DOBRODRUH

JÁN KOŘÍNEK
Lekár, horský vodca a dobrodruh
Náročnú prácu lekára rýchlej záchrannej služby dokáže skĺbiť so
svojimi netradičnými aktivitami: vo Vysokých Tatrách robí horského
vodcu a taktiež rád chodí na dobrodružné cesty do rôznych častí
sveta. Tridsaťštyriročný Ján Kořínek pritom vyhľadáva také miesta,
kam bežní turisti nechodia, a tak predstavujú aj určitú výzvu.
Text: Ján Karašinský

Foto: archív Jána Kořínka, tatryguide.com

Jeho prvou nezvyčajnou
skúsenosťou boli Špicbergy (známe aj pod názvom
Svalbard). Toto súostrovie
ležiace v Severnom ľadovom oceáne patrí Nórsku.
Cieľom expedície, ktorej bol
Kořínek súčasťou, sa stal
najvyšší vrch Špicbergov
s názvom Newtontoppen.

„Peší pochod k tejto hore
nám trval viac ako osem
dní. Boli sme v oblasti, kde
nežijú nijakí ľudia a kde ste
v každej situácii odkázaní len
sami na seba.” A to všetko
v náročných podmienkach,
prespávajúc v stanoch pri
teplotách pohybujúcich sa až
k -15°C. „Navyše sme museli

byť ozbrojení guľovnicou,
keďže v okolí žilo množstvo
ľadových medveďov. Domáci
by nás bez zbrane ani nikam
nepustili,” približuje. Do
priameho kontaktu s medveďom sa síce nedostali, mali
však možnosť sledovať ho
pri love tuleňov z bezpečnej
vzdialenosti niekoľkých
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stoviek metrov. „Špecifikom
nášho pochodu bolo tiež to,
že slnko nám nad hlavami
nikdy nezapadlo. V tejto
oblasti blízko severného pólu
totiž poznajú len polárne dni
a polárne noci. Človek vtedy
vôbec nevníma čas a ani
nerieši, či je v skutočnosti deň
alebo noc,” hovorí Kořínek.
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Jeho ďalšia nezvyčajná cesta
smerovala do Ázie. V Kirgizsku spolu s ďalšími slovenskými dobrodruhmi plánoval spoznať oblasť pohoria
Sary Jas, ktoré nie je príliš
zmapované a dostupných je
len minimum informácií.
Pôvodné plány expedície
však zmarila veľká lavína,
kvôli ktorej nebolo možné
dostať sa do tejto oblasti.

„Zostali sme tak v blízkosti
jazera Issyk-Kul a mesta
Karakol. V okolitých dolinách
sme stretávali tamojších kočovných pastierov - nomádov.
Fascinujúcou pre nás bola ich
spojitosť s prírodou a hlavne
pohostinnosť. Títo ľudia by
vám dali aj svoje posledné.
V tomto smere vidieť obrovský rozdiel medzi domácimi
žijúcimi v mestách, kde sa
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snažia na turistoch zarobiť
a domácimi z menej navštevovaných oblastí.”
Vášeň pre cestovanie
ho následne zaviedla do
Patagónie, územia na juhu
Argentíny a Čile. Kořínek
podotýka, že táto oblasť je
už výrazne prispôsobené
potrebám komerčných
turistov. „Prakticky všade,
kde je to možné, vás tam
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vyvezú. Napriek tomu má
Patagónia stále svoje čaro.
Tamojšie horské prostredie
je úplne iné ako ho poznáme
napríklad z Tatier alebo
Álp. Na veľmi malom území
sa totiž striedajú obrovské
rozdiely v krajine. Z polopúšte je zakrátko hustý les,
ktorý sa neskôr zmení na
ľadovec,” približuje Kořínek.
Jeho ďalším cestovateľským

cieľom je ostrov Jan Mayen
nachádzajúci sa neďaleko
Islandu. „Rovnako ako
Špicbergy patrí Nórsku. Nie
je trvalo osídlený, takže výprava sa opäť môže spoliehať
len sama na seba. Nezvyčajné na tomto ostrove je, že
ho tvorí sopka Beerenberg,
ktorú je možné zlyžovať.”
Kořínek pracuje ako lekár
rýchlej záchrannej služby
v Liptovskom Mikuláši
a v Poprade, kde taktiež
slúži aj ako letecký záchranár. Nedávno dokončil vo
francúzskom Chamonix
štvorročný kurz horského
vodcu. Tejto aktivite sa
venuje vo svojom voľnom
čase. „Keďže žijem v Batizovciach pri Svite, horského
vodcu robím najmä vo Vysokých Tatrách. Ale licencia mi
platí prakticky pre celý svet.
V Tatrách chcú ísť klienti
najčastejšie na Gerlachovský
štít. Tam som bol v tomto
roku už asi štyridsaťkrát.
Celá túra trvá šesť až osem
hodín a priemerný turista by
ju mal zvládnuť bez väčších
problémov,” konštatuje. Aj
keď je túra na Gerlachovský
štít najvyhľadávanejšou,
za krajšie a zaujímavejšie
považuje výstupy na inak
menej známe štíty ako sú
Ľadový štít, Vysoká alebo
Pyšné štíty.
Kořínek sa už za krátky čas
stal vyhľadávaným horským
vodcom. Vďaka jeho povolaniu lekára majú pri ňom
totiž klienti ešte o niečo
väčší pocit bezpečia. „Jeden
z najznámejších horských
vodcov histórie, Francúz
Gaston Rébuffat, to, myslím,
vystihol najlepšie: Lano spojí
dve osoby a obidve už majú
iba jeden život, vodca sa
na niekoľko hodín naviaže
s neznámym človekom, ktorý
sa mu stane priateľom.”
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