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a na vrchol tak vystoupili až po Váno-
cích. Samozřejmě, že jde o ojedinělý 
zážitek. Mimo jiné i tím, že jsme nača-
li teprve druhou desítku Čechů na té-
to hoře. Důležitější je ale okamžik, kdy 
si uvědomíte, že nejbližší lékař, hospo-
da a vůbec lidé jsou 4000 km daleko. 
Všude, kam dohlédnete, je jenom led 
a sníh. 
Konec roku 2018 jsem slavil v BC pod 
Aconcaguou. Jde o nejvyšší „trekař-
ský” vrchol Jižní Ameriky. Proto jsem si 
troufnul vzít s sebou kluka, který před-
tím nikdy v horách nebyl. Cestu jsem 
spojil i s letem na nejizolovanějších 
místo planety. Velikonoční ostrov je 
tajuplné místo, kde jsi člověk uvědo-
mí, jak křehká je naše civilizace. 
Větší zkouška mých vůdcovských 
schopností v extrémních nadmořských 
výškách mě čekala v Africe. Na po-
slední kopec, který mi chyběl ke Ko-
runě světa, jsem vyrazil hned dvakrát 
v rozmezí třech měsíců. Poprvé jsem 
na vrcholu stanul na začátku podzimu 
2019 se skupinou 21 lidí a měli jsme 
neuvěřitelnou 100% úspěšnost. Bylo to 
dáno správnou aklimatizací, protože 
jsme před Kilimandžárem zdolali další-
ho velikána Mount Meru. Za odměnu 
na nás pak čekaly písečné pláže Za-
nzibaru. 
Druhá výprava se konala na přelomu 
let 2019–2020. Navštívili jsme rovníko-
vou Afriku, pohoří Ruwenzori, setkali 
se s gorilami a projeli Rwandu, Kongo, 
Ugandu i Tanzanii. Spali jsme ve výšce 
3460 m těsně pod sopkou Nyiragon-
go, která rok na to vybuchla. S roze-
dněním na Nový rok jsme si na vrcho-
lu třetí nejvyšší hory Margherita Peak, 
kterou jako první zdolal vévoda Ab-
ruzzy, po němž je pojmenovaný slavný 
pilíř na K2, připíjeli s černými průvodci 
whisky Black&White. Ani ne za 14 dní 
celá naše skupina stanula na sněhem 
pokrytém kráteru u nejvyššího bodu 
afrického kontinentu, u cedule Uhu-
ru Peak. Já jsem pak spolu s místním 
vůdcem sestoupil na dno sopky a mo-
hl se na vlastní oči i čich přesvědčit, 
že není tak nečinná, jak vypadá.
Dalo by se říct, že se uzavřela jedna 
kapitola. K dokonalosti mi ještě chybí 
Puncak Jaya na Papui Nové Guine-
ji. Ten patří stejně jako Koruna světa 
do mého nového projektu 15 nejizolo-
vanějších hor. Do něj mi ale vstoupila 

celosvětová panika spojená s nemocí 
covid-19. A tak se mé plány zatím od-
kládají na neurčito. Nehodlám pod-
stupovat všechna opatření, která se 
rozšířila po zeměkouli. Mám to štěstí, 
že už jsem ve vysokých horách něco 

dokázal. Pomalu se vracím k lezení 
pro radost na skalních terénech. Zá-
roveň je pro mě novou výzvou golf, 
silniční cyklistika, horská kola, surfová-
ní, běžky, snowboard a vlastně každý 
další sport, který si budu moci vyzkou-

šet. Splněný sen znamená začátek. 
To je i motto jedné z mých knih, kte-
ré všechny absolvované cesty, a ne-
jenom je, popisují. Bude-li nejhůř, neji-
zolovanější světové štíty se bez Jaroše 
obejdou.
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2018 - Mohutné kamenné sochy Maoa lemují celé pobřeží Velikonočního ostrova a patří  
k obrovským záhadám civilizace a historie tohoto nejodlehlejšího koutu světa

2019 - Uhuru Peak - nejvyšší bod na sopečném kuželu Kilimandžára. V tomto okamžiku jsem si mohl říci, že jsem dosáhl na Korunu světa.

www.radekjaros.cz

Další sportovní i životní příběhy Radka Jaroše 
najdete v autorských knihách nebo filmech před-

stavujících jednotlivé horolezecké expedice.

2017 Když jsem odlétal do Austrálie, netušil jsem jak chladný tento kontinent dokáže být a v podstatě 
jsem tam zažil víc zimy než o půl roku později na Antarktidě. Problém byl totiž v hlavě a jejím nastavení. 
Ale vrchol kontinentu, Kosciusko, jsme samozřejmě zdolali. 

2017 - Mise byla splněna. Nezbývá než čekat na letadlo které nás dopraví zpět do civilizace 
z jednoho z nejopuštěnějších koutů světa.

2017 - Přistání v obrovském nákladní letadle na ledovci věčně zmrzlého kontinentu je ojedinělý 
zážitek, na který člověk nikdy nezapomene. 


