CZ Expedition 2015 – Satopanth 7075 m @ Bhagirathi II
6580 m (Indie)
(aneb jak dopadl můj dárek ke kulatinám, při kterých se dříve již odcházelo do
důchodu…)

Výstup do 3. výškového tábora
Sepsáno ve dnech 25. - 30. 11. 2015

Po velmi studené noci nemáme vůbec chuť vstávat a hlavně vyrážet na vrchol dříve, než na
náš stan vysvitne slunce. Včera byl velmi náročný den, nemáme chuť k jídlu a navíc se
nemohu stále dostat do svých starých Koflachů, koupených v roce 1996 při výpravě na
Everest. Když se konečně jako první z naší dvojice vydávám k vrcholu, velmi brzy si
uvědomuji, že jsem pomalý a na vrchol by mi trvalo vyjít za delší dobu, než by bylo rozumné
a bezpečné. Vracím se tedy a sděluji svému spolulezci Davidovi, že nahoru nepůjdu a počkám
na ostatní, až se vrátí z vrcholu do 3. výškového tábora.

Vrcholové foto samospouští - Satopanth 7075 m, 8.10.2015, 13:30 hod (Foto Vít Auermüller)
Každý výlet ale nemá jen své vyvrcholení (tedy závěrečný výstup na vrchol a vrcholové foto
s kocháním se, pokud je to možné, na vrcholu…), ale má i svůj začátek a konec. Začněme
tedy od začátku.
Přestože mě můj dávný oddílový spolulezec Pavel (který plní stránky
(http://www.vrcholeni.cz/index.php) informacemi z každoročních expedic od roku 2001) už
několik let oslovoval, abych s nimi jel na nějaký ten kopec, stále bylo něco důležitějšího, proč
jsem si to vždy „rozmyslel“. Ale nedá se váhat donekonečna, „biologické hodiny tikají…“ a
tak jsem využil situace, kdy bych měl z kraje příštího roku oslavit kulatiny. Poněkud sobecky
jsem si naložil sám tento dárek, raději předem než čekat na další rok. Kdoví co bude?
Rozhodnutí tedy padlo ještě v roce 2014, hned z počátku roku skládám zálohu na letenky a
nezbytné počáteční výlohy, následně řeším výbavu a taky vízum do Indie. V rámci přípravy
jedu několikrát do Vysokých Tater, v zimních i letních podmínkách, ale snažím se zvednout si
kondičku i přechodem části hřebene Roháčů nebo výlety do Beskyd.
První soustředění účastníků máme v dubnu na Rabštejně, kde jsme si ještě ve sněhu sáhli na
skálu a příjemné bylo i vlastní domlouvání u piva nebo vínka. Někteří si dávali i oblíbenou
griotku, v neděli jsme byli už jen na vyhlídce a už se k lezení nedostali.
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Mým spolulezcem je mladý horský běžec David a tak vím, že z nás dvou budu jednoznačně
ten pomalejší.
Odlétáme s tureckými aerolinkami z Prahy 18. 9. v poledne, po mezipřistání v Istambulu jsme
v Novém Dillí (New Delhi) nad ránem dalšího dne. Naše agentura nás přijela vyzvednout na
letiště o nějakou tu minutu později, ale jak jsme se sami přesvědčili, díky dopravě v hlavním
městě nějaká ta půlhodinka nehraje žádnou roli.

Na indických silnicích je možné vidět mnoho zajímavého…
Společně jsme ještě v den příletu absolvovali prohlídku jedné z nejznámějších památek
ve městě, což je kovový sloup, který nerezaví, a dále minaret Kutub Minar (Qutab Minar)
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Kutub_Minar). Jedná se o nejvyšší minaret v Indii, postavený
z rudého pískovce na přelomu 12. a 13. století. Když už jsme tak daleko a máme další den
čas, než vedoucí výpravy – Pavel s Olgou vyřídí všechny náležitosti včetně briefingu na
horolezecké agentuře, domlouváme se s Tondou a Laňkem a společně s úhradou 200 USD
jedeme autem s řidičem do Agry (cca 250 km) navštívit slavný chrám Tádž Mahal (Taj
Mahal) (https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1d%C5%BE_Mahal). Památka je opravdu
úchvatná. Když už se člověk jednou ocitne v Indii, neměl by prohlídku takových míst
vynechat.
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Nové Dillí - Kutub Minar - minarety

Agra – klasický záběr na Tádž Mahal a ten méně obvyklý, z druhé strany řeky Jamuny

Místní ochočené „veverky“
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Máme naloženo a za chvíli odjíždíme
Je neděle ráno a my vyjíždíme jedním autobusem po relativně dobré dálnici (která ale vede
přímo středem obcí s tím, že na ni mohou všechny dopravní prostředky od aut přes tažná
zvířata včetně chodců). Náročnou cestu končíme v podvečer v hotelu města Rishikesh na
břehu řeky Gangy. Tento hotel navštěvuje spousta Evropanů a Američanů, toužících po
poznání zdejšího náboženství, jsou zde i vyznavači jógy. S trochou nadsázky se tady loučíme
s nám známou evropskou civilizací nebo aspoň s něčím, co by tomu ve zdejších podmínkách
odpovídalo. Další den už vyjíždíme z nížin Indie do předhůří Himaláje. Po skoro celodenní
jízdě přijíždíme do Uttarkashi. V hotelu se ještě pracovalo na novém elektrickém vedení a
zábradlí. Několikrát za večer vypadl proud. Další den už dojíždíme do výšky více než 3000m,
do Gangotri, které je poutním místem spousty zdejších i cizích věřících.

Motlitba u svaté řeky

Gangotri a Bhagirathi river

V blízkosti jsou totiž čtyři prameny řeky Gangy a celé údolí řeky, která se zde jmenuje
Bhagirathi, je posvátné. To znamená, že se zde nezabíjí nic živého a všichni se zde živí pouze
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nemasitou, vegetariánskou stravou. Nevadí, něco málo si Evropané vezou ve svých batozích,
ale až do sestupu z vrcholu do základního tábora (BC) jsme moc masa opravdu nesnědli a
živili jsme se tím, co nám náš kuchař předložil ke snězení. Klasikou byl dalbat (dalbhat)
http://www.stavime-mandalu.cz/recepty/dalbhat-himalajska-specialita/, což je rýže s řídkou
čočkou a nějaká pálivá zeleninová omáčka, občas i opečený brambor. Na snídaně byla
obvykle vločková kaše.
Po zvládnutí všech nutných příprav na pochod do základního tábora (BC) máme ještě i čas na
první aklimatizační výstup kolem řeky Kedar Gangy do výšky cca 4000 m.

Poprvé vidíme Bhagirathi Parbat
První den naše zavazadla ještě vezou na svých hřbetech osli nebo muly, ale druhý a třetí den
už veškerá naše zavazadla skončila na zádech najatých nosičů. Protože jich bylo spíše méně
než více, nesou někteří i dva sudy po 25 kg. My zatím šetříme síly a neseme si jen svoje
osobní věci, někteří i své spacáky a karimatky (pro jistotu…). První noc trávíme v místě
s názvem Bhojbasa ve výšce cca 3800 m, odkud už je jen kousek k pramenům Bhagirathi
river.
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Pramen Bhagirathi river – výtok z ledovce
Následující den se z chodníku pro poutníky stává jen chodníček, vedoucí ledovcem vlevo na
místo noclehu Nandanvan ve výšce cca 4300 m.

Tábořiště Nandanvan a vrchol Shivlingu
Ještě před odjezdem jsem na norském webu našel počasí pro oblast Satopanthu i pro různé
výšky. Osobně jsem si myslel, že se jedná o hodnoty z nějakého předpovědního modelu, ale
zde už bylo nad slunce jasné, že údaje pocházejí i z kontinuálně měřených hodnot na
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stožárech výšky cca 10 m. Dalším bodem měření byl stožár umístěný přímo v BC, ve výšce
cca 4900 m, kam jsme dorazili po třetím dni pochodu, částečně se šlo opět přes ledovec.

Cesta do BC přes ledovec
Na pravoboku jsme zanechali tvarově i vzhledově naprosto dokonalý kopec Shivling
(5 643m) a následně i původně zamýšlený nižší cíl expedice (i můj), Bhagirathi Parbat (I –
6 856 m, II – 6 512 m a III – 6454 m), který jsme viděli celou dobu pobytu v BC z opačné
strany než jak jsme ji viděli již první den pochodu do BC. Těch krásných kopců v celém okolí
bylo pochopitelně podstatně více….

Základní tábor – skládání nákladu
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Další dva dny si zvykáme na výšku skoro 5000 m v základním táboře, řešíme postavení
„kadibudky“ s dostatečnou kapacitou a pochopitelně i zabydlení se ve stanech, které smluvně
taky dodala naše agentura. Došlo zde i na větší a hlavně důkladnější provedení osobní
hygieny, protože každé ráno máme na dvojici asi tak třetinu kyblíku teplé vody. Chce to jen
odhodlání vylézt z teplého spacáku, svléknout se a kompletně nebo po částech omýt celé tělo
včetně intimních partií…. Pocit z překonání sebe sama je vždy vynikající.

Pánská hygiena v základním táboře

Dámská hygiena je bez fotodokumentace

Ale je už čas odejít z „tepla a pohodlí“ BC a udělat první aklimatizační výstup s vynáškou
spousty věcí, která mě tedy opravdu bolela. Měl jsem nabaleno 28 kg, začátek cesty vzhůru
byl ještě přijatelný, když jsme šli po hraně ledovce, ale jakmile se sešlo na ledovec a stále se
muselo kličkovat všemi směry, tak mi můj „miláček“ na zádech začal poměrně dost vadit.

Poprvé vidíme „náš“ kopec, ale ještě nám na nástup do ledopádu zbývá celodenní pochod
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Další den jsme došli do tábora C1, postavili jsme stany a po vyspání většina pokračovala do
tábora C2, já mám ale předchozích dvou dnů dost, takže zůstávám v C1 dvě noci a jen se jdu
podívat pod vlastní mixovou stěnu, kde jsou od předchozí expedice nataženy fixy.

Polovina tábora C1, druhá část je pod stěnou už ve stínu

Nástup do ledopádu

Nahoru do dvojky však jde nalehko jen David. Další den se všichni setkáváme v C1 a
společně, ale každý podle svého tempa se vracíme nabrat síly do BC. Naštěstí jdeme relativně
nalehko. Zůstal jsem poslední a následně jsem nevyužil dobrodiní občasných vlaječek
na ledovci a trasu si poněkud prodloužil. Do BC jsem dorazil až těsně před setměním, ale zato
jsem cestou nafotil spoustu krásných fotek.

Ledovcové hřiby
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Nemocný Pavel pomáhá francouzské turistce slepit rozbité pohory
Po dvoudenním odpočinku, kdy ale Pavel dostal zánět zubů, s Davidem vyrážíme jen ve dvou
vzhůru. Zbytek výpravy, mimo Kinga, setrvává ještě jeden den, než Pavlovi zabraly dvoje
antibiotika, co začal užívat. Celkový počet léčiv byl ale podstatně delší, protože antibiotika
Pavlovi zničila střevní mikroflóru a bylo potřeba vzít prášky na „řízenou stolici“. Tato léčba si
zase vynutila použití mastí na hemoroidy. Pavlovi jsem určitě nezáviděl a byl jsem rád, že
jsem mu svá antibiotika mohl poskytnout místo toho, abych je sám aktivně použil. Že mě za
celou dobu „nechytila“ moje občas churavějící záda (hexenšus), bylo opravdu potěšující.
Místo potíží se zády, které jsem téměř s jistotou očekával, mě ale navštívil jiný problém. Moje
aklimatizace asi neprobíhala tím správným směrem, jakmile jsem se ocitnul ve výšce kolem
5000 m, zcela nezřízeně jsem opuchnul ve tváři a nepomohlo ani namáčení obličeje ve
studené vodě nebo sněhu (po příjezdu domů vyšetření ledvin žádný problém neukázalo…).

Koštování sýra v BC

Nepovedená aklimatizace

Celkem v pohodě jsme s Davidem vylezli do druhého tábora, kde jsme se následně dočkali i
všech dalších. Došel i Pavel, kterému otok tváře lehce splasknul, ale byl to od něj určitě
nadlidský výkon po tom, co prožil.
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Lezení s krápníky nad hlavou…

David v táboře č. 2

Tondův příchod do dvojky

Další den balíme a přesouváme se všichni do tábora č. 3 po velmi zajímavém, exponovaném
hřebínku. Jdu opět poslední, tak se mi podařilo zachytit na fotce všechny ostatní, kteří jsou
rozestaveni po hřebenu v pravidelných intervalech, podle toho, jak dovolila fixní lana.
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Exponovaný hřebínek focený ohniskem 24 mm

Foceno ohniskem 112 mm

V každém případě jsem se do trojky dostal, i když jsem toho měl opět až po “stařečkovo“,
tedy až nad hlavu. Nemám chuť k jídlu a jako obvykle naše pracně vynesené výškovky
zůstaly nevyužity a pili jsme jen polévku a čaj. Vlastně ani na sušené maso jsem neměl chuť.
Noc byla chladná, vím to jednak od Laňka, který měl teplotní čidlo nejen ve stanu (kde byla
až o 10 stupňů vyšší teplota než venku), ale i před stanem. A pochopitelně i z vlastního pocitu
komfortu spaní, kdy jsem si musel do spacáku vzít i péřovou bundu. Bez ní by bylo opravdu
nepříjemně. Na noc jsem si dal do spacáku nejen vnitřní botičky mých Koflachů, ale i
nalepovací vyhřívací polštářky, které se pro tento účel dají koupit. Bateriové vyhřívání nohou
v botách, jaké zvolil Radek Jaroš pro vylezení své poslední osmitisícovky K2, aby dosáhl
„koruny Himalájí“, ještě v těchto nadmořských výškách není nezbytně nutné. Měli jsme
s Davidem těchto jednorázových polštářků asi 20, ale použil jsem je jen na tuto noc a pokus o
výstup, David nepoužil žádný. Ještě má při svém mládí dobrý krevní oběh a asi i dříve
nenamrzlé končetiny.

Podvečerní nálada v táboře č. 3

Odchod z tábora č. 3

Jak dopadl můj výstup, už bylo uvedeno, ale aspoň když přišel David z vrcholu, mohl jsem
mu nabídnout čerstvě uvařený čaj. Další studená noc ve trojce, balíme a vyrážíme dolů. David
jde první, já za ním. Sluníčko už opět hřeje a připadám si v péřovce poněkud neohrabaně.
Sundávám si batoh, abych se jí zbavil, ale neuvědomil jsem si, že za batohem mám zastrčený
cepín. Ten mi vmžiku mizí ve stěně. Naštěstí se asi po 10-15 m sám zastavil. Když mě
dochází Dominik, půjčil mi své dvě „zbraně“ a po navázání na lano mě i odjistil dolů k cepínu
i zpět na hřeben. Pochopitelně, že to zdrželo na sestupu všechny ostatní, tak se snažím
pohnout kostrou, ale asi jsem se přetáhl. Ve dvojce Olga, která je v lékařství z naší skupiny
nejpoučenější, dospěla k závěru, že bych měl slupnout nějaký ten prášek (Prednison), ještě do
mě nacpali nějaké rychlé kalorie a po chvíli odpočinku pokračujeme dále dolů. Mixovou
stěnu slaňujeme.
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Slanění na cestě z tábora č. 2 do tábora č. 1
Snažil jsem se ale lano zatěžovat vždy tak, abych byl schopen (v případě povolení jištění)
přejít do scházení po vlastních. Naštěstí všechna jištění vydržela a za chvíli jsme už byli
v naší dolů posunuté jedničce. Kluci totiž stan zabalili a přenesli kousek níž, z ledu na
kameny. Nyní už byl spánek příjemný, byl jsem o 1000 m níže než předchozí dvě noci. Další
den známou cestou a hlavně bez „zkratek“ přicházíme do BC s plnou slávou a ihned se fotíme
s naším styčným důstojníkem. Protože je zataženo a tedy i zima, dáváme si večeři a po zapití
všech zážitků (slivovicí kvality 1A z Moravy), které aspoň pro mě byly spíše silné než krásné,
jdeme spát.

Olga s Pavlem po sestupu do BC

Místní všudepřítomné černé kafky (kde je co k sezobnutí)

Ráno opětovně koupel v kyblíku vody a hned další den jdeme až do Bhojbasy (tedy 2 denní
pochody cestou nahoru).
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Olga s Pavlem na sestupu do Bhojbasy s horou Shivling
Další den scházíme za zhoršujícího se počasí do Gangotri, kam přicházíme v dešti (ve stejném
počasí jsme sem i přijeli).

Kameny vypadlé ze stěny, pod kterou vede chodník….

15

Někdo se může vést na hřbetě osla nebo muly, jiní musí po svých…
Takže počasí na výpravě v horách můžeme hodnotit jako zcela výjimečně krásné, protože
mimo dvě či tři sněžení večer nebo v noci, které jsme zažili v BC, bylo stále slušně. Nakonec
teploty v rozmezí – 25 až + 25 st. Celsia jsme očekávali, takže žádné zvláštní překvapení se
nekonalo. Po krátkém občerstvení v naší známé restauraci, kdy se snažíme monitorovat
průchody nosičů s našimi batohy, nasedáme v setrvalém dešti do přistavených terénních aut a
i s Arunem, šéfem naší agentury, jedeme, částečně již ve tmě až do města Uttarkashi. Když
vystoupíme z terénních aut, tak toho máme opravdu dost, ale ještě nás čeká nevšední zážitek.
Arun zajistil v nějaké utajené vývařovně poprvé na celé trase (mimo hlavní město, kde jsme
se stravovali sami a za své…) maso a to velmi pálivé kuře v omáčce s rýží. I přes to, že mě (a
asi i všechny ostatní) pálily rty, tak baštím, až mi za ušima loupá, stejně jako všichni ostatní.
Další den následuje opět skoro celodenní jízda do Rishikesh, ubytování ve známém hotelu.
Zde je konečně čas na oslavy. A to přímo dvojité. Mimo dosažení vrcholu šesti členy výpravy
slaví Pavel své 58. narozeniny jako druhý nejstarší člen výpravy. Nejprve sníme jeden dort na
pokoji, kam následně přináší Arun další překvapení - 4 lahve piva DARE DEVIL a
následovaly i další čtyři. Bez problémů jsme je vypili a lehce rozjařeni jsme šli na dohodnutou
osmou hodinu do restaurace na večeři. Sem donesl Arun další čokoládový dort i se
zapálenými svíčkami, které po oslavné a blahopřejné písni oslavenec na první pokus sfouknul
.
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Oslava Pavlových 58 narozenin a povedeného výstupu na vrchol Satopanthu
Ráno nasedáme do autobusu a již známou trasou dojíždíme večer do stejného hotelu v Novém
Dillí, jako při příjezdu.
Večer jdeme na společnou večeři, jejíž součástí je pochopitelně i lahvové pivo. Další den se
procházíme po městě, ale už neorganizovaně, současně balíme a odpočíváme, protože o
půlnoci nás mají vyzvednout taxíky, které nás dovezou na letiště (doprava je v noci jen o něco
málo méně intenzivní než ve dne) a potom nás čeká už jen vydržet těch pár hodin před
„naloděním“ se do letadla, které nás opět přeneslo kus na západ. V dlouhé přestávce
v Istambulu si na letišti dáváme pro mě ta nejdražší piva v životě (cca 8 EUR půllitr). Přílet
do Prahy byl podle očekávání a tak jsem v pohodě ještě zvládnul i poslední Pendolino do
Ostravy. Nyní jsem využil výhod cestujícího ČD, abych poprvé v životě využil jejich služeb
taxi, která má pro zákazníky ČD taxu 20 Kč/km (místo 30). Chvíli po půlnoci jsem doma,
dopřávám si dlouhou vlažnou sprchu a těším se do postele, protože jsem se už dvě noci
pořádně nevyspal.
Celá akce byla pro mě, jak jsem už psal, vlastním, lehce sobeckým dárkem, kdy mou osobní
ambicí bylo vylézt na Bhagirathi II. Takže i když se mi nepodařilo vylézt na sedmitisícový
vrchol Satopanth, výšky 6 500 m jsem dosáhl, dárek ke kulatinám bylo přesně to, co jsem si
přál a v co jsem před odletem tiše doufal.
Pokud se i vy rozhodnete vylézt na svůj „Everest“, vrchol je jen ta pověstná třešnička na
dortu. Krásná je cesta vzhůru i radost z návratu domů. Člověk si potom podstatně více cení
života v naší evropské civilizaci. A zvoleným kopcem vůbec nemusí být jedna ze známých
osmitisícovek…
Jiří Hon 1.12.2015
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Složení výpravy: Pavel Matoušek – vedoucí (v bílém tričku), Olga Nováková – nejen tisková
mluvčí, další zleva: Petr Král (King), Dominik Talla, David Skala, Antonín Bělík (klečící), Jiří
Hon a Vít Auermüller (Laněk) – členové

Kameny (žehličky) na cestě k vrcholu Satopanthu
Poznámka: Místní názvy obcí, hor a dalších zeměpisných údajů byly převzaty z mapového
podkladu, který byl k dispozici. Nutno podotknout, že na jiných mapách byly názvy sice
obdobné, ale ne totožné.
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Výřez z mapy severní Indie - Garhwalu
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Mapy závěrečné cesty pod Bhagirathi Parbat

Mapa s vrcholem Satopanthu a sedla s výškou téměř 6000 - Kalindi Khal
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V očích Olgy po sestupu do BC se zračí ještě únava z výstupu na vrchol
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V očích indické matky je víra, že bohatí Evropané přispějí nějakou tou rupií…
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