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od pólu
k pólu
Ľuboš Fellner

Hľadám dobrovoľníkov pre
nebezpečnú cestu. Nízka
mzda, krutá zima, dlhé
hodiny v úplnej tme zaručené.
Návrat neistý. Uznanie len
v prípade úspechu.

Henry SHACKLETON
(INZERÁT, 1907)

Južný pól (20. január 2019)

Po stopách najväčšieho
polárneho dobrodruha
na najvzdialenejší juh

E

rnest Shackleton – môj hrdina, môj vzor v nezlomnosti,
odvahe a serióznosti. V histórii cestovateľstva nenájdete zrejme ambicióznejšie výpravy a väčšie ľudské
odhodlanie, ako je vpísané na cestách tohto muža. Už celé
roky putujem po stopách tohto obdivuhodného britského
polárneho bádateľa. Pozývam vás na stretnutie s jeho veľkým
cestovateľským dielom.

Holanďania v ľahko zapamätateľnom roku 1616, no anglický
pirát Francis Drake plával okolo neho ešte pred nimi. Ja si
myslím, že ostrov mal byť pomenovaný práve po ňom, no
meno kapitána Drakea dostal najširší a najhlbší prieliv na našej
planéte, s najbúrlivejším morom sveta.

PREJSŤ SI DRAKEOVÝM PEKLOM
OSTROVY JUŽNEJŠIE OD JUŽNEJ AMERIKY
Moja prvá výprava po stopách Ernesta Shackletona sa začína
v meste Ushuaia, ktoré získalo poetický prívlastok Koniec sveta,
alebo Fin del Mundo. Je to hlavné mesto Ohňovej zeme, a pýši
sa najjužnejším Hard Rock Café, ale aj najjužnejším golfovým
ihriskom na svete. V tunajších reštauráciách servírujú obrovské
čerstvé kraby, sú tu také vymoženosti ako pošta, elektrina,
normálny záchod… Jednoducho, civilizácia. Vraví sa, že leto tu
trvá iba jeden deň, no ja som tu bol už viackrát, a vždy som
mal šťastie na pekné počasie.
Zaujímavé je, že o Shackletonovi tu nevedia nič. V kurze je tu
iný britský bádateľ Charles Darwin a všetko s ním spojené.
Aj voda, ktorá obmýva Ushuaiu, sa nazýva Beaglov prieliv
podľa lode, na ktorej sem mladý Darwin plával. No pre mňa je
Ushuaia iba začiatkom, podobne ako kedysi pre Shackletona.
Beznádejne priťahovaný jeho výpravami, nastupujem na loď
a mierim na Hornský mys – miesto, ktoré označuje najjužnejší
bod celého amerického kontinentu. Mys Horn takto pomenovali

Pokojnú plavbu tu nemal ani samotný Shackleton. Zo začiatku išiel rovnakou trasou, akou sa plavíme my, a jeho loď
Endurance dostávala zabrať už v týchto miestach. Keď mieril
späť, popisoval to ako the worst portion of the worst sea in
the world. Shackleton tunajšie vody a túto trasu dobre poznal,
veď na Antarktídu sa vracal po tretí raz. Prvý raz, na polárnej
expedícii vedenej Robertom Falconom Scottom, tu dosiahol
spoločne s dvoma parťákmi rekord, keď sa dostal na 82.
rovnobežku. Dovtedy nikdy nebol nikto ďalej na juhu, než oni.
Na ďalšej expedícii s názvom Nimrod, ktorú už viedol sám, sa
dostal až za 88. rovnobežku, teda necelých 180 km od pólu.
Táto expedícia nemala ani zďaleka také skvelé financovanie
ako Scottove expedície, loď Nimrod bola viac než o polovicu
menšia ako Scottova Discovery, ani posádka nebola dostatočne
vytrénovaná.
Musela to byť obrovská odvaha, ísť takto naslepo do neznáma.
A obrovská duševná sila, vrátiť sa späť, keď už ste tak blízko
cieľa. Viete si to predstaviť? Byť už necelých 180 km od pólu,
a otočiť to? Vtedy sa písal začiatok roku 1908.

Celú knihu si môžete
prelistovať zdarma po prihlásení
sa do konta.

