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hora světa



K2
Druhá nejvyšší hora světa.

- (přezdívaná -hora zabiják)
- vrchol = 8611 m n.m.
- světadíl = Asie
- stát = Pakistán
- pohoří = Karakoram

K2
.



První úspěšný výstup = 31.7. 1954 (Italové)
Achille Compagnoni a Lino Lacedelli.

Další pokus až 8.8. 1977 (Japonci)

První žena byla polská horolezkyně Wanda 
Rutkiewiczová (bez kyslíkového přístroje) 1986

-češi na K2 = 1983+1986 - Josef Rakoncaj
2007 - Libor Uher
2014 - Radek Jaroš
2019 - Klára Kolouchová

-na K2 vede 10 tras = pro svoji obtížnost je
většina znovu neschůdných



JOSEF RAKONCAJ ( RAK )
6.4. 1951 - český horolozec, který první na světě zdolal K2 dvakrát 

1983+1986 (Bez kyslíkového přístroje)
-trenér horolezectví a autor knih o horolezectví, fotograf, 
kameraman.
- dlouhá léta se věnoval paraglidingu a létání na ultralehkých 
letadlech, která si sám stavěl.
- od počátku 70 let se postupně zařadil mezi horolezeckou elitu.
- od roku 1981 Zasloužilý mistr sportu

Celkem zdolal 8 osmitisícovek ze 14 :
- Lhotse 1984
- Broad Peak 1986
- Annapurna 1988
- Manaslu 1989
- Čo Oju 1990
- Šiša Pankma 1990
- Nanga Parbat 1992
- Mount Everest 1987 - 200m od vrcholu



Teplota K2
22.2. - 28.2. 2021

Místo Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

K2 -32 -31 -36 -33 -32 -33 -36

Základní tábor -22 -21 -23 -22 -24 -22 -25



VÝŠKOVÉ ROZDÍLY V m n.m.
Název

Výška
m n.m

K2 vs Lhotse vs
Kilimandžáro 

vs
Elbrus vs

Mount 
Vinson vs

K2 8611 -95 -2716 -2969 -3719

Lhotse 8516 95 -2621 -2874 -3624

Kilimandžáro 5895 2716 2621 -253 -1003

Elbrus 5642 2969 2874 253 -750

Mount Vinson 4892 3719 3624 1003 750



Gloves -
rukavice

Helmet-
helma

Climbing equipment

HOROLEZECKÁ VÝBAVA

Crampons -
sedák

Ice axes - cepín 
do ledu

Climbing Rope 
- horolezecké 
lano

Climbing 
Boots –
horolez.boty

Crampons -
mačky

Descender - osma

Staples - skoby

Carabine - karabina

Shovel -
lopata

Camping Cooker -
vařič

Climbing Tent –
horolez.stan

Polar Jacket -
polární bunda Bag -

batoh



Adaptace (aklimatizace) na vysokohorské prostředí

Se zvyšující se nadmořskou výškou klesá 
teplota vzduchu o 1°C každých 150 m výšky, 
nezávisle na zeměpisné šířce, ta však výrazně 
ovlivňuje sezónní a denní kolísání teploty 
(rozdíl na slunci a ve stínu, vítr).

Orientačně platí, že na výšku:
3000 m je třeba se aklimatizovat 2-3 dny
4000 m je třeba se aklimatizovat 3-6 dní
5000 m je třeba se aklimatizovat 2-3 týdny

Výškám nad 5500 m se již přizpůsobit nelze
(nad touto hranicí dochází i při maximálním 
fyzickém šetření k zhoršování zdravotního 
stavu a ke snížení výkonnosti). Adaptační 
mechanismy umožní organismu v této výšce 
přežít jen několik málo dní.
Saturace O2 na vrcholu K2 se pohybuje 
okolo 50%.

Fáze aklimatizace
• Latentní fáze – trvá prvních 6 hodin po příchodu

do výšky, bez příznaků akutní horské nemoci
(AHN).

• Aklimatizace – období získávání aklimatizace
s velkým rizikem aklimatizačních poruch resp.
AHN

• Aklimatizace – období trvající 2-3 týdny, během
kterých je člověk optimálně přizpůsoben výšce
a je schopen největších fyzických výkonů.

• Fáze degradace (výškové deteriorace) se
zhoršením fyzických a psychických funkcí.

Obecná pravidla aklimatizace
• Přespávat v co nejnižší nadmořské výšce,

vystupovat po etapách a vždy přespat v nižší než
dosažené výšce.

• Na každých 500 m překonané výšky mají
připadnout dvě přenocování ve stejné výšce,
v průběhu jednoho týdne nepřespávat v táboře
výše než o 1000 m.

• Spát s mírně vyvýšenou horní polovinou těla,
průběh aklimatizace neurychlí žádný lék.



VYSOKOHORŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ
Kozorožec horský

Obývá pouze horské svahy na hranici lesa nebo 
nad ní až do nadmořské výšky 6 700 m. 
Je výhradně býložravý a živí se 
převážně trávou, mechem, rostlinami, listy a vě
tvičkami.
Většinu dne tráví vysoko na prudkých útesech a 
níže slézají jen za potravou.

Irbis

Vzhledem připomíná levharta, je o něco menší, 
ale robustnější. V Himálaji byl zaznamenán 
dokonce až v 6000 m n. m. Kořistí irbisa jsou 
především horští kopytníci, příležitostně však loví 
i menší zvířata jako hlodavce, zajícovce či hrabavé 
ptáky. Jeho biotopem jsou především horské 
louky a pastviny, bezlesé a kamenité planiny nad 
horní hranicí lesa.



FLÓRA

Do výše 4000 m n.m roste jedle, v nižších 
polohách tsuga a smrk, z listnatých dub a 
bříza.
Pásmo keřů sahá až do 4500 m n.m. V tomto 
vegetačním pásmu převládá vratič 
(Tanacetum tibeticum), zimolez (Lonicera 
quinquelocularis), jalovec (Juniperus 
incurva), čimišník (Caragana jubata), 
budleia (Buddleia tibetica).
Ve větších výškách do 5800 m n.m. roste 
stračka (Delphinium glaciale) a dymnivka 
(Corydalis tibetica).



Horolezectví lze považovat za 
druh sportu, zvláštní zálibu, pro 
někoho ale třeba i životní styl nebo 
druh relaxace. Horolezectví dnes 
zahrnuje tak širokou škálu činností, 
jeho zcela přesná definice není 
možná.
Odvětví horolezectví mají 
společného snad jen podobné 
pohyby při postupu 
ve vertikálním terénu. U některých 
odvětví existují specifická pravidla 
lezení.


