história
V roku 1971 sa slovenským horolezcom Ivanovi Fialovi a Michalovi Orolinovi podarilo ako
prvým z Československa vystúpiť na vrchol osemtisícovky. Bola to Nanga Parbat, vysoká
8125 m, ktorú expedične zdolali Buhlovou cestou. Tejto úspešnej expedícii predchádzala
výprava v roku 1969. Najvyšším bodom, ktorý sa horolezcom podarilo vtedy dosiahnuť
bolo severné rebro Rakiotského štítu vo výške 6950 metrov.

Tatranská expedícia Himaláje 1969 / Vysoké Tatry

pripravil: Peter Hámorfoto: Ivan Fiala(if), archív Ivan Gálfy(aig), Michal Orolin(mo), Ivan Urbanovič(iu)

Úspešný rok 1967 sa pomaly končí a v hoteli Grand sedí pri stole partia chlapov z Horskej služby, Arno Puškáš, Jožo Koršala, Ivan
Urbanovič a Ivan Gálfy, spolu s prevádzkarom hotela Zdenom Vaškom. Všetkých spája
členstvo v dobre fungujúcom horolezeckom
oddiele JAMES Starý Smokovec. Popíjajú
koňak a rozprávajú sa o horách. Trochu spomínajú, trochu bilancujú, ale hlavne vymýšľajú, čo ďalej. Po návrate z úspešnej výpravy
do Hindúkušu sú plní elánu, no telovýchova
ďalšiu štátnu expedíciu do vysokých hôr nechystá. Slovo dalo slovo a nakoniec sa rozhodnú zobrať veci do vlastných rúk: „Zorganizujeme vlastnú, tatranskú, expedíciu do
Himalájí.“
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Tak kam to bude?

Nezostalo iba pri barových rečiach a v januári
1968 sa začalo s prípravami. Keďže nepálske
hory boli pre našich horolezcov veľmi drahé, museli sa rozhodnúť pre niektorú z piatich pakistanských osemtisícoviek. Navyše

v Pakistane už mali nejaké kontakty z predchádzajúcich expedícií, čo pri rozhodovaní
tiež zohralo svoju rolu. Voľba nakoniec padla
na 8068 metrov vysoký Gasherbrum I, známy aj ako Hidden Peak. Československý veľvyslanec, doktor Ladislav Vacata, s ktorým
sa chlapci poznali z minuloročnej expedície
do Hindúkušu, mal však informácie, s ktorými pri výbere tohto cieľa nikto nepočítal:
„Hidden Peak leží na hraniciach s Čínou
a pakistanská vláda vám povolenie na výstup
určite nedá. A rovnako môžete zabudnúť aj
na Gašerbrum II, Broad Peak i K2. Jediný
vrchol, kde vám môžem byť nápomocný pri
získaní povolenia je Nanga Parbat.“ Legendárny a obávaný kopec Nanga Parbat, známy
aj ako „Killer Mountain – hora smrti“. Keď
na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe
odovzdali Ivanovi Gálfymu správu o povolení výstupu na Nanga Parbat, oblial ho pot.
Mysľou mu prebehlo všetko, čo sa tu od prvej
expedície Mummeryho v roku 1895 udialo.
Sedem neúspešných pokusov a tridsať dva

stratených životov. Okrem famózneho sólového výstupu Hermanna Buhla v roku 1953
pustila hora na vrchol už iba troch ľudí, keď
sa to v roku 1962, po prelezení Diamírskej
steny, podarilo Tonimu Kinshoferovi, Anderlovi Mannhardtovi a Siegfriedovi Löwovi. Poslednému z nich sa však už dolu zostúpiť nepodarilo. „Prijímate?“ prerušila Ivanove
myšlienky otázka pracovníka ministerstva.
„Aby som mohol podať správu na veľvyslanectvo do Pakistanu.“ „Áno prijímame. Iné
východisko nemáme a chceme osemtisícovku.“ Bolo rozhodnuté. Cieľom prvej slovenskej himalájskej expedície sa tak stala deviata najvyššia hora sveta, 8126 metrov vysoká
Nanga Parbat.

Peniaze, perie aj Tatra

V prvom rade bolo treba všetko znova naplánovať a urobiť rozpočet. Pre človeka, ktorý
sa podobných podujatí už zúčastnil, to nebol až taký problém. Odkiaľ však zohnať
potrebných 800-tisíc korún? Na príprave

50 rokov
od Nanga Parbatu

expedície zo začiatku pracovali traja – Ivan
Gálfy, Ivan Urbanovič a Zdeno Vaško.
Napísali desiatky listov na rôzne podniky
a inštitúcie mobilizovali všetkých svojich
priateľov a známych, ktorí by mohli nejako pomôcť. Keďže sa vo Vysokých Tatrách
práve nakrúcal film Medená veža, rozhodli
sa osloviť aj filmárov a tí nakoniec súhlasili

so spoluprácou. Slovenský film Bratislava
– Koliba zabezpečil dvoch filmárov, ktorí
mali za úlohu zdokumentovať priebeh expedície a do expedičnej pokladne priložil
štvrť milióna korún. Okrem Slovenského
filmu a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky pomohli s financovaním výpravy aj rada Mestského národného
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Účastníci prvej expedícií v roku 1969: Miroslva Jaškovský, Juraj Janovský, Ján
Horan, Juraj Weincziller, Ivan Gálfy, Ivan Urbanovič, Jozef Koršala, Arno Puškáš,
Zdeno Vaško, František Dostál, Miloslav Filip, MIlan Kriššák.(iu)

výboru Vysoké Tatry, Okresný národný výbor Poprad, Krajský národný výbor Košice,
Slovenský výbor ČSTV (Československý
zväz telesnej výchovy a športu) a Vládny výbor pre cestovný ruch v Bratislave. Druhým
vážnym problémom bolo zabezpečenie potravín a horolezeckého výstroja. Veľa vecí
boli ochotní vyrobiť a ušiť v ružomberskom
Fatrane či popradskom Podtatrane, bolo
však treba pozháňať kvalitný materiál. Silón na vrchné oblečenie, súkno na výškové
topánky, či perie do spacákov. Vďaka priateľom, ale aj nezištnej pomoci mnohých, často
úplne neznámych ľudí, sa to celkom darilo.
Vyriešiť sa podarilo aj problém s dopravou,
keď Povereníctvo lesov požičalo expedícii na
päť mesiacov Tatru 138, zakúpenú pre Správu Tatranského národného parku. Do roka
a do dňa od zrodu myšlienky bola známa
aj definitívna zostava. Ivan Gálfy, ako vedúci výpravy, expedičný lekár MUDr. Juraj
Janovský, kameraman Miloslav Filip, produkčný František Dostál a šoféri expedičnej
Tatrovky Miroslav Jaškovský a Ján Horan.
Lezecký tím tvorili Ivan Urbanovič, Arno
Puškáš, Jozef Koršala, Zdeno Vaško, Milan
Kriššák a Juraj Weincziller. Každý mal na
starosti určitý úsek prípravy a dve miestnosti
v dome horskej služby v Starom Smokovci
slúžiace ako expedičný sklad sa pomaly zapĺňali materiálom. Pribudla dokonca aj motorka Cross 90 od Považských strojární, ktorá sa mala používať pri nákupoch a pri ceste

na poštu v pakistanskom Gilgite.

Pohľad z lietadla na Nanga Parbat.(aig)
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história
Presuny

29. marca sa s dvanástimi členmi expedície
prišli do Starého Smokovca rozlúčiť ich priatelia a rodiny a 2. apríla vyrazila zo Smokovca plne naložená „tatrovka“ s dvomi šoférmi,
Horanom a Jaškovským, na osemtisíc kilometrov dlhú cestu cez Maďarsko, Juhosláviu,
Bulharsko, Turecko, Irán, Afganistan do cieľa v Pakistane. Arno Puškáš, ktorý mal byť
tretím členom posádky zostal kvôli chorobe
ešte týždeň doma a letel za nimi do Teheránu. Ostatní členovia výpravy cestovali letecky z Prahy cez Moskvu a Taškent do Kábulu,
kam 17. apríla, iba jeden deň po ich prílete,
dorazila aj „tatrovka“ a odkiaľ už všetci spoločne pokračovali na československú ambasádu v hlavnom meste Pakistanu, Islamabade.
Tu sa k expedícii pripojili ešte dvaja členovia,
styčný dôstojník kapitán Muhammad Rashid
Khán a syn nášho veľvyslanca v Pakistane
Vladimír Vacata, ktorý bol pre výpravu ako
znalec miestnych pomerov a účastník expedície na Tirič Mir veľmi prospešný. Arno Puškáš znovu ochorel a musel zostať v Islamabade, kým sa jeho stav nezlepší. Celá výprava
pokračovala 24. apríla letecky do Gilgitu.
Mali šťastie na počasie a ďalším letom sa ešte
v ten istý deň podarilo do Gilgitu prepraviť
aj 5600 ton expedičného materiálu. V priebehu dvoch týždňov to bol jediný deň, kedy
mohlo lietadlo kvôli zlému počasiu vzlietnuť.
Z Gilgitu pokračovala expedícia na terénnych
autách Bedford údoliami riek Gilgit a Indus
k Rakiotskému mostu, kde je vstup do rovnomenného údolia. Hneď prvý úsek cesty
do dediny Tato vo výške 2300 metrov všetkých prekvapil svojou náročnosťou. Po problémoch s nosičmi, ktorí odmietli pomáhať
pri vynášaní materiálu do základného tábora
bol na Rozprávkovej lúke postavený dočasný
tábor. Súčasne s vynáškami urobili horolezci aj prieskum cesty na miesto základného
tábora, ktoré bolo vybrané na základe fotografií z predchádzajúcich výprav pod Veľkou
3. tábor.(aig)
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Členovia expedície Nanga Parbat 1971, zľava: Mirek Jaškovský, Gejza Haak, Bohuš Kosmák, Ivan Gálfy,
Jožo Psotka, Martin Mladoň, Jožo Koršala, stredný rad: Ivan Dieška, Ľudo Záhoranský, Ivan Fiala, Milo Filip,
Mišo Orolin, dole: Milan Kriššák, kpt. Zakir, Fero Dostál, Ivan Urbanovič, Arno Puškáš.(aig)

morénou, neďaleko hrobu nemeckého horolezca Alfreda Drexela, ktorý zomrel v roku
1934 v treťom tábore na zápal pľúc.

Konečne pod horou

Na mieste základného tábora vo výške
4000 metrov ležala dvojmetrová vrstva snehu, v ktorej bolo treba kopať jamy pre stany
a prešľapávať chodníky pre nosičov. Konečne,
9. mája bol postavený prvý stan základného
tábora a o deň neskôr založila prieskumná
skupina na Veľkej moréne vo výške 4500 metrov tábor číslo jedna. 12. mája priletel za expedíciou Arno Puškáš a s ním na päťdňovú návštevu aj náš veľvyslanec Vacata spolu
s belgickým veľvyslancom Bayensom. Ďalším
hosťom, ktorý dorazil do základného tábora
bol František Mrázik, náčelník Horskej služby Československého zväzu telesnej výchovy

na Slovensku a predseda Rady celoštátnej
horskej služby v Československu. Ako Tatranec prišiel vlastne medzi svojich a na chvíľu
sa zapojil do expedičného diania. 18. mája,
po definitívnom dobudovaní základného tábora, boli spomedzi miestnych Tatovčanov
vybratí šiesti výškoví nosiči. Spolu so sirdarom Šukurom Rahmadom a kuchárom Karimom Khánom, zostali s expedíciou Nabi,
Mamtaz, Šukur Ahmad, Gaza Khán, Šarif
a Abdul Lafar. Napriek zlému počasiu a častému sneženiu sa podarilo 25. mája postaviť
vo výške 5250 metrov druhý tábor, ktorý však
bol po týždni presunutý, kvôli nebezpečným
serakom Rakiotského ľadopádu. Ďalšia cesta
nahor viedla labyrintom druhého ľadopádu,
kde boli mnohé úseky ohrozované lavínami.
Za ľadopádom, na veľkom plató pod Rakiotským štítom vo výške 6120 metrov, postavili
horolezci 30. mája dôležitý tretí tábor, ktorý
mal byť predsunutou základňou pre výstup
na vrchol. Kvôli veľkému, týždeň trvajúcemu sneženiu ho však museli nakoniec opustiť
a v jeho zásobovaní sa mohlo pokračovať až
10. júna. O šesť dní neskôr bol v Rakiotskom
sedle, vo výške 6690 metrov postavený štvrtý
tábor, odkiaľ viedla cesta na Rakiotský štít
a ďalej k Murínovej hlave, na miesto piateho
tábora. 18. júna sa podarilo zabezpečiť fixnými lanami 350 metrový úsek v stene Rakiotského štítu a otvoriť tak cestu k vrcholu. Tá
bola naplánovaná na štyri dni. 19. mája mal
podporný tím v zložení Gálfy, Weincziller,
Jaškovský a filmári Dostál s Filipom postaviť
piaty tábor, do ktorého by ešte v ten istý deň
večer prišlo vrcholové družstvo. Nasledujúci deň tento tím, v ktorom boli Koršala, 
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Pomocný tábor za Rozprávkovou lúkou vo výške
asi 3400 m. V pozadí masív Nanga Parbat.(iu)
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Kriššák a Urbanovič vystúpiť do Strieborného sedla, prenocovať tam a 21. júna sa pokúsiť
o výstup na vrchol.

Sneží a sneží

Skutočnosť však bola iná. Začalo snežiť
a snežilo týždeň. V snahe nestratiť ani deň
prípadného dobrého počasia sa horolezci
rozhodli vydržať v treťom tábore, počkať na
zlepšenie počasia a znova sa pokúsiť o výstup
na vrchol. 26. júna sa počasie začalo konečne
zlepšovať. Bolo však treba aspoň deň – dva
počkať, kým popadajú lavíny z čerstvého snehu a potom znovu preraziť stopu do štvrtého tábora. Nakoniec sa to aj napriek veľkému
lavínovému nebezpečenstvu podarilo Gálfyho skupine 28. júna. Tábor našli zasypaný snehom, trčali iba vrcholky stanov. Opäť
začalo snežiť a tak sa horolezci rozhodli zostúpiť naspäť do tretieho tábora. „To čo sme
niesli nahor, sme zniesli zas naspäť. Viac sme
nevládali,“ spomína si na výstup Ivan Gálfy. „Hore tak zostalo celé vybavenie štvorky
a veci pre piaty tábor. Aj cestou nadol sme si
museli odznovu prešľapávať stopu.“ Pakistanský rozhlas, ktorý pre expedíciu denne vysielal aktuálne správy o počasí už niekoľko dní
upozorňoval na blížiaci sa monzún a keďže
do konca júna nebola žiadna šanca na zlepšenie počasia, začalo sa 1. júla z likvidáciou
táborov a 3. júla expedícia definitívne opustila základný tábor. Najvyšším bodom, ktorý
sa horolezcom podarilo dosiahnuť tak zostalo severné rebro Rakiotského štítu vo výške
6950 metrov nad morom. Po komplikáciách
s transportom batožín, ktoré sa kvôli zlému
počasiu dostali do Gilgitu až o týždeň neskôr
sa všetci spoločne vydali na spiatočnú cestu
expedičnou tatrovkou cez Afganistan, Irán,
Irak, Sýriu, Libanon, Turecko, Bulharsko,
Rumunsko a Maďarsko na Slovensko.

Sklamanie alebo cenná
skúsenosť?
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Prvej československej himalájskej expedícii sa
na vrchol Nanga Parbatu vystúpiť nepodarilo. „Báli sme sa, kto nám poumýva hlavu, čo
bude,“ približuje svoje pocity vedúci expedície, Ivan Gálfy. „Jeden novinár dokonca napísal, že čo všetko mohli mať pracujúci za peniaze, ktoré táto expedícia stála. Boli však aj
takí, ktorí povedali: Chlapci, keď tam skrachovalo toľko nemeckých expedícií, čo ste si
mysleli, že vám to vyjde hneď na prvý raz?“
Nuž bola táto výprava skutočne neúspešná
a bolo treba na ňu čo najskôr zabudnúť? Určite nie. Naopak. Je veľmi dôležité poučiť sa
z neúspechov. Osemtisícové vrcholy si takmer
vždy vyberajú nováčikovskú daň a tú zaplatili
i Tatranci pri svojom prvom himalájskom pokuse. O to väčšie však budú ich šance pri ďalších expedíciách na najvyššie vrcholy sveta.

II. Čs. expedícia Nanga Parbat 1971

U

behli dva roky. Množstvo divákov, príbuzných a známych zaplnilo parkovisko i cestu pred Domom horskej služby
v Starom Smokovci. Je 10. apríla a šampanské
pomaly steká po kapote expedičnej tatrovky.
Všetci sledujú Ivana Gálfyho a jeho barbarský rituál s presvedčením, že víno spoľahlivo
spláchne všetko zlé, čo by v najbližších mesiacoch mohlo našich horolezcov postretnúť.
Ešte dúšok bubliniek na rozlúčku, posledné
objatia a autá pomaly vyrážajú z parkoviska.
Čaká ich takmer 5000 kilometrov po súši
a 180 námorných míľ cez Kaspické more na
ceste k vysnívanej hore, ktorá im takmer dva
roky neschádzala z mysle a stala sa neoddeliteľnou súčasťou ich životov.
2. výškový tabor.(aig)

Cesta na vrchol začína politikou

Závan akej takej slobody rokov šesťdesiatych
sa definitívne rozplynul v komunistickej realite a vystriedal ho tvrdší režim diktovaný
Sovietskym zväzom. Horolezci sa však vždy
dokázali prispôsobiť akýmkoľvek podmienkam a nájsť si cestu k svojim vysnívaným
vrcholom. Navyše z výborného horolezca
Ivana Gálfyho sa stal rovnako dobrý organizátor a expedičný vedúci, ktorý sa dokázal
v novej situácii veľmi rýchlo zorientovať a využiť všetky dostupné možnosti a kontakty na
prípravu ďalšej himalájskej expedície. Ako
funkcionár horolezeckého zväzu sa stretával
s mnohými dôležitými úradníkmi a sondoval, či bude mať ďalšia expedícia na Nanga

V Rakiotskej stene.(aig)

polovica horolezcov mohla ísť autami a druhá letecky. Veľmi dôležitý bol výber členov
výpravy, keďže vedúci expedície už presne
vedel, čo horolezcov na Nanga Parbat čaká.
„Nechcem tam konfliktných ľudí. Nových
berieme, nech sa učia, ale musí to byť špička.
Len nech tam nie je niekto, kto nevie a nechce vychádzať s ostatnými,“ uvažoval Gálfy.
Nakoniec do Pakistanu odcestovalo šestnásť
členov výpravy. Okrem vedúceho Ivana Gálfyho to bol lekár MUDr. Bohumil Kosmák,
kameramani Miroslav Filip a František Dostál, horolezci Ivan Dieška, Ivan Fiala, Gejza
Haak, Jozef Koršala, Milan Kriššák, Michal

Orolin, Arno Puškáš, Jozef Psotka, Ivan Urbanovič, Ľudovít Záhoranský a „tatrovkári“
Miroslav Jaškovský a Martin Mladoň. Slovenská horolezecká elita a v nej šesť profesionálnych a päť dobrovoľných horských
záchranárov.

Nástrahy na ceste

Prvá, osemčlenná skupina v ktorej boli Fiala, Haak, Jaškovský, Kriššák, Mladoň, Orolin, Puškáš a Záhoranský vyrazila 10. apríla
so Starého Smokovca na dvoch plne naložených autách cez Kyjev, Rostov, Baku, Kaspické more do Iránu a ďalej do Afganistanu. 
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Parbat dostatočnú podporu. Nakoniec, aj
vďaka tomu, že rok 1971 mal byť rokom
okrúhlych výročí, sa podarilo získať oficiálny súhlas od všetkých nadriadených orgánov
a mohlo sa začať s prípravami. V úradníckej
reči tej doby to znelo asi takto: Predsedníctvo Československého horolezeckého zväzu
súhlasilo, aby sa expedícia zorganizovala ako
Slovenská národná expedícia v rámci 50. výročia založenia Komunistickej strany Československa a 50. výročia založenia Slovenskej
horolezeckej organizácie IAMES (v rokoch
1968 – 1990 oficiálny názov Slovenského
horolezeckého spolku, I – idealizmus, A-alpinizmus, M – moralita, E – entuziazmus,
S – solidarita). Následne Predsedníctvo
Ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy poverilo Ústredný výbor
Slovenskej telovýchovnej organizácie a Slovenský horolezecký zväz IAMES organizačným zabezpečením expedície, takže Slovenský horolezecký zväz IAMES zahrnul túto
expedíciu do rámca akcií usporadúvaných
k 50. výročiu založenia IAMESu a organizovaného horolezectva. V skratke to znamenalo, že expedíciu formálne zastrešoval
IAMES, ktorý však reálnymi prípravami poveril horolezecký oddiel v Starom Smokovci,
takže v skutočnosti prebiehala príprava úplne
rovnako, ako v roku 1969. Okrem toho bol
Ivanovi Gálfymu doručený papier, ktorým ho
IAMES poveril vedením expedície, čím prestal byť samozvaným lídrom a stal sa oficiálnym expedičným vedúcim, takže v podstate
tiež žiadna zmena. Dnes sa nám to môže zdať
nepochopiteľné, absurdné a možno aj smiešne, ale vtedy bola taká doba a ak sa horolezci
chceli do najvyšších hôr dostať, museli týmto labyrintom povolení, poverení a potvrdení
nejako prekľučkovať. Okrem formalít sa však
bolo treba venovať aj reálnej príprave expedície. Aj keď sa časť materiálu z prvej expedície
zachovala, bolo ju treba doplniť o výstroj pre
nových členov i výškových nosičov a hlavne
zabezpečiť dopravu ľudí i materiálu. Navyše z Islamabadu ešte stále neprišlo povolenie
na výstup, aj keď oficiálna žiadosť bola podaná prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí už takmer pred rokom. Otázka
povolenia nebola jasná ešte dva mesiace pred
plánovaným odchodom, čo výrazne komplikovalo situáciu, no nakoniec ho pakistanské
úrady predsa len poslali. Podarilo sa vyriešiť
aj dopravu siedmich ton materiálu, keď popradské Pozemné stavby poskytli výprave nákladnú Tatru 138. Komplikovala sa však doprava osôb. Cena leteniek do Kábulu vzrástla
za posledné dva roky takmer štvornásobne
a tak bolo treba nájsť nejaký lacnejší spôsob.
Tento problém pomohla vyriešiť Telovýchovná jednota IAMES Bratislava, keď požičala
expedícii terénne ARO M 461, takže jedna
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Druhá skupina cestovala o týždeň neskôr letecky z Prahy cez Teherán do Kábulu. Pár
kilometrov za afgansko-pakistanskou hranicou sa pre piatich pasažierov terénneho Ara
expedícia takmer skončila. V Afganistane sa
jazdí vpravo, ale v Pakistane vľavo. Ivan Fiala, ktorý práve sedel za volantom na to akosi
pozabudol a pokračoval ďalej po pravej strane. Keď sa v protismere náhle zjavilo nákladné auto zrážke sa už prakticky nedalo zabrániť. Ivan sa intuitívne snažil vyhnúť vpravo,
pakistanský vodič vľavo a obe autá sa do seba
pätnásť metrov od cesty zakliesnili. Fiala
vyletel cez predné okno, Puškáš prednými
dvermi, Kriššák preletel cez bočnú celtovinu a Orolin so Záhoranským ho nasledovali.
Vyzeralo to hrôzostrašne, ale až na Kriššákovo obnovené zranenie panvy všetko dobre
dopadlo a ostatní chlapci si z nehody odniesli
iba pár škrabancov. Horšie bol na tom expedičný „gazík“, ktorý bolo treba na tatrovke
odviezť do opravárenskej dielne a horolezci
sa s ním opäť stretli až pri spiatočnej ceste.
Nakoniec sa 24. apríla obidve skupiny po viac
ako troch týždňoch opäť stretli v Kábule, odkiaľ už spoločne pokračovali do Islamabadu,
V Rakiotskom ľadopáde.(aig)
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kde bol expedícii pridelený styčný dôstojník
kapitán Syed Anwarul Zakir. Dobrý pocit
z toho, že všetko ide opäť podľa plánu však
netrval dlho. Keďže Pakistan bol vo vojnovom stave s Indiou a lietadlá štátnej leteckej
spoločnosti PIA vypomáhali armáde, nebolo
čím preletieť do Gilgitu. Po dlhých rokovaniach sa nakoniec pristúpilo k pozemnému
presunu dvomi nákladnými Bedfordami, po
novovybudovanej ceste údolím rieky Indus.
Najmenej sa z tohto rozhodnutia tešil Mišo
Orolin, ktorý mal ešte v čerstvej pamäti hrôzy minuloročnej cesty touto „Highway“ počas expedície na Haramoš. Aj keď sa vtedy
zaprisahal, že „už nikdy...“, neprešiel ani rok
a opäť mal pred očami ten istý obraz kamarátov neustále zvierajúcich v rukách bočnice,
pripravených kedykoľvek vyskočiť, alebo apaticky ležiacich na bruchu, ani sa nepokúšajúcich zmeniť túto polohu a sledovať krkolomnú jazdu. 8.mája, po trojdňovom trmácaní,
nakoniec všetci šťastne dorazili k Rakiotskému mostu a zložili z áut expedičnú batožinu. Styčný dôstojník však nechcel dovoliť,
aby sa expedícia rozdelila a keďže bolo ešte
treba ísť do Gilgitu za guvernérom, nechali

celý náklad pod dohľadom vojenskej posádky
strážiacej most a pokračovali ďalej do Gilgitu. Všetci si tak mohli užiť ešte aj cestu, ktorú väčšina horolezcov absolvovala pred dvomi
rokmi a porovnať, ako sa za ten čas zmenila.
U guvernéra v Gilgite sa úspešne podarilo vybaviť všetky formality potrebné na vstup do
hôr, najať piatich výškových nosičov z kmeňa Hunza a starým lokálnym autobusom sa
vrátiť naspäť k Rakiotskému mostu, kde sa
okamžite začalo s organizovaním pochodu
do základného tábora. Vedúci expedície musel hneď na začiatku expedície riešiť problémy s výškovými nosičmi a dvoch Hunzov pre
nesplniteľné požiadavky poslal domov už od
Rakiotského mosta. Cestou hore však Gálfy
najal Nabiho, ktorý sa osvedčil ako nosič počas výpravy v roku 1969.

Stany, fixy, tábory

Horolezci opäť stúpali známymi miestami
cez dedinu Tato a Rozprávkovú lúku plní
nádeje a viery, že tentoraz budú úspešnejší.
Osemnásteho mája, na deň presne ako pred
dvoma rokmi, stál na starom mieste pod Veľkou morénou vo výške 3967 metrov základný

Jožo Psotka a Arno Puškáš
na Predvrchole 7910 m.(iu)

tábor. Snehu bolo oveľa menej, takže nebolo treba kopať dvojmetrové jamy pre stany
a aj počasie vyzeralo o dosť lepšie. Horolezci začali takmer okamžite s budovaním výstupovej trasy a už 20. mája sa im na Veľkej

moréne, vo výške 4470 metrov, podarilo postaviť prvý tábor. Ďalej cesta pokračovala cez
Rakiotský ľadopád, padajúci viac ako jeden
a pol kilometra z výšky 5600 metrov, s množstvom nebezpečných trhlín a serakov. Prvej
skupine sa pri hľadaní cesty týmto labyrintom veľmi nedarilo a z výšky 4500 metrov
sa museli vrátiť do prvého tábora. Nasledujúci deň sa druhej skupine snažil pomôcť Ivan
Gálfy, ktorý zo základného tábora sledoval
pomocou ďalekohľadu ich postup a vysielačkou sa ich pokúšal navigovať. So svojej pozície však nemohol vidieť množstvo zradných
priečnych trhlín, a tak sa tento spôsob neosvedčil. Horolezci sa viac menej intuitívne prebíjali cez komplikované a nebezpečné
úseky a v bielo-modrej mase ľadovca pribúdali ďalšie a ďalšie červené vlajočky. Na tretí
deň, 24. mája, sa im za Táborovou ostrohou
vo výške 5300 metrov, na mieste chránenom
pred padajúcimi lavínami a serakmi, podarilo
postaviť prvý stan druhého tábora. Od toho
dňa časť členov expedičného tímu spolu s nosičmi vynášala materiál a zásoby do druhého a ďalší hľadali a zabezpečovali cestu do
tretieho tábora, ktorý vo výške 6120 metrov

postavili 28. mája. Postupne sa z neho podarilo vybudovať skutočnú predsunutú základňu s veľkým spoločenským stanom, kde sa
dala prežiť aj prípadná dlhšia perióda zlého
počasia. Opäť nastali problémy s výškovými
nosičmi. Hunzovia boli ochotní nosiť maximálne 12 kilogramov a navyše jeden z nich sa
bál chodiť s nákladom až na plató. 3. júna sa
podarilo na „Poduške“ pod Rakiotskym štítom, vo výške 6690 metrov, postaviť prvý stan
štvrtého výškového tábora. Výstup k nemu
mal dva strmé úseky, ktoré bolo treba zabezpečiť fixnými lanami. Šiesteho júna vystúpili
Urbanovič s Fialom stenou Rakiotského štítu, aby obnovili a zafixovali približne tristo
metrov dlhý skalný úsek na ceste do piateho
tábora. Väčšina lán z pred dvoch rokov bola
v dobrom stave a tak horolezcom zostávalo
zafixovať ešte asi 150 metrov v mixovom traverze za Rakiotským štítom a postaviť piaty
tábor.

Kto pôjde?

Večer sa takmer všetci horolezci zišli v treťom tábore. Gálfy, Urbanovič, Psotka a Jaškovský v jednom zo stanov preberali otázky 
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3. tábor, v pozadí štít Buldar.(iu)
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Ivan Fiala tesne pred
vrcholom Nanga Parbat.(mo)

ďalšieho postupu i záverečnej nominácie.
Trinásť chlapov s napätím čakalo, koho vyberie vedúci expedície do vrcholového družstva a akú zvolí taktiku. „Chlapci, poďte sem
na chvíľku,“ ozvalo sa z Gálfyho stanu po dlhom čase. Všetci sa natlačili dnu a počúvali.
„Pripravia sa Kriššák, Záhoranský, Orolin
a Psotka,“ povie nakoniec. Nebolo to ľahké rozhodovanie, pretože v rovnakej forme
boli ešte najmenej traja ďalší horolezci, no
na vrchol nemohli ísť všetci a navyše počas
pokusu o výstup musel niekto zabezpečovať
bezpečný zostup vrcholovej skupiny. Dva dni
po určení vrcholového družstva mali Fiala,
Urbanovič a Mladoň dokončiť zabezpečenie
traverzu na strmom ľadovom úseku za Rakiotským štítom a v sedielku pred Murínovou hlavou postaviť piaty tábor. V noci však
začalo snežiť. Horolezci aj napriek sneženiu
vystúpili stenou Rakiotského štítu, zafixovali nebezpečný traverz, ale piaty tábor sa im
už postaviť nepodarilo. Materiál nechali na
najvyššie dosiahnutom mieste v severozápadných zrázoch Rakiotského štítu a zostúpili do
tretieho tábora.

Zase tie vločky...
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Snežiť neprestávalo ani v ďalších dňoch. Jaškovský a Koršala ochoreli a museli zostúpiť

do základného tábora. Ostatní horolezci sa
rozhodli prečkať sneženie v trojke, aby nestrácali aklimatizáciu a aby po zlepšení počasia nemuseli raziť stopu v čerstvom snehu
hore nebezpečným ľadopádom. Dvakrát však
zostúpili v menších skupinkách na dva – tri
dni dolu a cestou späť spolu s nosičmi vyniesli
do tretieho tábora zásoby potravín. Niekedy
za noc pribudlo aj meter nového snehu a teploty klesali na pätnásť až dvadsaťpäť stupňov
pod nulou. 30. júna sa počasie začalo trochu
zlepšovať. Nálada v kolektíve sa odrazu zmenila a už na druhý deň, po vášnivej diskusii,
sa početná skupina pokúsila preraziť stopu
do štvrtého tábora. Popoludní začalo opäť
snežiť. V noci napadlo viac ako meter snehu
a snežiť neprestalo ani v ďalších dňoch. Výstupová cesta medzi tretím a štvrtým táborom bola čoraz lavinóznejšia a situácia hore sa
kvôli nedostatku potravín stávala kritickou.
A horolezci už pomaly nemali plyn, jedlo, čaj
ani cukor. Urbanovič s Haakom zariskovali
a zostúpili do tretieho tábora. Mali šťastie,
keď sa pár minút po ich zostupe celá horná
časť svahu odtrhla a veľká lavína zasypala ich
zostupovú trasu. Hore však zostali Dieška
s Filipom a Puškášom, ktorí v štvrtom tábore márne čakali na zásoby. V zlých podmienkach sa k nim nedalo dostať. Navyše

aj v treťom tábore potraviny citeľne ubúdali.
Prídel bol jedna polkilová konzerva na štyroch chlapov a pokus o zostup do základného tábora sa skončil v hlbokom snehu niekoľko sto metrov pod trojkou. V noci opäť
husto snežilo, ráno boli stany úplne pod snehom a bolo ich treba postaviť na nové miesta.
Prvé náklady od Rakiotského mostu.(iu)

Nálada bola neradostná a v úspech expedície
už veril asi iba Ivan Gálfy, ktorý vyhlásil, že
pokiaľ majú platné povolenie, nikto ich z tábora dolu nedostane.

Nádej ešte neumrela!

„Chlapci, buď sa mi už sníva, alebo je to
pravda, ale tlak stúpa,“ potešil horolezcov 6.
júla vedúci, keď skontroloval svoj barometrický výškomer. „Nádej ešte neumrela.“ Do
vypršania povolenia zostávalo stále deväť dní.
Aj pakistanský rozhlas hlásil po mesiaci zlepšenie počasia. Z tretieho tábora vyrazili Psotka, Orolin, Mladoň, Haak a nosič Malík. Ich
úlohou bolo zostúpiť do dvojky a vyniesť odtiaľ potraviny, ktoré by tam zo základného
tábora mali vyniesť nosiči. Cesta do dvojky
im trvala dlhé štyri hodiny. Nosičom sa tam
však dôjsť nepodarilo a náklady zložili v polovici ľadopádu. Nedalo sa nič robiť, museli
prenocovať v druhom tábore a na druhý deň
zostúpiť pre odložené vynášky a doniesť ich
do dvojky. Medzitým tam zostúpili Fiala,
Kriššák a Záhoranský a ešte v ten istý deň
vyniesli časť zásob do trojky. Prvá skupina
zostala spať v dvojke a vo vynáške pokračovala nasledujúci deň. Do tretieho tábora sa
podarilo zostúpiť aj trojici, ktorá bola uväznená v štvorke.

materiál na postavenie piateho a šiesteho tábora. Tesne pred prvým výšvihom sa otočil
Ivan Dieška, u ktorého sa prejavili následky
týždenného nedobrovoľného pobytu vo štvrtom tábore. Už po zostupe z neho sa necítil
dobre, ale odmietol zostúpiť do základného
tábora, aby mohol pomôcť vrcholovej skupine. Ostatní horolezci si rozdelili jeho náklad
a okolo poludnia sa im v čerstvom snehu podarilo preraziť do štvorky. Po krátkom odpočinku pokračovali ďalej stenou k severnému
rebru Rakiotského štítu a traverzom k Murínovej hlave. V štvorke zostali filmári Filip
s Dostálom, odkiaľ filmovali postup vrcholovej i podpornej skupiny. Psotka za doobedie zjedol desať acylpyrínov a popoludní, keď
zistil, že už nemá teplotu si zbalil veci a vyrazil do štvrtého tábora. Členovia vrcholovej
i podpornej skupiny doliezli okolo pol piatej
na najvyššie miesto dosiahnuté v roku 1969.
Ivan Urbanovič, ktorý bol stále vpredu založil posledné fixné laná a spoločne s Puškášom a Haakom sa im ešte podarilo vystúpiť na 7070 metrov vysoký Rakiotský štít.
Gejza Haak z vrcholu zostúpil až do tretieho tábora, kde dorazil o pol desiatej večer.

Vrcholovej štvorici sa podarilo do večera doraziť až k Murínovej hlave, kde vo výške 6950
metrov postavili dva stany piateho tábora.

Ide sa do finále

Noc bola veterná a krátka. Kriššákov budík
zazvonil už o tretej a o hodinu na to zapípala
vysielačka. „Tak šťastlivo chlapci! A šťastný
návrat,“ zaželal vrcholovému družstvu Ivan
Gálfy. Nebolo ešte ani šesť, keď prešli horolezci okolo Murínovej hlavy a minuli miesto,
odkiaľ v roku 1951 vyrazil Herman Buhl na
svoj legendárny sólový výstup na vrchol. Po
dvoch hodinách dorazili na začiatok traverzu
popod Juhovýchodný vrchol do Strieborného
sedla a ďalšie tri hodiny im zabral výstup do
sedla vo výške 7451 metrov, kde si konečne
urobili prestávku, navarili polievku a pokračovali ďalej tri kilometre dlhým Strieborným
plató, na ktorom vo výške 7600 metrov postavili pri západe slnka malý útočný stan. V ten
istý deň zavčasu ráno zostúpili z tretieho do
druhého tábora Haak s Dieškom, aby priniesli potraviny, s ktorými plánovali na druhý
deň vystúpiť do päťky. V čase, keď vrcholové družstvo stúpalo po Striebornom plató 

V Rakiotskom ľadopáde medzi
1. a 2. táborom. V pozadí Rakiotský štít.(iu)

8. júla bolo v trojke rušno. Všetci sa pripravovali na rozhodujúci vrcholový pokus a bolo
im jasné, že je jediný. Povolenie mali platné
do 15. júla a navyše sa blížil monzún. Ráno
o piatej vyrazili zo základného tábora nosiči
s vynáškou do druhého tábora, kde ich čakal
Mladoň a odkiaľ mali nasledujúci deň pokračovať do trojky. Celý deň sa s nimi nedalo
spojiť a až večer o šiestej sa zo základného
tábora ozval Koršala, ktorý informoval vedúceho expedície, že Nabi mal pod Táborovou ostrohou nehodu. Chcel si skrátiť cestu,
ale pošmykol sa a tristometrový pád neprežil. Správa všetkých šokovala, veď Nabi bol
jedným z najlepších nosičov a zúčastnil sa
aj expedície v roku 1969. Koršala, Mladoň,
Jaškovský a doktor Kosmák, ktorí boli v tom
čase v základnom tábore sa podujali zniesť
Nabiho telo do Tato. Ostatní pokračovali aj
napriek tejto tragédii v rozbehnutom výstupe podľa pôvodného plánu. Ráno pred odchodom z trojky hlásil Psotka, že sa akosi
necíti dobre. Zmeral si teplotu a mal 39 °C.
Vo vrcholovom družstve ho vystriedal Ivan
Fiala a celá skupina, vrátane filmárov, o siedmej ráno vyrazila. Gálfy s chorým Psotkom
zostali v treťom tábore, kde čakali na nosičov s nákladmi, ktoré chceli na ďalší deň vyniesť do piateho tábora. Skupina postupovala
dosť pomaly, keďže každý z horolezcov niesol na chrbte pätnásťkilový náklad – všetok
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vystúpili zo štvorky do päťky Psotka, Puškáš
a Urbanovič. Neskoro večer sa z druhého do
tretieho tábora vrátili Dieška a Haak s poriadnym nákladom. Asistent kameramana
Dostál zostúpil zo štvrtého tábora do trojky, odkiaľ chceli na druhý deň spolu s Gálfym vyjsť s nákladom potravín cez štvorku,
kde ich čakal kameraman Filip, až do päťky.
Všetci napäto očakávali, čo prinesie zajtrajší
deň. 11. júla, ešte pred štvrtou ráno vyrazili
Urbanovič, Psotka a Puškáš cez Strieborné
sedlo na Strieborné plató, kde mali v pláne
vystúpiť na panenský, 7910 metrov vysoký
Predvrchol Nanga Parbat. Štvorica horolezcov v malom dvojmiestnom stane uprostred
ohromnej bielej pláne mala za sebou chladnú
a nepohodlnú noc. Keďže kvôli redukovaniu
Ivan Fiala na vrchole
Nanga Parbatu.(mo)

hmotnosti so sebou nebrali spacie vaky, strávili osem chladných hodín iba v páperových
vetrovkách. O tretej sa začali chystať a variť
a tesne po šiestej vyrazili v ústrety vrcholu. Po
hodine úmorného výstupu dorazili na koniec
Strieborného plató do Diamírskej štrbiny vo
výške 7712 metrov.

O čakane a mačkách

Ďalší úsek cesty nevyzeral vôbec prívetivo.
Najprv dlhý traverz popod Predvrchol, výstup do Bacinskej štrbiny a odtiaľ skalný hrebeň až na vrchol Nanga Parbatu. Fiala so Záhoranským pokračovali vo výstupe, zatiaľ čo
Orolin zostal v Diamírskej štrbine, aby počkal na Kriššáka. „Ja tam nevystúpim. Tu máš
čakan,“ povedal Kriššák svojmu oddielovému kolegovi, keď k nemu unavený doliezol.
Ťažká noc sa na jeho stave výrazne podpísala.
Orolin pokračoval za vedúcou dvojicou, ale
problémy s mačkami ho v Bacinskej štrbine
takmer prinútili otočiť sa a zostúpiť za Kriššákom. Nakoniec sa predsa len naviazal na
lano a v trojici zdolávali ďalšie úseky hrebeňa, ktorý ich doviedol k dvadsaťmetrovému
komínu. Fialovi sa ho bez väčších problémov
podarilo preliezť a na jeho vrchole dobral
svojich dvoch spolulezcov. Ďalší terén vyzeral už oveľa menej náročný, preto sa odviazali
a laná nechali nad komínom. Na predvrchol,

ležiaci priamo pod nimi práve vystúpili traja
horolezci. „Tu je Urbanovič, Puškáš a Psotka!“ počuli z vrcholu. Teraz bol rad na nich.
Orolin mal stále problémy s uvoľňujúcimi sa
mačkami, ale pokračoval za Fialom a Záhoranským, keď sa pred nimi odrazu zjavil
ďalší skalný výšvih. Obísť sa nedal a preliezť
ho bez lán by bolo v tejto výške veľmi nebezpečné. „Ľudo, pôjdeš po laná?“ spýtal sa Fiala. Záhoranský iba pokrútil hlavou. „Mišo,
ty?“ Ani Orolin však nemal dosť síl na to,
aby dokázal zostúpiť stopäťdesiat ťažko vybojovaných metrov pre laná. Nakoniec sa na
túto nevďačnú úlohu musel podujať sám. Napriek Fialovmu úsiliu stratili takmer dve hodiny, kým mohli pokračovať v ďalšom výstupe. Preliezli krátky výšvih a štyridsaťmetrová
rampa ich doviedla späť na hrebeň. Opäť sa
odviazali z lana, aj keď terén nevyzeral byť
jednoduchší. Ďalšia ľadová stienka však definitívne zastavila Záhoranského, ktorý si
zo šiesteho tábora nezobral čakan. Celý čas
liezol iba s lyžiarskymi palicami a v ťažších
ľadových úsekoch si pomáhal špicatým kameňom. „Bez čakana to ďalej nebudem riskovať,“ rozhodol sa nakoniec. Otočil sa na
dosah od vysnívaného vrcholu. Za Fialom,
ktorý bol už dosť ďaleko vpredu tak pokračoval už iba Orolin. Na Ramene, vo výške
8072, mu znova spadla jedna mačka. Nechal
Michal Orolin na vrchole Nanga Parbatu.(if)
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ju tam a pokračoval vo výstupe širokým skalným hrebeňom, vedúcim k vrcholu. Prvý na
vrchol vystúpil Ivan Fiala a niekoľko minút
po ňom aj Michal Orolin. „V ten deň som
bol v obrovskej eufórii, kráčal som ako stroj,
nič ma nemohlo zastaviť,“ rozprával o výstupe Ivan Fiala. „Z diaľky som videl, že Mišo
bojuje, ale nevzdáva sa. Sedel som na vrchole, poriadne si ani neuvedomujúc, čo sa stalo. Až keď dorazil Mišo, keď sme si to mohli
povedať, až vtedy prišiel pocit šťastia a radosti.“ Podobne opísal nezabudnuteľné pocity z dosiahnutia vrcholu aj Michal Orolin:
„Ivan sedí na vrchole! Prichádzam k nemu.
Vstáva, padáme si do náručia. Mlčky stojíme,
na lícach nám zamŕzajú slzy. Myšlienkami
som ďaleko doma. Telo sa pomaly upokojuje po obrovskej námahe výstupu. Už si začínam uvedomovať, že naozaj stojím na vrchole
osemtisícovky.“

134 dňami vyrazila. Horolezcov prišli do
amfiteátru privítať tri dychovky a stovky ľudí.
Uvítanie to bolo naozaj veľkolepé, ale chlapci
si to určite zaslúžili. Boli piatou expedíciou,
ktorej sa podarilo vystúpiť na vrchol Nanga Parbatu a druhou, ktorá to dokázala zo
severovýchodnej, Rakiotskej strany. Trojici
Psotka, Puškáš, Urbanovič sa navyše podarilo vystúpiť na dovtedy nezdolaný Predvrchol
Nanga Parbatu (7910 m) a Juhovýchodný vrchol Nanga Parbatu (7530 m). Gejza Haak

s Puškášom a Urbanovičom urobili piaty výstup na 7070 metrov vysoký Rakiotský štít
a Arno Puškáš vystúpil aj na 6448 metrov
vysoký Južný štít Čongry. Úspech to bol
naozaj stopercentný a z takmer neznámych
chlapov sa razom stali celebrity. Oficiálne
prijatia u najvyšších predstaviteľov, ocenenia, tituly a vyznamenania. Oveľa dôležitejšie však bolo to, že Československo sa týmto
výstupom definitívne zaradilo medzi svetovú
himalájsku elitu.


Výstup končí dole

Himalájska elita

18. augusta dorazila expedičná tatrovka do
Starého Smokovca, na miesto odkiaľ pred

V základnom tábore po výstupe na vrchol Nanga Parbatu,
zľava Ivan Fiala, Ivan Gálfy a Mišo Orolin.(aig)
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11. júla, o jednej popoludní stáli na vrchole
Nanga Parbatu prví dvaja horolezci z Československa i z celého vtedajšieho „východného bloku“. Slováci Ivan Fiala a Michal Orolin, Bratislavčan a Tatranec. Viditeľnosť bola
nádherná. Fiala priviazal na čakan československú štátnu vlajku, s ktorou si urobili niekoľko vrcholových fotografií. V skalnej trhline objavili vlnené rukavice, ktoré tam nechal
Reinhold Messner v roku 1970, keď vystúpil
na vrchol spolu so svojim bratom Güntherom. Po hodine ich silný vietor a mráz donútili začať zostupovať. Na hrebeni si Orolin
opäť pripína svoju mačku, ktorú tam nechal.
Zostup bol mimoriadne vyčerpávajúci a horolezci ho dokázali bezpečne zvládnuť aj vďaka Záhoranskému, ktorý im v komíne nechal
visieť lano a sám na nich čakal v Bacinskej
štrbine, kde sa za skalnou stienkou ukryl pred
vetrom. Bol prvým gratulantom. O šiestej večer sa všetci traja dovliekli úplne vyčerpaní
do šiesteho tábora, kde na nich s polievkou
čakal chorý Milan Kriššák. Bol vo veľmi
zlom stave a bolo nevyhnutné, aby okamžite zostúpil nižšie. Záhoranský sa aj napriek
svojmu vyčerpaniu rozhodol, že s ním pôjde
dole. Fiala s Orolinom prečkali ďalšiu ťažkú
noc v šestke a na druhý deň zostúpili až do
trojky. Likvidovanie táborov bolo kvôli sneženiu a zlému počasiu rovnako dramatické,
ako ich budovanie. Všetko však dobre dopadlo a o polnoci 14. júla sa všetci horolezci zišli
v základnom tábore. Sedemnásteho dorazili
k Rakiotskému mostu, odkiaľ sa terénnymi
autami prepravili do Gilgitu a následne letecky do Islamabadu.

Na Pražškom hrade u prezidenta republiky
armádneho generála Ludvíka Svobodu.
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