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Adresa: ÚRE AV, Chaberská 57, 182 51 Praha 8
tel: 0603-374108
fax: +420-657-637 888 (Petr Adámek)
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• Název projektu:
Skialpinistická, snowboardová a horolezecká expedice Kamčatka 2002

• Termín konání: 24. duben až 19. květen 2002

• Místo/země: Kamčatka, Rusko

• Cíl:
Výstupy na sopky na Kamčatce buď na lyžích nebo cestami do skalní obtížnosti V (např. sopka
Kamen) a následné sjezdy na lyžích a snowboardu, přičemž by se jednalo o české prvosjezdy,
resp. v některých případech i první mimoruské a první světové.

• Sponzoři a zdroje příjmů na pokrytí nákladů:
část materiálního zabezpečení Hannah, Kama, YATE, K2-Points, Climax, město Vsetín, TJ
Zbrojovka Vsetín

• Způsob pokrytí zbývajících nákladů:
zbývající finanční prostředky a materiál bude uhrazen účastníky výpravy

• Dosud zajištěné vybavení od sponzorů:
stany, karimatky, klobouky, čepice, kukly a masky z materiálu Windstopper, snowboard, lana

• Záměry a plány s nimiž se odjíždí na Kamčatku:
Cílem výpravy jsou výstupy na lyžích a horolezeckou technikou na některé z kamčatských sopek
a následné sjezdy z jejich vrcholů na lyžích a snowboardu. Dle dostupných pramenů (literatura,
časopisy, Internet) na Kamčatce do dnešních dnů nepůsobila ani jedna skialpinistická výprava
z České republiky a jenom málo výprav zahraničních, které se zaměřily převážně na sopky
v okolí Petropavlovska Kamčatského. Výjimkou je pětičlenná ženská expedice americké firmy
The North Face, které se v květnu 2000 podařil světový prvosjezd sopky Udina. Hlavním cílem
výpravy na Kamčatku jsou výstupy a sjezdy v oblasti sopky Klučevskaja - Klučevskaja 4750 m
(na lyžích cca 3000 výškových metrů! Nachází se 30 km SW od města Kluč, prvovýstup Etman
1829), dále potom skalní a lyžařský výstup na Kameň 4617 m (na lyžích cca 3000 výškových
metrů! V sousedství Klučevskoj). Poblíž Petropavlovska bude v rámci aklimatizace a rozlyžování
vystoupeno cestami ruské obtížnosti 2b až 3a na tři sopky Koryakskij 3456 m (na lyžích kolem
3000 m, 30 km N od Petropavlovska), Avačinskij 2751 m (na lyžích kolem 2400 m, v sousedství
Koryakského, poslední erupce 1945) a Kozelskij 2170 m. V případě dobrých klimatických a
časových podmínek počítá výprava i s výstupem na Kronotskij 3528 m (kolem 3000 m po úroveň
jezera), u něhož je dosud znám pouze jeden sjezd s dosažením vrcholu za pomoci vrtulníku.

1. Klučevskaja 4750 m, na lyžích cca 3000 výškových metrů!

2. Kameň 4617 m, na lyžích cca 3000 výškových metrů! 35 km SW od Klyuchi

3. Udina 2923 m, prvosjezd květen 2000 expedice The North Face

Východ Kamčatky
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1. Kronotskij 3528 m, kolem 3000 metrů po úroveň jezera, dosud jeden sjezd jako heliskiing

2. Županovskij, 2958 m, kolem 2400 metrů

Oblast Petropavlovska Kamčatského

1. Koryakskij 3456 m, kolem 3000 metrů, 30 km N od Petropavlovska

2. Avačinskij 2751 m, kolem 2400 m, 25 km NW od Petropavlovska (poslední erupce 1945)

3. Kozelskij 2170 m

Nezanedbatelným cílem výpravy je podnítit mezi českou veřejností zájem o skialpinismus a
snowboarding mimo tradiční lyžařská střediska a jejich přilehlé okolí, přičemž se maximální
důraz klade na bezpečnost. Jak ukázaly zkušenosti z předchozích výprav a následných ohlasů, v
České republice se tyto aktivity daří úspěšně rozvíjet.

• Časový rozvrh realizace celého projektu:
1. den Petropavlovsk
2. - 4. den sopky Koryaksky, Avachinsky, a Kozelsky
5. - 6. den přesun na sever do oblasti Kluče
7. - 8. den přesun do base campu
9. - 15. den výstupy na Klučevskou a Kameň s časovou rezervou
16. - 19. den Kronotsky, případně ponecháno jako rezerva pro oblast Klučevskaja
20. den Petropavlovsk - večer odlet

• Teoretická příprava na expedici a použitá literatura:
Spousta údajů získána z Internetu, od letních trekingových výprav z České republiky, které
působily na Kamčatce v uplynulých letech a z následujících knih:

1. Frith Maier: Trekking in Russia and Central Asia

2. Vladimír Kašuba: Objavili jsme Kamčatku?

3. Tichon Semuškin: Žil jsem na Čukotce (Svět sovětů 1950)

4. Sergej Arutjunov: U beregov Ledovitogo okeana (1988)

5. S. P. Krasheninnikov, E. A. P. Crownhart: Explorations of Kamchatka: North Pacific Sci-
mitar

• Ppředpoklady ke zveřejnění výsledků projektu psanou formou, fotografiemi nebo filmem:
Neúplná bibliografie z poslední doby je přiložena níže. Předem je možné říci, že ohlasy na In-
ternetu, promítání diapozitivů a část novinových a časopiseckých článků bude realizována ve
stejném rozsahu. Kromě diapozitivů, klasických a digitálních fotografií by měl být výsledkem
přibližně patnácti minutový film zobrazující hlavně výstupy a sjezdy ze sopek na Kamčatce.
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• Seznam členů týmu (jejich profese, věk a relevantní zkušenosti vzhledem k cílům projektu):

1. Mgr. Jan Pala - vedoucí, 28 let, PhD student na MFF UK a odborný pracovník v Ústavu
radiotechniky a elektroniky Akademie věd. Rozsáhlé zkušenosti hlavně ze skialpinistických
a trekingových výprav v Evropě, v letech 1999, 2000 a 2001 výpravy do středoasijského
Kyrgyzstánu. Rok 2000 - vedoucí patnáctičlenné skupiny na Pik Lenina normální výstu-
povou trasou, jeden člověk dosáhl vrcholu, dva skončili kvůli počasí ve výšce 7000 metrů.
Rok 2001 - vedoucí 22 členné výpravy na Pik Lenina, prvovýstup severní stěnou a český
prvosjezd, prvovýstup sedm lidí, na vrcholu pět lidí, normálkou vystoupili na vrchol tři
účastníci.

2. Petr Adámek, 34 let, OSVČ, při výpravě na Pik Lenina v roce 2001 vystoupil sám vlastní
variantou v severní stěně do výšky 6600 metrů a odtud sjel na snowboardu. Na svém kontě
má množství letních i zimních horolezeckých výstupů ve Vysokých Tatrách a Alpách, stejně
jako skialpinistické a snowboardové sjezdy v těchto oblastech.

3. Mgr. Lenka Jelínková, 26 let, PhD studentka na PřF UK a odborná pracovnice Mik-
robiologického ústavu Akademie věd. Absolvovala velké množství skialpinistických túr ve
slovenských horách (Západní a Vysoké Tatry) a Alpách (mj. Haute Route z Chamonix do
Zermattu).

4. Karel Stolařík, 24 let, OSVČ. Účastník úspěšné výpravy na Pik Lenina v roce 2001,
množství letních i zimních cest ve Vysokých Tatrách. V posledním období se zaměřil na
zdokonalování skialpinistické techniky.

5. Karel Toráč, 27 let, vývoj a výroba žaluzií. Účastník úspěšné výpravy na Pik Lenina v
roce 2001, jinak se dosud zaměřoval na letní a zimní výstupy ve Vysokých Tatrách a lezení
v ledu ve Slovenském Raji, Malé Fatře a Nízkých Tatrách.

6. Jaroslav Gerža, 47 let, školník ZŠ Trávníky. Vynikající lyžař mající na svém kontě velké
množství sjezdů v Tatrách a Alpách. Zúčastnil se náročných trekingových výprav na Island
a do Maroka.

7. Petr Novák, 34 let, podnikatel. Má hlavní podíl na prvovýstupu severní stěnou Piku
Lenina a následném českém prvosjezdu na lyžích v roce 2001. Dalšími jeho zájmy byly
dosud Alpy, kde v rámci vysokohorské turistiky a skialpinismu navštívil mnoho vrcholů.
Maximální pozornost věnuje slovenským horám.

8. Natalia Zhukovets, PhD., 26 let, vysokoškolská učitelka na MFF UK a ČVUT v Praze.
V roce 2000 vystoupila v rámci skialpinistické expedice na Pik Lenina do výšky 6400 m,
odkud sjela na lyžích do prvního výškového tábora. Má na svém kontě dva sjezdy z Piku
Razdělnaja (6210 m), dále množství sjezdů ve Vysokých Tatrách, namátkou Vysoká cent-
rálním žlabem, Rysy a Malá Končistá.

• Kvalifikovanost členů výpravy pro dosažení cílů výpravy:
Předchozí zkušenosti účastníků výpravy na Kamčatku jsou dostatečným garantem úspěšného
dosažení všech cílů v případě příznivých klimatických podmínek. Kvůli počasí se na Kamčatku
jede v květnu, kdy by tradiční silně sněhové bouře už měly odeznít. V případě krajně nepříznivého
počasí budou priority přehodnoceny a místo dosažení vrcholů sopek je hlavním úkolem návrat
účastníků v živém a nepoškozeném stavu zpátky do České republiky.
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Neúplné ohlasy na působení (jen) v pohoří Pamír

Mladá Fronta Dnes

1. Mirek Urubek, Petr Adámek, K jezeru Issyk-kul se chci vrátit, 5. září 2001, str. D1-2 (1 foto)

2. Jan Pala, Petr Adámek, Vrchol Pamíru výprava zdolala, 14. září 2001, str. D5 (3 fotky)

Valašské noviny

1. Jan Pala, Prvovýstup severní stěnou Piku Lenina, 4. září 2001, 36, str. 19 (1 foto)

2. Jan Pala, Prvovýstup v Pamíru, 10. srpen 2001, 36, str. D5 (3 fotky)

časopis Playboy

1. Jan Pala, Lyžování na sedmitisícovkách, leden 2001, str. 118 (1 foto)

2. Jan Pala, S lyžemi na sedmitisícovky, únor 2001, str. 76–78 (10 fotek)

časopis Outdoor

1. Jan Pala, Mezinárodní skialpinistická a telemarková expedice Pamír 2000, 1/2001, str. 66–70 (6
fotek)

2. Jan Pala, Skoky.. . (ZOOM), 2/2001, str. 4–5 (1 foto)

3. Jan Pala, Petr Adámek, Pamír a Meindl Air Revolution Pro, 7/2001, str. 28 (3 fotky)

4. Jan Pala, Eva Žilinská, Peter Kollár, Jiří Pleskač, Z Lenina na lyžích, 8/2001, str. 72–73 (2
fotky)

časopis Montana

1. Jan Pala, Petr Adámek, Úspěšná skialpinistická a snowboardová výprava do pohoří Pamír,
5/2001, str. 51 (1 foto)

časopis Montana plus, podzim–zima 2001

1. Petr Adámek, Jan Pala, Jiří Pleskač, Pokořený Lenin aneb úspěšné léto na Piku Lenina, str.
36–40 (3 fotky)

2. Jan Pala, foto na str. 31

časopis SKI magazín

1. Jan Pala, Pamír 2000, leden 4/2001, str. 54–55 (4 fotky)

časopis Everest

1. Luděk Kopecký, Jan Pala, Dobře mu tak kapitalistovi - Pik Lenina 7134 m, 3/2001, str. 98–105
(5 fotek)

2. Jan Pala, Petr Adámek, Potápění na konci světa, 3/2001, str. 104–105 (2 fotky)

Hospodářské noviny – Víkend magazín HN

1. Dáša Palátková, Alice Korbová, Jiří Pleskač, Pavel Jirsa, České prvenství na Pamíru, 12. říjen
2001, str. 32–34 (1 foto)
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časopis Turistika a Hory

1. Jan Pala, Natalia Zhukovets, Letošní dobývání Piku Lenina, ročenka TaH 2000 (vydáno leden
2001), str. 3–9 (3 fotky)

kalendář Hannah 2002

1. Jan Pala, Petr Adámek, tři fotografie pro kalendář 2002

INTERNET

1. http://www.volny.cz/palicvs/

2. http://www.volny.cz/palicovo/

3. http://www.climbweb.cz/

4. http://www.sportovninoviny.cz/horolezectvi/

5. http://www.horosvaz.cz/

6. http://www.couloirmag.com/

7. http://www.avalanche.org/picturepage.htm

8. http://www.pandora.cz/konferencePotapko

9. http://www.volny.cz/keson-cz/

Promítání diapozitivů

1. Petr Adámek, Pamír 2001, Vizovice, 5. září 2001 – 40 diváků

2. Jan Pala, Pamír 2001, Karlovy Vary, 5. říjen 2001 – 120 diváků

3. Jan Pala, Petr Adámek, Milan Hurtík, Jiří Chalánek, Pamír 2001, Vsetín, 19. říjen 2001 – 65
diváků

4. Jan Pala, Pamír 2001, Vysoké Mýto, 2. listopad 2001 – 160 diváků

5. Petr Adámek, Milan Hurtík, Pamír 2001, Vsetín U Trampa, 8. listopad 2001 – 40 diváků

6. Jan Pala, Pamír 2001, České Budějovice – setkání Alpenvereinu, 10. listopad 2001 – 150 diváků

7. Jan Pala, Pamír 2001, Masarykova knihovna Vsetín, 15. listopad 2001 – 80 diváků

8. Jan Pala, Pamír 2001, Místní knihovna Jablůnka, 16. listopad 2001 – 40 diváků

9. Jan Pala, Pamír 2001, Hošťálková, 17. listopad 2001 – 20 diváků

10. Milan Hurtík, Jan Pala, Pamír 2001, Pulčiny, 2. února 2002 – 70 diváků

11. Jan Pala, Pamír 2001, Kašperské hory, 7. února 2002 – 40 diváků
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