
VELIKÁNI  Z HIMALÁJÍ   
(Hráno ve školním roce 2000/2001)  

Inspirace vzešla z knížky Reinholda Messnera - Everest, v které popisuje náročný výstup na 
tuto horu. V průběhu roku, konkrétně každý měsíc na jedné z výprav, musíme zdolat jednu ze 
14 osmitisícovek. Na každé výpravě je potřeba splnit náročné úkoly té dané hory (úkoly viz 
níže jsou inspirované vším tím co může potkat opravdové horolezce). Z každé výpravy se 
vede deník, který popisuje co se v určitém čase stalo a je v něm také seznam všech 
"horolezců" (členové oddílu) a základní informace o nich (jméno, přezdívka, datum a místo 
narození, povolání - může být smyšlené - podle přání člena, výstupy - název hory či kopce 
plus rok výstupu - př.: Sněžka 1995). Zároveň každé dítě obdrželo kartičku ze základními 
informacemi o hoře, kterou si nalepilo do zápisníku. 

Tato hra vyvrcholila na táboře zdoláním MOUNT EVERESTU (viz. CTH "Expedice 
Mt. Everest 8848 m. n. m.). 

Jednotlivé hory a jejich úkoly : 

Shisha Pangma - 8013 m. n. m. ( další názvy: Gosainthan, Xixabangma )  
Objevena roku 1963 v Tibetu. První Úspěšný výstup : 2.5. 1964, 10 horolezců (Čína, Tibet)  
Úkoly : Žehlička, Kladivocepín,Rampa,12 metrů, Hřeben  

Gasherbrum - 8068 m.n.m. (další názvy: Hidden Peak, K5)  
Objevena roku 1861 na hranici Pákistán/Čína. Poprvé zdolána 4.7. 1958, P. Schoeming a A. 
Kauffman.  
Úkoly : Lavina v ledopádu, Bouře, Příprava pokrmu  

Annapurna - 8091 m.n.m. ( další názvy: Morshiadi )  
První stanuli na vrcholu M. Herzog a L. Lachenal 3.7. 1950.  
Úkoly : Rozhýbání prstů,Voda nade vše  

Nanga Parbat - 8125 m.n.m. ( další názvy: Nangaparbat Peak, Diamir )  
První úspěšný výstup uskutečnil H. Buhl 3.7. 1953. Při výstupu natočen dokumentární film.  
Úkoly : Nošení proviantu, Doručování pošty, Prošlapování stopy  

Manaslu - 8163 m.n.m. ( další názvy: Kutang )  
Prvně dosaženo vrcholu 9.5. 1956 dvojicí T. Imaniši (Japonec) a šerpa G. Norbu.  
Úkoly : Obětní oheň, Výzva minulosti, Lapání po dechu  

Dhaulágiri - 8167 m.n.m. ( další názvy: Dhaula Himal )  
Poprvé na vrcholu švýcarská expedice ve dnech 13. - 23. 5. 1960.  
Úkoly : Vylezení cvičné horolezecké stěny  

Čho Oju - 8201 m.n.m. ( další názvy: Cho Oyu )  
První úspěšný výstup 19.10. 1954 H. Tichý a S. Jochler - bez použití kyslíku.  
Úkoly : Pošta, Podzemní chodby, Sněžná slepota  



Makalu - 8463 m.n.m. ( další názvy: Makalufeng )  
První stanuli na vrcholu 15. - 17. 5. 1955 Francouzi - nejlehčí prvovýstup na osmitisícovku.  
Úkoly : Malování Yettiho, První stopy, Střelba  

Lhoce - 8516 m.n.m. ( další názvy: Lhotse, Lutzu, Khumbu Lhotse, Lo-tzu Feng )  
Prvovýstup 18.5. 1956 F. Luchsinger a E. Reiss ( Švýcaři ) - západní stěnou.  
Úkoly : Bez jakýkoliv překážek  

Káčaňdžunga - 8586 m.n.m. ( další názvy: Kangchenjunga, Kachendzonga)  
První výstup provedli Angličané 25.5. 1955.  
Úkoly : Na tuto horu se již nedostalo, takže úkoly nejsou.  

K2 - 8611 m.n.m ( další názvy: Mount Godwin-Austen, Chogory )  
První úspěšný výstup provedli Italové 31.6. 1954.  
Úkoly : Na tuto horu se již nedostalo, takže úkoly nejsou.  

Mount Everest - 8848 m.n.m. ( další názvy: Chomolangma, Sagarmatha )  
První výstup na nejvyšší horu světa provedl E. Hillary a Šerpa Tenzing 23.5. 1953.  
Úkoly : Expedice Mount Everest 8848 m.n.m. 

Horolezecný deník 

 

 


