ZE ŠTċPÁNKOVIC NA NEJVYŠŠÍ HORU AFRIKY
„KILIMANDŽÁRO - 5 985 m“

První diskuse o tom, že další z Ĝady nejvyšších vrcholĤ 7 kontinentĤ
tzv.7summits bude Kilimandžáro, probČhla pĜed Vánoci. Expedice do nitra
Afriky s cílem zdolat její nejvyšší horu byla naplánovaná na leden. Nejlepší
poþasí, pohodový výstup, spousta slunce a žádní moskyti. Nádherná pĜedstava. Pro mČ však kvĤli práci v lednu nerealizovatelná. Nejlepší kamarád Petr by
mČ asi ukamenoval. Výprava tedy odjíždí beze mČ.
Myšlenka, že þlovČk si má plnit své sny, mČ však neopouští. NenápadnČ
sbírám informace o výstupových trasách, podmínkách, vybavení a potĜebné
psychické i fyzické kondici. Po návratu kamarádĤ z lednové výpravy jsem se
de¿nitivnČ rozhodl. PĤjdu sám! Zkusím tu nejménČ využívanou cestou v tom
nejménČ vhodném období. Mým pĜedstavám odpovídá duben v období dešĢĤ
a trasa Umbwe. K tomu zamítám pĜílet pĜímo pod horu a namísto toho se
tČším na 500 km pĜejezd „jakkoliv a þímkoliv“ pĜes pĤl Keni do Tanzanie.
Zajímavé pro mČ bylo, jak se cestovní agentury pĜedhánČjí v nabídkách lážoplážo výstupu. O tom, že tĜetina lidí vrcholu nedosáhne, nikde ani zmínka.
V tČch výškách totiž velmi rychle vzniká edém na plicích nebo na mozku. Své
by o tom mohla povídat þeská tenistka Martina Navrátilová, která musela boj
o vrchol pĜed 2-ma lety vzdát. Kdyby ji nesnesli tak rychle a letecky nepĜemístili do nemocnice v Nairobi, pravdČpodobnČ by nepĜežila. Zase to nebude
asi taková Àajda. PostupnČ tedy sbírám kondici, nutná oþkování proti žluté
zimnici, bĜišnímu tyfu, žloutenkám, obrnČ a zaþínám se v pĜedstihu ládovat
prášky proti malárii. Informace na pĜíbalovém letáku o noþních dČsbČsech,
halucinacích a námČsíþných stavech mČ nechávají klidným. Zmínka, že sebevraždy a sklony k nim byly zaznamenány pouze zĜídka, už tedy o nČco ménČ,
ale s myšlenkami na nepoznané radostnČ zapíjím pilule vinným stĜikem. Moc
se tČším. PĜedevším když sleduju, jak fyzická kondice díky kolu a cviþení
raketovČ stoupá.
První problém nastává v pĜípravČ obleþení. Na
Kili se stoupá pĜes 5 pásem. ýlovČk nejdĜív prochází deštný prales, potom giga vĜesovištČ, velké
šutry, skálu a malé šutry, hluboký sopeþný popel
a ledovec vrcholu. Dlouhé uvažování ukonþuje
pár hodin do odjezdu. Do báglu narvu to nejlepší
co mám a nad ránem þekám na kamaráda, který
mČ veze do Ostravy na vlak. Sehnal jsem poslední
volnou místenku. Louþení na perónČ skoro se slziþkou a už mašíruju s cca 25kg báglem pĜes celý
vlak. SamozĜejmČ svoje místo nacházím hned za
kabinou strojvĤdce. Nedbám na utkvČlou pĜedstavu knihy PĜedtucha, o které jsem pĜed 20ti lety pod
pĜísným pohledem p. uþitelky StĜíbné referoval
zívající 7.tĜídČ a ve 160tce ráznČ usedám vedle
vysmáté dívky. MarnČ uvažuju, proþ má na klínČ tak hnusnou tašku. Po pár
vteĜinách jízdy pochopím. Z tašky na mČ naštvanČ þumí vyžraný þerný kocour.
Za jeho tázavého pohledu si dávám radČji frĢana. Že by si dal taky? Napadá
mČ. Posunkem tedy nabízím nejdĜív kocourovi a následnČ jeho paniþce. Oba
odmítají po svém. Kocour od té doby na mČ nepromluví ani slova, zato paniþka vypne Àašinet až pĜi rozluþce na hlaváku v Praze. ŠtČstí, že si nevšimla,
jak jsem hned za Ostravou zapnul mozkopilota a do boltcĤ vetknul sluchátka
s live koncertem Iron Maiden 85. Cesta ubČhla dostateþnČ rychle. Turskish
Airlines, pĜestup v Istanbulu a þekaþka na let do Nairobi. Teprve na Ruzyni si
uvČdomuji, že mĤžu bČhem transportu pĜijít o svĤj bágl s celým vybavením.
Protože mČ pĜedstava výstupu v šortkách z pĜíruþního, vrcholového báglíku
moc nenadchla, bČžím proto pĜes celý terminál a radostné pĜiplácím pár pČtek
chlapíkovi, který mi folií mČní bágl ve slizké bíle beztvaré nČco. Kdyby v tom
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byla mrtvola nacpaná handsgranátama, nikdo by to nepoznal. Jsem trošku klidnČjší. Turci mČ moc pĜíjemnČ pĜekvapili teplými jídly a k pití cokoliv, po celou
dobu letu. PatĜiþnČ jsme toho využili s mým novým kamarádem z Jihlavy,
který lítá do Turecka posledního pĤl roku projektovat továrnu. Oba jsme
byli nadšení, jak se s pĜibývajícími hodinami „all inclusive“
letu dramaticky zlepšuje naše
konverzaþní angliþtina. Až do
Keni jsem totiž sedČl uprostĜed
Kenya-národního týmu maratoncĤ, kteĜí pĜedešlé dny bČhali
v Praze. Družba ŠtČpánkovice –
Shishinda navázana.
V Nairobi jsem se moc nezdržel. PotĜeboval jsem najít smČr a dopravu
smČr Tanzanie. Po zjištČní situace jsem usoudil, že nejlepší bude využít malých džungle-busíkĤ, kterých prý po celé zemi jezdí mraky. Nalézám první
míĜící mým smČrem. PracnČ se vsoukám dovnitĜ a ptám se sám sebe, kam asi
dojedu. Nemusím dlouho uvažovat. ěidiþ totiž po 500 metrech zastavuje se
slovy „Finish and here wait for another“. Sedím dál, jakože se mČ to netýká.
NicménČ ten þlovČk vypadá, že to fakt myslí vážnČ, takže se velmi neochotnČ
ještČ pracnČji vysoukávám ven. Sedám si na plot v zapadlé uliþce 4milionového Nairobi a uvažuju, zda nezmČnit druh dopravy. Z pomalého pĜemýšlení mČ
vytrhne rachot blížícího se stroje neznámého pĤvodu. Vstávám a Ĝíkám si, zda
zvednutý palec na mojí mávající ruce znamená to samé co v EvropČ. Nerad
bych mČl totiž nČkde vytesáno: „žádal autobus o bongo bongo“.
K mé spokojenosti však maslostroj zastavuje. Po pár vteĜinách konverzace se usazuji vedle ušmudlané spálené ýíĖanky v dlouhé, pĜedpokládám, že
pĤvodnČ bílé sukni. PostupnČ opouštíme rozlehlé Nairobi. Sice nechápu, jak
mĤže ta zmČĢ plechĤ a sedadel držet pohromadČ, ale protože se mČ drží nálada z letadla, je mi to vcelku jedno. Asfaltka, pole, stromy, díry, osada, les…
všechno jedno. Vysmátý šofér a rychlost stroje je za všech okolností poĜád
stejná.
Z ýíĖanky se
bČhem následujících
kilákĤ vyklube americká studentka posledního roþníku medicíny z Millwaukee.
3 mČsíce stopuje
v rovníkové Africe a
právČ se snaží vpašovat se do Malawi.
Celá
cesta
pod
Kilimandžáro, kterou
jsem zvolil, je neskuteþnČ pouþná a vĜele doporuþuji. CelkovČ jsem pĜestupoval 4x, potkal spoustu zajímavých lidí a také jsem pĜišel o všechny þokolády
a všechno jídlo, které jsem rozdal ve vesnicích dČtem. Na KeĖsko-Tanzanské
hranici jsem mČl drobné problémky, ale vzhledem k tomu, že jsem byl o pĤl
metru a o pĤl metráku vČtší než všichni ostatní, se mi nakonec podaĜilo být ve
smluvenou dobu na smluveném místČ pod Kili. První etapa tedy v pohodČ.
Na dohodnutém místČ se setkávám se svým povinnČ najatým vĤdcem
Emanuelem a snažím se mu vysvČtlit mĤj zámČr i þasový plán. VysvČtluje mi
jak je to proti všem pravidlĤm a že 5denní výbČh trasou, kterou jsem zvolil,
nezvládne. Nevzdávám se a po pár hodinách spoleþné komunikace nalézáme
Ĝešení v trase Shira. Po pĜespání pod Kili jsem tedy ráno pĜipraven ve stanovenou dobu. Zelená terénní toyota nás odveze do registraþního Gatu, kde podle
instrukcí musím nahlásit celkový poþet dní výstupu.
Dle Ema radČji všude uvádím o 2 déle. Všechno se musí pĜesnČ zvážit a
zapsat. ChtČjí mČ zvážit taky, ale nestaþí jim závaží. Strážci parku mČ požádají, jestli by se se mnou mohli pro kamarády alespoĖ vyfotit…nojono, proþ
ne. Velký bágl odevzdávám nosiþĤm a vyrážíme. Cesta pralesem je nádherná.
PĜipadám si jako Jake poprvé brodící se pralesem Pandory. Natáþím opice, giga
stromy, kvČtiny, výhledy…prostČ nádhera. Je duben - období dešĢĤ. Všechno
tady pulzuje životem. KomárĤ poskrovnu, jdu v ¾ šortkách a triku, paráda.
Den 1.:
Celý první úsek cca 1000 výškových metrĤ mČ Emanuel uþil „pole-pole“
þesky pomalu pomalu. Po 85. jsem mČl na jazyku „drž už hubu“, ale místo toho
jsem opČt radČji po 84. Ĝekl „haraka, haraka“ tj. rychleji rychleji. ProstČ jeho
tempo mi pekelnČ nevyhovovalo. Byla mi hrozná zima a neumČl jsem se niþím
zahĜát. První výškový tábor je cca v 3.600 m a setkávají se tady 3 cesty. Jíst
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nechci, rozhodl jsem
se, že vČtšinu výstupu
pĜežiju na podkožní
rezervu. NicménČ nosiþi jsou placení také za
výkrm turistĤ, odmítnutí je urážkou. S pistolí u hlavy tedy do
sebe tlaþím pĜedkrm,
polívku, maso s brambory, dezert a naloupané ovoce. Všechno
zvlášĢ na talíĜích s železnými pĜíbory. NezapomnČli ani na pravé sklo. PĜi pohledu na to všechno
mám chuĢ utéct. Po skonþeném hodokvasu sbírám odvahu na vážnou diskusi
na téma tempo výstupu a pĜíští žranice. Diskuse je bouĜlivá. Po drobném dárku
mé rezervní ½litrové plácaþky vyhrávám a s dobrým pocitem se jdu zvesela
v mracích projít po táboĜe.
Cestou napoþítám 4 stany. Ema vysvČtluje, že v sezonČ je to tady úplnČ
full a hlava na hlavČ. Nejvíc mČ tČší, že odnČkud slyším þeštinu. HlasitČ tedy
þesky nabídnu celému táboru slivovici a þekám na odezvu. SkrytČ doufám,
že nepĜibČhne nČjaký zatoulaný hroch nebo za kaktus namaskovaný bojovník
za svobodu. Za pár vteĜin však pĜišla skvČlá odpovČć v podobČ 3 supr borcĤ
ze Šumperska a Jihlavy. RychlostnČ se v té kose seznamujeme, dáváme pár
frĢanĤ a pĜed úplným zmrznutím utíkáme zpátky do expediþních stanĤ. Moc
se tČším na zítĜek. Ve stanu si svĤj spacák radČji vkládám do vaku pro pĜežití a
usínám jako zabitý. Tma tady na rovníku pĜichází extrémnČ rychle.
Den 2.
Probouzím se okolo 6té a obdivuju nádherný výhled. V noci pršelo a mraky
jsou nad ránem o dost níž. Cca 70km od nás krásnČ vyþuhuje z mrakĤ vrchol
aktivní sopky Mt. Meru 4.556m. Kdyby ji býval byl pĜed pár tícísi lety pĜi
obrovské explozi neulítl vrchol do pryþ, byla by nejvyšší horou Afriky ona. Za
soustavného pokecu
s klukama se rychle
balím a tČším se na
výstup. Dnes je potĜeba vybČhnout do
4.600 m, otestovat
odolnost hlavy proti
výškové nemoci a
sebČhnout zpČt do
3.900 m na jinou
stranu hory.
Po prvních metrech jsem pochopil,
že vþerejší vážná
diskuse nemČla kýžený efekt. Šli jsme
totiž ještČ pomaleji. Plácaþka samozĜejmČ v hajzlu. Nedalo se nic dČlat, zmrznout jsem nechtČl, a proto jsem oznámil, že jdu tempem vlastním. Emanuel
chtČ nechtČ souhlasil. ýekal jsem ho potom na high pointu daného úseku a
zpČt dolĤ jsme už scházeli opČt spolu. Nadšený teda nebyl. PoĜád mi však
v hlavČ vrtala otázka, zda není nemocný. V 2. táboĜe jsme opČt moc dobĜe
pokecali s klukama. Oba dČlají doktorát z matiky v Amsterdamu. Nostalgicky
jsem vzpomínal, když jsem ho v jejich vČku dČlal v OstravČ pĜed 10ti lety já.
3. Borec Pepa právČ ukonþil 3mČsíþní lékaĜskou výpomoc a praxi v sousední
Burundi. PĜesnČ od tam pocházel Mireþek from Bujumbura . Pepa na závČr
svého pobytu pozval kluky a 3týdny se toulají Afrikou vþetnČ safari a Kili.
Spát jdeme dost brzy. 3. den bude nejnároþnČjší.
Den 3. -4.
Dnes je potĜeba, pouze s drobným odpoþinkem v base campu, vystoupat
cca 2.500 v. m. na vrchol do 5.900 m a potom rychle sebČhnout cca 2.700 v. m
zpČt do 3.200 m. To je jako vybČhnout z nuly na Gerlach a zpČt s velkou beþkou piva na zádech jako simulace podmínek v 6.000 m. Jdeme na to…pĜíšernČ
pomalu. Moje nálada není nejlepší. PopohánČní Emanuela jejich harakou už
nezabírá vĤbec. Cestou nahoru potkáváme kanadskou expedici, která schází
dolĤ. Z jednoho borce mám pocit, že mu místo kyslíku snad dali dýchnout
rajský plyn. Vysmátý jak leþo. Myslím, že byl totálnČ aut. O pár dní pozdČji
jsem ho potkal v hotelu v Moshi, vcelku paĜmen. Nepamatoval si dost dobĜe,
jak se dostal nahoru, dolĤ má prázdno úplnČ. V base campu je výška už vcelku
znát, ale musím Ĝíci, že moje síly tak na 95%. S klukama se drobnČ hecujeme
a za nevČĜícího pohledu pĜítomných guidĤ se v rámci miniaklimatizace skoro
sprintem pouštíme pár set metrĤ nad tábor. Z guidĤ þiší jasné. „.. jsou to prostČ
paka..“. Zastavujeme se nad táborem, smČjeme se jak blázni a dČláme pár fotek.
Já vytahuju vypĤjþený satelitní telefon a zvesela oznamuju, že za 5 hodin cca o
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pĤlnoci vyrážíme zdolat vrchol. Síla vichĜice dramaticky stoupá. Nechci zažít
let ve stanu a tak mu co pĤl hodiny radČji kontroluju kotvící lana. Postavili ho
totiž pĜesnČ na hranu skály, která padá cca 500 m kamsi dolĤ do mrakĤ. UvnitĜ
vichrem rozbouĜeného stanu teda žádný pĜíjemný pocit. PodaĜí se mi na pár
chvil zavĜít oþi. O pĤl noci mČ budí hodinky.
Navlékám na sebe všechno co mám a do vrcholového báglíku dávám ještČ
do klubíþka staženou péĜovou vestu. Za nedlouho zjistím, že snad nejdĤležitČjší
rozhodnutí celého výstupu. Jdeme moc pČknČ, mám radost. V duchu jsem si
vyþítal, že jsem guidovi kĜivdil. Poþítám, že v 5.000 m je cca minus 10 a vichr
jak hrom. V hlavČ mám hlášku „trošku mČ zebou nožiþky“ z ¿lmu S tebou mČ
baví víte co. ZjišĢuju, že rozhodnutí vzít si své sice úplnČ nejteplejší, ale dost
potem provlhlé fusekle nebyl nejlepší
nápad. Zvolit smrádeþek, ale teplouþko
byla prostČ blbost. PĜi té pĜedstavČ se
neubráním smíchu. Sopka mČ však ihned
trestá pĜimrznutím jazyka. Koutky se mi
taky nČjak tČžce spouští dolĤ. Za trest
vypadám jako Joker z Batmana. Od cca
5.100 m Emanuel znatelnČ zpomaluje.
Ptám se…ale vše prý ok. SvČtýlka klukĤ
zespod nás ovšem zaþínají dohánČt, což
nesu dost tČžce. Asi po hodinČ nás dohnali, prohodili jsme pár slov a bČželi
dál. V 5.500 m a ve vichĜici si þlovČk fakt
moc nepokecá. KaždopádnČ jsem zaþínal mít strach o svého guida, o celkové tempo a o pĜípadné svoje omrzliny. Emanuel pĜestal mluvit úplnČ. Požádal
jsem o pomoc a názor 3 další guidy, kteĜí se drali nahoru z rĤzných stran. VĤbec
nikoho to nezajímalo. Nikoho. Emanuel cca 100 v. m. pod hranou kráteru zkolaboval. Byl jsem však pĜipraven. PodaĜilo se mi ho dostat na hranu Stella point
v 5.700. Narval jsem do nČj všechny svoje energetické tyþinky, všechnu vodu a
dal jsem mu náhradní obleþení a rukavice, co mám pĜi výstupech vždy s sebou.
Vzpamatoval se za pár minut, nicménČ neschopen jakékoliv další chĤze. Navíc
mČ zaþal prosit o mlþenlivost a o to, abych v té tmČ dolezl po okruhu kráteru
dalších cca 200 v. m. na nejvyšší bod UhuruPeak 5.985 m a udČlal fotku, jinak
tu práci už nikdy nedostane. Jít neznámým terénem sám v naprosté tmČ cca
kilometr ve výšce kde už tČlo není schopno se vypoĜádat s tlakem a dokáže ho
pouze krátkodobČ akceptovat, není tedy žádný med. NicménČ udČlal jsem to.
Cestou jsem 2x málem sletČl do kráteru, ale vþas jsem se zastavil a vrátil se.
Pár stovek metrĤ od Uhuru jsem potkal scházivší výpravy a požádal kluky
o pomoc. Nejenže se Pepa vrátil se mnou zpČt na Peak udČlat pár fotek, ale
následnČ mi nabídli i svoji vodu, þokolády atd. Emanuela jsme potom našli už
znaþnČ zotaveného tam, kde jsem ho pĜed tím zabalil. PodČkoval a následnČ
jsme šli 12 hodin pomalu a úplnČ mlþky dolĤ. No každopádnČ jsem mČl þas
fotit a natáþet. Film bude skvČlý.
U výstupního
Gatu jsem
poþkal na
certifikát
a už jsem
uhánČl
zpČt
na
hotel a do
Nairobi
na letadlo.
Díky pĜedchozí cestČ
jsem to teć
zvládnul
za polovinu þasu a
mohl jsem
si proto dovolit projít v centru pár ulic. ProstČ jsme to zvládli. Supr. Vlajeþku ŠtČpánkovice
jsem zapíchl cca 6.000 kilometrĤ odsud ve výšce bezmála 6.000 m. VČĜím, že
tam vlaje ještČ teć, dal jsem to na dost nepĜístupné místo. Takže kousek naší
vesnice, kousek každého z nás je tam. Kdy se to zase poštČstí?
CelkovČ musím Ĝíct, že výstup na Kili je fyzicky srovnatelný s výstupem
na Lysou Horu a vČĜím, že by ho po drobné instruktáži v rámci tČlocviku zvládli i vyšší roþníky naší základky. Poznal jsem 5 výstupových cest na vrchol.
PĜípadným dobrodruhĤm doporuþuji využít cestu Machame. KaždopádnČ
všechny cesty jsou výborný trénink a já se moc tČším na expedici Cho Oyu
8.201m, 6.nejyšší horu svČta, kam se s týmem chystáme v záĜí. VČĜím, že jste
nČkteĜí doþetli až sem a závČrem minioslavou vzpomenete na zmrzlého dĜeváka zapíchnutého tam kdesi na ledovci na rovníku v Africe. Salute!
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