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Možná některé z  vás pře-
kvapuje, že se vracíme opět 
na  místo činu. Na  osmiti-
sícovku, kde jsme byli již 
s  Miri předloni a  na  jejímž 
vrcholu jsem stál v  roce 
2011. V  roce 2015 to ov-
šem nedopadlo přesně po-
dle našich představ. Cituji 
média: „Na  expedici odjeli 
v  malém týmu. Dosažení 
vrcholu zabránila záchran-
ná akce, kterou organizovali 
v  posledním výškovém tá-
boře ve výšce 7 400 m n.m. 
Záchrana života francouz-
ského horolezce je stála 
možnost pokusit se o finál-
ní část výstupu. Ale lidský 
život by měl mít vždy prioritu před čímkoliv, shodují se 
Honza i Miri. Tento čin byl oceněn českým olympijským 
výborem. Oběma byla udělena cena fair play. Další ne-
jen morální ocenění následovala.“

Rádi bychom svůj pokus zopakovali. Tentokrát však 
ještě v menší skupině. Té nejmenší možné. Ve dvou li-
dech. Při výstupu mne bude doprovázet (či já ji?) moje 
spolulezkyně a přítelkyně Miroslava „Miri“ Jirková. Bylo 
by pěkné, kdybychom se coby partneři ocitli na vrcholu 
společně. V současnosti se v České republice nemů-
žeme často potkat s jinou ženou, která by dobrovolně 
lezla na osmitisícovku bez použití podpůrného kyslíku. 

Czech Expedition 2018 
Manaslu 8156 m

Vyzkoušíme si partnerské 
horolezení a já taktéž odol-
nost a  vůli lidského těla 
po léčbě zhoubné rakoviny 
močového měchýře, která 
probíhala celý minulý rok. 
Po  čtyřnásobném opako-
vání operací a  následné 
chemoterapii se již pomalu 
vracím do  „horské“ formy 
a  těším se na  „ozdravný“ 
pobyt v Nepálu.

Moc se těšíme i na svahy 
Manaslu (známé také jako 
Kutang), která je s  8  163 
metry osmou nejvyšší ho-
rou světa. Nachází se v po-
hoří Mansiri Himal v  ob-
lasti nepálského Himálaje. 
Název pochází ze sanskrt-

ského slova Manana a lze jej přeložit jako „Mountain 
of the Spirit“, „Hora duchovna“. Manaslu je nejvyšším 
vrcholem masivu Gurkha a  leží asi 70 km východně 
od  osmitisícové Annapurny. Ze svahu hory stékají 
do údolí ledovce Manaslu, Pungen a Thulagi.

Proč máme v logu výšku 8 156 m? No přeci proto, aby 
byla nějaká změna? Přeci již po třetí nepolezu na „stej-
ný“ kopec? :-) A taktéž podle části zdrojů se tato výš-
ka i někdy oficiálně uvádí. Z vrcholu Manaslu poprvé 
shlédli 9. května 1956 japonský horolezec Toshio Ima-
nishi a nepálský šerpa Gyalzen Norbu, členové japon-
ské expedice.
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Děkujeme našim partnerům!


