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3.
Nejdřív na Lhotse
V základním táboře a aklimatizace
I.
Společenský stan zůstal na korbě náklaďáku, a tak si
kuchyni, společenskou místnost a sklad vytváří v kamenné ohradě. Chybí jim však vícero věcí. Peter přemýšlí, jaké jsou vlastně v této situaci jejich šance. Navíc on a Jaro se stále necítí celkem ﬁt. Jaro má plný
nos, zlobí ho bolest v krku, ale hlava ho nebolí, Petra
pobolívají oči i hlava a má zrychlený tep. Naději však
neztrácejí.
Dušan, Jožo, doktor Skladaný a Rob se setkávají se
zástupci ostatních výprav. Američtí a jihokorejští horolezci jsou tady už od 24. srpna. Vybudovali cestu ledopádem a chtějí za její používání vybírat poplatky. Prý je
to stálo 28 tisíc dolarů.
„To určitě! Celá naše výprava je levnější,“ zapochybuje Dušan.
Francouzi vedení Françoisem Poissonnierem se nerozpakují a kupují si podíl na vybudované cestě, čímž
se stávají jejími spolumajiteli. Od ostatních výprav
však Američané žádají už po 7000 dolarech. Francouz
Marc Batard, který chce na Everest lézt sólo, se však
nemíní bavit se „šílenými obchodníky“, jak je nazývá,
a odchází. Ani Slovákům se to nelíbí.
„Chtít za cestu peníze je nehorolezecké!“ zvedne
se naštvaně Jožo. „Je to byznys, a ten do hor nepatří.
Jděte do prdele!“
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Slováci a Novozélanďan Rob odcházejí, aby se domluvili na dalším postupu. Ve hře sice je i možnost
vybudovat novou trasu, avšak na to momentálně nemají dostatek materiálu, protože jeho hlavní část je na
zpožděném autě. Novozélanďané naléhají, aby výprava
zaplatila.
„Na další rokování není čas,“ argumentuje Rob.
„To je pravda, ale kdybychom se spojili s druhou
skupinou Francouzů, za dva až tři dny vybudujeme novou cestu přes ledopád,“ uvažuje Dušan.
„Stavět novou cestu je hloupost,“ oponuje Jožo.
„Vždyť kudy by taky vedla?! Deset centimetrů od té,
co už stojí? Také z ekologického hlediska je to nemyslitelné…“
Opět se potkávají a vypadá to jako tribunál. Na
jedné straně jsou za Američany James Frush a Donald
Goodman, za Korejce Čoi Čang-min a Nan Sun-woo,
za jednu skupinu Francouzů François Poissonnier, na
druhé straně Novozélanďan Rob Hall a dva Slováci –
doktor Skladaný, ovládající nuance cambridgské angličtiny, a Dušan. Jožo se odmítá nadále účastnit tohoto
handrkování.
„To si nejspíš příště kromě lékaře máme na expedice brát i právníka?“ zlobí se.
Dušan to však zkouší po dobrém. Navrhuje stejný
postup, na jakém se domluvily expedice před rokem.
Tehdy cestu vybudovali Španělé a Italové a československá expedice vedená Ivanem Gálfym ji byla povinna udržovat. Reakce Američanů odpovídá Batardovu a Jožovu úsudku: jsou to obchodníci a advokáti.
Po dlouhém rokování plném emocí se slituje aspoň
Poissonnier a přesvědčí ostatní, aby cestu otevřeli na
4 až 5 dní pro všechny, dokud nedospějí k deﬁnitivní
dohodě. Američané dělají vstřícný krok a na čtyři dny
cestu zpřístupňují. Netýká se to však šerpů patřících
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k slovensko–novozélandské skupině, ale ti by výš i tak
nešli.
„Dokud nepřijde láma a neuskuteční obřad, nahoru se nesmí jít,“ upozorňují. „Pohněváte si přízeň
bohů…“
II.
Dušan, Jožo a Jaro další den, navzdory varování, vyráží
nahoru a na hraně ledopádu ve výšce 6050 metrů staví
dva stany prvního tábora. Na jedné straně ledopádu
se nachází velké překladiště materiálu Američanů
a Korejců, na druhé straně kromě jejich stanů i tábor
Francouzů. Noc v jedničce je prvním krokem na cestě
k aklimatizaci…
Peter se rozhoduje, že raději s aklimatizací počká,
nechce po nemoci nic urychlit. Dívá se na vzdalující
se postavy a přemýšlí o tom, že ačkoli jsou z jednoho
klubu, netvoří spolu dobrou partu.
„Je to stejné jako doma,“ povzdechne si.
Ví, že by se s tím mělo něco udělat, ale neví co, a tak
jen doufá, že se to v dalších dnech „udělá nějak samo“.
Těší ho alespoň to, že v noci výborně spal. Spánek natáhl až do osmi. Ke snídani nechá kuchaře připravit
palačinky v prášku. Už je na čase, protože i vyhladovělí
Novozélanďané se dívají, jestli vůbec něco bude. Doktor ještě spí, zdá se, že i on nastydl. Po snídani si Peter balí věci na další den. Musí vyjít aspoň do jedničky
nebo možná až na místo budoucího druhého tábora.
Uvidí, jak se bude při výstupu cítit. Tep se mu upravil,
ale hlava ho stále bolí. Nepřipouští si, že je to stále
z výšky.
„Musí to být následkem překonané nemoci,“ uklidňuje se.
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III.
Dušan, Jožo a Jaro jsou po noci strávené v jedničce už
zpátky. Nechtějí si nechat ujít šerpskou oslavu vysvěcení základního tábora. Dokud se neodehraje tento
ceremoniál, žádný šerpa jej neopustí. Láma si přinesl
spoustu relikvií sestávajících především z různých
druhů potravin.
Monotónní odříkání modliteb přeruší zvuk helikoptéry. Tiše doufají, že přichází tým francouzské televizní společnosti, s jehož pomocí při otevření cesty
ledopádem v koutku duše počítají. Helikoptéra, která
jako pták přilétá, však ihned odlétá.
Na obřadu jsou přítomni i Novozélanďané. Nejveselejší z nich je Lydie. Jaro se na ni dívá, jak dovádí,
a ačkoli má 26 let, přijde mu alespoň o pět let starší.
„Kdoví, jestli je vždy tak veselá,“ vrtá mu hlavou.
Ve tři odpoledne si Peter hodí na záda osmnáctikilový batoh a společně s Lydií vyráží nahoru. Pomalu
bloudí po ledovci a hledají začátek ﬁxních lan, která
jim ukážou směr. Občas jim na cestu zasvítí slunce, což
jim sice znepříjemňuje život, ale dá se to vydržet. Není
ani horko, ani zima. Peter je s těžkým batohem pomalý
a pouští Lydii před sebe. Drží se za ní, její tempo mu
vyhovuje, nechce se uštvat hned ze startu. Oceňuje, že
cesta ledopádem je vedena bezpečně, i mosty přes trhliny jsou dobře zaﬁxované. V půl sedmé večer spatří
první tábor. Je už nejvyšší čas. Zbývá jim ještě půl hodiny šlapání. Když jsou na místě, venku je už tma.
„Nevíte, kde jsou stany naší výpravy?“ ptá se Lydie
Američanů.
Ukazují, kudy mají jít, ale je to ještě dobrých deset
minut. Peter přichází ke stanu celkem unavený. Lydie
vaří čaj a ohřívá jahodový kompot. Peter to ještě zajídá
sardinkami a nakonec zaleze do spacáku. Lydie je už
v něm, po cestě úplně promrzla.
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IV.
V základním táboře mezitím dochází k dohodě.
A úplně nečekaně.
Dušan na procházce po základním táboře potkává
jednoho z korejských bossů Nama. Pouští se do řeči,
rozebírají plány. Vychází najevo, že Korejci mají také
povolení nejenom na Everest, ale i na Lhotse. Najednou Nam navrhne:
„Podívej, pro nás je momentálně důležitý Everest,
kdežto vy se potřebujete nejdřív aklimatizovat na
Lhotse. Domluvme se. Vy vyﬁxujete cestu na Lhotse
a pak nám ji dáte k dispozici. My upustíme od ﬁnančních požadavků, umožníme vám bezplatně používat
cestu ledopádem a v případě potřeby vám dáme i nějaká ﬁxní lana.“
Dušan se musí ovládat, aby nezavýskal.
Ještě jsou tady ale Francouzi a Američané. Nejdřív se s doktorem Skladaným vydají k Francouzům.
Známý Jean Afanassief je přivítá nečekanou otázkou:
„Chlapci, co vy vlastně z toho máte?“
Zatváří se zřejmě nechápavě, protože vzápětí doplňuje:
„Nám nemusíte nic vysvětlovat, my víme, že náš výstup je ve srovnání s tím, který chystáte na Everest vy,
procházkou…“
Kdoví, zda to nevyznívá příliš pateticky, ale Dušan
ukáže na znak jejich horolezeckého klubu, který má
vyšitý na rukávu, a vysvětluje, co znamenají iniciály
IAMES: Idealismus, Alpinismus, Morálka, Entuziasmus, Solidarita.
„Je to jasný, máte rádi hory,“ reagují Francouzi.
„A abyste nepochybovali o tom, že my také, od dnešního dne je naše cesta ledopádem i vaše cesta.“
Američané, když se dozví, že Korejci i Francouzi ustoupili, jsou také ochotní se domluvit, ale
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jinak – Slováci a Novozélanďané jim vykompenzují
podíl na vybudování cesty materiálem, až dorazí jejich
náklady…
Druhý den Dušan a Novozélanďané již jako domácí
kráčí ledopádem podél ﬁalově-růžových ﬁxů.
V.
Ráno Petra v jedničce budí hluk z tábora Francouzů,
již mají stany vedle. Odchází do dvojky. Peter myslí na
Marca Batarda, který včera vyrazil ze základního tábora s cílem vystoupit po klasické trase na vrchol za
24 hodin. Do jedničky vyšel za dvě a čtvrt hodiny, ale
nakonec pokus ukončil v osmi tisících. Petrovi se to vůbec nelíbí. Pokud je dobrý, měl by si zvolit těžší výstupovou trasu. Závody o to, kdo bude na vrcholu za kolik
hodin, podle něj do Himálaje nepatří.
„Nemá to s horolezectvím nic společného,“ mumlá
si.
V jedničce se mu spalo dobře, hlavu cítil jen chvílemi. Váhá, zda nejít ještě do dvojky. Nakonec se rozhodne, že nebude nikam spěchat. Vychází ven, uklízí,
pak postaví na čaj a vybaluje sušenky. Jde se trochu
podívat po okolí a najednou spatří Dušana a Novozélanďany, jak stoupají k jedničce. Dušanovi aklimatizace na Ťan-šanu viditelně prospěla. Posedávají
spolu před stanem na batozích a Dušan ho natěšeně
informuje, že došlo k dohodě. Horko je zahání do
stanů. V jednu Peter vyráží na cestu zpět. Dušan, Bill
a David zůstávají v jedničce. Další den chtějí jít založit druhý tábor.
V základním táboře Jožo a Jaro nezahálejí a pro nosiče balí přes sto kilo materiálu a potravin, které mají
vynést do dvojky.
Jaro se večer ve stanu odreagovává psaním dopisu…
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Ahoj doma!
Do základního tábora jsme dorazili s týdenním zpožděním. To nebylo dobré pro naši aklimatizaci, protože
času zbývá poměrně málo. Aklimatizovat se budeme na
Lhotse. Chceme chodit postupně výš, přespat tam a sejít
zase dolů. Přibližně 10. října plánujeme nastoupit do
Boningtonovy cesty na Everest. Novozélanďané jsou
fajn. Před měsícem byli lézt v Pákistánu na K2. Vylezli
do výšky pouhých 7400 m, kvůli špatnému počasí se
museli vrátit. Tady je dobré počasí. Zatím nesněží a je
poměrně teplo.
Zdravím všechny. Jaro.
VI.
Konečně dobrá zpráva: loď s náklaďákem naloženým
jejich materiálem zakotvila v Bombaji! Tam je už
připravený Maroš Zaťko, který odřídí auto do Káthmándú, kde čeká Jaroslav Oršula. Ten už ví, jak dál…
Jožo se čtyřmi nosiči odchází do dvojky, kde je od
včerejška Dušan. Vstávali už ve dvě v noci, ale vyráží
v půl šesté.
Jaro vystupuje opět do prvního tábora, aby tam
přespal. Leží ve stanu ve výšce 6000 m, ve vedlejších
stanech patřících Francouzům nikdo není. Z dlouhé
chvíle čte v češtině Hrabalův Každý den zázrak. I on
by se chtěl se svými myšlenkami někomu svěřit, ale nedokáže to tak hezky zformulovat. Možná, kdyby uměl
lépe anglicky, seběhne dvě stě metrů dolů k Američanům nebo ke Korejcům na pokec. Ale takhle? Zbývá
mu jen zápisník.
„Chtěl bych víc vidět do sebe a chápat jiné. Nikomu
nepřeji nic zlého. Prošel jsem už všemi fázemi zoufalství a doufám, že odteď bude už jenom lépe. Chci se
popasovat s Everestem. Na chvíli vystoupit nahoru
a zahledět se do tibetské a nepálské krajiny…“
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Čte, co napsal. Uvědomuje si, že neumí dobře vyjádřit, co skutečně cítí.
„Nejsem žádný Hrabal,“ pokrčí rameny a sešit odloží.
Bolí ho hlava. Podívá se ze stanu, počasí je nádherné, ale ven se mu nechce. Opět bere do rukou zápisník a píše. O tom, že se nachází v centru světové horolezecké arény. Tak to aspoň četl v časopisech. Zní to
hezky, ale pozornost si zaslouží i jiné hory, jiné země.
Hodně lidí se žene za věcmi, které jsou nej. Nejvyšší
hory světa, nejvyšší vrchol světa. A on tady najednou
je a cítí se jako mraveneček. Bezmocný. Sem tam něco
přímo pod ním praskne a v ten okamžik se jeho dušička schová někam velmi hluboko…
„Jano, skutečně mě denně provázíš. Vedeš moje
kroky. Konám tak, jak bys nejspíš konala ty. Už nejsem
unášen životem jako loď vydaná napospas vlnám,“ zapisuje si.
Večer ho vyruší Rob, který si zdola vyšlápl na další
aklimatizační cyklus.
Peter v základním táboře celý den odpočívá, třídí
si věci a píše dopisy. Jeden adresuje mně do redakce
deníku Šport. Před odjezdem jsme se domluvili, že budeme zveřejňovat jeho postřehy…
Je 14. září a dnešním dnem máme vybudovaný druhý
tábor ve výšce 6400 metrů, odkud se po aklimatizaci na
stěně Lhotse za necelý měsíc pokusíme o výstup lehkým
stylem Boningtonovou cestou na vrchol Everestu. Ale
jak strastiplnou cestu jsme museli překonat, než jsme se
sem vůbec dostali!
Do Káthmándú jsme přiletěli 15. srpna. Potkali jsme
Novozélanďany, se kterými budeme akci společně podnikat. Ihned jsme začali s administrativním vyřizováním na nepálských úřadech i s nákupem technického
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materiálu a potravin nutných pro první fázi našeho
pobytu v základním táboře, dokud nedorazí materiál,
který byl na náklaďáku odeslán lodí. Hitem této sezony
je, že Nepálské královské aerolinie nabízí dopravu expedičního materiálu do horské vesnice Lukla už v měsíci
srpnu. Nám slíbili let po 25. srpnu, avšak mě stále nešlo
do hlavy – po zkušenostech z minulého roku – jak můžou v tomto období létat, vždyť každý den prší!
25. srpna opouštím s Jarem Jaškem, Jožem Justem
a doktorem Skladaným Káthmándú a letadlo snad jen
zázrakem přistává v Lukle. Po sedmi dnech následného
čekání, kdy je přistávací plocha nepřetržitě zahalena do
husté mlhy, opouštíme s Jarem i Luklu a odcházíme do
šerpské vesničky Namče Bazar. Netušíc, že tam strávíme
dalších šest dní, dokud se nepotkáme s Jožem, doktorem,
ale i Dušanem Becíkem, který do Káthmándú přiletěl
s týdenním zpožděním, protože se byl předaklimatizovat na Ťan-šanu. Těch dlouhých šest dní nám s Jarem
znepříjemňovala angína.
Kluci přiletěli i s materiálem a skutečně už byl nejvyšší čas vyrazit do základního tábora. Vždyť bylo 5.
září, tedy datum, kdy jsme dle harmonogramu měli začít s aklimatizací nad základním táborem. Když uvážím, že kolem 20. října přicházejí silné větry, v nichž se
už lézt nedá, a my potřebujeme třicet aklimatizačních
dnů a sedm dní na oddech před samotným týdenním
vyvrcholením, nezbývá nám moc času. A to ještě nepočítám s vrtochy počasí…
Neztrácíme optimismus, organizujeme transport
o den kratší, než je zvykem, a 9. září přicházíme na
místo našeho základního tábora. Tentokrát si však
nepřipadám jako pod Mount Everestem, ale spíš jako
v Eurocampu v Tatranské Lomnici. Jsou tady početné
skupiny Američanů a Korejců, jejichž cílem je výstup
klasickou cestou přes Jižní sedlo, dále jsou tady Španělé,
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kteří plánují výstup západním hřebenem, ale i zajímavá
francouzská sestava s vícero známými horolezci. Nuž
a je tady také tým francouzských horských vůdců, kteří
budou pomáhat štábu francouzské televize. Nad naším
cílem všichni uznale pokyvují hlavami. Věříme, že počasí bude shovívavé a nezklameme.
Držte nám palce. Peter.
VII.
Jaro a Rob odchází v šest ráno z jedničky do dvojky.
Rob si balí ﬁxní lana a spacák, Jaro nese spacák a dva
stany. Na místě druhého tábora nachází asi dvacet
stanů jiných výprav. Upravují plošinu pro další. Dušan
a Jožo šli výš. Jaro k nim cítí respekt, obdivuje způsob,
jakým se od příjezdu zakousli do výstupu. Vybudovali
první i druhý tábor a dnes plánují postavit trojku ve
výšce 7200 m a přespat v ní. Od příchodu do základního tábora přitom neuplynul ani týden! Jejich iniciativa ho motivuje…
Peter si zatím v základním táboře přivstal. V kuchyni jsou již Lydie a Bill. Omeletu z práškových vajec
zapíjí čajem. Bill se pak do jedničky vyřítí jako blesk.
Petra to vyburcuje, přidá a v jedničce je za dvě a půl
hodiny, což považuje za dobrý čas. Až tam zjišťuje, proč
byl Bill tak rychlý – nic nenesl. Peter a Lydie váhají,
zda pokračovat ještě do dvojky. Venku je horko, slunce
pálí. Ve dvě odpoledne přichází nečekaně doktor.
„To jsi šel v tom vedru?“ vyhrkne Peter.
„Ále, sedl jsem si do stínu a usnul jsem,“ vysvětluje
doktor.
Peter mu dává vypít zbytek čaje. Rozhoduje se, že
přece jen půjde do dvojky. Lydie, když vidí, že se Peter
balí, se začne také oblékat. Venku si na záda nakládá
stan. Je jediná z novozélandské části, kdo nespekuluje
a maká od začátku. Padá mlha, což je na chvíli znejistí.
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Cesta nahoru nevede celá po ﬁxech, mohli by zabloudit. Podívají se na sebe a mají v tom jasno: Když už jsou
sbalení, zkusí to. Po hodině chůze se v oblacích udělá
díra a oni vidí mohutnou stěnu.
„Everest!“ zakřičí Peter a ukazuje Lydii na místo
v dáli, kde je druhý tábor.
Lydie je u vytržení. Loni se stala první Novozélanďankou na vrcholu osmitisícovky, když vystoupila na
Gašerbrum II (8035 m). Teď velmi touží po vrcholu
Everestu. Kdyby se jí to povedlo, v jejím rodišti, odkud
pochází první člověk na vrcholu Everestu, Edmund
Hillary, by to znamenalo mnoho. Navíc z Nového
Zélandu na něm ještě nestál nikdo bez doplňkového
kyslíku. A bez kyslíku jej doteď nezdolala ani jedna
žena…
Už se stmívá, když se objeví ve dvojce. Jaro jim pomáhá budovat plošinu pro stan. Už je tma, když se jim
ho podaří postavit.
VIII.
Ráno si Peter obhlíží Lhotse dalekohledem. Vidí malé
černé tečky v řadě za sebou pohybující se směrem
k jiným černým tečkám. Nahoře by měli být i Dušan
a Jožo.
Jaro uvažuje, zda má jít také nahoru. A zatímco Peter vaří, on začíná balit – lano, sněhové skoby… Po
snídani vyráží do třetího tábora, kde včera 15. září Dušan a Jožo postavili stan. V duchu závidí Petrovi, Lydii
a Robovi. Jsou veselí, dnes nikam nejdou. Až navečer
chce jít Rob nahoru přespat.
„Vrátím se ještě dnes,“ loučí se Jaro.
Peter mezitím ve dvojce upravuje novou plošinu pro
dva stany. Ta, na které stál jejich stan, není dobrá. Rob
a Lydie se později přidávají. Nejdřív opět postaví Salewu a poté i stan Everest.
47

Ztraceni na Everestu 2016.indd 47

12.7.2016 11:47:38

