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Prečo sa to stalo? Časť cyklónu Hud-

hud zasiahla z Indie aj do Nepálu, 

v priebehu pár hodín tam ukončila je-

sennú horolezeckú a turistickú sezónu.

Klimatické zmeny už vplývajú aj na ob-

lasti, ktoré predtým vrtochy počasia ob-

chádzali.

Základný tábor (BC – z anglického

Base Camp) pod vrcholom Dhaulágirí

bol až doteraz bezpečný. Prvý raz sa sta-

lo to, že ho zasiahla a časť z neho zde-

vastovala smrtiaca lavína. „Daulá“ je

veľmi ťažká hora, na ktorej každou ces-

tou z BC smerom vyššie hrozia osudové

„maléry“. Na jar 2009 tam počas zostu-

pu z 1. výškového do základného tábo-

ra po páde do ľadovcovej trhliny zomrel

spolulezec Petra Hámora, Poliak Piotr

Morawski. Teraz tú najväčšiu prekážku

nepostavil Slovákom do cesty majestát-

ny masív hory, zlým bolo nevyspytateľ-

né počasie. To isté, ktoré vo vedľajšom,

asi o 20 km východnejšie ležiacom ma-

síve Annapurny, pripravilo vo víchrici

a v lavínach o život najmenej 29 vyso-

kohorských turistov.  

Do Nepálu s cieľom zažiť atmosféru

výpravy na Dhaulágirí, pokúsiť sa o vr-

chol a u niektorých aj s ambíciou ako

prví z neho zlyžovať, odletelo 3. sep-

tembra z rakúskeho Schwechatu deväť

Slovákov a jeden Čech. Vedúci výpravy

bol Ján Matlák, jeho zástupcovia Vladi-

mír Švancár a Peter Kostelanský, 

lekár Andrej Harendarčík, členovia

Vladimír Gembeš, Ján Šeminský, Vla-

dimír Vargic, plus trojica extrém-

nych lyžiarov – bratia Miroslav Peťo,

Rastislav Peťo a Čech Jiří Švihálek.

Dvaja z tých, ktorí chceli vyjsť na ten-

to nádherný, belasým ľadom a čerstvým

snehom prežiarený vrchol nad osadou

Tukučhe, sa už domov živí nevrátia.

Počas výstupu na Dhaulágirí (8167 m) zahynuli JÁN MATLÁK a VLADIMÍR ŠVANCÁR

Osudný zvrat počasia

„ „Nemohli tušiť, že o pol hodiny bude ich 
„spálňa“ stáť v dráhe lavíny.

Je to veľmi zlé, čo sa stalo teraz pod Dhaulágirí. V tom najhoršom 
možnom význame sa potvrdilo jej meno, ktoré v preklade znie Biela hora.
Prvá správa po páde lavíny hovorila o jednom mŕtvom a jednom nezvest-
nom Slovákovi, iné správy o piatich nezvestných – z nich boli dvaja Slová-
ci a traja Nepálčania, ktorí výpravu sprevádzali. Do včerajšieho poludnia
nič nebolo overené, ale ešte nikto neprežil deň a pol v lavíne 
v Himalájach, pod nánosom neskutočne veľa ton snehu... 
Žiaľ, úmrtia slovenských horolezcov Jána Matláka, 
Vladimíra Švancára a troch Šerpov nakoniec 
včera potvrdili nepálske úrady.

Na terase rodinného domu Švancárovcov pri Trenčíne
nám 3. septembra, tesne pred odchodom do Nepálu, takto
zapózovali (zľava) Peter Kostelanský, Ján Matlák, Vladi-
mír Švancár a Andrej Harendarčík. FOTO PETER DODEK


