
1. 
Název túry VHT     MUZTAGH ATA 
2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

 Čína  -  Kunlun Shan  -  Muztagh Ata (7546 m) 

3. 
Čas a převýšení 

Subashi (3600m)- Muztagh Ata (7546 m) a zpět.  
Celkový čas: 18 dnů        Převýšení:  3950 m 

4. 
Obtížnost túry 

těžká, bez technických problémů 
náročnost tvoří nadmořská výška, rychlé změny počasí, často extrémní mráz a vítr   

5. 
Doporučené 
období 

konec června až začátek září  
nejlepší počasí a sněhové podmínky bývají koncem července a začátkem  srpna 

6. 
Východisko 

vesnička Subashi (3600 m) u Karakoram Highway, asi 200 km od Kashgaru  
(čínská provincie Xinjiang - Východní Turkestán) 

7. 
Možnosti příjezdu 
 

Letecky: Bishkek (Kyrgyzstán) 
Taxi: Bishkek - sedlo Torugart (3.752m- přechod do Číny) - Kashgar-Subashi (3-4 dny) 
Alternativy:   Přes Čínu (dražší).    Přes Pákistán (momentálně nebezpečnější) 

8. 
Popis túry –  
charakteristika, 
aktuální údaje, 
vlastní dojmy 

Muztagh Ata je druhý nejvyšší  vrchol v pohoří Kunlun Shan. 
Postup:  z BC postupné vynášky a budování výškových táborů  
1) Subashi(3600 m)->BC( 4450 m) 3-6 hod.  Kamenitá cesta. Možné problémy s orientací.  
     V BC možnost občerstvení, tekoucí voda, večer elektřina z generátoru. 
2) BC -> C1 (5150-5350m) 2-5 hod. Cesta po štěrku a kamení (občas zasněžené nebo  
     namrzlé).  C1 se buduje v rozmezí 5150-5350m. Kolem 5150 m je poslední tekoucí voda.  
     Od 5400 m  ledovec až k vrcholu.   
3) C1 -> C2 (6100m)  4-8 hod. Celá cesta je po ledovci. Několik strmějších úseků. Nepodce-  
     ňovat nebezpečí pádu do trhliny. Po sněžení mohou být problémy s hledáním cesty.     
     Nejdelší a asi  nejnáročnější úsek. Stany se staví na ledovci. 
4) C2 -> C3 (6800m)  3-6 hod. Pozor na výšku a skryté trhliny, jinak bez problémů. 
5) C3 -> vrchol (7546m)  4-10 hod. Vyrazit v 4.00-7.00. Dlouhé, bez technických problémů.  
     Většinou stoupání mírným svahem až k vrcholové skalce. Nejpozději v 15.00 zahájit sestup.  
 
Na celý výstup z BC na vrchol a zpět by mělo stačit 16 dní. V BC lze najmout výškové nosiče,  
ale vhodnější pro aklimatizaci je vynést si vše sami. Pokud napadne čerstvý sníh, jsou sněžnice 
nebo skialp.lyže nezbytné. Cestu přes Kyrgyzstán je vhodné využít pro aklimatizaci. Vhodné je 
například okolí Bishkeku (Kyrgyzský Alatau) nebo okolí Tash Rabatu (Ťan Šan).  
Celou akci lze jen těžko organizovat bez pomoci čínské cestovní agentury (nutná povolení). 

9. 
Výstroj a výzbroj  

Viz VYBVHT-3 ;   teleskopické hole, sněžnice nebo lyže skialp, cepín stačí turistický  
Výstroj do silného mrazu a větru 

10. 
Výdaje 

Náklady v roce 2008:    Letenka Praha - Bishkek a zpět (22000 Kč) 
Služby čínské agentury (climbing permit, styčný důstojník, doprava z Torugart Pass do Suba-shi 
a zpět, ubytování v Kashgaru, stany a jídlo v BC ...) :  2000 USD/osobu (při 3 účastnících) 
Ostatní náklady v Číně a Kyrgyzstánu:  600 USD  

11. 
Mapy 

 

12. 
Odkazy 

http://www.summitpost.org/mountain/rock/151886/muztagh-ata.html 
 

13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

 František Jeřábek, vůdce VHT,  18.07-05.08.2008,  mobil: 777 826 533, 
 e-mail: jerabek@fac.cz   

 


