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Dodo Kopold, slovenský špičkový extrémny horolezec a náš satelitný

zákazník, dňa

Informácie o výprave sa móžte dozvedieť na oficiálnej stránke výpravy Himalaya 2007.
Opätovne vyjadrujeme úprimnú sústrasťrodine a blízkym Mareka Hudáka, ktorý sa žiaľ tohto úspechu
nedočkal.
V ďaľšom uverejňujeme správy a fotografie tak ako boli zasielané z Dodovho satelitného telefónu
Thuraya SO-2510 :
{gallery}events/himalaya2007{/gallery}
Autorom fotografií je Dodo Kopold a uverejňujeme ich s jeho láskavým súhlasom.

16. júla 2007
sprava o vystupe na n.p. 8125m, 10-16.7. 2007, dodo kopold, peter hamor, piotr morawski.
nas druhy pokus o vystup na vrchol n.p. sme si naplanovali na piatok 13ale nakoniec bolo vsetko uplne
inak. 10.6. sme vyrazili z b.c. 4100m donasho C1 4800m. v noci sme pomerne rychlo zvladli prevysenie
1900m doC3 kde sme mali postaveny stan s predosleho pokusu (vdedy dosiahnutavyska ca7500m). na
dalsi den sme sa presunuli do C4 7100m odkial smemali v plane na dalsi den vyrazit na vrchol. avsak
pocasie sa zmenilo,zacalo znezit, ochladilo sa a fukal silny vietor. zostupit do nizsiehokempu sa uz
nedalo, lebo hrozili laviny. preto sme cakali takmer bezjedla v 7100m dalsie dva dni.
15.6. o jednej rano bola zima a fukalo. nemali sme na vyber. budteraz alebo koniec. rozhodli sme sa ist.
"bol som hladny a bez energie.mrzli mi prsty na rukach a nohach. ale stale som mal
motivaciupokracovat." vystup z C4 je neskutocne dlhy a vycerpavajuci. hlavnebolo vela snehu a tym, ze
sme boli ako prvy team, museli sme si vsetkooddriet. avsak, bol som rad, ze pri vrcholovom utoku sa na
kopcinemotali dalsi ludia. takto sme si to poriadne uzivali :-)
13.38h miestneho casu sme dorazili na hlavny vrchol n.p. vo vyske8125m. fukal ladovy vietor a len s
velkou namahou sme porobili parfotiek. cesta dalej pokracovala do nasho stanu v C4 a na dalsi den
b.c.pocas nasho vystupu nam velmi pomohla chilska expidicia, ktorazabezpecila cestu fixnymi lanami.
hlavne sa nam zisli pocas zostupu zC3, kedy bola slaba viditelnost. pre nas bol tento vystup
hlavnepripravou a aklimatizaciou na nas hlavny ciel, prvovystup v zap. steneK2. vsetci traja sa citime
dobre, neomrzli sme a hlavne, tesime sapokracovat dalej. 19.7. odchadzame z nanga p. b.c.
na kopci este posobia zo slovenska Gablik a Suchy, ktory su momentalnev C4 a snad zajtra vyrazia na
vrchol spolu s dalsimi expediciami.
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A aké boli skúsenosti s telefónmi počas prvej časti výpravy?

10. mája 2007
Po dvoch mesiacoch v Himalajach sme sa vratili konecne domov.Podrobnosti najdes na nasej web
stranke www.himalaya2007.expedition.sk
Ale opat som mal moznost odskusat satelitne telefony v praxi.
Iridium aj Thuraja fungovali avsak:
Iridium mal siet podla toho ako nasiel druzicu. Cize pat min. ano patnie. Ci to bolo na pusti alebo v udoli
bolo jedno. * Thuraya isla nonstop. Siet bola stale. Len v meste medzi domami to bolo horsie.

Stale vsak neviem, ze kolko na telefone Thuraya mozes prevolat a kolkoposlat sms sprav **. Skoda ze
to tam nehovoria ako v pripade Iridia.Internet fungoval. Pomaly, ale mail sa poslal v priebehu dvoch
minut.
Tiez foto sa dalo posielat v celku pohode. Ja o sest tyzdnou opatodchadzam do Karakoramu na dalsie dve
osemtisicovky-K2 a Nanga Parbat.

Poznámky:
* Toto je zaujímavá informácia pretože Iridium má podľa našichskúseností celkovo lepší príjem než
Thuraya. Taktiež Iridium vHimalájach nemá žiadne obmedzenia. Jedno z možných vysvetlení je
žeMarekova 9505A mala z nejakého dôvodu hardwareové problémy alebo bolavybitá batéria.
** Bilancia stavu voľných minút v sieti Thuraya sa dá zistiť vytočením čísla 150.
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