
Kilimandžáro tvrdo trestá naivných horolezcov 

Každý druhý človek, ktorý sa vyberie na vrch Kilimandžáro, nie je na výstup pripravený  

a riskuje nielen svoje zdravie, ale nezriedka aj svoj život. 

 

Kilimandžáro je ľadom pokrytý horský masív, tvorený troma stratovulkánmi - Kibo (5 895 m), 

Mawenzi (5 149 m) a Shira (3 962 m), nachádzajúci sa na území Tanzánie a čiastočne Kene. 

Ročne sa vyberie zdolať takmer šesťtisíc metrov vysokú horu okolo 15 000 horolezcov, no na 

vrchol vystúpi menej ako polovica z nich. Odborníci z univerzity v Edinburgu zaevidovali v 

poslednej dobe zvýšený počet záujemcov o „netradičný výlet“. Podľa stanice BBC sa o to 

výraznou mierou pričinil minuloročný výstup deviatich britských celebrít na „pýchu Afriky“ v rámci 

projektu charitatívnej organizácie Comic Relief. 

Nepripravenosť zdolať nástrahy najvyššieho kopca čierneho kontinentu však môže mať fatálne 

následky. Skúsení horolezci sa na tri týždne utáborili vo výške 4730 metrov, aby pomáhali 

ostatným, prevažne amatérskym turistom, ktorí sa vybrali do neznámych končín prekonávať 

vlastné možnosti.  

Príznaky ochorení malo takmer 50% horolezcov 

Postupne testovali približne 200 

horolezcov a pomocou osvedčenej 

techniky zisťovali, nakoľko sa u nich 

prejavili symptómy nepripravenosti na 

drastickú zmenu nadmorskej výšky. Celý 

výstup si totiž vyžaduje aklimatizáciu, čo 

trvá približne 4 až 5 dní, ale viacerí tento 

fakt ignorujú a chcú sa dostať na vrchol čo 

najrýchlejšie, ale mnohokrát precenia svoje 

možnosti. 

Pomocou bodovacieho systému zistili, že 

až 47 percent pozorovaných horolezcov 

trpelo ťažkosťami spôsobenými predovšetkým zmenou nadmorskej výšky. Vedci pozorovali na 

vybraných horolezcoch únavu, bolesti hlavy, nevoľnosť, stratu chuti do jedla, závraty, spiace 

ťažkosti. U niektorých sa objavili aj problémy s koordináciou alebo zvracanie. 

Kameňom úrazu je rýchlosť výstupu 

Vedci sú presvedčení, že do nadmorskej výšky 2500 metrov nad morom sa zdravý jedinec dokáže 

vysporiadať so zmenami tlaku vlastnými silami. Nad úrovňou 3000 metrov však nadmorská výška 

výrazne ohrozuje zdravie človeka. Mnohí odvážlivci zaháňajú prvotné príznaky ochorenia rôznymi 

tabletkami na tíšenie bolesti, ale tie majú len krátkodobý efekt a v podstate sú zbytočné. Skôr či 

neskôr enormne namáhané telo zoslabne a skolí ho jeden z množstva príznakov. 

Najmenej ťažkostí mali tie skupiny horolezcov, ktoré sa na náročný výstup dôkladne pripravili a nič 

neuponáhľali. Zvykali si na tamojšie podmienky vo vysokohorských oblastiach pár dní a niektorí aj 

niekoľko týždňov. 



Zvýšené riziko úmrtí 

Vedúci štúdie, ktorá bola publikovaná aj v 

magazíne High Altitude Medicine and 

Biology, Stewart Jackson, na margo 

skúmaných okolností poznamenal: „Zistili 

sme, že mnoho horolezcov vedelo o 

možných rizikách len veľmi málo, alebo 

dokonca vôbec nič a navyše boli v takejto 

nadmorskej výške po prvýkrát. Odkaz 

nášho prieskumu je jasný, je nutné zvýšiť 

povedomie o možných nástrahách, ktoré so 

sebou vysoká nadmorská výška prináša." 

"Dôležité je dopriať si dlhší čas na aklimatizáciu a zbytočne sa neuponáhľať,“ vysvetlil Jackson. 

 

Podľa jeho názoru môže neinformovanosť a premotivovanosť zapríčiniť mnohým dýchacie, 

kardiovaskulárne problémy a v najhorších prípadoch aj smrť. V ojedinelých prípadoch spôsobuje 

vysoká nadmorská výška opuch mozgu alebo pľúcny edém a vtedy začína boj o život, ktorý v 

nehostinných podmienkach končí tragicky. 

 

* Zdroj:  www.aktuality.sk/clanok/174739/kilimandzaro-tvrdo-tresta-naivnych-horolezcov/ 

 

Otázky a úlohy: 

1. Čo spôsobuje zdravotné problémy horolezcov (turistov), ktorí zdolávajú Kilimandžáro? 

2. Aké má táto choroba (odborne nazývaná Akútna horská choroba) príznaky a ako sa jej dá 

predchádzať? Je možné ňou trpieť aj na Slovensku? 

3. Aké príslovie (ustálené slovné spojenie) by sa dalo uplatniť ako rada pre horolezcov? 

4. V ktorých iných prírodných podmienkach sa môžu objaviť takéto náhle zdravotné problémy? 

5. V ktorej časti Afriky sa nachádza Kilimandžáro? 

6. Ktoré ďalšie africké pohoria alebo vrchy presahujú výšku 5000 m n. m.?  
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