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Pabaltijo Alpinizmo Čempionatui 2007 rugsėjis 26 d 
 

 
 

Broud Peak  (8047 m) įkopimo pasas 
 
 

Įkopimo klasė: aukštuminė 
Rajonas:  Karakorumo kalnai, Pakistanas 
Viršūnė:  Broud Peak  (8047 m) 
Maršrutas: klasikinis maršrutas 
Įkopė:  Saulius Vilius, kopta alpiniu – solo stiliumi (be iš anksto įrengtų 
stovyklaviečių, su savimi gabenant visą reikalingą inventorių ir kaskart  įrengiant aukštumines 
stovyklas)  
 
Įkopimo grafikas: 
2007 06 03 – 06 07 Islamabadas – Skardu (Šiaurinės Pakistano teritorijos), 
2007  06 07 – 06 20 aklimatizacija Baltoro ledyne, Konkordijos trekas (maksimalus aukštis 4250 

m), 
2007 06 22 – 06 30 aklimatizacija prie Nanga Parbato, pakylama iki bazinės stovyklos (4700 m), 
2007 07 01 – 07 10 aklimatizacija Masherbrumo slėnyje, Jangjupa perėja (5689 m 
pirmapraėjimas, pagal rusišką klasifikaciją 3 B), 
2007 07 11 pasiekiama bazinė stovykla   (5000 m), 
2007 07 18 iš BC pakylama į II aukštuminę stovyklą (6700 m), 
2007 07 19 pakylama į III aukštuminę stovyklą (7200 m), 
2007 07 20 pasiekiama pagrindinė Broud Peak viršūnė (8047 m) ir nusileidžiama į III aukštuminę 
stovyklą (7200 m), 
2007 07 21 nusileidžiama į bazinę stovyklą (5000 m), 
2007 07 23 – 26 nusileidimas iki Askolės kaimo ir grįžimas į Skardu. 

 
 
Įkopimo dalyvis:  Saulius Vilius, stebėtojas Rūta Tolpežninkaitė 
Metereologinės sąlygos : Viršūnės “šturmo”dieną oro sąlygos palankios, naktį oro temperatūra 
apie – 15 laipsnių šalčio ir stiprus vėjas iki Broud Piko masyvo keteros. Broud Piko viršūnės 
keteros traverso metu (maždaug 4 kilometrų ilgio) debesuota ir stiprus gūsingas vėjas.  

 
 
Trumpas ekspedicijos aprašymas  
 
Skardu – Bazinė Broud Piko stovykla:  
Artimiausias kelias per Hushe kaimą ir 5800 metrų  aukščio  Gondogoro perėją užima 5 – 7 dienas 
(daug nuoseklesnis, bet ilgesnis ir daugiau laiko užtrunkantis pakilimas yra  nuo Askolės kaimo). 
Nekreipdami dėmesio į tai, kad 2007 metų žiemą Baltoro ledyno ledyno rajone iškrito mažai sniego ir 
dėl to ant Gondogoro perėjos šlaitų atsivėrė dideli plyšiai, nusprendėme į Broud Piko bazinę stovyklą 
kilti iš Mašerbrumo slėnio pusės, daug artimesniu, bet ir sudėtingesniu keliu. Pakilę iki Huspango 
(3800 m)stovyklavietės nusprendėme verstis ne per Gondogoro perėją, bet bandyti rasti naują praėjimą. 
Kilimui aukštyn pasirinkome sąlyginai saugų praėjimą kairiau nuo Gondogoro perėjos (kitą 
kalnagūbrio pusę buvome išžvalgę dar 2005 – 6 metų ekspedicijų metu) . Dėl ištisą parą trukusio 
sniego maršrutą teko šiek tiek pakoreguoti. Penkiolika valandų užtrukome kol pritvirtinimome 10 
penkiasdešimties metrų turėklų iki keteros viršaus (apatinėje dalyje turėklų netvirtinome). Ant siauros 
perėjos praleidę naktį sekančią dieną nusileidome žemyn. Nusileidimo metu pritvirtinome 12 virvių ir 
užtrukome dvylika valandų. Vidutinis šlaito statumas kylant siekė 50 - 60 laipsnių (sniegas, ledas, 
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apirusios uolos). Vidutinis nusileidimo kuluaru šlaito statumas siekė 50 – 70 laipsnių (karnizas 
viršutinėje maršruto dalyje 30 m ir uolų siena apatinėje perėjos dalyje 40 m  – 90 laipsnių šlaitai). 
Sudėtingiausia ir pavojingiausia perėjos pusė iš Baltoro ledyno pusės. Viso nusileidimo metu 
stengėmės ieškoti uolų sienelių arba saugos taškus tvirtinome ant sniego ledo keterų, bandydami kuo 
labiau apsisaugoti nuo iš viršaus, kartais atriedančių akmenų ir galimo sniego karnizų griūčių. 
Pakilimo metu nedidelių sniego lavinų išvengėme kildami šalia uolų keteros ir slėpdamiesi už uolų 
sienelių. Kilimo metu vedantis turėklus kabindavo palikęs kuprinę (viso trijų žmonių grupės svoris 
siekė per 60 kilogramų). 
 
Atvykus į Bazinę Broud Piko stovyklą, dėl blogo oro teko praleisti net penkias dienas. Pagal gautą 
prognozę geras oras turėjo išsilaikyti vos kelias dienas. 
 
Bazinė stovykla – kopimas į Broud Piko viršūnę: 
 
2007 07 18  kilimas iš bazinės Broud Piko stovyklos į  I –ją  ir II-ją aukštumines stovyklas . 
Kilimą į pirmąją šturminę stovyklą pradėtas šeštą valandą ryto. Būtent ši maršruto dalis yra stačiausia 
ir pati pavojingiausia. Apatinėje pakilimo dalyje yra didelė rizika patekti į dažnai nuo didžiulio Broud 
Piko ledokryčio einančias lavinas – todėl patartina kilti kuo ankščiau. 
Viso pakilimo metu alpinistai taip pat pajudina daug „kabančių“ akmenų ir ledo firno gabalų. 
Be to pirmojoje stovykloje yra nedaug patogių vietų palapinėms pastatyti ir šią vietą dažnai krenta 
akmenys. Kilimas sniego, ledo ir smulkios morenos šlaitais, vidutinis statumas 40 -70 laipsnių. 
Dėl  šių pavojų ir laiko stokos tą pačią dieną pratęsiamas kopimas aukštyn į II aukštuminę stovyklą 
(6700 m). Pakilimas sąlyginai saugus vidutiniškai 50 laipsnių statumo sniego- ledo šlaitais. 
Aikštelės palapinei pastatyti įrengimas II stovykloje yra gana sudėtingas dėl stačių sniego šlaitų ir 
patogių vietų trūkumo (ilgesniam laikui ir blogo oro periodui šioje stovykloje paliktos palapinės 
neišvengiamai užpustomos). 
 
2007 07 19  kilimas iš II -os į  III –ają aukštuminę stovyklą..  
Kilimas į III –ją aukštuminę stovyklą pradėtas 7 valandą  ryto. Pakilimas sąlyginai saugus, šalia 
ledokryčio, vidutiniškai 50 -60 sniego šlaitu, šalia ledokryčio. Stovyklavietė saugioje nuo lavinų 
vietoje ant sniego keteros, maždaug 30 laipsnių statumo šlaite. 
 
 
 2007 07 20 kilimas į Broud Piko viršūnę 
Kilimas į viršūnę pradėtas antrą valandą nakties. Pakilimas iki viršūnės keteros užtruko 9 valandas dėl 
gilaus sniego šlaitų. Prieš pat išlipant ant keteros šlaitų statumas  apie 50 – 60 laipsnių. Sunkiausias 
kopimo etapas Broud Piko viršūnės ketera. Daugiau nei aštuonių kilometrų aukštyje esanti keturių 
kilometrų ilgio ketera yra labai siaura ir vietomis stati.  Maršrute reikia pralipti net keturis 30 – 60 
metrų aukščio uolų – sniego – ledo bastionus (vietomis šlaitai siekia 80 laipsnių). Kilimas į Rocky 
(uolų) ir centrinę viršūnes pavojingas dėl didelių karnizų iš Tibeto pusės. Tik etapas nuo centrinės iki 
pagrindinės viršūnės sąlyginai nesudėtingas ir saugus. Pasiekti aukščiausią viršūnės vietą, dėl kelių 
metrų karnizo, labai nesaugu. Viršūnė pasiekta  
Nusileidimas nuo viršūnės iki III –os aukštuminės stovyklos užtruko penkias valandas. Nusileidžiant 
pavojingiausia vieta saulės atšildytas gilaus ir stataus  sniego šlaitas žemiau viršūnės keteros. 
 
2007 07 21 nusileidimas į bazinę stovyklą (5000 m) 
Dėl itin blogo oro, labai stipraus vėjo ir blogo matomumo nusileidimas pradėtas 9 valandą ryto. 
Nusileidimas užtruko 9 valandas. Šis etapas fiziškai labai sunkaus dėl nuovargio ir didelio kuprinės 
svorio, bei labai pavojingas dėl žemyn besileidžiančių alpinistų pajudintų akmenų ir ledo gabalų. 
 
2007 07 23 – 26 nusileidimas iki Askolės kaimo ir grįžimas į Skardu. 
Grįžimui į Skardu pasirinktas ilgesnis, bet paprastesnis kelias link Askolės kaimo. 
 
Rekomendacijos 
Kopimui į Broud Piko viršūnę labai svarbu tinkamai pasirinkti laiką. Kelis pastaruosius metus kopimui  
geriausiai tinka liepos galas (maždaug liepos dvidešimta diena). Tuo metu kalno šlaitus iki III-os 
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stovyklos dar dengia sniegas, kopiant į viršūnę sniego sluoksnis nebėra labai storas – lavinų pavojus 
pastebimai mažesnis. Rugpjūčio pradžioje ir vėliau viršutinė maršruto dalis saugesnė ir lengvesnė, bet 
apatinė maršruto dalis daug pavojingesnė dėl krintančių akmenų.  
Dėl gana stataus ir sąlyginai pavojingo kopimo maršruto patartina aklimatizaciją įgyti iki ekspedicijos. 


