdy: Shisha Pangma, Gasherbrum II)
Mount Everest 8848 m
- Davo Karničar 7.10.2000 klasickou cestou přes Jižní sedlo (jediný souvislý sjezd (Everestu)
- Severní normálka sjety po částech, ale ne vcelku (např. 1996 Hans Kammerlander, 2006 Thomas
Olsson a Tormod Granhein)
- Velká výzva do budoucna Hornbein kuloár (2 nezávislé pokusy - Marco Siffredi 2002 a Stephen
Koch, oba snowboard, oba aktéři při pokusech zahynuli)
Cho Oyu 8201 m
- Flavio Spazzadeschi a Lino Zanisjeto, 1988, od té doby sjeto vícekrát např. 2004 Thomas Olsson
- Vladimír Smrž 5.10.2000 normální cesta – první český sjezd osmitisícovky
Manaslu 8163 m
- J.Millinger, P.Wörgotter 1981
Annapurna 8091 m
- Y.Morin 1979 normální cesta z výšky 8050 m do 6000 m
- v roce 2008 neúspěšný pokus Američanů o sjezd Annapurny IV
Gasherbrum I 8068 m
- Sylvian Saudan 1982 normální cesta, od té doby sjeto vícekrát
Gasherbrum II 8034 m
- W.Pasquier, P.Bournat 1984 normální cesta, od té doby sjeto vícekrát
Shisha Pangma 8027 m
- Michl Dacher 1980, 2004 Fredrik Ericsson
- 2005 částečný sjezd kuloáru Chamoix z výšky 7,500m Emilio Previtali
- 2005 částečný sjezd kuloáru Hinkes, Marc Newcomb
K2 8611 m – dosud nesjeto
- v roce 2007 sjel z jiho-jihovýchodního žebra K2 na lyžích z výšky 6200m člen Sulovského výpravy

Josef Lukáš
-

2008 pokus americké výpravy o sjezd, skončilo pádem jednoho člena výpravy při aklimatizačním
tréninku na sousedním Broad Peaku

Makalu 8481 m – dosud nesjeto
- Údajný francouzský pokus o sjezd, ne ze samotného vrcholu, cca před 10 lety 2008
Nanga Parbat 8125 m – dosud nesjeto
- 1990, Hans Kammerlander a Diego Wellig, sjezd ze severního vrcholku (8,070m) Diamírskou
stěnou Kinshofferovou cestou
- 2007 Jean Noël URBAN neúspěšný pokus o sjezd Diamírskou stěnou Kinshofferovou cestou
- 2008, Luis Stitzinger, Diamírskou stěnou Kinshofferovou cestou, ne z vrcholu
Broad Peak 8047 m – podle dostupných informací dosud nesjeto
Kangchenjunga 8598 m – dosud nesjeto
- pokus Švéda Fredrika Ericssona a Nora Jörgena Aamota na podzim 2008
Lhotse 8501 m – dosud nesjeto

*

Zkompilováno podle informací dostupmých na webu, zejména www.robin.horolezci.cz a
www.mounteverest.net
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>> tým
> david fojtík (1973)
David pracuje v poradenské a vzdělávací firmě Develor. Aktivně
sportuje od mládí, věnoval se lyžování, později cyklistice.
Horolezectví a skialpinismus je pro něj koníčkem, věnuje se mu
pouze amatérsky.
Doposud největším úspěchem ve velehorách bylo zdolání Mt
McKinley (2001) a Mt Everestu (2006). Na expedici by si chtěl
splnit svůj sen a tím je sjetí 8000-ky na lyžích.

pavla pilchová (1975)
Pavla pracuje jako farmaceutický reprezentant společnosti BerlinChemie. Hory jsou její velkou vášní a tráví v nich většinu svého
volného času v létě i v zimě. Leze na skále, v ledu i mixech, lyžuje
a chodí na skialpech.
Mezi její nejvýznamnější akce patří výstup na Pik Korženěvsky a
pokus o Pik Komunismu (2006), dále pak průstup Bezenskou
stěnou na SV Džangitau na Kavkaze (2007). Za lezením vysokých
kopců byla také v Andách. Dále absolvovala mnoho výstupů
v Alpských stěnách jak v létě tak v zimě. Dhaulagiri je pro ní
splněním jednoho životního snu.
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>> sponzoři expedice

Město
Nový Jičín

Lékárna U slunce, Štětí
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