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A ni žalúdok a rozbúrené črevá už ne-
štrajkujú toľko ako počas prvých 
dvoch týždňov nášho skialpinis-

tického výjazdu do Iránu. Príjemné pocity 
umocňuje množstvo zážitkov, ktoré sme spo-
lu s Robom zakúsili v tejto pre nás ešte stále 
exotickej destinácii. Zatváram oči a v prichá-
dzajúcom spánku si spätne premietam najin-
tenzívnejšie chvíle nášho pôsobenia v Iráne...

Soleyman
Vykapaný doliezam na vrcholové plató 
 Takht-e-Soleyman. Ďalší nával slabosti 
a horúčky sprevádzaný pocitom, že sa kaž-
dú chvíľu poseriem. Pár sekúnd predýchavam 
a preciťujem, či náhodou nejde iba o planý 
poplach. Nejde! Rýchlo dole gate a... No čo 
už, ázijská sračka sa mi tentokrát nevyhla. 
Ale to bude asi tým, že som do Iránu prišiel 
na antibiotikách s rozhasenou črevnou mik-
roflórou. Ešteže som si so sebou zobral spáso-
nosný Reasec. Bez neho by som doteraz trónil 
na záchode slovenskej ambasády v Teheráne, 
kde nám Rasťo Križan so svojou rodinou 
vytvoril základný tábor pre naše pôsobenie 
v iránskych kopcoch. Podľa pôvodného plá-
nu mal posilniť náš dvojčlenný tím aj Rasťo, 
no zranené členky ho nakoniec odsúvajú do 
pozície logistickej podpory. V oblasti Alam 
Kuh teda pôsobíme sami dvaja s  Robom. 

V prípade problémov sme odkázaní jeden 
na druhého. Mobilný signál slabý až žiadny, 
horská služba tu nefunguje. S Robom sa však 
poznáme už z Kaukazu a vieme, že sa na seba 
môžeme spoľahnúť... 

Zapínam gate a odľahčený stúpam na vr-
chol. Som rád, že napriek hnačke som sa sem 
dnes nejako doteperil a nenechal Roba trčať 
so mnou dole v taký krásny deň. Sme tu to-
tiž celých šesť dní sami a podnikať náročné 
skialpinistické túry sólo v neznámom teré-
ne by bolo príliš riskantné. Z vrcholu sa nám 
v plnej kráse ukazuje scenéria pohoria Alborz 
a divoká severná stena Alam Kuh. Na druhej 
strane v prízemnom opare tušíme Kaspické 
more, ktoré olizuje iránske kopce zo sever-
nej strany. Krásne výhľady na všetky svetové 
strany, bez nich by pre mňa vrchol ani nebol 
vrcholom... Po krátkej prestávke sa púšťa-
me do lyžovania východnej steny Soleyma-
na. Tip na túto líniu nám dal Rasťo, avšak 
o možnosti jej kontinuálneho zlyžovania sme 
sa presvedčili až včera počas poznávacej túry 
na Shaneh Kuh, odkiaľ sme si túto 500-met-
rovú krásku detailne nafotili. Stopu nahor 
máme prešliapanú z druhej strany severným 
kuloárom, no vďaka detailným fotkám presne 
triafame kľúčový prechod hornou skalnou ba-
riérou, ktorou sa tiahne krátka snehová ram-
pa. Spodný kuloár už nepredstavuje výraznejší 

prob-
lém, 
a  tak mô-
žeme tiahly-
mi oblúkmi fičať 
nadol s vetrom opre-
teky. Na rozdiel od pre-
plnených komerčných Álp tu 
máme celý panenský kuloár iba 
pre seba. Okrem nás tu nie je nik, 
iba plachtiace vtáky z výšky sledujú naše 
prašanové orgie. V eufórii z parádnej lyžo-
vačky som na chvíľu dokonca prestal vnímať 
haprujúci tráviaci trakt, ktorý sa opäť ozýva 
až dole v prístrešku Sar Chal...

Alam Kuh
Po kolená v prašane sa brodím posledné met-
re do sedielka nad kuloárom Espilet. Som 
zvedavý, čo bude na druhej strane, pretože 
z dostupných fotiek a  informácií od Rasťa 
nebolo jasné, aký terén bude nasledovať ďalej 
na vrchol. Žiadne bližšie informácie sa nám 
nepodarilo vygúgliť ani na internete. Ale 
o to dobrodružnejší nádych má naša dnešná 
túra na druhý najvyšší kopec Iránu – Alam 
Kuh. Doliezam posledné metre cez prevej 
a... Do riti! Na druhej strane je krátky žľab 

Za skialpom
do Perzie

Sladký spánok! Po bezsenných nociach v hlučnom  Teheráne 
je bivakovacia búda v severnej stene Damavandu priam 

božskou oázou pokoja. Zaliezam do spacáka a vychutnávam 
si ticho hôr, ktoré len občas preruší šepot vetra. 
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zakončený niekoľko stometrovou mixovou 
stenou. Skalný výšvih priamo nad sedielkom 
je strmý a rozbitý. Bez lana si tadiaľ netrúf-
neme. V rámci nášho hesla „naľahko a rých-
lo“ sme si sem totiž nezobrali žiadny lezec-
ký vercajk. Ani Rasťo nám ho neodporúčal. 
Čo teraz? Vykašlať sa na ďalší postup len 200 
metrov pod vrcholom? To by nás neskôr asi 
trochu mrzelo. Ale zase silou-mocou tlačiť na 
pílu tiež nechceme. Na to sú iní – tí so sil-
nejším egom a ambíciami, pre ktorých je cieľ 
dôležitejší než samotná cesta k cieľu. Červík 
zvedavosti však vŕta v hlave, takže lyže ne-
chávame v sedielku a  ideme za roh obzrieť 
črtajúcu sa mixovú rampu, ktorá dáva akú-ta-
kú nádej na ďalší postup. Prvé metre rampy 
púšťajú, maximálne sústredení pokračujeme 
ďalej. Lezieme sólo v  lyžiarkach s  jedným 
ľahkým skialpovým čakaníkom v  ruke, no 
ubezpečujeme sa, že akonáhle sa jeden z nás 
nebude cítiť sebaisto, otáčame sa. Terén je 
rozbitý a miestami nechápeme, ako to všetko 
môže držať pokope. Stena nás však postup-
ne púšťa ďalej až pod krátky kolmý prah. Tu 
začíname váhať. Mixový terén asi za III-IV. 
Expozícia smrťáková. Navyše všetko toto bu-
deme musieť neskôr aj zliezať, čo bude ešte 
nebezpečnejšie. Nakoniec sa nám darí nájsť 
priechodné miesto – Robovi vpravo na rebre 
cez nepríjemný mantelový bouldrík, ja radšej 
uprednostním krátky komínik vľavo. Ďalej sa 
terén skláňa a prechádza v široký chodecký 

hrebeň až na samotný vrchol. Vrcholová mo-
hylka je však ďalej, ako sa na prvý pohľad zdá 
a mne posledné metre už pomaly začína do-
chádzať šťava. Po Soleymanovi som si vče-
ra síce dal oddychový deň, no pretrvávajúca 
hnačka ma aj tak poriadne oslabila. Euforic-
ké vrcholové pocity sa preto v biednom fy-
zickom stavu nedostavujú. Žiadna vrcholová 
meditácia, na to dnes nie sme nastavení ani 
mentálne. Chceme mať za sebou čo najskôr 
mixový zliezak, kým do neho začne naplno 
pražiť obedné slnko. Len objatie s kamará-
tom, pár fotiek, šálka čaju a ide sa dole. Zlie-
zanie nakoniec prebieha hladko bez ujmy na 

zdraví, a tak môže začať to, na čo sa dnes te-
šíme najviac – zjazd kuloárom Espilet dole 
na ľadovec! Snehové podmienky sú ideálne, 
stabilný prašan umožňuje rýchlu dynamickú 
jazdu aj v sklone medzi 45-50°. Každý jeden 
oblúk je pôžitkom, každý okamih prítomnos-
ti si vychutnávame naplno. Radosť z bytia ne-
vrcholí na vrchole, ale až počas orgastickej 
lyžovačky nadol týmto strmým kuloárom. 
Majestátna kulisa severnej steny Alam Kuh 
znásobuje všetky tieto pocity. A nič na tom 
nemení ani fakt, že nám došla voda a že nás 
unavených o chvíľu čaká ešte výšlap cez sedlo 
naspäť do vedľajšej doliny. Počas lyžovačky 

Lyžovačka  
nadol severnou  
stenou Damavandu.(mp)

Nástup dolinou 
pod Alam Kuh.(rv)
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pre nás na pár minút neexistuje ani minulosť 
ani budúcnosť. Len čaro prítomného okami-
hu, ktorý napĺňa naše vnútro niečím ťažko 
opísateľným a rúca hranice ega v jednu bytosť 
s okolitou Prírodou...

Damavand
Záblesk – raz, dva, tri, treeesk! Masívom 
sa ozýva trieštivý zvuk hromu, ktorý ra-
chol necelý kilometer od nás. S malou du-
šičkou a strachom v očiach sa spolu s Robom 
už vyše pol hodiny krčíme pod skalou na 

úpätí severnej steny Damavandu. Sme v ma-
lej mulde na holom chrbte a nečakaná búrka 
sa blíži smerom k nám. Niet sa kam skryť. 
Utekať dole nemá zmysel – to by bolo ešte 
nebezpečnejšie, krokové napätie je sviňa. Ani 
hore, tam sa mulda úplne stráca, riziko zá-
sahu bleskom by bolo ešte väčšie. Nezostá-
va nič iné len čakať a so stiahnutým zadkom 
sledovať túto svetelnú šou s hromovým pod-
mazom, fascinujúce gotické divadlo, ktorým 
mocná Príroda demonštruje svoju silu a uka-
zuje nám, pozemským červíkom, kto je tu 

pánom. Dnes je však milosrdná a ako búrka 
prihrmela, tak aj odhrmela. Zostali po nej 
len dve zmoknuté farebné indivíduá a 10 čí-
sel nového krúpkovitého snehu. Tak predsa 
bola búrka na niečo dobrá – hore bude čerstvý 
prašan, lyžovačka ako víno! A bonus navyše: 
z bivakovacej búdy nebudeme musieť chodiť 
ďaleko po čerstvý sneh na vodu! Ako sa hovo-
rí – všetko zlé je na niečo dobré. Chce to len 
pozitívny pohľad na vec a hneď je svet krajší. 
No neskôr večer zisťujeme, že to platí aj opač-
ne – nie všetko na prvý pohľad pozitívne je 

Robo v spodnej časti  
východnej steny Soleymana.(mp)

Vrcholové výhľady z Damavandu.(mp)
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iba pozitívne. Tak je to aj s čerstvým bieluč-
kým búrkovým snehom, ktorý má po rozto-
pení a prevarení nejakú divnú pachuť. Ako-
by sa hrniec pripálil. Že by naše kuchárske 
schopnosti boli naozaj až také biedne, že nám 
už aj čaj prihorí? Hrniec však pripálený nie 
je. Hm, divné. Nevadí. Zapchať nos a vypiť! 
Dopĺňame f ľaše a termosky na ráno a spo-
kojne líhame do spacákov pred zajtrajším dl-
hým dňom...

Budíček ešte za tmy – to je vždy ako za 
trest. Jedlo nadránom dole krkom moc nejde 

a čaj z búrkového snehu chutí ešte 
hnusnejšie než včera večer. Čo 
v tej vode, preboha, je? Sneh je 
po prevarení úplne číry, tak kde 
je problém? Žeby ho búrka ne-
jakým spôsobom kontaminova-
la? Nasala sírne výpary z vrcholu 
Damavandu? Alebo smog z ne-
ďalekého Teheránu? Záhada... 
Balíme skialpový vercajk a  zo-
stupujeme z bivakovacej búdy asi 
100 metrov dole do hlavného 

Východ slnka počas výstupu  
severnou stenou Damavandu.(mp)

Miro Peťo (vľavo) a Robo Vrlák  
na vrchole Alam Kuh.(rv)
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kuloára severnej steny. Prvú hodinu výstu-
pu sa cítim ako rozmazaná nevyspatá máto-
ha, no vychádzajúce slniečko rýchlo nabíja 
energiou. Pomaly ale isto stúpame k vrcho-
lu nekonečným kuloárom obrovskej severnej 
steny. Čerstvý sniežik umožňuje pohodlný 
výstup na lyžiach až do výšky cca 5300 m. 
Potom prepíname na peší mód a posledných 
350 metrov na vrchol sa boríme mäkkým sne-
hom miestami až po pás. Damavand je totiž 
vulkán a skala je zospodu nahriata, čím sa 
pod snehom vytvárajú nepríjemné vzducho-
vé diery. Ale vďaka vetru tu na severe aspoň 
necítiť sírne výpary, ktoré bežne sťažujú dý-
chanie na normálke z južnej strany...

Ani dnes sa na vrchole dlho nezdržujeme 
a začíname nadol lyžovať po stopách, ktorý-
mi sme vyšli hore. Prvých 200 metrov krása, 
potom nasleduje asi 100 metrov orientačne 
náročnejšieho terénu, v ktorom treba presne 
hľadať vysneženú líniu. Cestou nahor som ju 
vyznačil mužíkmi pre prípad, že by nám vie-
tor zafúkal stopy. Robo lyžuje predo mnou, 
trochu minul našu výstupovú trasu. Nad kľú-
čovým miestom dávam kratučkú pauzu, po-
čas ktorej dopíjam zvyšky búrkového čaju. Už 
len z pomyslenia na jeho pachuť sa mi zdvíha 
žalúdok, ale piť treba. S nechuťou pregĺgam 
posledný dúšok. Fuj, to je humus. Dobre, že 
mi už tej žbrndy viacej nezvýšilo. Zatváram 
termosku a zrazu – šabľa! Z čaju ma napína-
lo už predtým, no až teraz to prišlo. Žalú-
dok dostal počas posledných dvoch týždňov 
riadne zabrať a kontaminovaný čaj ho dorazil. 
Nevadí, veď už ideme len dole, takže pohoda. 
S vyprázdneným žalúdkom opatrne lyžujem 
do kľúčového miesta zjazdu, kde v minimál-
nych snehových podmienkach prekonávam 
10 metrov na lyžiach bočným zostupom. 
Keby nebolo včerajšej búrky, asi by som mu-
sel lyže na týchto pár metrov vyzuť a zísť ten-
to krátky úsek pešo. Bola by to trochu škoda 

– severná stena Damavandu pravdepodobne 
ešte nemá kontinuálne zlyžovanie a my dnes 
máme šťastie na veľmi dobré podmienky. Pre 
niekoho možno nepodstatné, či v stene s pre-
výšením dva a pol kilometra vyzuje na pár 
metrov lyže alebo nie. Mňa však odjakživa 
fascinovali lyžiarske línie z  pekných kop-
cov, ktoré nie sú v žiadnom mieste prerušené 
zlanovaním, peším zostupom či zliezaním. 
Skrátka, kontinuálne lyžiarske línie – na vr-
chole zapnúť lyže a zlyžovať až dole do doliny 
bez ich vypínania. V tejto súvislosti sa nie-
komu možno natíska otázka štýlu lyžovania. 
Kedy je ešte lyžovanie lyžovaním a kedy už 
len zostupom s lyžami na nohách? Ortodox-
ní lyžiari by možno povedali, že lyžovanie je 
lyžovaním len vtedy, keď sa ťahajú oblúky. 
Preskakované oblúky by z toho pohľadu už 
neboli lyžovaním, ale len skákaním z hra-
ny na hranu, teda forma zostupu na lyžiach, 
podobne ako bočný zosuv. Opační extrémis-
ti zase môžu tvrdiť, že aj tzv. dryskiing (zo-
stup alebo zliezanie po čistej skale s lyžami 
na nohách) je stále istá forma lyžovania, keď-
že sa na pohyb nadol používajú lyže pripnuté 

k lyžiarke. Z iného pohľadu na štýl lyžovania 
by sa dalo diskutovať o rýchlosti zjazdu – je 
hodnotnejšia rýchla jazda s občasným plynu-
lým dynamickým bočným zosuvom pri pre-
konávaní úzkych či šikmých úsekov, alebo 
kŕčovitá jazda s mnohými prestávkami, počas 
ktorej sa lyžiar silou mocou snaží prekonať 
preskakovanými oblúkmi každý meter línie? 
Dokonca vznikajú názory, že bočný zostup je 
počas zjazdu prípustný len na 5 metrov línie. 
Prečo nie 1 meter? Alebo 10 metrov? Ako po-
rovnať zjazd s prevýšením 2500 metrov a zo-
suvom na 10 metroch so zjazdom s prevýše-
ním 250 metrov a zosuvom na 5 metroch? 
Ďalšie a ďalšie otázky pre tých, ktorí potre-
bujú veľmi riešiť štýly extrémneho lyžova-
nia... Samozrejme, z hľadiska informovanos-
ti je vhodné uviesť, akým spôsobom bola línia 
zlyžovaná, aby sa ďalší záujemcovia o jej zly-
žovanie vedeli pripraviť na to, čo ich asi čaká. 
Ale nastavovať všeobecné limity, koľko met-
rov zosúvania je počas zjazdu ešte prípust-
ných a koľko nie, mi príde scestné a hlavne 
nebezpečné zavádzanie prvkov súťaživosti do 
extrémneho lyžovania. Obťažnosť lyžovanej 
línie a limity svojho štýlu by si pri skiextré-
moch mal určovať každý sám podľa toho, na 
čo sa cíti a čo mu prináša radosť. Porovnáva-
nie a hecovanie sa k väčšej čistote jazdy môže 
niekoho nezdravo motivovať, aby tieto svoje 
hranice prekročil. No hranica medzi svetlom 
a temnotou je pri extrémnom lyžovaní veľ-
mi tenká. Jedna chyba, jeden silený preskok 
a svetlo zhasne... Podobne by sa dalo diskuto-
vať o tom, ako niektorí extrémni lyžiari riešia 
číselká. Akoby nechápali, že sneh nie je ska-
la. Že pri skiextrémoch je stupeň technickej 
obťažnosti vždy len orientačný a silne závislý 
od aktuálnych podmienok, podobne ako na-
príklad pri ľadolezení. Že treba byť trpezli-
vý a na vhodné podmienky pri špecifických 
zjazdoch čakať občas aj niekoľko rokov. Ne-
trpezlivosť a tlačenie na pílu je v extrémnom 
skialpinizme prejavom bláznovstva, neskúse-
nosti alebo prehnaného ega. Aj v domácich 

Robo v nepríjemných  
mixoch SZ rebra Alam Kuh.(mp)

Pri bivakovacej búde  
v severnej stene Damavandu.(rv)
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Tatrách poslednú dobu badať podobné ten-
dencie. Akoby sa pritom vytrácala samotná 
podstata, prečo chodíme do hôr. Vnútorné 
naplnenie zo samotného pohybu a  pobytu 
v Prírode zatieňuje honba za číslami, čistotou 
štýlu a štatistikami, ktoré síce na chvíľu po-
hladia ego, ale vnútro človeka zostáva napriek 
vysokým číselkám frustrované prázdnotou... 

Z  hlbokých lyžiarsko-filozofických úvah 
ma preberá lúč svetla. Že by ma konečne 
osvietilo? Alebo sa mi to sníva? Vtom sa dver-
mi bivakovacej búdy vovalia štyri postavičky 
naviazané na lane s mačkami na nohách. Evi-
dentne toho majú dosť. Nechápeme, čo sa sta-
lo. Veď zdola je to k prvej bivakovacej búde 
v 4000 metroch trojhodinová prechádzka po 
suti a  tráve, kde vás môže maximálne tra-
fiť blesk, keď predpoveď počasia nevyjde a vy 
máte veľkú smolu. Inak žiadny problém. Prečo 

sú teda naviazaní a v mačkách? Nakoniec vy-
svitne, že ich šofér vyložil o pár kilometrov 
nižšie, ako mal a im trvalo 10 hodín, kým pre-
traverzovali celú spodnú časť severnej steny až 
sem na búdu. Popritom zablúdili do strmých 
lávových žľabov, kde mali čo robiť, aby sa str-
mou suťou vyhrabali nahor. Zajtra chce táto 
írska partička pokračovať normálkou v sever-
nej stene do C2 v 4800 metroch. Ale súdiac 
z výrazov ich tvárí to vyzerá skôr na oddycho-
vý deň. Tak či onak na vrchol ich odtiaľto čaká 
ešte riadny záhul a my s Robom sme radi, že 
to už máme za sebou. Zajtra už len dolyžovať 
dole na planinu pod severnou stenou, nejako 
sa dopraviť do Teheránu, dva dni oddych a po-
tom let naspäť do Ficolandie. Tým sa naše to-
horočné iránske dobrodružstvo pomaly blíži 
ku koncu. Zhasínam čelovku a ponáram sa do 
ríše ďalších snov a plánov... 

Za finančnú a materiálnu podporu pri plnení 
nášho perzského sna ďakujeme:

Miro:

Robo:

Lyžiarske resumé
Koloon Bastak (4156 m) JV kuloárom
Shaneh Kuh (4450 m) na ľadovec Takhte chal
Takht-e-Soleyman (4723 m) V stenou
Mian Seh Chal (cca 4400 m) SV rebrom na Sarchal
Kuloár Espilet v S stene Alam Kuh (4850 m)
Damavand (5670 m) S stenou

Užitočné informácie
–  Letenka do Teheránu sa dá vychytať za dobrú 

cenu cez Dubaj (Emirates).
–  Neberte si so sebou žiadny alkohol, na 

verejnosti je potrebné dodržiavať moslimské 
zvyky (hlavne čo sa týka oblečenia).

–  Platí sa v riáloch IRR (1 EUR = cca 38 000 IRR), 
domáci občas počítajú ceny v tzv. tomanoch 
(1 toman = 10 riálov), počas kúpy je preto 
potrebné overiť si, či ide o riály alebo o tomany.

–  Perzština (Farsi) používa vlastné písmo, 
angličtina tu nie je veľmi rozšírená, takže pred 
príjazdom je dobré naučiť sa aspoň základné 
frázy a číslice.

–  Pri preprave (aj pri stopovaní) sa už vopred 
dohodnite na cene, cenovo najvýhodnejšia je 
preprava autobusmi, taxíky vychádzajú približne 
ako u nás – zjednávať sa veľmi nedá (podľa našej 
skúsenosti max -30 % z pôvodnej ceny).

–  Plynové bomby sa v Teheráne ťažko zháňajú 
(dajú sa kúpiť v športových obchodoch na 
námestí Moniriyeh, stanica metra), pod 
Alam Kuh je možné kúpiť ich v horolezeckom 
komplexe v ústí doliny pri dedine Vandarbon.

–  Permit za vstup do oblasti Alam Kuh je 30 EUR 
na osobu, na Damavand zo severnej strany sa 
permit nevyberá (na normálke z južnej strany sa 
platí 50 EUR na osobu).

–  Za spanie na pričniach v chate/prístrešku 
Sar Chal pod Alam Kuh sa neplatí, prístrešok 
má vlastný solárny generátor s možnosťou 
dobitia elektronických zariadení cez rôzne typy 
konektorov, z označeného miesta na terase sa dá 
chytiť mobilný signál.

–  V bivakovacej búde v severnej stene 
Damavandu sa pohodlne vyspí 6 ľudí, vybavenie 
okrem priční žiadne, už začiatkom leta môže byť 
problém so snehom na vodu.

–  Viac fotiek a informácií z nášho perzského 
dobrodružstva možno nájsť na webstránke 
www.miropeto.sk.

Zostup do dediny  
Nandal po zlyžovaní  
severnej steny Damavandu.(rv)


