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  První diskuse o tom, že další z ady nejvyšších vrchol  7 kontinent  
tzv.7summits bude Kilimandžáro, prob hla p ed Vánoci. Expedice do nitra 
Afriky s cílem zdolat její nejvyšší horu byla naplánovaná na leden. Nejlepší 
po así, pohodový výstup, spousta slunce a žádní moskyti. Nádherná p edsta-
va. Pro m  však kv li práci v lednu nerealizovatelná. Nejlepší kamarád Petr by 
m  asi ukamenoval. Výprava tedy odjíždí beze m .

 Myšlenka, že lov k si má plnit své sny, m  však neopouští. Nenápadn  
sbírám informace o výstupových trasách, podmínkách, vybavení a pot ebné 
psychické i fyzické kondici. Po návratu kamarád  z lednové výpravy jsem se 
de  nitivn  rozhodl. P jdu sám! Zkusím tu nejmén  využívanou cestou v tom 
nejmén  vhodném období. Mým p edstavám odpovídá duben v období deš  
a trasa Umbwe. K tomu zamítám p ílet p ímo pod horu a namísto toho se 
t ším na 500 km p ejezd „jakkoliv a ímkoliv“ p es p l Keni do Tanzanie. 
Zajímavé pro m  bylo, jak se cestovní agentury p edhán jí v nabídkách lážo-
plážo výstupu. O tom, že t etina lidí vrcholu nedosáhne, nikde ani zmínka. 
V t ch výškách totiž velmi rychle vzniká edém na plicích nebo na mozku. Své 
by o tom mohla povídat eská tenistka Martina Navrátilová, která musela boj 
o vrchol p ed 2-ma lety vzdát. Kdyby ji nesnesli tak rychle a letecky nep e-
místili do nemocnice v Nairobi, pravd podobn  by nep ežila. Zase to nebude 
asi taková  ajda. Postupn  tedy sbírám kondici, nutná o kování proti žluté 
zimnici, b išnímu tyfu, žloutenkám, obrn  a za ínám se v p edstihu ládovat 
prášky proti malárii. Informace na p íbalovém letáku o no ních d sb sech, 
halucinacích a nám sí ných stavech m  nechávají klidným. Zmínka, že sebe-
vraždy a sklony k nim byly zaznamenány pouze z ídka, už tedy o n co mén , 
ale s myšlenkami na nepoznané radostn  zapíjím pilule vinným st ikem. Moc 
se t ším. P edevším když sleduju, jak fyzická kondice díky kolu a cvi ení 
raketov  stoupá. 

 První problém nastává v p íprav  oble ení. Na 
Kili se stoupá p es 5 pásem. lov k nejd ív pro-
chází deštný prales, potom giga v esovišt , velké 
šutry, skálu a malé šutry, hluboký sope ný popel 
a ledovec vrcholu. Dlouhé uvažování ukon uje 
pár hodin do odjezdu. Do báglu narvu to nejlepší 
co mám a nad ránem ekám na kamaráda, který 
m  veze do Ostravy na vlak. Sehnal jsem poslední 
volnou místenku. Lou ení na perón  skoro se sl-
zi kou a už mašíruju s cca 25kg báglem p es celý 
vlak. Samoz ejm  svoje místo nacházím hned za 
kabinou strojv dce. Nedbám na utkv lou p edsta-
vu knihy P edtucha, o které jsem p ed 20ti lety pod 
p ísným pohledem p. u itelky St íbné referoval 
zívající 7.t íd  a ve 160tce rázn  usedám vedle 

vysmáté dívky. Marn  uvažuju, pro  má na klín  tak hnusnou tašku. Po pár 
vte inách jízdy pochopím. Z tašky na m  naštvan  umí vyžraný erný kocour. 
Za jeho tázavého pohledu si dávám rad ji fr ana. Že by si dal taky? Napadá 
m . Posunkem tedy nabízím nejd ív kocourovi a následn  jeho pani ce. Oba 
odmítají po svém. Kocour od té doby na m  nepromluví ani slova, zato pa-
ni ka vypne  ašinet až p i rozlu ce na hlaváku v Praze. Št stí, že si nevšimla, 
jak jsem hned za Ostravou zapnul mozkopilota a do boltc  vetknul sluchátka 
s live koncertem Iron Maiden 85. Cesta ub hla dostate n  rychle. Turskish 
Airlines, p estup v Istanbulu a eka ka na let do Nairobi. Teprve na Ruzyni si 
uv domuji, že m žu b hem transportu p ijít o sv j bágl s celým vybavením. 
Protože m  p edstava výstupu v šortkách z p íru ního, vrcholového báglíku 
moc nenadchla, b žím proto p es celý terminál a radostné p iplácím pár p tek 
chlapíkovi, který mi folií m ní bágl ve slizké bíle beztvaré n co. Kdyby v tom 

byla mrtvola nacpaná handsgranátama, nikdo by to nepoznal. Jsem trošku klid-
n jší. Turci m  moc p íjemn  p ekvapili teplými jídly a k pití cokoliv, po celou 
dobu letu. Pat i n  jsme toho využili s mým novým kamarádem z Jihlavy, 
který lítá do Turecka posledního p l roku projektovat továrnu. Oba jsme 
byli nadšení, jak se s p ibýva-
jícími hodinami „all inclusive“ 
letu dramaticky zlepšuje naše 
konverza ní angli tina. Až do 
Keni jsem totiž sed l uprost ed 
Kenya-národního týmu mara-
tonc , kte í p edešlé dny b hali 
v Praze. Družba Št pánkovice – 
Shishinda navázana. 

 V Nairobi jsem se moc nezdržel. Pot eboval jsem najít sm r a dopravu 
sm r Tanzanie. Po zjišt ní situace jsem usoudil, že nejlepší bude využít ma-
lých džungle-busík , kterých prý po celé zemi jezdí mraky. Nalézám první 
mí ící mým sm rem. Pracn  se vsoukám dovnit  a ptám se sám sebe, kam asi 
dojedu. Nemusím dlouho uvažovat. idi  totiž po 500 metrech zastavuje se 
slovy „Finish and here wait for another“. Sedím dál, jakože se m  to netýká. 
Nicmén  ten lov k vypadá, že to fakt myslí vážn , takže se velmi neochotn  
ješt  pracn ji vysoukávám ven. Sedám si na plot v zapadlé uli ce 4milionové-
ho Nairobi a uvažuju, zda nezm nit druh dopravy. Z pomalého p emýšlení m  
vytrhne rachot blížícího se stroje neznámého p vodu. Vstávám a íkám si, zda 
zvednutý palec na mojí mávající ruce znamená to samé co v Evrop . Nerad 
bych m l totiž n kde vytesáno: „žádal autobus o bongo bongo“. 

 K mé spokojenosti však maslostroj zastavuje. Po pár vte inách konverza-
ce se usazuji vedle ušmudlané spálené í anky v dlouhé, p edpokládám, že 
p vodn  bílé sukni. Postupn  opouštíme rozlehlé Nairobi. Sice nechápu, jak 
m že ta zm  plech  a sedadel držet pohromad , ale protože se m  drží nála-
da z letadla, je mi to vcelku jedno. Asfaltka, pole, stromy, díry, osada, les…
všechno jedno. Vysmátý šofér a rychlost stroje je za všech okolností po ád 

stejná.
 Z í anky se 

b hem následujících 
kilák  vyklube ame-
rická studentka po-
sledního ro níku me-
dicíny z Millwaukee. 
3 m síce stopuje 
v rovníkové Africe a 
práv  se snaží vpa-
šovat se do Malawi. 
Celá cesta pod 
Kilimandžáro, kterou 

jsem zvolil, je neskute n  pou ná a v ele doporu uji. Celkov  jsem p estupo-
val 4x, potkal spoustu zajímavých lidí a také jsem p išel o všechny okolády 
a všechno jídlo, které jsem rozdal ve vesnicích d tem. Na Ke sko-Tanzanské 
hranici jsem m l drobné problémky, ale vzhledem k tomu, že jsem byl o p l 
metru a o p l metráku v tší než všichni ostatní, se mi nakonec poda ilo být ve 
smluvenou dobu na smluveném míst  pod Kili. První etapa tedy v pohod .

 Na dohodnutém míst  se setkávám se svým povinn  najatým v dcem 
Emanuelem a snažím se mu vysv tlit m j zám r i asový plán. Vysv tluje mi 
jak je to proti všem pravidl m a že 5denní výb h trasou, kterou jsem zvolil, 
nezvládne. Nevzdávám se a po pár hodinách spole né komunikace nalézáme 
ešení v trase Shira. Po p espání pod Kili jsem tedy ráno p ipraven ve stanove-

nou dobu. Zelená terénní toyota nás odveze do registra ního Gatu, kde podle 
instrukcí musím nahlásit celkový po et dní výstupu. 

Dle Ema rad ji všude uvádím o 2 déle. Všechno se musí p esn  zvážit a 
zapsat. Cht jí m  zvážit taky, ale nesta í jim závaží. Strážci parku m  požá-
dají, jestli by se se mnou mohli pro kamarády alespo  vyfotit…nojono, pro  
ne. Velký bágl odevzdávám nosi m a vyrážíme. Cesta pralesem je nádherná. 
P ipadám si jako Jake poprvé brodící se pralesem Pandory. Natá ím opice, giga 
stromy, kv tiny, výhledy…prost  nádhera. Je duben - období deš . Všechno 
tady pulzuje životem. Komár  poskrovnu, jdu v ¾ šortkách a triku, paráda.
Den 1.: 

Celý první úsek cca 1000 výškových metr  m  Emanuel u il „pole-pole“ 
esky pomalu pomalu. Po 85. jsem m l na jazyku „drž už hubu“, ale místo toho 

jsem op t rad ji po 84. ekl „haraka, haraka“ tj. rychleji rychleji. Prost  jeho 
tempo mi pekeln  nevyhovovalo. Byla mi hrozná zima a neum l jsem se ni ím 
zah át. První výškový tábor je cca v 3.600 m a setkávají se tady 3 cesty. Jíst 

ZE ŠT PÁNKOVIC NA NEJVYŠŠÍ HORU AFRIKY
„KILIMANDŽÁRO - 5 985 m“
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nechci, rozhodl jsem 
se, že v tšinu výstupu 
p ežiju na podkožní 
rezervu. Nicmén  nosi-
i jsou placení také za 

výkrm turist , odmít-
nutí je urážkou. S pis-
tolí u hlavy tedy do 
sebe tla ím p edkrm, 
polívku, maso s bram-
bory, dezert a nalou-
pané ovoce. Všechno 
zvláš  na talí ích s že-

leznými p íbory. Nezapomn li ani na pravé sklo. P i pohledu na to všechno 
mám chu  utéct. Po skon eném hodokvasu sbírám odvahu na vážnou diskusi 
na téma tempo výstupu a p íští žranice. Diskuse je bou livá. Po drobném dárku 
mé rezervní ½litrové pláca ky vyhrávám a s dobrým pocitem se jdu zvesela 
v mracích projít po tábo e. 

 Cestou napo ítám 4 stany. Ema vysv tluje, že v sezon  je to tady úpln  
full a hlava na hlav . Nejvíc m  t ší, že odn kud slyším eštinu. Hlasit  tedy 
esky nabídnu celému táboru slivovici a ekám na odezvu. Skryt  doufám, 

že nep ib hne n jaký zatoulaný hroch nebo za kaktus namaskovaný bojovník 
za svobodu. Za pár vte in však p išla skv lá odpov  v podob  3 supr borc  
ze Šumperska a Jihlavy. Rychlostn  se v té kose seznamujeme, dáváme pár 
fr an  a p ed úplným zmrznutím utíkáme zpátky do expedi ních stan . Moc 
se t ším na zít ek. Ve stanu si sv j spacák rad ji vkládám do vaku pro p ežití a 
usínám jako zabitý. Tma tady na rovníku p ichází extrémn  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 krásn  vy uhuje z mrak  vrchol 
aktivní sopky Mt. Meru 4.556m. Kdyby ji býval byl p ed pár tícísi lety p i 
obrovské explozi neulítl vrchol do pry , byla by nejvyšší horou Afriky ona. Za 
soustavného pokecu 
s klukama se rychle 
balím a t ším se na 
výstup. Dnes je po-
t eba vyb hnout do 
4.600 m, otestovat 
odolnost hlavy proti 
výškové nemoci a 
seb hnout zp t do 
3.900 m na jinou 
stranu hory.

Po prvních met-
rech jsem pochopil, 
že v erejší vážná 
diskuse nem la ký-
žený efekt. Šli jsme 
totiž ješt  pomaleji. Pláca ka samoz ejm  v hajzlu. Nedalo se nic d lat, zmrz-
nout jsem necht l, a proto jsem oznámil, že jdu tempem vlastním. Emanuel 
cht  necht  souhlasil. ekal jsem ho potom na high pointu daného úseku a 
zp t dol  jsme už scházeli op t spolu. Nadšený teda nebyl. Po ád mi však 
v hlav  vrtala otázka, zda není nemocný. V 2. tábo e jsme op t moc dob e 
pokecali s klukama. Oba d lají doktorát z matiky v Amsterdamu. Nostalgicky 
jsem vzpomínal, když jsem ho v jejich v ku d lal v Ostrav  p ed 10ti lety já. 
3. Borec Pepa práv  ukon il 3m sí ní léka skou výpomoc a praxi v sousední 
Burundi. P esn  od tam pocházel Mire ek from Bujumbura . Pepa na záv r 
svého pobytu pozval kluky a 3týdny se toulají Afrikou v etn  safari a Kili. 
Spát jdeme dost brzy. 3. den bude nejnáro n jší.
Den 3. -4.

 Dnes je pot eba, pouze s drobným odpo inkem v base campu, vystoupat 
cca 2.500 v. m. na vrchol do 5.900 m a potom rychle seb hnout cca 2.700 v. m 
zp t do 3.200 m. To je jako vyb hnout z nuly na Gerlach a zp t s velkou be -
kou piva na zádech jako simulace podmínek v 6.000 m. Jdeme na to…p íšern  
pomalu. Moje nálada není nejlepší. Popohán ní Emanuela jejich harakou už 
nezabírá v bec. Cestou nahoru potkáváme kanadskou expedici, která schází 
dol . Z jednoho borce mám pocit, že mu místo kyslíku snad dali dýchnout 
rajský plyn. Vysmátý jak le o. Myslím, že byl totáln  aut. O pár dní pozd ji 
jsem ho potkal v hotelu v Moshi, vcelku pa men. Nepamatoval si dost dob e, 
jak se dostal nahoru, dol  má prázdno úpln . V base campu je výška už vcelku 
znát, ale musím íci, že moje síly tak na 95%. S klukama se drobn  hecujeme 
a za nev ícího pohledu p ítomných guid  se v rámci miniaklimatizace skoro 
sprintem pouštíme pár set metr  nad tábor. Z guid  iší jasné. „.. jsou to prost  
paka..“. Zastavujeme se nad táborem, sm jeme se jak blázni a d láme pár fotek. 
Já vytahuju vyp j ený satelitní telefon a zvesela oznamuju, že za 5 hodin cca o 

p lnoci vyrážíme zdolat vrchol. Síla vich ice dramaticky stoupá. Nechci zažít 
let ve stanu a tak mu co p l hodiny rad ji kontroluju kotvící lana. Postavili ho 
totiž p esn  na hranu skály, která padá cca 500 m kamsi dol  do mrak . Uvnit  
vichrem rozbou eného stanu teda žádný p íjemný pocit. Poda í se mi na pár 
chvil zav ít o i. O p l noci m  budí hodinky. 

 Navlékám na sebe všechno co mám a do vrcholového báglíku dávám ješt  
do klubí ka staženou pé ovou vestu. Za nedlouho zjistím, že snad nejd ležit jší 
rozhodnutí celého výstupu. Jdeme moc p kn , mám radost. V duchu jsem si 
vy ítal, že jsem guidovi k ivdil. Po ítám, že v 5.000 m je cca minus 10 a vichr 
jak hrom. V hlav  mám hlášku „trošku m  zebou noži ky“ z  lmu S tebou m  
baví víte co. Zjiš uju, že rozhodnutí vzít si své sice úpln  nejteplejší, ale dost 
potem provlhlé fusekle nebyl nejlepší 
nápad. Zvolit smráde ek, ale teplou ko 
byla prost  blbost. P i té p edstav  se 
neubráním smíchu. Sopka m  však ihned 
trestá p imrznutím jazyka. Koutky se mi 
taky n jak t žce spouští dol . Za trest 
vypadám jako Joker z Batmana. Od cca 
5.100 m Emanuel znateln  zpomaluje. 
Ptám se…ale vše prý ok. Sv týlka kluk  
zespod nás ovšem za ínají dohán t, což 
nesu dost t žce. Asi po hodin  nás do-
hnali, prohodili jsme pár slov a b želi 
dál. V 5.500 m a ve vich ici si lov k fakt 
moc nepokecá. Každopádn  jsem za ínal mít strach o svého guida, o celko-
vé tempo a o p ípadné svoje omrzliny. Emanuel p estal mluvit úpln . Požádal 
jsem o pomoc a názor 3 další guidy, kte í se drali nahoru z r zných stran. V bec 
nikoho to nezajímalo. Nikoho. Emanuel cca 100 v. m. pod hranou kráteru zko-
laboval. Byl jsem však p ipraven. Poda ilo se mi ho dostat na hranu Stella point 
v 5.700. Narval jsem do n j všechny svoje energetické ty inky, všechnu vodu a 
dal jsem mu náhradní oble ení a rukavice, co mám p i výstupech vždy s sebou. 
Vzpamatoval se za pár minut, nicmén  neschopen jakékoliv další ch ze. Navíc 
m  za al prosit o ml enlivost a o to, abych v té tm  dolezl po okruhu kráteru 
dalších cca 200 v. m. na nejvyšší bod UhuruPeak 5.985 m a ud lal fotku, jinak 
tu práci už nikdy nedostane. Jít neznámým terénem sám v naprosté tm  cca 
kilometr ve výšce kde už t lo není schopno se vypo ádat s tlakem a dokáže ho 
pouze krátkodob  akceptovat, není tedy žádný med. Nicmén  ud lal jsem to. 
Cestou jsem 2x málem slet l do kráteru, ale v as jsem se zastavil a vrátil se. 

 Pár stovek metr  od Uhuru jsem potkal scházivší výpravy a požádal kluky 
o pomoc. Nejenže se Pepa vrátil se mnou zp t na Peak ud lat pár fotek, ale 
následn  mi nabídli i svoji vodu, okolády atd. Emanuela jsme potom našli už 
zna n  zotaveného tam, kde jsem ho p ed tím zabalil. Pod koval a následn  
jsme šli 12 hodin pomalu a úpln  ml ky dol . No každopádn  jsem m l as 
fotit a natá et. Film bude skv lý.

U vý-
s tupn ího 
Gatu jsem 
po kal na 
certifikát 
a už jsem 
u h á n l 
zp t na 
hotel a do 
N a i r o b i 
na letadlo. 
Díky p ed-
chozí cest  
jsem to te  
zv ládnul 
za polovi-
nu asu a 
mohl jsem 
si proto do-
volit projít v centru pár ulic. Prost  jsme to zvládli. Supr. Vlaje ku Št pánkovice 
jsem zapíchl cca 6.000 kilometr  odsud ve výšce bezmála 6.000 m. V ím, že 
tam vlaje ješt  te , dal jsem to na dost nep ístupné místo. Takže kousek naší 
vesnice, kousek každého z nás je tam. Kdy se to zase pošt stí? 

Celkov  musím íct, že výstup na Kili je fyzicky srovnatelný s výstupem 
na Lysou Horu a v ím, že by ho po drobné instruktáži v rámci t locviku zvlád-
li i vyšší ro níky naší základky. Poznal jsem 5 výstupových cest na vrchol. 
P ípadným dobrodruh m doporu uji využít cestu Machame. Každopádn  
všechny cesty jsou výborný trénink a já se moc t ším na expedici Cho Oyu 
8.201m, 6.nejyšší horu sv ta, kam se s týmem chystáme v zá í. V ím, že jste 
n kte í do etli až sem a záv rem minioslavou vzpomenete na zmrzlého d evá-
ka zapíchnutého tam kdesi na ledovci na rovníku v Africe. Salute! .jiristar




