


Koruna planety  

anglicky Seven Summits (Sedm vrcholků)  

je tvořena nejvyššími horami všech sedmi kontinentů.  
 

Jde o horolezecký projekt,  

který byl poprvé definován v 80. letech 20. století  

amatérským horolezcem a podnikatelem Richardem Bassem. 
   

Všechno začalo přesně 30. dubna 1985,  

kdy vystoupil Texasan Dick Bass na vrchol Everestu.  

Dovršil tak sérii svých výstupů na nejvyšší vrcholy všech kontinentů  

bez Puncak Jaya (Carstensz Pyramide),  

protože v této době byl za nejvyšší vrchol Austrálie  

ještě považován Mt. Kosciusko (2 229 m).  

Bass vystoupil na svůj poslední vrchol, když mu bylo 56 let.  

Na Puncak Jaya (Carstensz Pyramide) již nevystoupil.  

Výstupy na všech 7 vrcholů zvládl v období dvou let a 100 dní.  
 

Druhý v pořadí rovněž Američan, Gerry Roach,  

získal všech sedm skalpů asi o půl roku později - 13. prosince 1985.  

Ten však vystoupil pro jistotu i na Puncak Jaya (Carstensz Pyramide)  

- to bylo ale až 3. května 1994.  
 

Tak vznikl klub „7 SUMMITS“.   



Richard Bass Gerry Roach 



Severní Amerika - Mount McKinley (též Denali) 6 168 m n. m. 
 

Jižní Amerika - Aconcagua 6 959 m n. m. 
 

Antarktida - Vinson Massif (též Mount Vinson) 4 892 m n. m. 
 

Afrika - Kilimandžáro 5 895 m n. m.  
 

Evropa - Elbrus 5 642 m n. m. 
 

Asie - Mount Everest 8 848 m n. m. 
 

Austrálie a Oceánie - Puncak Jaya (též Carstensz Pyramid či Mount Carstensz) 4 884 m n. m. 



Mount McKinley (též Denali) 
6 168 m n. m. 

Země: USA/Aljaška 

První výstup na vrchol: 1913 

První člověk na vrcholu: W. Harper (další členové výpravy: H. Karstens, R. Tatum, H. Stuck) 

Normální výstupová cesta: West Buttress 

Objektivní nebezpečí: extremní zima, led o sklonu až 50 stupňů 

Obtížnost výstupu: velmi obtížné 

Čas výstupu: 2 - 3 týdny 

Nejvhodnější období: duben - červen  



Mount McKinley 
 

Nejvyšší hora v Severní Americe, s výškou 6 168 m n. m. 
 

Hora leží v centru národního parku Denali.  

Hora se nachází v centrální části pohoří Alaska Range,  

které vyplňuje jižní část centrální Aljašky.  

Nachází se přibližně 210 km severozápadně od Anchorage  

a 250 km jihozápadně od Fairbanks.  

Vrchol leží přibližně 56 km od nejbližší silnice. 
 

Mount McKinley je obecně znám také jako Denali,  

což v místním indiánském jazyce skupiny Athapascan znamená „vysoká“. 

Tento název je také v současně době státem Aljaška uznáván jako úřední.  

V roce 1897 byla hora oficiálně pojmenována Mount McKinley,  

podle amerického prezidenta Williama McKinleyho. 
 

První výstup na hlavní vrchol Mount McKinley se zdařil 7. června 1913 

výpravě vedené Hudsonem Stuckem.  

Prvním, kdo se na vrcholku octl, byl Walter Harper, rodilý Aljaščan.  

Dalšími členy výpravy byli ještě Harry Karstens a Robert Tatum.  

Posledně jmenovaný později prohlásil:  

„Rozhled z vrcholu Mount McKinley, to je jako dívat se z nebeských oken!“   

 



Mount. McKinley  



Mount McKinley 



Mount McKinley 



Aconcagua 
6 959 m n. m. 

 

Země: Argentina 

První výstup na vrchol: 1897 

První člověk na vrcholu: M. Zurbriggen 

Normální výstupová cesta: chodecký terén přes Plaza de Mulaz 

   
 

 

 

Objektivní nebezpečí: výška, pošasí 

Obtížnost výstupu: lehké 

Čas výstupu: 2 - 3 týdny 

Nejvhodnější období: prosinec - leden  



Aconcagua  
 

Nejvyšší hora v Jižní Americe, s výškou 6 959 m n. m. 
 

Leží v západní části Argentiny, 

v Andesově horském pásmu, v argentinské provincii Mendoza.  

Vrchol leží asi 5 km od provincie San Juan a 15 km od státní hranice s Chile.   

Převyšuje okolní štíty až o 1 000 m.  

Hora a její okolí je součástí Přírodního parku Aconcagua.  
 

Na úbočích hory se nachází několik ledovců,  

nejvýznamnějšími jsou  

Polský ledovec na severovýchodě a Anglický ledovec na východě.  
 

U hory pramení řeka Aconcagua, která odtéká západním směrem  

a ústí do Tichého oceánu poblíž města Valparaíso v Chile. 
 

V jazyce Inků se nazývala Anco-cahuac.  

Tento název v kečuánštině znamená Bílá stráž.  

To, že Inkové vystoupili na vrchol jako první, dokázáno není,  

ale nesporně se dostali do velké výšky.  

Na jiných vrcholech And byly nalezeny jejich stopy  

a to i ve výškách přes 6 000 m. 
 

První kdo dosáhl samotného vrcholu hory  

byl horský vůdce ze Švýcarska Mathias Zurbriggen v roce 1897.  

Další dva členové expedice vystoupili na vrchol několik dní poté.      

 



Aconcaqua  
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Vinson Massif (též Mount Vinson) 
4 892 m n. m. 

  

Země: Antarktida 

První výstup na vrchol: 1966 

První člověk na vrcholu: Nicholas Clinch 

Normální výstupová cesta: po ledovci Branscombglacier 

    
 

 

 

Objektivní nebezpečí: značné, sklon ledu 45o 

Obtížnost výstupu: středně obtížné 

Čas výstupu: 1 - 2 týdny 

Nejvhodnější období: prosinec - únor 

 



Vinson Massif  
 

Nejvyšší vrchol Antarktidy, s výškou 4 892 m n. m..  
 

Nachází se přibližně 1 200 kilometrů od Jižního pólu,  

na stejném poledníku jako Nikaragua.  

Masiv je přibližně 21 kilometrů dlouhý a 13 km široký. 
 

Leží v hřebeni Sentinel pohoří Ellsworth.  

Hřeben Sentinel byl poprvé ze vzduchu zpozorován a fotografován  

23. listopadu 1935. 
 

Vrchol je pojmenován je podle amerického kongresmana  

za stát Georgie Carla G. Vinsona,  

který významně podporoval průzkum Antarktidy.  
 

Objeven byl náhodou v lednu 1958,  

kdy jej spatřila posádka letadla US Navy ze stanice Byrd Station.     

 



Vinson Massif 
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Kilimandžáro  
5 895 m n. m. 

 

Země: Tanzánie  

První výstup na vrchol: 1889  

První člověk na vrcholu: H. Meyer, L. Purtscheller 

Normální výstupová cesta: Marangu Route 

Objektivní nebezpečí: výška, sněhové přeháňky 

Obtížnost výstupu: lehké 

Čas výstupu: 1 týden 

Nejvhodnější období: prosinec - březen, červen - srpen 

   



Kilimandžáro  
 

Horský masiv téměř na rovníku v Tanzanii při hranici s Keňou.  

Skládá se ze 3 nečinných stratovulkánů - Shira, Mawenzi a Kibo.  
 

Nejvyšší bod Tanzanie a zároveň celého Afrického kontinentu  

je vrchol Uhuru (česky vrchol svobody) na vulkánu Kibo  

s výškou 5 895 m n. m.  
 

Vrchol přitahuje denně v průměru 58 turistů. 
 

Vrchol byl poprvé zdolán armádním zvědem z kmene Marangu  

jménem Johannes Kinyala Lauwo (1871 - 1996),  

který vylezl na horu devětkrát, než si uvědomil, že se jedná o kráter.  
 

Lauwo byl průvodcem prvních „oficiálních“ pokořitelů hory  

Němce Hanse Meyera a Rakušana Ludwiga Purtschellera 6. října 1889.  
 

V roce 1984 dojeli na Uhuru dokonce dva cyklisté.     

 



Kilimandžáro 
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Kilimandžáro  



Elbrus 
 5 642 m n. m. 

 

Země: Rusko  

První výstup na vrchol: 1829  

První člověk na vrcholu: K. Kaširov 

Normální výstupová cesta: na západní vrchol 

Objektivní nebezpečí: výška, počasí 

Obtížnost výstupu: lehké 

Čas výstupu: 1 týden 

Nejvhodnější období: časné jaro, červen - září 

   



Elbrus 
 

Nejvyšší evropská hora, s výškou 5 642 m n.m. 

- nejvyšší hora Kavkazu a Ruska.  
 

Nenachází se na hlavním kavkazském hřebeni pohoří Velký Kavkaz,  

nýbrž na severní straně paralelně se táhnoucím bočním kavkazském hřbetu. 
 

Je neaktivní sopkou s dvěma vrcholy  

(západní 5 642  m n.m. a východní 5621  m n.m.).  

Vzdálenost obou vrcholů je 1 500 metrů.  
 

Svahy sopky jsou pokryté ledovci o celkové ploše 138 km².  

Sněžná čára je na Elbrusu ve výšce 3 700 až 4 000 m.   

 



Elbrus 
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Mount Everest  
8 848 m n. m. 

Země: Nepál/Tibet  

První výstup na vrchol: 1953  

První člověk na vrcholu: E. Hillary, Tenzing Norgay 

Normální výstupová cesta: jižní sedlo, JV hřeben 

Objektivní nebezpečí: extrémní, především výška 

Obtížnost výstupu: extrémně těžké 

Čas výstupu: 6 - 8 týdnů 

Nejvhodnější období: duben - květen, před monzunové období 

   



Mount Everest 
 

Nejvyšší hora na Zemi, s výškou 8 848 m n. m. 
 

Tyčí se v Mahálangurském Himálaji v nepálském regionu Khumbu  

na hranici s Čínou  

(s Tibetskou autonomní oblastí; západní a jihovýchodní vrchol tvoří hranici). 

Na nepálské straně je součástí národního parku Sagarmatha,  

který je součástí světového dědictví UNESCO.  

Na severní straně se nachází „Qomolangma National Nature Reserve“. 
 

V Nepálu je hora nazývána Sagarmátha („Tvář nebes“).  

Tibetský název zní Qomolangma („Matka světa“).  

Zkomolením tibetského názvu vzniklo i čínské Ču-mu-lang-ma feng. 
 

U nás i jinde ve světě zdomácnělo jméno Everest,  

které hoře dal Brit Sir Andrew Scott Waugh (hlavní zeměměřič pro Indii).  

Sir George Everest byl předchůdcem Sira Andrew Scott Waugha. 
 

Edmund Hillary a Tenzing Norgay  

uskutečnili 29. května 1953 prvovýstup na horu.  
 

Hora od té doby přitahuje mnoho profesionálních horolezců,  

ale i fyzicky zdatných lezců a klientů.  

Výstup jihovýchodní cestou z Nepálu není technicky příliš obtížný. 

Nebezpečím však může být akutní horská nemoc, výkyvy počasí a vítr.         
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Puncak Jaya (též Carstensz Pyramid či Mount Carstensz) 
4  884 m n. m.  

Země: Nová Guinea  

První výstup na vrchol: 1962 

První člověk na vrcholu: H. Harrer, P. Temple, R. Kippax, A. Huizenga 

Normální výstupová cesta: západní hřeben 

Objektivní nebezpečí: převýšení 600 m,IV. st. 

Obtížnost výstupu: středně obtížné 

Čas výstupu: 2 - 3 týdny 

Nejvhodnější období: únor - listopad 

   



Puncak Jaya  
 

Nejvyšší hora ostrova Nová Guinea, státu Indonésie  

a celého světadílu Austrálie a Oceánie, s výškou 4 884 m n.m. 
 

Leží v pohoří Sudirman (Dugunduguoo)  

v centrální části indonéské provincie Papua na ostrově Nová Guinea. 
 

Poprvé vrchol hory zdolali dne 13. února 1962  

horolezci Heinrich Harrer, Philip Temple, Russel Kippax a Albert Huizenga.    

 



Puncak Jaya 
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Puncak Jaya 




