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V ãervenci leto‰ního roku odjela do âíny ãeská skialpinistická expedice Mustagh Ata ve sloÏení: Jan

Vesták, Jan Krabec, Jan Alexa. Cílem v˘pravy se stal v˘stup a sjezd Mustagh Aty - druhé nejvy‰‰í hory

Pamíru. 9. 8. stanuli na jejím vrcholu Jan Krabec a Jan Vesták, o den pozdûji tfietí ãlen v˘pravy Jan Alexa.

Podle dostupn˘ch pramenÛ byli prvními âechy, kter˘m se toto podafiilo. V‰ichni ãlenové expedice zá-

roveÀ sjeli z vrcholu aÏ do nejniÏ‰ího v˘‰kového tábora na lyÏích.

C a r v i n g ,  p l u h  a  p á d y  n a  s t ř e š e  P a m í r u

Konec bfiezna 2002, 
Pec pod SnûÏkou

V Krkono‰ích pomalu konãí lyÏafiská
sezona. Je pátek tûsnû pfied pÛlnocí. Pod
sjezdovkou nandávám pásy a pomalu
stoupám vzhÛru za svûtly oken na kopci.
Vleky nejezdí, nikde nikdo, tma, zima,
jen koufi z komínu na‰í chaty a vzdálené
akordy kytar napovídají, Ïe dokud se zpí-
vá, je‰tû se neumfielo… Pfied pár dny jsme
pfiiletûli z tepla nepálského království pod
Himálajem. Kromû vykloubené ruky ze
sestupu z hory Tsergo jsem si domÛ pfiive-
zl také utkvûlou pfiedstavou o nutnosti
zkusit nûco nového a posunout tak na‰e
lezení o kousek dál. Nûjak nám zaãalo
b˘t v kopcích tûsno. Nová dimenze je te-
dy nasnadû: skialp! Tolik jsme o tom v‰em
uÏ ãetli, tolikrát jsme na na‰ich v˘stupech
potkávali blázny, vy‰ívající neuvûfiitelné
vlnovky po kolena v pra‰anu, ale nikdo 

z nás to zatím nikdy nevyzkou‰el.
Nejvy‰‰í ãas s tím nûco udûlat. Z ãesk˘ch
kopcÛ za chvíli zmizí poslední sníh, a tak
se teì plouÏím tmou na lyÏích s chlupat˘-
mi pásy na skluznicích. Je‰tûÏe pÛlnoc
milosrdnû skr˘vá mou neobratnou premi-

éru. Moji dva budoucí spolulezci jsou na
tom je‰tû hÛfi, ti je‰tû ani netu‰í. TakÏe co
zb˘vá? Natrénovat pár kopcÛ v opaãném
smûru, neÏ jsme jako sjezdafii zvyklí, vy-
léãit zranûní a hurá zpût do Asie… Nová
dimenze a zku‰enost nebo jen obrovská
drzost a opováÏlivost? Zatím nevím, uvidí
se za ãtyfii mûsíce. Otevírám dvefie do roz-
topené krkono‰ské chalupy, konãím dne‰ní
noãní trénink a jdu se vûnovat lákavûj‰ím
ãinnostem. KoneckoncÛ i to se bude hodit,
aÏ v srpnu v zamrzlém stanu budu vzpo-
mínat na horkou atmosféru pÛlnoãních
veãírkÛ v roubené krkono‰ské chalupû…

Duben 2002, Praha
Expedice nabírá jasné kontury. Máme

velké cíle, pevné sloÏení, odhodlání i da-
tum odletu. Tfii Honzové razíme do svûta
na zku‰enou. Vybrali jsme si Mustagh
Atu. Je vysoká, bílá a dá se sjet na lyÏích.

Jan Vesták
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CESTOVÁNÍSKI N A C E S T Á C HSKI N A C E S T Á C H

V‰echno, co potfiebujeme. Ve vysok˘ch
horách nejsme zdaleka poprvé. Na lyÏích
taky ne. Ale zkombinovat to v‰echno do-
hromady na kopci, kter˘ má jen o 450 m
ménû neÏ osm tisíc, je o nûãem trochu ji-
ném. Velice brzy se o tom pfiesvûdãíme. 

1. – 20. srpen 2002,
Mustagh Ata, Pamír

SjíÏdíme, pluÏíme, padáme. ¤veme pfii
kaÏdém pokusu o nádech, kdyÏ není co
d˘chat. Plíce jako sfouknut˘ balón, zato
hlava na prasknutí. To v‰echno je lyÏová-
ní v sedmi a pÛl tisících. S nostalgií vzpo-
mínám na Krkono‰e, pÛlnoãní v˘stup
modrou sjezdovkou, kytary, teplo a rum.
KdyÏ jsme plánovali tuto akci, fiíkali jsme
si jediné: «I kdyÏ je jasné, Ïe to na lyÏích
bude tûÏ‰í neÏ v maãkách a s cepínem, a-
lespoÀ to budeme mít brzy za sebou.
V‰echno bude rychlej‰í, takÏe bezpeã-
nûj‰í». To pfiesvûdãení bylo silnûj‰í neÏ
strach. Silnûj‰í, ale o to ménû pravdivé.
Nic z toho neplatí. Pojìme se ale je‰tû o
pár dní vrátit.

Do âíny se dostáváme po absolvování
celních úplatkáfisk˘ch, komunistick˘ch a
poniÏujících procedur. Kdo zaÏil poníÏení
pfii cestách do kapitalistické ciziny v pfied-
revoluãních dobách, má ãásteãnou pfied-
stavu. Pfii vstupu do âíny je to je‰tû hor‰í.
Jen, co se z toho ãlovûk vzpamatuje, ãe-
kají ho dal‰í podobné i hor‰í anabáze.
Vefiejné popravy, tfiicetimetroví betonoví
Maocetungové, cenzurované internetové
kavárny, hromadné ranní rozcviãky oby-
vatel na námûstích atd.. A s tím v‰ím spo-
jené nefie‰itelné dilema, jestli náv‰tûva té-
to zemû náhodou nezavání tak trochu
podporou toho v‰eho, uÏ jen samotnou
na‰í pfiítomností. Rad‰i tedy balíme,
sháníme karavanu velbloudÛ a razí-
me napfiíã pou‰tí ke své hofie. UÏ z
dálky proráÏí z mrakÛ zasnûÏen˘ a
rozervan˘ ‰tít Mustagh Aty a zpest-
fiuje tak jednotvárnou pou‰tní kraji-
nu v okolí. Dal‰ím zpestfiením se
stávají na‰i velbloudi, kfiiÏující v tfii-

cetistupÀovém vedru pou‰È s pfiipevnûn˘-
mi lyÏemi na sv˘ch hrbech.

S pfiipevnûn˘mi lyÏemi tentokráte na
na‰ich hrbech stoupáme do prvního v˘‰ko-
vého tábora v 5400 metrech. Base camp
od nûj dûlí pás suti a skal a také devût set
v˘‰kov˘ch metrÛ. Pak uÏ by to mûlo jít na
lyÏích. V prvním v˘‰kovém si zfiizujeme
základnu, nechce se nám vracet se zase
dolÛ. Jsme celkem dobfie aklimatizovaní,
takÏe na dal‰í vyná‰ky i pokusy k cestû na
vrchol se rozhodujeme vyráÏet odtud.
V‰ude je spousta ãerstvého snûhu a v tá-
borech panuje nejistota. UÏ nûkolik dní
poãasí nedovoluje expedicím pokou‰et se
o vrchol. Vãera dorazil do tábora úplnû o-
mrzl˘ Nûmec, pfiedevãírem pfii sestupu
tragicky zahynul ãlen ruské v˘pravy.
Pomalu zji‰Èujeme, Ïe lyÏe na této v˘pra-
vû mÛÏou usnadnit v˘stup i sestup, ale
rozhodnû ho v tûchto podmínkách ne-
zrychlí. A ani ho neudûlají bezpeãnûj‰ím.
Na podobné úvahy uÏ ale není ãas, balí-
me jedniãku a ve vûtru a mrazu stoupáme
smûrem ke kótû 6 100 m, kde plánujeme
vystavût druh˘ tábor. Mezi tûmito dvûma
tábory se nachází jediná techniãtûj‰í pa-
sáÏ celého v˘stupu. Nûkteré v˘pravy ten-
to úsek mezi seraky a trhlinami jistí fixní-
mi lany a váÏou se, my úvazky nechává-
me v báglech a prud‰í úsek zdoláváme
volnû. V lezení jsme pfiece jen o nûkolik
levelÛ dál neÏ ve skialpech. Po jednoden-
ním odpoãinku pokraãujeme do trojky.

Zahrabáváme stan v sedmi tisících 
a sluníãko pomalu zapadá za siluetu kara-
koramsk˘ch a pamírsk˘ch ‰títÛ na obzoru.
Kupodivu pfiichází celkem poklidná noc.
Hlava nebolí, ve tfiech - ve stanu pro dva
- je teplo a legrace a zítra navíc oãekává-
me ná‰ velk˘ den. Globální problémy lid-
stva se pro nás uÏ dávno zúÏily jen na na-
‰e ‰pinavé ponoÏky, stupnû o‰klivosti rÛz-
n˘ch instantních ka‰í a správnou délku tu-
leních pásÛ, a to je v horách vÏdycky sig-
nál udûlat nûjak˘ radikální krok. Po devíti
dnech lezení, vyná‰ek materiálu, sjez-
dech do niÏ‰ích táborÛ, aklimatizace,
prÛjmÛ, bolestí hlavy, v˘stupÛ, vzestupÛ 
i pádÛ jdeme tedy zítra koneãnû na to…

PrÛ‰vih. 
Za dva t˘dny strávené mezi pou‰tí

Taklamakan a hranicí s TádÏikistánem,
mezi ãínskou pravdou a dezinformací,
mezi velbloudy a omrzl˘mi horolezci,
úplnû zapomínáme, Ïe jsme si nesefiídili
hodinky na místní ãas. Fyzikální veliãiny
jsme postupnû zredukovali jen na teplo –
zima, dolÛ – nahoru a zápach – je‰tû vût-
‰í zápach a na kontrolování ãasu jsme nû-
jak pozapomnûli. Vstáváme tedy podle
rad jin˘ch expedic v pût ráno, abychom
se vydali k vrcholu, ve skuteãnosti jsou
ale teprve tfii hodiny po pÛlnoci. Mráz 
a tma. A zima. Vzpomínám na svût˘lka
chaty v Krkono‰ích, nicménû teplo rumo-
vého opojení tentokrát nepfiichází. Jen
koncentrace kyslíku tfiikrát men‰í neÏ je
zdrávo a sluníãko, které nás mûlo roze-
hfiát na cestû vzhÛru stále nevychází. Jak
by také mohlo, je teprve pût hodin, i kdyÏ
na‰e hodinky uÏ ukazují sedmou.
Pro‰lapáváme stopu, sklon vrcholového
svahu se postupnû zvolÀuje. Pût krokÛ,
pauza, pût krokÛ, pauza. Pásy drÏí, snaÏí-
me se zapamatovat si kaÏd˘ metr, kaÏd˘
krok, pfii cestû dolÛ se to jistû bude hodit.
Ta pfiedstava cesty zpût nás trochu dûsí,
ale teì není ãas na podobné úvahy.
Ve‰keré my‰lenky jsou ztûlesnûny do
dvou bodÛ, na kter˘ch závisí nejen ná‰
úspûch, ale i na‰e Ïivoty. Nezmrznout a
dostat se bezpeãnû dolÛ. Hlubok˘ a tûÏk˘
sníh pfiechází v horních partiích v umrzl˘
firn, takÏe v duchu uÏ rozpoãítáváme car-
vingové oblouky, rozmûfiujeme, kam aÏ se
na téhle ‰iroké sjezdovce dá zajet, kde ãí-
hají nesrolbované úseky, ãemu se vy-
hnout, v jakém nejbliÏ‰ím kiosku si odpo-

ãinout. Halucinace. Honza Alexa
se po návratu dolÛ svûfiuje: «Celou
cestu nahoru mi v hlavû znûlo: za
chvíli je bufáã, pak uÏ jen
Vrbatovka, Labská Louka a jsme
tam…» 

JenÏe je‰tû tam nejsme, mrzneme
teprve v «sedmidvou». Mráz nás vy-
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zouvá ze skeletÛ, bojíme se o prsty na no-
hou. Sluníãko díky na‰emu ãasovému
úletu stále nevychází, balíme nohy do pé-
fiovek, ale nepomáhá to. ¤e‰íme dilema
vrátit se, nebo to dotáhnout kolem kiosku,
pfies Labskou aÏ na vrchol… Honza Alexa
se vrací do trojky, my dva zb˘vající
Honzové razíme dál. Nohy nerozmrzly,
ale ani se to nezhor‰uje. Tfii sta v˘‰kov˘ch
a vrchol! Koneãnû. Plíce tradiãnû v kyslí-
kovém dluhu, mysl v opojení i útlumu.
Rychle fotky, snímky na kameru a dolÛ do
trojky. Tolikrát jsem si v duchu doma pfie-
hrával tu dráÏdivû neznámou akãní scé-
nu: «Eufórie na vrcholu, rozjíÏdím se z vr-
cholu, toãím první zatáãku, druhou, uto-
ãím tfietí? atd...», a najednou jsem skuteã-
nû tady, nikde Ïádná radost, nikde Ïádné
pocity, jen touha po relativním bezpeãí
stanu v sedmi tisících metrech. Bezmy-
‰lenkovitû a automaticky zacvakávám pa-
ty vázání, rozjíÏdím se dolÛ a autopilot
zaãíná pracovat na nejvy‰‰í obrátky. KdyÏ
nejde oblouk, nasadit pluh, kdyÏ nejde
pluh, zabrzdit ke svahu, kdyÏ nejde d˘chat,
padnout na zem a ãekat na druh˘ dech.
Nic z oãekávan˘ch pocitÛ, nic z mno-
hokrát v mysli pfiehrávan˘ch scén se neu-
skuteãnilo. Nebo to moÏná jen ãlovûk ne-
staãil v‰echno vnímat. AÏ to pfiijde líto.
Na lyÏích v této v˘‰ce se ve‰keré bytí
smrsklo do dvou smû‰n˘ch, ale osudo-
v˘ch otázek: kudy a jak dolÛ. A k jejich
fie‰ení si tûlo vydobylo úplnû v‰echno.
Autopilot zafungoval spolehlivû. A na po-
city a eufórii bude spousta ãasu v bezpe-
ãí. Následující den vystupuje tfietí Honza
sólo na vrchol. V‰ichni v dal‰ím dnu sjíÏ-
díme zbytek hory aÏ do jedniãky na lyÏích. 

V˘stup i sjezd Mustagh Aty nebyl ná-
roãn˘ technicky. Hora je atraktivní a tûÏ-
ká pfiedev‰ím svou vysokou nadmofiskou
v˘‰kou. Proto jsme ji zkusili. Cel˘ v˘stup
a sestup na lyÏích nebyl ani rychlej‰í ani
lehãí neÏ s normálním horolezeck˘m vy-
bavením. Rozhodnû to ale byla dobrá
zku‰enost a jistû je to dobrá inspirace pro
v‰echny, ktefií si chcete vyzkou‰et své
moÏnosti v místech, kde uÏ se nedá Ïít,
natoÏ normálnû lyÏovat. 

Ke skialpÛm se rozhodnû vrátíme. Konec-
koncÛ v nejhlub‰í krkono‰ské noci to je nej-
rychlej‰í zpÛsob, jak se dostat na chatu…
Ale uÏ teì nás to táhne zase nûkam dál.

Podûkování: 
Celá akce probûhla pod zá‰titou firmy

Blizzard, jejichÏ lyÏe jsme na Mustagh
Atû testovali. DÛkazem kvality budiÏ ná‰
bezpeãn˘ návrat ze sedmi a pÛl tisíc met-
rÛ domÛ… Dûkujeme.

Praktické informace:
Mustagh Ata 7546 m, západoãínská provincie Xinjiang, âína, Pamír

Pfiístup:
Nejlevnûji pfies Kyrgyzstán – letecky Praha – Bishkek (Kyrgyzstán) potom autem

nebo busem – Kashgar (âína) – Mustagh Ata. Dal‰í moÏnosti: pfies Pakistán a pak po
Karakoram Highway (v dne‰ní dobû nebezpeãné) nebo letecky Praha – Peking –
Urumchi – Kashgar (nejrychlej‰í, ale velice drahé vnitrostátní pfielety v âínû, navíc
velké problémy s nadváhou zavazadel na ãínsk˘ch spojích).

V‰echny pfiístupové trasy konãí ve vesnici Subashi na Karakoram Highway, na
zb˘vající cca 10 km úsek do základního tábora se najímají velbloudi.
Sezóna: 

nejlep‰í podmínky pro v˘stup jsou v ãervenci a srpnu
Mûna: 

ãínsk˘ juan, v‰e se ale dá platit v USD
Víza: 

vstupní vízum lze vyfiídit na Velvyslanectví âínské lidové republiky v Praze
Dal‰í povinná povolení: 

climbing permit na Mustagh Atu, cena 1 100 USD/skupina do 8 osob, zafiízení
permitu zprostfiedkuje agentura v âínû nebo v Kyrgyzstánu
Cena: 

zpáteãní letenka (Praha – Bishkek) cca 26 000 Kã, v‰echny dal‰í náklady (pfiesu-
ny, strava, hotely, velbloudi, permit) cca 24 000 Kã.
MoÏnosti stravování: 

restaurace a hotely za pfiijatelnou cenu, v základním tábofie z vlastních zdrojÛ, ná-
kup lze uskuteãnit v Kashgaru, Bishkeku, instantní potraviny doporuãujeme dovézt
z âR
Celní nástrahy: 

pfiechod pfies ãínskou hranici je nezbytnû nutné uskuteãnit prostfiednictvím nûja-
ké místní agentury, ta pomÛÏe vyfie‰it v‰echny problémy, kontakt viz dále
Technická obtíÏnost: 

sníh a firn do 45°
V˘‰ky postupov˘ch táborÛ: 

Base camp: 4500 m, Camp 1: 5400 m, Camp 2: 6100 m, Camp 3: 6900 m.
Kontakty:

Ovûfiené a spolehlivé kontakty na agentury zprostfiedkovávající potfiebné sluÏby:
Tien-Shan Travel L.T.D. Xinjiang International Sports Travel
Vladimír Birukov, Bishkek Kong Baocun, Kashgar
travel@tien-shan.com kongtour@urumchi.cngb.com


