
Slovenska direktna v Himalaji
Slovenska alpinista Luka Stražar in Nejc Marčič sta na odpravi v Rolvvalingu med 28. in 30. oktobrom
uspela preplezati 1700-metrsko prvenstveno smer v severozahodni steni gore Tsoboje (6680 m n. m,

Poimenovala sta jo Slovenska direktna.

Jasna Paladin

Kranj - Slovenska alpinistič-

na odprava Rolvvalirjg 2021,

ki ima močan gorenjski pri-
dih - poleg vodje Luke Stra-
žarja (Akademski AO) jo
sestavljajo še Nejc Marčič
(AO PD Radovljica), Mar-
ko Prezelj (AO PD Kamnik)

in Matija Volontar (AO PD

Jesenice), je iz Nepala, kjer

so bili mesec dni, sporočila
odlične novice.

Luka Stražar in Nejc Mar-

čič, uigrani alpinistični dvo-
jec, ki je leta 2012 že pre-
jel zlati cepin za prvenstve-

no smer Sanjači zlatih jam v
severovzhodni steni K7
West, sta tokrat preplezala

prvenstveno smer, ki sta jo
ocenila z ED (najvišja sto-

pnja francoske šeststopenj-
ske lestvice), M5, AI5. To
1700-metrsko smer odliku-
je zahtevno in izpostavljeno
plezanje v osrednjem delu,

kljub strmemu terenu pa sta

našla dve odlični mesti za

bivakiranje. Vzpon so zaz-

namovali nizke temperatu-

re in močan veter is pršni-

mi plazovi. Da bi se izogni-
la zmedi zaradi majhne raz-

like v višini, sta se povzpe-
la na centralni in vzhodni
vrh gore. Sestopila sta po za-
hodni strani in bazo doseg-
la ravno na predvečer od-
hoda, so sporočili s Planin-
ske zveze Slovenije. Na mar-

kantni šesttisočak Tsoboje

na odmaknjenem himalaj-
skem območju Rolvvaling se

je prvič povzpela nemška al-
pinistična odpravaleta 1972,
slovenska alpinista pa sta

opravila prvi pristop po se-

verozahodni steni.
N a isti odpravi sta v zahod-

ni steni himalajskega šestti-
sočaka poskusila tudi Marko
Prezelj in Matija Volontar, a

jima je načrte prekrižal mo-

čan veter.

Kot sta povedala alpinis-

ta, jima je prvi dan nekaj te-

žav povzročal tanek krhek
led, v nadaljevanju pa sta se

soočila s tehnično zelo zah-
tevnim delom in nekaj za-

res napetimi raztežaji. Biva-
kirala sta brez šotora. »Zelo
sem zadovoljen, da sem se

lahko po bolezni na začet-
ku sestavil in z Luko odple-
zal odlično smer tik pred iz-
tekom odprave. Ob bolezni
so seveda bili tudi težki tre-
nutki, a sem bil za samo od-

pravo zelo motiviran, kar je
pomagalo prebroditi teža-

ve. Do zadnje aklimatizacije

sem se nekako pobral in tam

prvič videl najin cilj, severo-

zahodno steno. To mi je vli-
lo veliko novih moči. Glav-
ni vtis je name pustil strm

osrednji del smeri z res na-

petim plezanjem,« je vti-
se strnil Nejc Marčič, ki je
ob prihodu v bazo v začet-

ku oktobra zbolel ter z viso-
ko vročino in simptomi an-

gine prvih sedem dni prele-
žal v postelji.

Člani odprave Rohvaling

2021 so se konec tedna že
vrnili domov.

Nejc Marčič in Luka Stražar na vrhu šesttisočaka Tsoboje

Prvi raztežaj drugega dne, z mestom za bivak pod skalnim
previsom / Foto: Luka Stražar
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TorekDržava: Slovenija

Stran: 11
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