




První úspěšný výstup na Everest 
se uskutečnil před 60 lety 

 
V roce 1951, po třech desetiletích neúspěšných pokusů o 
dobytí Everestu, byla vyslána expedice vedená Ericem 

Shiptonem, aby hledala možnou cestu na vrchol. Mezi členy 
byl i zkušený horolezec z Nového Zélandu - Edmund Hillary. 
Pak do této oblasti následovala výcviková expedice s čekáním 
na výsledek dvou švýcarských pokusů dostat se v roce 1952 
na vrchol, oba však byly neúspěšné. Švýcarské horolezce 

doprovázel šerpa Tenzing Norgay. 
 

V roce 1953 bylo jasné, že Britové mají na Everestu další 
pokus. Tým byl sestaven pod vedením Johna Hunta. Hillary 
byl mezi lezci, stejně jako Tenzing Norgay. Před provedením 

útoku expedice zdolala řadu pohoří v tomto kraji. Vrchol 
Chukhung byl jedním z nich, a Norgaye bylo vidět stojícího na 

vrcholu ve výšce 5913 m. 





Těžíce ze švýcarských zkušeností v předchozím roce 
Huntovi muži zvolili cestu ledovcem Khumbu, přes jeho 

hrůzostrašný ledopád a přes západní Cwm na úpatí 
Lhotse. Překročili strmý ledový svah a nakonec dosáhli 

větrem šlehaný South Col. Z tohoto tábora se 
uskutečnily dva pokusy o výstup na vrchol, při druhém 

Hillary a Tenzing dosáhli vrcholu světa 29. května 1953 
v 11:30 h. 

  
 

Mohutný Mount Everest byl konečně 
zkrocen ! 





Jihozápadní stěna 
Everestu na fotografii 
indického vojenského 
letectva, v popředí je 

vyznačena cesta 
k úspěšnému výstupu 
přes ledovec Khumbu 

v popředí 



Tenzing Norgay než 
vyrazil na expedici 
vyhledal svou matku 
Kinzom v klášteře 
Thyangboche, aby 
mu požehnala. Byla 
si jista, že je fit a 
dobře připraven na 
cestu a když se o 
tom ujistila, vrátila 

se domů.  



Členové expedice kontrolují a třídí své zásoby a vybavení ve městě Bhadgaon. Asi 13 tun zavazadel doprovázelo expedici. 
Stovky nosičů bylo potřeba pro přepravu toho všeho do základního tábora.. 



Zlézání Everestu. Obrázek ze sbírky horolezce a fotografa Alfreda Gregoryho ukazuje úspěšný útok na Everestu Edmunda Hillaryho a 
Tenzingem Norgayem v roce 1953. 



Každá voda, která nebyla zmrzlá, byla dost teplá ke koupání. To je alespoň názor Edmunda Hillaryho, který se radostně osvěžoval v horském 
potoce. 





Mraky spěchají přes vrcholky Himalájí 



Novozélanďan George Lowe 
sleduje Tenzinga Norgaye jak 
kontroluje mačky na jeho nových 
horolezec-kých botách v 
expedičním táboře u kláštera 
Thyangboche, kde se tři týdny 
aklimatizovali. 



Sir Edmund Hillary sedí v základním táboře a připravuje se na svůj úspěšný útok. 







Základní tábor expedice na ledovci Khumbu, nad nímž se vypíná vrchol Lingtren. Sněžení vše halí do bílého pláště.  



Tábor horolezců na Mt. Everestu 





Odpočinek v Himalájích 



Šerpové v oblasti rozbitého ledu (tzv. popcorn section) nesou těžká břemena klikatou trasou přes ledopád Khumbu na cestě do tábora č. 
II. 



Šerpové jsou vedeni přes západní Cwm, rozčleněný hlubokými trhlinami. Zdá se, že jsou na pevném sněhu, ale vždy byl problém s terénem, 
vzhled může být zavádějící. 



Šerpové překonávají trhliny v západním Cwm. Mají mačky na botách, ale postup je dvojnásob nebezpečný. Expedice měla jen dva hliníkové 
žebříky a několik kmenů stromů pro překlenutí trhlin.  



Předsunutá základna, tábor IV na úpatí Lhotse v 6 500 m. Odtud se muselo stoupat do strmé a nebezpečné stěny a dosáhnout větrného 
jižního vrcholu Everestu.  



Šerpa vystupuje po žebříku 





Překračování trhlin v Himalájích 





Přímá cesta. Horolezci jdou podél trhliny na Mount Everest. 



Šerpové si užívají zasloužené přestávky v táboře IV. Sněhové brýle jsou proti oslnění od okolní krajiny nezbytné.  



Horolezci míří vzhůru na Mt Everest: Sir Edmund Hillary a Tenzing Norgay během svého výstupu na Mt Everest. 



Sir Edmund Hillary a Tenzing Norgay při výstupu na Mt Everest. 



Edmund Hillary a Tenzing Norgay vystupují se zvláštním výbavením pro zřízení konečného tábora v 8 534 m. Fotografie byla pořízena Alfem 
Gregorym, členem týmu technické podpory. Od tohoto bodu šli na vlastní pěst.  



Hillaryho pohled na západ od vrcholu; v popředí Pumori, Cho Oyu uprostřed a vpravo dole ledovec západní Rongbuk.  



Členové expedice na cestě zpět do tábora IV po triumfu 29. května 1953. Zleva doprava Charles Evans, Edmund Hillary, Tenzing Norgay, 
Tom Bourdillon a George Band 



Členové úspěšné expedice: John Hunt stojí v přední řadě (třetí zleva), po jeho levici Tenzing Norgay a hned za ním Edmund Hillary. 



Sir Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay se smějí po legendárním výstupu na Mt. Everest (vrchol na pravé straně hlavy Hillaryho) v 
táboře Thyangboche v Nepálu 



Everest dnes 
 
 



Horolezci a dobrodruzi z celého světa jsou přitahováni k Mt. Everestu, nejvyššímu vrcholu světa. Ale mnozí z nich nemají nezbytné 
zkušenosti pro tamější pobyt. A vzrůstající počet horolezců vede k dopravním zácpám vysoko na jeho svazích. 



Bez silnic vedoucích na Everest trvá dny, než nosiči dopraví zboží expedicím do základního tábora 



Každou sezónu vlaky a dodávky směřují 
k Everestu. V r. 2012 horolezecké 
expedice přinesly 11,6 milionů $ do příjmů 
Nepálu. 



Everest Base Camp je dnes rozlehlé "nylonové město" - zájem dosáhnout vrcholu ledovce 
vede k rostoucímu počtu horolezců a k nárůstu požadavků na pobyt..  





Řetěz horolezců táhnoucí se z Jižního vrcholu do Hillary Step a na vrchol. Horolezci čekají až dvě hodiny na základně Hillary Step (strmá skalnatá 
část na obrázku) až vracející se uvolní cestu. 



Dopravní zácpy se staly obvyklým problémem na Everestu. Způsobují hodiny zpoždění, jsou 
obviňovány ze smrti mnoha horolezců 
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