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Výprava „starých chlapů“ 
 

Text a foto: Bohumil Svatoš 
 

 
Za všechno mohl Drahoš Machaň. Delší dobu dělal obchodního radu na velvyslanectví   
v Moskvě a získal určité vlivné lidi, co měli něco společného s horolezectvím. A tak dostal 
nápad, pozvat naši starou partu (Karel Cerman, Leoš Chládek, Olda Kopal, Erich Kudrna, 
Radan Kuchař, Jiří Mašek, Mirek Šimůnek a Bohouš Svatoš) do hor, do oblasti Talgartu 
v pohoří Ťan Šan. Povolení pro nás nějakým způsobem získal a tak naše parta odjela. 
Následovala příprava na třítýdenní zájezd. V té době byla v Moskvě dost bída s potravinami, 
proto bylo nutno všechno nakoupit u nás. Materiálu bylo dost, takže jsme byli nuceni jet do 
Moskvy vlakem, protože bychom nezaplatili nadváhu v letadle. I tak na tom bylo něco 
zajímavého. Strávili jsme dvě noci ve vlaku se zastávkou na hranici Ruska, pro výměnu 
podvozku vagónů. Do Moskvy jsme přijeli dopoledne, takže jsme se stačili alespoň trochu 
porozhlédnout po okolí. Také došlo k návštěvě místní tržnice, ve které byly k dostání pouze 
houby a umazaný špek. 
Na další den bylo již zajištěno letadlo na letišti Domoděvovo, asi 70km za Moskvou. Pomocí 
jedné zaměstnankyně na velvyslanectví jsme všechna naše zavazadla s horolezeckou výzbrojí 
a potravinami naložili do letadla bez poplatků za nadváhu. To byla velká výhra, jinak bychom 
se nedoplatili. A pak jsme letěli Iljušinem do Almy Aty. Tam už nás očekával Boris 
s dodávkou a všechno, i nás, odvezl do hor nad městem. Místní horolezci mají chatu na 
Čembulaku. Je to výchozí místo do hor vysokých až 5.000m, s hlavním vrcholem Talgartem. 
První dva dny jsme se pouze aklimatizovali nad táborem ve výšce asi 3.000m. Po této nutné 
době jsme se nechali vyvézt gazíkem na meteorologickou stanici ve výšce 3.200m, kde jsme 
přespali. Druhý den vyrážíme na vrchol Komsomolskaja (4.555m). Nebyla to žádná náročná 
túra, ale u mne se tam ve výškách projevila nemoc srdce, o níž jsem doposud nevěděl. Musel 
jsem se z podvrcholu vrátit, měl jsem prudké bolesti na prsou. Sešel jsem sám na stanici. 
Kluci na kopec vylezli a tak se druhý den vracíme na Čembulak. Po jednodenním odpočinku 
nás Boris dovezl na letiště v Alma Atě, kde už byla připravena helikoptéra, se kterou jsme 
letěli do tábora kazašských horolezců pod nejvyšším kopcem – Talgartem. Se mnou a 
Machaněm piloti proletěli kolem okolních kopců a tak jsme si udělali pěkný obrázek o krajině 
a horách. 
Tábor byl ze srubových chat, které před pár lety zavalila kamenná lavina a skoro všechny 
chaty smetla. Ubytovali jsem se v jedné polorozbořené chajdě a druhý den vyrážíme na 
aklimatizační výstup do větších výšek. O den později lezou kamarádi na Talgart, ale mně to 
doktor nedoporučil. S Maškem a Máchaněm vyrážíme na jedno vysokohorské plato, kde 
stavíme stan. Druhý den vyrážíme na vrchol vysoký 4.900m, Pik Čekist. Drahoš Machaň to 
ale vzdává a tak jdeme sami s Jirkou Maškem. Celou cestu s výškově velkým a strmým 
kuloárem razím stopu sám. Jirka se zdržuje vzadu. Pod vrškem na něj čekám a vystupujeme 
na vrchol. Ještě týž den se vracíme do tábora už za tmy. 
Pomalu se ale přiblížilo datum odchodu z hor a tak přecházíme během tří dnů přes dvě sedla 
nad 3.000m zpět do Čembulaku. Byl to kouzelný návrat hlubokými údolími s velkými 
výškovými rozdíly. Jednou jsme se museli dostat na druhý břeh prudké a dravé horské řeky 
přemostěním po lanech. Do chaty jsem všichni dorazili pěkně zničeni. Tím skončily 



vysokohorské túry a dále jsme už poznávali pouze okolí. Zajímavým místem je známé 
kluziště s rychlobruslařskou dráhou Médeo. Sestup k jeho úpatí – to bylo tisíc schodů. Pěkný 
záběr na naše kolena v sestupu, ale i ve výstupu. Druhý den odjíždíme opět gazíkem do Alma 
Aty, prohlížíme město a bohatou tržnici. Pak jsme byli hosty našich přátel Borise a Viktora u 
nich v bytě. V noci rozjařeni odjíždíme na letiště a odlétáme z Moskvy. Služebním 
mikrobusem našeho vyslanectví se z letiště přepravujeme k Machaňům do soukromí. Zbývaly 
nám ještě dva dny na prohlídku Moskvy, kdy poznáváme některé zajímavosti města. Poznali 
jsme i klášterní město pravoslavné církve Zagorsk. Tam nás opět veze služební mikrobus, 
dobře sledovaný po trase sovětskou policií, která si nás po celé cestě předávala telefonem. 
Navštívili jsme také známý moskevský cirkus, výstavu šperků a zlata, kde jsme museli být 
předem objednáni. Zapomněl jsem ale ještě na pohoštění Kazachů na Čembulaku. Snědli jsme 
celého berana po kazašsku. Hostitel a první z hostů podle tradice musel sníst oko z beranovy 
uvařené hlavy. 
Z letiště Šeremetěvo odlétáme zpět do Prahy po třítýdenním výletu. Fotodokumentaci mám 
uloženu v archivu. 
 
Liberec, leden 2013 
 
 

 
 

Chata horolezců z Alma Aty na Čembulaku 
Zleva: Kudrna, Machaň, Mašek, Kuchař, Cerman 

 



 
 
 

 
 

Poblíž tábora na kamenné lavině. Stojící zleva: Mašek, Machaň, Kopal, Cerman, Svatoš, 
 dole zleva: Šimůnek, Kudrna, Chládek, Kuchař. 

V pozadí Pik Čekist 



 
 
 

 
 

Jirka Mašek (vlevo) a Bohouš Svatoš na vrcholu 
 



 
 

Z pochodu předhůřím – vpředu Machaň, zleva Kudrna, Kopal, Mašek, Chládek, Šimůnek 
 
 

 
 

Výstup po ledovci do sedla 3.200m 



 
 

Pod sedlem, zleva Cerman, Chládek, Kopal 
 
 
 

 
 

Pohled na pětitisícový Talgart 
 
 
 



 
 

Přechod řeky při návratu do tábora, snaží se Jirka Mašek 
 
 

 
 

Krácení času po návratu do tábora – Trpaslíci jdou „hej hou“ 



 
 

V Moskvě před návratem, stojící zleva: Cerman, Svatoš, Šimůnek, Kuchař, Mašek, 
dole zleva: Kudrna, Chládek, Kopal. 

 

 
 

V Moskvě u zvonu, stojící zleva: Mašek, Kuchař, Cerman, Chládek,  
dole zleva: Kudrna, Šimůnek, Svatoš, Kopal 


