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Den 1. - Pondělí 19. 8. 2010 - Odlet  [Vítek] 

Je to tu. Po několika měsících příprav 

(jejichž intenzita se klasicky vystupňovala 

v posledním týdnu) konečně vyrážíme na měsíc 

do střední Asie. V neděli jsme rozdělili společné 

věci a druhý den ráno razíme do Prahy. Po 

posledních vzpomínkách na Čechy (pivo ve 

vlaku) balíme na Ruzyni batožinu do igelitu 

(atrakce pro okolí) a procházíme 

prošacováním, kdy někteří z nás musí dokonce 

sundat boty. Po menším čekání konečně 

nastupujeme do letadla Airbus 320 ruské 

společnosti Aeroflot. Hned u vstupu zaujme letuška v uniformě, kde má Aeroflot v logu srp a kladivo. Pak už 

to přichází – většina z nás poprvé poletí. Hučení motorů, odlepení od země a pohupující se žaludek – 

opravdu zajímavý zážitek. Nejlepší je pozorovat Jakubáče s Katkou, jak se společně bojí. Brzy nás čeká pití a 

zejména jídlo. Šokem je zabalení 1/3 toustového chleba do igelitu a podobné neekologické výdobytky. 

Přistání v Moskvě je pohodovější než start a nás čeká 5 hodin čekání v bezcelní zóně. Trávíme ho 

pospáváním, čtením cestopisů, Morek se ukájí nad Maximem. Letiště Šeremetěvo prochází přestavbou, a 

tak si hovíme v téměř liduprázdné hale. 

S přichazivší tmou nás před jedenáctou konečně 

čeká odlet směr Taškent. Opět letíme Airbusem 

(321) s Aeroflotem. Sympatické ruské letušky 

dávají zjednodušený kurz záchrany při nehodě, 

stejně jako při prvním letu. Pak zase mini jídlo – 

toustík, malej Moskva chleba (2x4 cm), 

pidimáslíčko, lehce kuřete a zeleniny, hořčice a 

navíc, oproti prvnímu letu, ryba či hovězí – přesto 

mám stále hlad. A teď je potřeba toho co nejvíce 

naspat… *Vítek+  

Den 2. – Úterý 20. 7. 2010 – Prohlídky Buchary [Martin] 

Přílet, odbavení 

Sestupujeme po schodech a pod bystrým zrakem policajtů jsme autobusem přepraveni k pasové 

kontrole. Ta probíhá bez problémů a nutnosti komunikace. Batohy nalézáme všechny a bez materiálních 

škod. Snad jen Katce se rozblemcnul banán na pytel s cukrem, což Jakubáč hravě vyřešil přesypáním do 

nového pytle. Okolí sice dost zpozornělo, 

ale z pašování heroinu nás nikdo neobvinil. 

Trochu vyplňujeme "Custom declaration". 

Peníze přiznáváme i české a zboží (Goods) 

nakonec žádné. Přiznání jsou potřeba 

vyplnit dvě. Jedno si necháme a 

odevzdáme až budeme opouštět zemi. Na 

dotaz přitakáváme, že jsme "alpinist" a 

ještě se ujišťujeme, zda máme na tranzit 3 

dny, nebo 72 hodin. Celník u RTG vypadá 

celkem jistě a tvrdí 20., 21., 22. – tedy 3 

dny.  
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Letiště, taxikáři, směna SUM 

Informace i směnárna (1600 

SUM / USD) jsou v 6 ráno místního času 

ještě zavřené. Po váhání a poradě s 

mladým neziskuchtivým Uzbekem 

vyměňujeme s taxikáři ve "výhodném" 

kurzu 100 USD (1700 SUM / USD), tajně 

uvnitř budovy a jdeme na autobusové 

nádraží (cca 200 m vpravo). 

Autobusem č. 40 jsme se za 5-10 

minut a 500 SUM přesunuli na pojezd 

vakzal. Lístek jsme žádný nedostali. 

Ostatně dosud (4. den) jsme dostali lístek 

jen na vlak. 

Nádraží 

Na nádraží měníme také neoficiálně (tj. bez dokladu), přímo u pokladny a ve výhodnějším kurzu 

(2000 SUM / USD) a kupujeme lístek do Buchary. Automaticky i s místenkou (cena 21 435 + 1000 / os.). 

Nejen cizinci musí předložit pas. Jízdenky jsou na jméno i číslo pasu. Největší bankovkou, se kterou jsme se 

setkali je 1000 SUM, což je cca. 10 CZK, takže se suma za jízdenku sotva procpala okénkem pokladny. Na 

nádraží je policajtů asi tak stejně jako nádražáků a fotit se tu skutečně nesmí. Okolo je čisto a zametači 

skutečně zametají narozdíl od těch pražských. Na nádraží také doplňuji sbírku o nové pivní zátky (půl litr za 

1800 a 2000). Lahve jsou vratné, ale nezálohované. Cenovky na zboží jsou výjimečně. Pivo jsme pili na 

peróně i u pokladny. Alkohol na veřejnosti zřejmě není žádný problém. Vlak odjíždí přesně a odjezdy sedí s 

těmi, co jsme našli na internetu a byly necelý rok staré. 

Cesta vlakem – Shark, Express 

Vlak stavěl akorát v Samarkandu, měl klimatizaci a televizi, kde z DVD pouštěli kulturní pořady, ale 

i akční filmy, nebo kohoutí zápasy. Každopádně bez reklam. Za 500 SUM je možné si dát i čaj a v 

Samarkandu proběhli vagónem prodavači pečiva, jejichž počet průvodčí u vstupu reguloval. Při uvolňování 

místa podle místenky byli místní velmi vstřícní. Dokonce se sami dívali na můj lístek, aby poradili. 

Buchara 

Zkušeně míjíme první taxíky a domlouváme maršrutu za 500/os. Veze nás do centra, kde se o nás 

po chvíli hádají hotely (tedy spíše B&B). Svou nerozhodností získáváme ubytování v novém hotelu "New 

Moon" za 10 USD, namísto původních 25. Má klimošku i televizi. 

Většina architektonicky zajímavých památek jsou uvnitř využity jako tržnice a do některých se 

dokonce platí vstup (muzeum koberců – 

2000/os.). Pěkně jsou zde jakési 

workshopy. Dou dílnu tu má kovář (nože, 

nůžky, meče), řezbář (především 

polohovatelné stojánky na knihy), malíř 

zachycující historické události, či tvořící 

optické klamy.  

V medrese Madari chan 

(Chanovy matky) byla cetkárna (prodej 

suvenýrů), a tak se na střechu se dostali 

jen nejdrzejší (Gurmán, Vítel). Bylo nám to 

totiž zakázáno. 
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V pevnosti Ark (Citadela) se nám dostalo anglického výkladu a na vrchu jsme kromě ruin a výhledu 

na město viděli také měřickou věž. Jinak takzvané expozice, jež byli v podstatě opět krámy, mě nezaujali, ale 

jako téměř na každé stavbě bylo k obdivování umění řezbářů a dlaždičů stěn. Během prohlídky se přihnal 

vítr, který hnal spoustu prachu a dle očekávání místních přinesl na další den příjemný déšť a chlad. 

Průjmový zážitek z loňského výletu na Ukrajinu vyvolal fobii, že jsme si k večeři koupili rybičky v 

konzervě a chléb. 

Po této neatraktivní večeři jdeme nasát atmosféru k Lyabi hauz, kde si na čajovém polehu dáváme 

lahvové pivo a džus (pivo za 4000). Ještě dokupujeme pivo v obchodu a jdeme ho idylicky vypít do 

komplexu Pari Kalyan (u velkého minaretu – největší v době svého vzniku). 

B&B New Moon 

V pokoji, kde jsem byl já, Morek a Vítek, tekla z obou kohoutků jen teplá voda (u ostatních to tak 

prý nebylo), do koupelny se vloudil šváb, ale klimatizace fungoval perfektně. [Martin] 

Den 3. - Středa – 21. 7. 2010 Buchara – Samarkand … [Morek]   

Probudili jsme se poměrně časně 

– v půl sedmé – vlak měl odjíždět až po 

osmé a nás čekala snídaně a hlavně cesta 

na nádraží. Snídaně byla v pravdě vydatná 

– vajíčka na hniličku, z čehož měl každý 

strach, chleba, zelený čaj a marmelády 

z fíků, meruněk a mandlí. Překvapivě ani 

cesta na nádraží nebyla problém. Stála nás 

500 fiftíků na osobu a Michal během ní 

získal čubkočapku, která ho stále jen 

plivanec na batoh. 

Problém nastal až na nádraží. 

Zdejší lid očividně nezná pojem fronta a u 

pokladny se cpe jak Somálci při výdeji potravinové pomoci. Když už se někomu podařilo dostat na řadu, tak 

se dozvěděl, že vlak je plný. Místním však stačilo jen někomu zavolat a telefon podat pokladnímu, který pak 

lístek bez okolků vydal. Nám nezbylo než se maršrútou vydat zpět do města, a pak na autobusové nádraží. 

Taxikáři se nás jako vždy snažili zlámat na to, abychom jeli s nimi. My už dávno věděli, že těm prevítům není 

radno věřit, a tak jsme nasedli do autobusu směr Samarkand. Cestou se s námi dávali do řeči domorodci, 

pózovali při focení a vůbec se chovali velmi přátelsky. 

Po několika hodinách se konala krátká přestávka u tradiční uzbecké restaurace. Měli jsme však 

obavy, že se z nabízené krmně všichni podělají, tak jsme si dali jen točené pivo Pulsar, vyráběné dle české 

technologie. Majitel dal navíc každému takovou malou slanou sýrovou kuličku. Pokud si dobře vzpomínám, 

tak ji nikdo nesněd celou, jak byla přesolená. Personál se nás ptal, co slovo pulsar znamená v češtině. 

Z nějakého důvodu byli přesvědčeni, že se jedná o slovo převzaté z češtiny. Až později nám došlo, že patrně 

jde o zkomoleninu slova Pilsner. Za zmínku stojí i chutné turečáky se škrabkou pro uživatele se špatnou 

muškou. 

Autobus nás vyhodil na kraji Samarkandu a nám nezbylo, než dojít do centra pěšky, neboť se nám 

nepodařilo usmlouvat přijatelnou cenu. Cestou jsme se stavili ve světoznámé hvězdárně, odkud nás po 

chvíli vyhodili. Patrně proto, že vše bylo nově opravené a hvězdárna nebyla dosud otevřena. 

V centru jsme se rozvalili u bazaru a G bratři šli hledat hotel. Než se stihli vrátit, obdaroval Jakubáč 

malého žebráčka 4 ks Sum. Po chvíli se vrátili G mani společně s mladým čičmundou a ten nás všechny 
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dovedl do útulného hotýlku (6$/hlava). Hotel se nacházel kousek od Registanu, jmenuje se Bahadir a jde o 

tzv. B&B hotel. Bez problémů se zde domluvíte anglicky. Většina bydlila ve velkém pokoji společně s jedním 

Novozélanďanem a teplá trojka měla samostatnou cimru se sprchou i hajzlíkem. 

Po chvilce oddychu jsme vyrazili na obhlídku města. Nejdříve jsme vyplenili bazar, na němž po nás 

zbyly jen smrdutá játra a zvířecí nožičky. Pak jsme poctili svoji přítomností mešitu (10$ za všechny). 

K prohlídnutí toho tam moc nebylo, ale dostali jsme cukrový meloun a chleba. Nejzajímavější byl výstup na 

minaret a slepice ve skříni na hasičské načiní. Naposledy se nás dočkal areál s hrobkami náboženských 

papalášů. Zde všechny pobavila kočka, která na mě vyskočila z kontejneru na odpadky. 

Na hotelu jsme opět lehce orazili, a pak si nechali doporučit stylovou restauračku. Za pár šlupek 

(cca. 70 Kč na osobu) nás tam nacpali šašlikem, pitím (čaj, pivo, džus), zeleninou, takovou polévkou 

s paprikou plněnou mletým masem a rýží a nezbytným chlebem. K tomu nám ještě hráli na kvílidlo (správně 

se to jmenuje rubab) a kvíleli k tomu. Pro sockoturisty poznamenávám, že se tato restaurace nachází na 

Penjikentské ulici a jmenuje se Bobo (strýček) a nějak dál. Poznáte ji podle grilu před vchodem. 

Poté, co jsme se dokutáleli na hotel, si ještě pár z nás dalo pivko a po kratší diskuzi jsme se 

odebrali na kutě. [Morek] 

Den 4. - Čtvrtek – 22. 7. 2010 Ze Samarkandu do Pendžikentu  [Setňa] 

Budík mě za spánku vytrhl přesně v 6:30, a zatímco ostatní měli ještě půlnoc, já s Martinem vyrazil 

na prohlídku města za ranního Slunce a bez turistů. Naše první kroky vedly na Registan, kde armáda babek 

s košťaty prováděla ranní úklid. Když jsme se však přiblížili k dřevěným vrátkům, ostrý zvuk píšťalky a 

gestikulace policajta nám jasně říkala, že na 

prohlídku je ještě příliš brzy. Udělali jsme tedy 

pár fotek a zamířili Registanskou ulicí dolů 

k fontáně z ruských dob, která se sem sice moc 

nehodila, ale bylo od ní vidět nenápadné 

Rukhabadovo mausoleum a o kousek dále zářila 

v raním Slunci modře vykachlíčkovaná věž 

mausolea Ak-Saray. Obě mauzolea byla ještě 

zavřená, tak jsme je obhlédli pouze zvenku, a 

protože čas již pokročil, zamířili jsme zpět 

k Bahadirovi.  
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Když se vzbudili ostatní a zasedli ke stolu, začali na stůl snášet hromadu dobrot od chleba, salámů, 

sýrů přes med, jogurt až k výborné rýžové kaši. Po této vydatné snídani jsme se sbalili věci, batohy přesunuli 

do jednoho pokoje a nalehko vyrazili na prohlídku města, nyní již plného turistů a s otevřenými památkami. 

Naše kroky opět vedli na Registan, kde již bylo plno turistů a pro vstup jsme si museli koupit lístek za 7 900 

Sum/os (cca 80 Kč). (Náměstí Registan - registan znamená v perštině písečné místo. Monumentální náměstí 

Registan je bezpochyby skvostem Samarkandu. Od 15. st. bývalo středobodem celého města. Bylo to centrum 

vzdělanosti, oznamovala se zde rozhodnutí panovníka a soudu a díky velkému bazaru sloužilo také jako obchodní 

centrum. Náměstí je určeno třemi medresami, vlevo Ulugbekovou (1417-1420), vpravo medresou Šer Dor (1619-1636) 

a uprostřed Tilla-Kari (1646-1660). Čtvrtá strana náměstí je otevřená a to snad proto, aby návštěvníci mohli celé toto 

úžasné dílo v němém úžasu sledovat, neboť je to totiž nesporně jedna z největších perel, které může Uzbekistán 

nabídnout. Ulugbekova medresa leží na západní straně náměstí a je nejstarší stavbou. Její zakladatel, vládce Ulugbek 

(spíše učenec než vládce), v ní přednášel matematiku, astronomii, filozofii a další obory. V 15. Století patřila medresa 

mezi nejlepší duchovní univerzity orientu. Jako každá větší medresa v této oblasti má i tato impozantní portál, v čelních 

rozích medresy stojí minarety a zdi jsou plně pokryty mozaikou s geometrickými ornamenty. Uvnitř medresy je velké 

nádvoří lemované dvěma podlažími s arkádami, za kterými se nachází menší či větší místnosti, které sloužily jako 

učebny, pracovny učitelů (s krbem, poličkou na knihy a lampičkami) a pokoje pro studenty (bez krbu a jen s jednou 

lampičkoj) a na konci nádvoří samozřejmě nechybí mešita. Na východní straně leží medresa Šer Dor  jejíž vnější 

dlaždičková výzdoba představuje mistrovskou práci a byla dokončena roku 1636. Průčelí zdobí obrazy gazel a dvou 

nepřehlédnutelných lvů (spíše to ale vypadá jako tygr s lidskou hlavou na hřbetě), což je velmi zajímavé neboť islám 

nedovoluje zobrazování živých bytostí. Vnitřek medresy však na rekonstrukci teprve čeká a tak zde akorát můžeme 

koupit nějaký ten suvenýr a nebo si zameditovat pod pergolou ve středu náměstí. Uprostřed je pak nejmladší medresa 

Tilla-Kari (pozlacená ), jejíž nejdůležitější částí je mešita situovaná v západní části. Mešita má úžasnou zlatou 

ornamentální výzdobu a navíc zde můžeme obdivovat historické fotografie na nichž je vidět jak to tu vypadalo před 

rekonstrukcí. V mešitě je zajímavá stálá výstava historických fotografií dokumentujících stav náměstí a Samarkandu 

před rekonstrukcí. V 60. letech se Rusové vrhli do rozsáhlé rekonstrukce celého náměstí, což v podstatě znamenalo 

postavit ho celé znovu. Nejprve odstranili třímetrovou vrstvu nánosů, o kterou se během věků zvýšila úroveň terénu a 

proto se dnes na náměstí schází po schodech.)  

Tři medresy však rozhodně stojí za to. Hned na nádvoří první z nich (Ulugbekovi) k Mncákovi 

přistupuje policista a říká, že pro něj má „top secret tajny“. Za 6 000 Sum nás prý vezme na minaret, ze 

kterého je vidět celé město a náměstí z ptačí perspektivy. Vyhlídka na město zní lákavě, tak policistu 

ukecávám na 5 000 Sum. Zalezeme do jednoho z potemnělých koutů medresy a provedení „top secret 

transakce“ se začneme po rozbořených schodech sápat vzhůru a policista odchází nabízet „top secret 

rohlídku“ dalším turistům. Po úzkých točitých schodech se dostaneme postupně nahoru, neboť na vrch do 

díry v plechové střeše se vejde vždy jen jeden. Z vršku je však opravdu krásný rozhled a tak obdivujeme 

nádherné medresy a zdobený portál protější medresy Šer Dor, kde můžeme na islámský svět vidět 

netypické vyobrazení živých bytostí, jakéhosi tygra s lidskou hlavou na hřbetě. Když slezeme dolů, jdeme se 

podívat do muzea, kde je kromě pár nádob, koberců také na velkoformátových fotografiích ukázáno jak to 

vypadalo před rekonstrukcí a v podstatě to ukazuje, že to tu bylo postaveno celé znova. Prostřední medresa 

Tilla-Kari má úchvatnou zlatou výzdobu a také je zde ukázáno několik fotek stavu před rekonstrukcí. 

Nakonec ještě proběhneme medresou Šer Dor, která na rekonstrukci vnitřních prostor teprve čeká a 

protože tušíme jednu z posledních možností, kdy poslat pohledy vyrážíme hledat poštu. Pohledy se tu totiž 

sehnat dají, ale se známkami a schránkami je to o dost horší.  

Je zajímavé, že nikdo z místních neví, kde mají poštu a tak jdeme podle schematické mapky, téměř 

přes celé město. Cestou procházíme univerzitním kampusem, kde nám nějaký profesor domlouvá průvodce 

v podobě dvou svých studentek. Sice nám přijde, že si také nejsou moc jistí, ale jejich směr odpovídal tomu 

na mapě, tak jsme se šli. Na poště, která je kousek od Marmar bazaru (ten znají všichni) píšeme pohledy a 

pak rychle zpět. 

Když se vrátíme zpět, Morek se dobývá do pokoje, kde před tím bydlel a otevřel zamčené dveře 

tak, že už nešli zamknout. V tu dobu tam však již bydlela trojice Číňanů, kterým se Morkova násilná 
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návštěva do jejich soukromí moc nezamlouvala a byli z toho notně rozčarovaní. Protože u Bahadira obědy 

nevaří, tak jdeme do vedlejší pekárny, kde na ochutnání kupujeme různé druhy pečiva, vesměs plněné 

masem s rejží, nebo rajčaty. Bahadirovi platíme 6 $ za nocleh a snídani, na rozloučenou dostaneme ještě 

melou a pak nás mladý Bahadir vede na stanoviště maršrutek odkud chytáme autobus na jiné stanoviště 

(na dolním konci Penjikentské ulice), odkud jezdí maršruty a taxi na hranice s Tádžikistánem. 

Jen co vystoupíme z busu, vrhne se na nás houf taxikářů jak slepice na flus a doslova se s námi, či 

spíš o nás přetahují a snaží se nás narvat do svého vozu. Jeden z nich, asi padesátiletý prošedivělý muž 

s tubetějkou na hlavě, vypadá jako kápo, ostatní seřve, silně mě chytne za ruku a táhne mě ke svým vozům. 

Vypadá fakt odhodlaně a nevypadá, že by nás chtěl pustit. Nakonec s ním dohadujeme cenu 10 $ za auto a 

vyrážíme 40 km na hranice. Na hranicích po nás řidič jednoho auta chce navíc nejprve 10 $ a pak 5 $ navíc. 

Nakonec přijde nějaký starší Uzbek a něco mu řekne. Řidič se tedy omluví a jede zpět.  

Uzbecká hraniční kontrola je bez problémů, jen se strašně vleče, neboť si třikrát berou náš pas a 

stále z něj něco opisují. Za zmínku ještě stojí detekční rám a rentgen, z nichž ani jedno nebylo zapojeno 

v elektřině a bylo to tedy spíše pro parádu. 

Tádžická celnice je o poznání skromnější a sestává se pouze ze třech dřevěných maringotek. 

Vrchní kápo se nás zeptal kdo je šéf a „znájeť parusky?“ Né že bych se považoval za něco dříve 

jmenovaného, ale odešel jsme s ním do jedné z maringotek já. Rusky mi vysvětlil jak vyplnit bumážku (celní 

prohlášení) o tom kdo jsme, kam jedeme, kolik máme cenností a peněz a jiných důležitých věcí. A až to prý 

budeme mít všichni hotové tak mi „pogavorí“ jak to tu urychlit. Když všichni vyplní ten papír, tak si mě opět 

vezme stranou a vysvětluje mi, že za 10 $ nám odpustí prohlídku batohů a můžeme rychle pokračovat. 

S díky odmítám s tím, že jsme studenti a tudíž máme dost času, ale málo peněz. Se slovy a lehce 

zamračenou tváří tedy zavolá na kolegu „bude prověrka“, ten si protáhne ruce a s radostí přiběhne. 

Nakonec, když vidí kolik nás je, kolik máme batohů a kolik by to bylo práce tak od toho upouští a nabízí, že 

nám sežene odvoz, přičemž jedno auto bude to jeho. Zkouším mu vysvětlit, že chceme jet pohromadě a 

sháníme „balšoj mašinu“. Celník říká, že byl taky student a že nás chápe a telefonicky nám domlouvá velkou 

dodávkou, což spočívá v tom, že někam zavolá a dá mi na ucho telefon se špatně anglicky hovořícím 

Tádžikem, s kterým si domlouvám odvoz.  

Loučíme se s celníky a vyrážíme 

kus za hranice mimo dostřel samopalů 

mladých pohraničníků. Hned jak se 

usadíme, přijíždí k nám taxikáři a snaží se 

nám vysvětlit, že oni nás vezmou levněji. 

Jsme však chlapy (alespoň většina :-)) a 

tak odmítáme a čekáme na sjednané 

auto. Asi po půl hodině přijíždí stará 

dodávka se dvěma Tádžiky. Jeden řídí a 

druhý je takový malý dědeček, který umí 

perfektně anglicky a vlastní 

v Pendžikenku hotel Elina, o kterém se podle jeho slov dá doíst dokonce v Lonely Planet. Ten má však 

bohužel plný a tak nám nabízí ubytování v bytě své dcery ve starém panelovém domě ozdobeném 

mozaikou hned naproti hotelu. Protože je noc na krku a cena 50 $ za všechny nám přijde přijatelná, tak 

ještě domlouváme výměnu peněz a snídani a jdeme se ubytovat. Když přijde vekslák, měníme 100 $ za 444 

Somoni (tento kurz byl uznávaný všude a vždy když jsme měnili nebo platili dolary, bylo to podle tohoto kurzu) a 

vyrážíme do doporučené hospody na večeři. 

I když Pendžikent je hlavní město celé oblasti není zde veřejné osvětlení. To by ani tak nevadilo, 

kdyby zde nebyla otevřená kanalizace v podobě koryta s hnusnou kalnou vodou, tekoucí po obou krajích 

silnice. Ani to by snad tak nevadilo, kdyby do toho kanálu Vítek nešlápl a nenabral si plnou botu sraček. 
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Nakonec nacházíme onu hospodu, která je už z dálky vidět, neboť je celá obalená neony a Katka se bojí jít 

dovnitř v domnění, že jde o bordel.  

Bordel to sice nebyl, ale z jídeláku na nás koukali jen samé cizí jídla psaná azbukou v tádžištině, což 

bylo dost nepříjemné a tak jsme přemýšleli co si dát. Nakonec nám na talířích přinesli všechny jídla, která 

teď mají a ať si vybereme. Dáváme si guláš, boršč, šašlika a ještě něco podobného karbanátku. K tomu 

každý litrové pivo v pěkné baňaté petce a spoustu chleba, zeleniny, meloun a jakousi výbornou omáčku 

z rajčat a kopru. Ještě nám chybí cibule, kterou neznáme ani rusky ani tádžicky a oni ji neznají ani česky ani 

anglicky a nebo německy, tak si domlouvám prohlídku kuchyně, kde najdu nejen cibuli, kterou nám trojice 

žen právě krájí, ale i výborný hustý višňový džus. Opět jsme se notně nadlábli a za vše zaplatili pouhých 

70 Kč na hlavu. S plnými břuchy jsme se dokulili na byt, rozdělili se do dvou pokojů a konečně šli po tomto 

dlouhém dni spát. *Setňa+ 

Den 5. - Pátek 23. 7. 2010 – Cesta do hor [Mencák] 

Ráno nás budí Morek, že nás pod 

okny někdo troubí. Vstáváme, balíme batohy a 

odcházíme na snídani do protějšího hotelu 

Elina. Postupně se nám na stůl nosí dobroty 

Chleba, balená jogurt, marmeláda, čaj, 

karamelové bonbóny a nechybí ani tekutá 

volská oka. Platíme 30$ za dopravu, 50$ za 

ubytování a 20$ za snídani. Potom odcházíme 

pro batohy, vracíme klíče a loučíme se s 

ochotným hoteliérem. 

Na ulici před hotelem stavíme dvě maršutky, které nás odvezou za 2,4 a 5 somoni před bazar. 

Nakupujeme broskve, chleba, rýži, česnek a dostáváme meloun zadarmo, protože pan prodavač fandil 

našim hokejistům při MS proti Rusku. Za zmínku ještě stojí zelený žvýkací tabák a masová ulička s kozíma 

hlavama. Po snědení melounu vyrážíme maršutkou z autobusové zastávky na autobusové nádraží, kde se 

kolem nás seběhnou maršutkáři a taxikáři. Nabízejí nám nejvýhodnější cenu za cestu, my ale objevili starý 

autobus, který odjíždí ve 2 hodiny do vesnice Shing. Nakupujeme benzín 2,5l za XX somoni. Při čekání na 

odjezd jsme pozváni na čaj a chleba s marmeládou. Také jsme dostali ochutnat plov (rýže, mrkev, olej a 

maso), který jsme si poté objednali pro všechny za 40 somoni. Po obědě jsme se dali řeči se třemi Poláky, 

kteří nám dali mapu Fanských hor, kterou dostali od Švýcarů.  

Před 2 hodinou nastupujeme do panoramatického autobusu, který se začíná postupně plnit, 

přeplňovat a nafukovat. Za 5 somoni na osobu vyrážíme do vesnice Shing. Cestou ještě nabíráme několik 

cestujících a opouštíme údolí Zeravshan a míříme směrem na jih do údolí sedmi jezer. Po úzké silnici, někde 

jen pár centimetrů od srázu přijíždíme do vesnice Shing. Zde se s námi řidič loučí a vysvětluje nám, že cestu 

dále poničila povodeň. Pěšky se tedy vydáváme 

údolím dále podle řeky a míjíme buldozery 

opravující štěrkovou silnici. Míjíme první vesnici, 

ve které mají vodovod vybudovaný za podpory 

EU. Míjíme první blankytně modré jezero 

XXXXXXXX a za ním stoupáme na hráz dalšího 

jezera XXXXXXX. Na konci druhého jezera dnešní 

putování končí. Poprvé vaříme na ohni a pro 

nedostatek dřeva používáme i suchá hovna. 

Vaříme nadvakrát těstoviny se salámem, které 
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ne všem sedly. Při přípravě ležení pozorujeme rybáře, který do jezera straží síť. A pak už nás čekala jen první 

Tádžická noc strávená pod širým nebem. [Mencák] 

Den 6. - Sobota 24. 7. 2010 – Stoupání cestou kolem sedmi jezer  [Eliška] 

Ráno se probouzíme do 

krásného dne, posnídáme místní chléb 

s medem, Jakubáč si opraví rozbitý 

popruh na batohu a vyrážíme na cestu. 

Ta vede podél řeky přes tři jezera 

(Nežirok, Nolfin) až do vesnice Tiorl‘. Zde 

se má podle mapy nacházet historická 

zajímavost, nalehko se jí tedy vyrážíme 

hledat. Po chvíli se zastavíme u stromu 

obaleného meruňkami a plníme jimi 

naše žaludky. Na cestě potkáváme 

místního průvodce se dvěma turisty, 

který nám sdělí, že v blízkosti žádná 

historická zajímavost není, ale nabízí nám k zapůjčení své osly za pouhých 25 Somoni/den (nosnost jednoho 

osla-2 batohy). Podél řeky se pomalu dostáváme k vesnici, na jejímž začátku nás vítá pár malých chlapců a 

s velikou radostí si půjčují naše hůlky. Kluci nás dovedou před místní magazín, kde se dá nakoupit skoro vše 

(DVD, plastové pantofle, potraviny,…) my zde kupujeme kilo rýže na večeři. Vesnických hochů kolem nás 

stále přibývá, když se chystáme k odchodu, chtějí si na záda vyzkoušet naše batohy. Na konci této vesnice 

piknikuje několik žen se dvěma muži, my se tu na chvíli zdrželi a hned jsme byli pohoštěni-nejprve jsme 

dostali talíř plný plovu, poté ještě druhý a dvě misky bílé,,koprové‘‘ omáčky s rýží, na závěr nechyběl ani 

meloun. Toto pohoštění bohužel nezažil Vítek, který pokračoval dál v cestě. S plnými břichy stoupáme 

k jezeru Marguzor, kde se všichni kromě Martina na malý okamžik smočili. Při sušení vypraného prádla jsme 

na obzoru zahlédli tři postavy, po chvíli jsme poznali, že to jsou nám již známí Poláci. K jezeru také přijelo 

velké auto, ze kterého vyskákalo několik pánů, po krátké prohlídce jezera a natrhání bylinek k nám zamířili 

s chlebem a melounem, Poláci byli obdarováni taktéž chlebem, jablky a okurkami, jednu z nich darovali 

Morkovi. Po snědení melounu jsme pokračovali 

po levé straně jezera. V další vesnici jsme se 

rozmýšleli, kudy jít dál, na radu nám přispěchali 

chlapci se srpy, kteří vůbec nevypadali přátelsky. 

Po rychlé poradě jsme pokračovali ještě přes 

jednu vesnici k cíli naší dnešní cesty-k jezeru. 

(DODATEK: V kopci k jezeru se při jedné 

z kratších pauz spářila Morkova a Jakubáčova 

hůlka.) u jezera jsme potkali skupinu Francouzů a 

několik Rusů s anglicky mluvícím průvodcem, 

který nám poradil cestu na zítřejší den. Po večeři 

(rýže se salámem) jsme zalehli pod bramborové 

pole do spacáků. *Eliška+  

Den 7. - Neděle 25. 7. 2010 – Aklimatizační výlet  [Petra] 

Ráno je chladno. Snídáme chleba s medem. Eliška nejí, není jí dobře. Zůstává s Mencákem u 

jezera.  My ostatní balíme batohy a schováváme je na skálu nedaleko od místa, kde odpočívá nemocná 

Eliška a vyrážíme na „aklimatizační“ výlet podél jezera. Na konci jezera na zídce okukují další místní děti 
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s ušmudlanou tváří a čokoládovýma očima. Překračujeme říčku a Morek na mostku potká hada, který 

údajně bleskově zmizel někam do vody. Začíná být parno a my stoupáme podél potoka dál nad jezero. 

Cestou míjíme několik vesniček a žasneme, kde všude se dá ještě bydlet. Chaloupky jsou nalepené na 

strmých svazích jako vlaštovčí hnízda a ze stavení zní pískání a halekání, které zesiluje, když začneme 

domorodcům mávat. Cestu lemují 

všudypřítomné ovčí bobky, z čehož plyne, že 

voda není 100% bezpečná skoro nikdy. Když je 

horko nesnesitelné a blíží se k polednímu, 

usadíme se v jednom z mála stinných míst, pod 

kterým zurčí malinký potůček. Vítek se vzdává 

své porce jídla s tím, že mu není dobře a po 

chvíli se nenápadně vzdaluje potupně vrhnout. 

Poté, co poobědváme placičky a dostatečně si 

odpočineme, necháme Vítka odpočívat ve stínu 

a pokračujeme ve výstupu. Míjíme vesničky, o 

něco výš potkáváme pasáčky ovcí, až se 

dostaneme do 3000. Michal nám stále tvrdí, že tu každou chvíli musí být jezírko. Kluci po podrobném 

zkoumání mapy zjistí, že spíše než o jezírko půjde o skvrnu na mapě. Proto ještě chvíli pobudeme ve 

vytyčené výšce a v momentě, kdy Morek začne posilovat, vyrážíme zpět. Pro změnu po druhé straně jezera. 

Míjíme jiné domky a jiné domorodce, Katka se fotí s dětmi a kozami. Ještě chvíli jdeme po druhé straně 

potoka, překračujeme lávku a za chvíli už jsme na místě, kde jsme ve stínu nechali pobledlého Vítka. Po 

chvíli pískání a hledání se odněkud vynoří a pokračujeme v sestupu. Je již odpoledne, a proto už se jde 

příjemně, protože není takové horko. Cestou zpět jdeme s Michalem poslední, míjí nás Tádžik na oslu a 

zuřivě gestikuluje, jestli nechci svézt. Po chvilce váhání se vyhoupnu do sedla. Vzhledem k tomu, že jsem 

vyhodnocena jako jasný začátečník, celou cestu mě přidržuje a běží vedle osla. Plynulou jízdu občas naruší 

Michal, když s foťákem blokuje oslíkovi cestu. Za pár metrů se naše cesty rozdělují, hodný pán mě sesadí 

z osla a dál už musím po svých. Na zpáteční cestě podél jezera ještě sbíráme trochu dříví, vyzvedáváme 

batohy pečlivě ukryté v křoví a vracíme se k Elišce s Mencákem. Po krátké diskusi, co s večeří, volíme 

těstoviny se salámem. Vaříme čaj a pak už honem do spacáku. ¨ 

Od Elišky s Mencákem se dozvídáme, že nikde na procházce nebyli a že za nimi přišel na návštěvu 

kluk z nedalekého domečku a kreslili spolu obrázky. [Petra]  
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Den 8. – Pondělí 26. 7. 2010 – Odpočinkový den [Jakubáč] 

Protože bylo Vítkovi a Elišce zle, rozhodli jsme se, že budeme dnes lemřit. U jezera jsme postavili 

přístřešky, pod kterými jsme se váleli jako prasata v neckách. Někdo hrál Citadelu, někdo si četl a někdo 

nedělal nic. Okolo 4 hodiny balíme věci a vyrážíme směr sedlo Tavasang. Stoupáme několik hodin podél 

důmyslného zavlažovacího systému. Když už zapadá slunce, rozhodujeme se, že zakempíme. Martin ještě 

učí místní děti bouldrovat, což jim jde i když mají jen pantofle. Domorodci nám nabízejí, ať jdeme spát k nim 

domů. My ale po menší debatě a hlasování odmítáme a jdeme si lehnout. *Jakubáč+  

 

Den 9. – Úterý 27. 7. 2010 – Cesta do sedla Tavasang [Martin] 

Ráno nás budí místní stařešina a zkouší na nás něco rusky. 

Rukou naznačuje něco o placení, možná za vstup do hor. Říkáme ne 

a to stačí, aby odešel. Pokračujeme v cestě vzhůru do sedla 

Tavasang. Nejdeme přímo, ale držíme se na pravé straně údolí, což 

pro nás znamená překonat o sedlo více. Všímáme si žíly jakéhosi 

černého nerostu. Někdo si myslí, že jde o uhlí, někdo zas, že jde o 

povrchovou vyvřelinu. V sedle Tavasang poměrně dlouho 

debatujeme a Katka si během toho stihne dojít nesčetněkrát na 

velkou, ale řídkou. Diagnostikuje si výškovou nemoc. Scházíme tedy 

o kus níž, kde Jakubáč staví prozatímní přístřeší. Ostatní jdou po 

rekognoskaci ještě níže, kde stavíme zatím nejluxusnější ohniště se 

závěsem. O zelené louky je tu nouze, a tak sdílíme náš tábor s 

kravami. Vaříme hodně čaje a debatujeme o duchovních a 

strašidelných jevech. Všichni kromě Martina a Mencáka se bojí 

duchů a mimozemšťanů a spí ve stanech. [Martin] 

Lidé 

Až na výjimky jsou děti hodné. S velkým díky vraceli např. 

zapůjčené hůlky. Mezi srdečnější pozdravy patří podání obou rukou, nebo položení jedné ruky na hruď. S 

rukou na hrudi jsme se setkali i při podávání pohoštění. Zajímavé je také, že děkují za to, když je 

vyfotografujeme a především děti o to velmi žádají. Přitom vědí, že jim fotografii dát nemůžeme. Když prosí 

o focení, předvádějí brýle. Málokdy se snaží zahájit komunikaci, nebo přemoci jazykovou bariéru gesty. 

Nejčastěji se jen usmívají a zvědavě koukají. Na druhou stranu se snad v každé vesnici najde alespoň jeden 

člověk, který umí rusky. Důvodem je většinou služba v armádě. 

Dřeva je tu nedostatek. Vozí si ho z dálky na oslech, nebo suší na kamenech a zdech kravská lejna, 

která skutečně suchá dobře hoří. Jednou jsem si dokonce všiml, že na manipulaci s lejny používala žena 

gumové rukavice. [Martin] 
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Den 10. - Středa 28. 7. 2010 - První velké pohoštění a sestup údolím Sarimat 

 [Vítek] 

Ráno jsme se probudili do krásného 

azúra a z výšky 4715 m n m. na nás shlížel vrchol 

Gardish. Vaříme netypicky sladkou snídani – 

vločky – a vyrážíme dále dolů, do údolí. (S 

přibývajícími dny výletu už vločky k snídani 

rozhodně nebyly netypické.) Netrvalo však 

dlouho a narazili jsme na několik domků, kde 

jsme okamžitě zváni na čaj. S radostí přijímáme 

a uchylujeme se do stanu vystlaného typickými 

tádžickými koberco-dekami. Hostitel Ambrož, či 

jak se jmenoval (Antoš), nezůstává pouze u čaje 

a nechává přinýst domácí chléb, cukr, bonbóny 

a navrch kefíry a jogurty ve velkých miskách, což zavání dalším průjmovým průplachem, nicméně většina 

s chutí konzumuje. Antoš je velice hovorný a jeho ruštině je velmi dobře rozumět, a tak jsme od něj obdrželi 

mnoho zajímavých informací. Sice zde nebydlí, (60 km odtud), ale přes léto tu pracuje jeho rodina. Je 

celkem zcestovalý (Ukrajina, Bělorusko) a kromě ruštiny a rodného jazyka umí i uzbecky, ostatně jako velké 

množství místních. Dozvídáme se také, že mezi Tádžikistánem a Uzbekistánem existuje vízová povinnost, 

což nám přijde celkem zvláštní (důvodem by mohla být uzbecká proamerická politická orientace). Jinak 

Antoš chválí české pivo a říká, že místo cigaret je u nich typický onen tabák, co jsme viděli v Penjikentu na 

bazaru. Po celkem dlouhém, avšak příjemném posezení obdarováváme na oplátku Antošova děcka 

čokoládou a v poledním žáru pokračujeme v cestě. V údolí říčky Sarimat se konečně objevují opravdu velké, 

vzrostlé zeravy a další zajímavé dřeviny. Sestup opravdu nádherným údolím, plného skal i zeleně, je celkem 

dlouhý a tak se u některých členů výpravy stihne projevit jogurtová nenasytnost. Postupně se zatahuje, 

padá pár kapek, ale podobně jako včera to k ničemu zásadnějšímu 

nevede. V jediné vísce, co je po cestě, jsme opět zváni na čaj. 

Tentokrát k němu dostáváme pouze chleba, ale jsme rádi, že je tu 

moc nevyžíráme… Chlápkovi, co nás hostí, moc nerozumíme, a tak 

si ani moc nepokecáme. Říká ale, že sloužil v Rudé armádě a 

likvidoval černobylskou havárii (bohužel se to podepsalo na jednom 

z jeho potomků). Vesnice má 10 obyvatel, což naprosto odpovídá 

mapové legendě, která uvádí počet obyvatel 1-1000. 

Nejzajímavějším počinem je zkouška onoho tabáku (já a Jakubáč). 

Zelený prášek před rozemletím vypadá jako špenát a týpek si ho tu 

sám pěstuje. Podle pokynů jsme si ho dali pod jazyk, ale kromě 

palčivé pálivé chuti se nic zvláštního nedostavilo, jen Jakubáčovi se 

po chvíli lehce začala motat šiška (je třeba chvíli počkat, než tabák 

začne působit a pak ho teprve vyplivnout). Protože však ještě dnes 

chceme dorazit k ústí údolí Zindon a počasí je značně 

nevyzpytatelné, moc piknik neprodlužujeme a pokračujeme. Říčka 

Sarimat se brzy vlévá do větší Archamaidon a stává se opravdu 

nezkrotnou řekou. I když zprava přichází údolí Zindon, musíme 

ještě několik stovek metrů po proudu, abychom mohli po lávce přejít na kýženou stranu. Zde se s místními 

domlouváme na zakempení na jejich zahradě (gurmánsky: „Možno palátku postaviti?“), pro přeháňky raději 

stavíme stany, vykonáváme první večerní poradu (nakonec byly pouze 2) a po prodiskutování všeho 

důležitého i nedůležitého se ukládáme ke spánku ve výšce pouhých 1900 m n m. *Vítek+  
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Den 11. - Čtvrtek 29. 7. 2010 – Údolím řeky Zindon [Katka] 

Chtěli jsme vstávat v 6:00, ale déšť nám to nedovolil. Spíme do 7:15. Míša vaří čaj. Vydáváme se 

na cestu údolím řeky Zindon.  

Často se pěšina stáčí z jednoho břehu říčky na druhý, proto musíme několikrát přeskakovat, mosty 

tu nejsou. Pétě se zdá koryto řeky někdy příliš široké, proto dvakrát brodí. Na začátku údolí vidíme 2 

stavení. U jednoho z nich nás zve starý pán na čaj. Odmítáme. Zatím jsme toho ušli málo a rádi bychom se 

dostali k jezeru. Starý pán říká, že tam dojdeme až druhý den, nakonec má pravdu.  

Počasí se postupně mění. Nejprve je horko, pak se ale nebe začne zlověstně zatahovat. Obědváme 

u malého jezera. Vítek se jediný koupe. Najednou si někdo všimne malého zvířete, co vypadá jako křeček, 

ale velké je jak morče. Dohadujeme se, co by to mohlo být, křeček zatím vede. 

V půl 3 odcházíme od jezera a pokračujeme dál údolím. Po chvíli začne pršet a my jsme nuceni 

schovat se pod skalní převis. Doufáme, že déšť 

ustane, ale to se neděje, proto hledáme místa na 

naše dva stany. S tím je problém, protože údolí 

je úzké, kolem jsou skály a u řeky jsme žádné 

vhodné místo nenašli. Až nakonec jedno objeví 

Michal s Morkem. Je dokonce označeno na 

blízké skále jako tábořiště. Je tu plno kozích 

bobků a kamenů, šutry se dají odkopat, takže 

stavíme stany. Prší čím dál silněji, schováváme se 

dovnitř. Náš stan hraje karty, které Vítek koupil 

v Taškentu. Postupně přestává pršet. Martin 

rozdělal oheň. Uvařili jsme večeři a čaj a někdy 

kolem půl 10 jsme šli spát.  [Katka]  

Den 12. – Pátek 30. 7. 2010 – Konečně u jezera Balšoj Alo  [Morek] 

Po včerejším deštivém dni, jsem se probudili do krásného slunného jitra. Pohodu při vstávání kazil 

pouze fakt, že se stávalo již v šest hodin. Posnídali jsme čokoládové müsli a výtečný černý piggy čaj, který 

nám s láskou připravil Gurmán. Za hodinu a půl jsme se dokázali vypravit a vyrazit vzhůru údolím vstříc 

novým dobrodružstvím.   

Cesta byla velmi náročná. Prudké stoupání, kameny a štěrk, který klouže pod nohama, to vše dalo 

zabrat i těm nejhouževnatějším výletníkům. Cestu k velkému jezeru nám prozatím zpříjemňovalo sluníčko, a 

tak jsme s pomocí gumákového dopingu bez obtíží dorazili k jezeru ještě před polednem. Kromě několika 

horských hlodavců jsme cestou potkali černého koníka, který se patrně někomu zatoulal. 
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U jezera jsme skromně poobědvali (sýr a chléb na šrot) a v různé intenzitě provedli očistu svých těl 

i svršků. Nejdrsněji do toho šel Vítek, který do vody skočil celý. Patrně proto, že již nadále nedokázal snášet 

vlastní smrad. Po obědě jsme se krapet rozvegetili a z odpočinku nás vytrhlo až vytrvalé hřmění. Proběhlo 

krátké hlasování, které vyústilo ve stavbu stanů a snahu o přečkání deště u jezera. Pouze Setňa stavbě stanů 

oponoval a navrhoval prosedět celý déšť v pláštěnkách na batozích. Během tohoto vegetu G-stan spal a 

Jakubáčům stan hrál upgradované prší. 

Během několika málo hodin déšť 

přešel a my konečně vykoukli ze stanů. 

Všichni byli ohromeni tím, jak okolní kopce 

pokryl sníh, a ze skal stékaly vodopády. 

Posléze jsme velmi těsnou většinou 

odhlasovali, že ještě do večera uděláme 

pár metrů. Těsně poté, co jsme se 

vyprdelili od jezera, tak se přihnala čtveřice 

Ukrajinců prochcaných až na kost. Vypadali 

jak dům hrůzy na pochodu (jako 

návštěvníci i exponáty zároveň) a lámanou 

angličtinou nám vysvětlili, že v sedle 

Čimtarga je hromada sněhu. 

Pochodovali jsme až do večera a nakonec jsme rozbili tábor na rozlehlé štěrkovito-kamenité 

plošině. K večeru jsme na benzíňáku uvařili větve a kvůli brutální kose jsme ještě před devátou zalezli do 

stanů. Pouze magor Jakubáč se navlékl do všech hadrů a šel fotit hvězdy. Moc si to pochvaloval, ale asi jen 

proto, aby nebyl ostatním pro srandu, že venku mrznul jak sobí lejno.  [Morek]  

Den 13. - Sobota 31. 7. 2010 – Stoupání pod horu Energia  [Petra] 

Budík nás probudil v nelidských 5:30. Ze spacáků se nám ani trochu nechtělo, tak jsme posnídali 

ve spacácích musli. Venku byla nelidská zima, takže balení proběhlo velmi svižně. Za tři hodinky konečně 

vysvitlo sluníčko, tak jsme se z nabalené cibule proměnili zpět v rozumně oblečené turisty. Cestou jsme 

míjeli tábořiště s kamenným stolečkem, ohrádkou pro stan a ornamenty šneka, koníka a kamenné mohyly. 

Poté, co vysvitlo sluníčko, napatlali jsme všechny vykukující části krémem, doplnili vodu a začali stoupat do 
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nelidského krpálu. Stoupání bylo dlouhý, hnusný a úmorný. Pamatuju si víceméně jenom KOPEC . Časem 

jsme došli k pamětní desce nějakého tádžika, tam jsme dali čokoládu, přešli sněhové pole a pokračovali ve 

výstupu. Jakubáč s Vítkem se rozhodli pro horní cestu. Když jsme je viděli škrábat se sutí, rozhodli jsme se jít 

po sněhu (spodem). Vítek nakonec podjíždějící suť vzdal a šel s námi. Zhruba ve 4400 metrech se udělalo 

Martinovi špatně. Po chvíli debatování si vzal prášek na výškovou nemoc a sešel o něco dolů. Po krátké 

debatě jsme došli k závěru, že pokračovat výš je hloupost. Problém byl s Jakubáčem, který nebyl ani na 

dohled ani na doslech. Nakonec se vynořil dost vysoko. Chvílemi jsme ho viděli, chvílemi ne, ale nakonec 

přeci jen dorazil do tábořiště. Ještě chvíli jsme odpočívali a pak sešli o něco níž a postavili stany. G-skupina 

zabrala lepší flek a pak k nám dolehlo mohutné klení, když se druhá skupina pokoušela vydobýt v kamení 

místo na stan. Ti, co tam stanovali před nimi, měli stan zjevně o pár čísel menší. Několik lidí rozbolela hlava, 

a proto hromadně lemříme. Péťa s Michalem vyrazí pro vodu, kterou se jim nakonec daří nabrat pod malým 

kouskem sněhu nad tábořištěm. Nikomu dalšímu se pro vodu nechtělo, až nakonec vyměkl Morek a vyrazil. 

Asi proto, aby voda byla cennější, tak úplně jiným směrem a o dost namáhavější cestou. Po další chvíli 

lemření se začala vařit brkaše se sojou. Dost brzy jsme zjistili, že se nám podařilo na předchozím stanovišti 

vytratit součástku od vařiče. Improvizovaná náhrada z plechovky, díky které se pravděpodobně podařilo 

zničit nůžky od manikůry. Nakonec se podaří uvařit brkaši, rychle ji zhltneme a kvůli ukrutné zimě 

zaplouváme do spacáků. [Petra]  

Den 14. - Neděle – 1. 8. 2010 – Výstup na nejvyšší horu celého výletu  [Setňa] 

Vstáváme v 6:00 a po snídani ve spacáku vylézáme do mrazivého rána. Můj outdoorový teploměr 

ukazuje -3°C. Párkrát na něj dýchnu, a když teplota vyskočí na 5°C, což už je přijatelné, začnu balit. Když jsou 

všichni připraveni, proběhne krátké hlasování kudy jít nahoru. Menší část skupiny se chce vrátit o 200 

metrů níže, kde od plaketky obětem hor vede pěšinka. Větší část skupiny však prosadila přímou cestu sutí a 

přes hank na onu pěšinku.  

Výstup sutí byl opravdu za trest, 

neboť na každý krok směrem nahoru se 

člověk sesul o půl kroku dolů. Nakonec se 

nám to přeci jen podařilo a začali jsme 

„pohodlně“ stoupat do sedla. Cesta rychle 

ubíhala až do té doby, kdy nám cestu 

zkřížilo sněhové pole. Protože bylo 

opravdu příkré a bylo nutno traverzovat, 

přišli ke slovu poprvé mačky. Nakonec 

mají mačky jen kluci, kteří vydupali stupy 

a přenesli holkám batohy. Dál cesta 

pokračovala střídavě sutí a po malých 

sněhových polích. 

V půl jedenácté jsme byli konečně v sedle Chimtarga ve výšce 4 760 m.n.m. Při pohledu na severní 

stranu Energie nám začal běhat mráz po zádech a začali jsme přemýšlet, zda se nám tam vůbec chce a zda 

máme dost zkušeností a materiálu a i jinak jsme hledali důvod, jak to udělat, abychom tam nemuseli. 

Jakubáčovi s Vítkem se moc nechtělo a ostatní chtěli dojít jen k začátku ledové pasáže a tam se rozhodnout. 

Když jsme obědvali, vydrápali se do sedla Tádžikové, kteří očividně šli navrchol. S Morkem se vyrážím zeptat 

a případně se zkusit vtírnout. Jeden z nich umí dokonce anglicky, tak se domlouváme, že dáme dohromady 

matroš a pokusíme se o vrchol.   

Nakonec vyráží všichni kluci kromě Vítka, který se na to se zkušenostmi pouze z letních Tater 

necítí. Ze začátku se stoupá sutí a sem tam se překročí kousek sněhu. Asi po 100 výškových metrech 

Jakubáče začne bolet, tak to raději otočí a stejně jako jeden z Tádžiků se vrací dolů. Zhruba ve výšce 4 900 
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m. n. m. nasazujeme mačky a Tádžikové vyndávají lano. Dva z nich jdou nahoru a asi po 100 metrech budují 

štand. Lano má však jen 80 m, a tak prvních 20 m k lanu zdoláváme bez jištění. Sklon svahu je asi 30-35 °C a 

sníh je měkký, tak se ani nebojíme. Po jednom, za jištění prusíkem, se sápeme nahoru. Když vidím jejich 

štand z jednoho šroubu, který není ani úplně zavrtán, myslím si, že bych to udělal lépe. Zatímco ostatní lezli 

první délku, dva Tádžikové valili opět nahoru. Zase však měli krátké lano, a když dolezli k vrcholové skalce, 

lano bylo opět asi 20 m nad námi. Zde již byl terén dost exponovaný, tak opatrně dolézám ke konci lana a 

pro ostatní navazuji naše lano. 

Tato délka od 5 000 m výše je už opravdu náročná se sklonem cca 45°. Po každých 5-10 krocích se 

musím zastavit a dodýchat se. Těsně před koncem, kdy je svah nejprudší ubývá  sněhu a přibývá kamenů, 

což výstup činí ještě obtížnější. Když dolezu ke štandu, který je tentokrát ze skoby a jedné smyce, sedám na 

batoh a řvu dolů „svobodno“, čímž ostatním říkám, že je lano volné. Když dolezou všichni tři Češi až sem, 

vyrážíme posledních 20 m bez jištění po skále na vrchol.  

Na vrcholu již 

vegetí dva Tádžici a je 

odsud vskutku úžasný 

rozhled. Na severu se 

majestátně tyčí nejvyšší 

vrchol pohoří Chimtagra a 

na jihovýchod se táhnou 

hory, kam až oko 

dohlédne, a že dohlédne 

hodně daleko. Když dorazí 

poslední dva Tádžici, 

podělili jsme se s nimi o 

naši čokoládu, udělali 

společné vrcholové foto a 

protože začalo přibývat 

oblačnosti, moc jsme se nezdržovali a vydali se na cestu dolů.  

Martin skobu ve skále raději ještě pojistil smyčkou a hurá dolů. Morek sice neuměl navázat 

půloďák, ale s Mencákovou pomocí a za posměšků Tádžiků se taky dostal v pohodě dolů. Na konci druhé 

délky jsem počkal na Tádžiky, abych jim pomohl stáhnout lana, což se ukázalo jako dobrý nápad, neboť se 

lano nahoře seklo. Společnými silami se nám ho podařilo stáhnout, slézt zbylý kousek po sněhu, smotat lana 

a posledních 280 merů seběhnout sutí ke stanům. S Tádžiky jsme se rozloučili Mencákovou slivovicí, sbalili 

si věci a vyrazili dolů. 

Sestup byl opravdu rychlý, neboť cca 200 metrů se dalo jet po sněhu. nejlíp to vyřešil Martin, který 

si ve svých nepromokavých kalhotech od Direct-Alpine sedl na sníh a za přibržďování hůlkami se během 

několika okamžiků dostal dolů ke krásnému místu na stany, kde už byli čtyři Lotyši a jeden Rus. Protože 

sousedé měli také vařič od Primusu, půjčili jsme si od nich chybějící část a Jakubáč jí okopíroval a zhotovil ze 

zrezlé konzervy od rybiček. Po vločkové kaši jsme v osm hodin zalezli do stanu, abychom přečkali další 

mrazivou noc ve výšce cca 4 500 m. *Setňa+ 

Den 15. - Pondělí 2. 8. 2010 – Od Mutného jezera k Aludinským jezerům 

 [Mencák] 

Po včerejším náročném dnu jsme spali do doby, než nás vyhnalo sluníčko ze stanů. K snídani jsme 

uvařili vločky a čaj. Před odchodem nás s pozdravem dobrého rána pozdravili Lotyši, kteří se neúspěšně 

pokusili o výstup na Energii, který jim nevyšel z důvodu zhoršujícího se počasí. Začali jsme pomalu klesat do 
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údolí. Cestou nás čekalo několik dlouhých 

sjezdů po sněhu. Po chvíli jsme uviděli 

Mutné jezero a cestou necestou zamířili k 

němu. Morek, Martin a Vítek 

prozkoumávali neprostupnou cestu a 

museli se vrátit. Po kouknutí do mapy a 

GPS jsme našli správnou cestu a dorazili 

na oblázkovou pláž u Mutného jezera. Na 

protějším břehu jezera jsme už viděli 

spoustu turistů. Nad jezerem jsme 

poobědvali chleba s paštikami a medem a 

pozorovali okolní horolezecký ruch. Při 

sledování okolí jsme zjistili, že jsme 

podcenili naši výbavu a nezabalili si zde nezbytně nutná sedátka držící na zadku, která zde měl každý. Po 

obědě jsme pokračovali v sestupu, zde už po rušné pěšině k Alaudinsým jezerům. Krajina se stávala 

příjemnější, a čím jsme byli níže, tím více přibývalo zeleně a stromů kolem nás. U prvního jezera nás lákal 

majitel tádžického bistra na pivo, limo, čaj a jídlo. My s díky odmítli a pokračovali za Morkem, Vítkem a 

Jakubáčem, kteří šli napřed. Podél řeky a jezírek jsme došli k oplocenému ruskému kempu. A hurá na 

vysněný šašlik. Po projití kempu jsme začali hledat hospodu s 90-ti letou vitální Rufinou. Hospodu jsme sice 

našli, ale byla prázdná a tak čilá Rufina a ruch, který jsme zde čekali, se nekonal. Po chvíli debatování jsme 

odešli ven uvařit si na žal wětkongy. Od ostatních kempařů jsme se dozvěděli, že by se Rufina měla večer 

ukázat. Katka vyrazila na průzkum a v hospodě zamluvila 9 jídel neznámého druhu a původu. Po naší večeři 

jsme sklidili batohy a vyrazili na druhou večeři. Obsadili jsme připravený stůl a začali hodovat. Naše druhá 

večeře se skládala z těchto chodů: volské oko s rajčaty a koprem, sýr, chleba, marmeláda, zoloný čaj a 

meloun. Stále nám to nestačilo a tak jsme si objednali ještě 5 piv (jedno za 10 somoni). To už jsme si začali 

myslet, že nám 155 somoni nebude stačit. Po sečtení na 409 somoni i se spaním (2€ os./noc, 102 somoni za 

všechny) nám spadla čelist a museli jsme zaplatit v dolarech. Vyšlo to na 93 USD a my zaplatili 90$. Po 

zaplacení jsme odešli a v rozporuplné náladě usínali pod oblohou plnou hvězd. [Mencák+  

 

Den 16. - Úterý 3. 8. 2010 – Deštivý odpočinkový den [Jakubáč] 

Ráno nás probouzí déšť. Odcházíme do jídelny, kde je připravená snídaně. Ovšem né pro nás, tak 

jdeme k záchodům, kde se dobalujeme a odcházíme ven z kempu. Po menší debatě jestli jít dál nebo 

postavit stan někde dole odcházíme kousek za kemp, kde stavíme stany. Celý den lemříme, protože 

poměrně vydatně prší. Dlouhou chvíli si někteří krátí hraním zábavných her a ostatní si čtou. Po poledni nás 

ze stanu vytáhlo komické houkání připomínající policejní sirénu. Katka vystrčila hlavu a začala na cajta 
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mluvit anglicky. On zase mluvil rusky, taky jí ukázal průkaz s trochou peněz. Nakonec se domluvili, že tu 

spíme jen jednu noc, a že čekáme, než přestane pršet. Poté co vykouknul Morek, se přesunul k němu a ptal 

se, jestli jsme turisti, kam jdeme a kde jsme byli. Žádnou pokutu nám naštěstí nedal. Nadále se již nic 

zvláštního nestalo, jen pořád prší. *Jakubáč+ 

Den 17. - Středa 4. 8. 2010 – Návštěva Kulikalomských jezer [Katka] 

Po probuzení zjistíme, že se počasí 

neumoudřilo. Stále je celé nebe potažené šedou 

clonou oblaků. Mrholí. Už se nám nechce další 

den zevlovat ve stanu. Snídáme musli a balíme 

věci na cestu. V Míšovi se náhle hnulo svědomí a 

běží vrátit „vypůjčený“ časopis do kempu.  

Stoupáme pěšinou nad kemp Vertikal 

Alaudin. Počasí je pořád na hegeš. Cestou 

nahoru se nám otevře pohled na ohromné stádo 

ovcí a koz. Právě je nahání dohromady tádžičtí 

muži pokřikem a boucháním do země. Stádo nás 

pomalu míjí. Několikrát se zasmějeme při tom, jak se díváme na zvířata, hlavně ovce tu mají dost legrační. 

Mají ohromný tlustý zadek, který se jim při chůzi směšně pohupuje. Jejich hlava je taky prapodivná. Nejsou 

to zrovna krasavice. 

Suneme se pomalu do kopce. Ze zadu se ozve „Bonjour“. Za námi šlapou 2 postarší muži. Jsou 

podivně oblečení. Jeden kráčí v trenýrkách a druhý ve slipových plavkách. Je to kontrast proti nám 

navlečených do bund a dlouhých kalhot. Jsou rychlejší než my. Setkáme se až na vrcholu falešného sedla 

Laudan (3590m.n.m.), kde konečně asi po 14ti dnech chytáme mobilní signál. Všem tančí prsty po tlačítkách 

mobilů, jak píšeme domů, že stále žijeme. Obědvali jsme nahoře placičky. Dlouho se nezdržíme, protože 

zase začíná pršet a z tohoto sedla ještě Kulikalomská jezera stále nevidíme. Je příjemné, že jdeme pořád po 

pěšině, která je krásně zřetelná. Po ní se traverzem přes zelené kopce dojde do sedla Laudan (3630m.n.m), 

ze kterého je vidět soustava jezer. Z tohoto sedla vede cesta až k nim. 

Klesáme poměrně rychle. Některé z nás žene i vidina toho, že se konečně umyjeme. Přicházíme na 

louku, kde se pasou tři koně, oslíci, stádo ovcí a koz a dvě mrňavá telátka. Nabíráme vodu z potoka, protože 

v nějakém cestopise jsme četli, že voda z jezer není k pití vhodná. Potok ale taky není žádná výhra. Je v něm 

plno roztodivných breber. Vodu radši dezinfikujeme Sanosilem. Později jsme pili i převařenou z jezera. Přes 

louku, která je v některých partiích dost podmáčená, směřujeme k lidským obydlím s vidinou pozvání na čaj 

nebo koupi sýrů. U potoka na louce postávají 3 děti (chlapec a dvě holčičky). Hází do potoka kameny, 

abychom mohli lépe přejít. Rusky neumí. 

Děvčátka po mě chtějí krém. Vyndala jsem 

jim opalovací, holky si jím spokojeně 

potírají tváře, mají je od něj celé bílé, když 

Pavel vytáhne foťák, aby je vyfotil, 

usmívat se přestanou. 

Zkoušíme klukovi naznačit, že 

bychom si rádi od jeho rodiny koupili sýr. 

Míša vysloví slovo MAGAZÍN a kluk nás 

hned vede ke stanu, kde je babka se 

zlatými zuby. Nejde však o žádný obchod, 

je to provizorní čajovna. Babča se hned 
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chopí příležitosti k přivýdělku. Rozkládá na zem deky a vaří čaj, pak před nás pokládá dva malé chleby a 

půlku velkého. Zespodu už všechny začínají pomalu plesnivět. Hlavně ten velký je už trochu zelený.  Pak 

přináší plastovou misku s přihrádkami, v jedené z nich jsou ořechy – buráky a vlašské ořechy. Po smršti 

našich chtivých rukou tu nezůstává ani jeden. V dalším chlívečku jsou rozinky, chutnají trochu jinak, než ty, 

co se dají koupit v ČR. Během chvíle se taky vypaří. Dále jsou tu barevné bonbony z Číny, cukr ve velkých 

kostkách a ve formě žlutých krystalů. Ženská pak přináší misky na čaj a termosku s černým čajem. Začíná 

mrholit, tak se přemístíme do stanu, kde sedíme na dekách. Má tam meloun, ptáme se, kolik za něj chce 

peněz. Řekla, že 20 somoni ( 100 Kč na naše), zdá se nám to moc drahé. Stále se jí snažíme říct, že bychom 

rádi koupili sýr. Tahá z pod deky párky v plastovém pytlíku, raději je odmítáme. 

Tádžický kluk, co nás sem dovedl ( Bobo „Džaiboj“) vyjmenovává plno fotbalistů z Evropy. Říká, že 

fandí Real Madridu a zná Petra Čecha. Pak přichází na řadu placení.  Snědli jsme 2 malé chleby, hrst oříšků a 

rozinek, pár bonbonu a třikrát jsme si do termosky nechali uvařit čaj. Babka si říká o 60 somoni (300,- Kč). 

Slušně nás obrala. Někteří Tádžikové se už naučili ždímat peníze z turistů.  

Odcházíme dál od stanů a vybíráme si krásné místo na spaní. Dozvěděli jsme se, že jsou 2 Artuče a 

jen v jedné z nich je obchod. Necháváme batohy na rovném místě, kde by se dalo spát. Opodál je ohniště. 

Nosíme dříví na oheň, je ho tu dost. Bez batohů se jdeme podívat k jezerům. Je to tu moc krásné. Rostou tu 

roztroušeně staré zohýbané zeravy. Na zemi je svěží tráva a vše doplňují pěkně barevné kameny. Mezi tím 

vším se vlní průzračné přítoky k jezerům. V jezerech je na místní poměry docela teplá voda. Jsou krásně 

barevná. Občas vidíme i ryby.  Nádhera. 

Tohle údolí ze všech stran obepíná náruč hor, kromě jedné strany, kudy vede cesta do Artuče.  

Vracíme se k batohům. Většina lidí pere a koupe se.  Voda je oproti jiným jezerům teplejší, ale stále je 

chladná. Vaříme večeři a čaj, chvíli si povídáme u ohně a po desáté jdeme spát. [Katka] 

Den 18. - Čtvrtek 5. 8. 2010 - Cesta za proviantem [Vítek] 

 

Počasí se přes noc lehce zlepšilo, už vykukují štíty nejbližších hor. Dnešním plánem je vyrazit do 

Artuče pro zásoby. Nakonec nevyrážíme všichni, ale pouze Setňa, Morek a já – jen nalehko, a tak bychom si 

mohli ušetřit nějaký ten čas. Cestou jsme již tradičně atrakcí místní děcek, jež na nás neustále pořvávají, 

chtějí se fotit nebo namazat krémem. Přicházíme do kempu Artuč, ležícího přibližně v polovině cesty do 

stejnojmenné vesnice. Jdou zde podivné stavby jako hangár a kulatá dřevěno-plechová stavba, Setňou 

nazývaná rotunda. Na požádání nám je otevřen magazín, jež vypadá zvenku jako garáž a zevnitř jako sklad. 

Obsluhující kluk nám moc nerozumí, a tak velké bedny prohledáváme sami. Nemají hned několik potravin, 

jež potřebujeme (zejména těstoviny), a tak kupujeme jen sušenky, když už nám otevřeli. Vychází poměrně 

draho – 13 somoni za 1 kg– ale možná jsme mohli smlouvat lépe (původní cena 17 som.). Před kempem je 

zesilovač mobilního signálu, a tak můžeme přijmout odpovědi na včerejší smsky. Starší uzbecký pár nám 

nabízí místa v maršutce do Artuče, jež si objednali, ale 5$ se nám zdá opravdu dost. Jdeme tedy pěšo a 

hned po pár desítkách metrů nás zastavuje žena a do ruky nám vráží misku s jogurtem – to se zase 

pomějeme . Přijde mi lepší, než ten u Antoše, i když je hodně kyselý. Jako největší socky jíme narychlo na  
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stojáka a pokračujeme co nejrychleji v cestě. 

Zastavuje nám onen maršut. Je jasné, že řidič 

stejně do Artuče musí, a tak usmlouvávám cestu 

za pouhých 10 somoni/3 osoby (3-4 km). Během 

přesunu kecám s Uzbekem jednoduchou 

angličtinou. Dělá zde průvodce. Zajímám se o 

zimu v Uzbekistánu – kolem -10°C a 10–50 cm 

sněhu. Netrvá dlouho a vystupujeme poblíž 

magazínu ve vsi Jak-Kachona, což je ještě před 

Artučí. Řidič je opravdu nasraný a za 10 somoni 

ani nepoděkuje. Zaskočeni nečekaným hicem 

zaplouváme do magazínu. Je to první krám 

v Tádžikistánu, kde vidíme napsané ceny. 

Domluva s obchodníkem probíhá klasicky gurmánštinou, lámanou ruštinou, s pomocí slovníku a 

v neposlední řadě gestikulací. Těstoviny, sušenky, rýži či čaj dostáváme na váhu, podobně jako na bazaru. 

Místo salámů je nutno zakoupit konzervy. Hodně kruté jsou čokolády, na jejichž obalu jsou místo oříšků 

vyobrazeny ne moc teple oděné Asiatky. V krámě jsme snad 2 hodiny, přičemž některé produkty nám musí 

šéf objednávat po telefonu. Hodně úsměvné je vysvětlování toaleťáku a rovněž medu. „Cukr z úlu“ 

(přeložený podle slovníku do tádžičtiny) nedostál pochopení, a tak to musíme řešit schématickým obrázkem 

(Netušil jsem, že budem hrát s Tádžikama Activity). Z magazínu jsme si celkem odnesli přes 20 kg potravin, 

jež by měly vystačit pro 9 lidí na 7 dní. Útrata 232 somoni (50$+10 somoni) tak byla rozhodně výhodnější 

než 1 večeře v kempu Auladin. Po nákupu nejdřív hledáme stín na spořádání melouna, ale pak nám 

obchodník nabízí odvoz a dokonce nás zve na oběd. Konečně se podíváme do jejich hliněno-slámovo-

dřevěného domku. Jsme uvedeni do jakési předsíně-terasy, kde na dekách sedí 5 chlápků, většina okolo 

padesátky. Obložené misky jsou zatím nejbohatší, co jsme v Tádžikistánu viděli. Již klasický cukr, cukrkandl, 

bonbóny či rozinky doplňují arašídy v cukru, nerozloupané mandle, 2 druhy melounů nebo meruňky. Jeden 

z hostujících přináší i láhev vodky, kterou mě a Morkovi nalévá do šálku čaje. Je opravdu výborná. Nakonec 

dostáváme i jehněčí s bramborem. Smažená játra jsou celkem velkým riskem, nicméně nejsme schopni 

odmítnout, navíc sos s bramborami je opravdu vynikající. Kromě obchodníka s námi hoduje průvodce, učitel 

matematiky, řidič a válečný veterán z Afghánistánu. Jež sám sebe nazývá „Náčelníkem čerstvého vzduchu“. 

Dozvídáme se některá zajímavá čísla: Do školy se zde chodí od 7 let a základní škola má celkem 11 ročníků – 

pak se jde rovnou na univerzitu. Plat penzisty-vojáka činí asi 600 somoni (3000 Kč); průvodce si v sezoně 

vydělá asi 1300 somoni/měsíc, přičemž provází 

pouze 3 měsíce v roce – zbytek živobytí si 

zajišťuje pouze prodejem meruněk a dalších 

výpěstků. Průvodce umí francouzsky (Francouzů 

jezdí do Fanských hor opravdu hodně.) a děti se 

učí ve škole německy. Po společné fotce nám 

průvodce (majitel domu) dává adresu a kromě 

fotek žádá o zaslání čelovky, které prý máme 

v čechách dobré. Adresa je zajímavá obrácenou 

hierarchií: První se píše stát–oblast–region–

pošta–obec–jméno–PSČ. Již podruhé na naší 

akci se pokoušíme o přeposlání místní hudby přes Bluetooth, ale azbuka a technická neznalost majitele 

telefonu jsou nepřekonatelnou překážkou. Mezitím je Setňa proveden po zbytku domu, jež tvoří další 

teráska – pro ženy, kuchyň na pečení chleba, kuchyň na vaření vody a stáj se dvěma oslíky. Pořizovací cena 

osla činí 400$ . Pak už přijíždí majitel magazínu a v nezničitelném stroji Lada Niva nás odváží směr kemp 

Artuč. Usmlouvaná cena byla původně 35 somoni, ale za skvělé pohoštění jsme mu dali ještě bůra navíc. 

Nastává více jak dvouhodinové stoupání zpět k jezerům. Je stále slušný hicák. Cestou obdivujeme nádherné 
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skalní útvary na druhé straně údolí, vytvořené vodní erozí. Poslední stovky metrů cesty jezerní plošinou jsou 

učiněným bludištěm mezi soustavou Kulikalomských jezer, ostrůvků a poloostrůvků. Po návratu do našeho 

tábořiště zbytek výpravy neskrývá nadšení s přísunu jídla a s chutí se pouští do melounu, který jsme jim 

nakonec přenechali. Naši spoluputovníci měli válecí den, a tak si rádi vyslechnou naše zážitky. Kaňkou je 

však opětovné zhoršení počasí, věštící další déšť a několikadenní hnusně. Vaříme luxusní večeři – rýže 

s rybičkami a mrkví, suplující místní plov – a čekáme, co přinese noc… *Vítek+  

Den 19. - Pátek 6. 8. 2010 – Den u jezer, pozorování místních domorodců 

 [Eliška] 

Ráno se probouzíme s očekáváním 

modré oblohy, ale naše očekávání se neplní. 

Posnídáme čerstvě koupený chléb s medem, ke 

kterému vaříme čaj. Při pohledu na zamračenou 

oblohu se rozhodneme zůstat zde ještě den. Po 

snídaně vaříme zásoby čaje, který přeléváme do 

petek. Dopoledne jsme prolenošili a před 

obědem se někdo vydává na průzkum okolí. 

Setňa a Péťa se šli podívat směrem k sedlu, 

které chceme zítra překonat. Katka, Jakubáč, Ela 

a Mencák jdou obejít velké jezero. Po chvíli narážíme na pěšinu, která vede k obydlí, u kterého chytá malý 

kluk ryby. Míjíme také zbytky starých domů. Po kamenité cestě dorazíme až k přítoku jezera, který 

s menšími obtížemi nakonec všichni suchou nohou překonáváme, zde také potkáváme tři nám již známé 

Litevce-Lotyše. Podél jezera se dostáváme ke skupince šesti malých dětí, které zde loví rybky (mají tři 

ulovené). Zvědavost nás žene podívat se na jejich obydlí. Zde pracuje šest žen-na třech píckách vaří ve 

velkých polokruhových hrncích mléko, rýži a vodu, některé ženy tlučou máslo. My vše zvědavě obhlížíme a 

fotíme, čemuž se ženy smějí. Dostáváme ochutnat kyselé mléko, ženy z našich obličejů asi vycítí, že nám 

moc nechutná, tak misku odnášejí. Další zajímavostí jsou velké látkové pytle, které visí ze stromu, do 

kterých ženy lijí převařené mléko, pytle po několika dnech zatíží kameny a výsledným produktem je asi 

tvaroh (či sýr). Když se chystáme odejít, zvou nás na čaj. My chvíli váháme, ale nakonec usedáme na deky a 

je nám přinesen čaj, malé kostky cukru, chleba a dvě misky výborného jogurtu. Při konzumaci pochutin se 

dozvídáme, že staré paní je přes šedesát let, má tři syny a čtyři dcery, žijí zde tři měsíce v létě (přes 

prázdniny), v zimě bydlí nedaleko Artuče, děti chodí do školy do Rudaky, paní si nám také postěžovala na 

bolest zad, my jí slíbili, že jí po obědě doneseme mast. Po návratu ke stanům vařímě oběd-hrachovka 

s chlebem. Po krátké siestě se vydáváme s Dolgitem a krémem k ,,domorodcům‘‘. Ti, co ještě nešli kolem 

velkého jezera, pokračují v cestě a Katka, Ela a Mencák se vrací ke stanům za Jakubáčem. Při cestě zpět 

kupuje Morek litr a půl jogurtu. Navečer vaříme večeři-těstoviny s rybičkami v tomatě. *Eliška+ 

Den 20. – Sobota 7. 8. 2010 – 

Konečně maso [Martin] 

Budí nás Katka a Slunce a 

vstáváme do nadějného polojasna. Jogurt 

snídá jen Gurmán, Péťa, Vítek, Morek a já. 

Jogurt všichni udrží až za sedlo Alaudin, 

přes které putujeme k Alaudinským 

jezerům. Cesta tímto sedlem je poměrně 

vytížena. Potkáváme osly a neméně 

naložené skupinky Rusů (batoh 120 l + 



23 

malý batoh + karimatka na vrchu). Nevím, zda mám obdivovat, nebo soucítit. Samozřejmě nechybí tolik 

mezi Rusy populární sedátko na gumě. Někdo ho má dokonce i při výstupu v pohotovostní poloze na 

bedrech. Kousek za sedlem je tábořiště s pramenem. Zde obědváme trojbarevné sušenky místní výroby. 

Katce natolik nechutnají, že se poloviny přídělu chce vzdát, což je při přídělu 100 g věc nevídaná.   

Cesta ze sedla nás dovede přímo na louku u jedné ze dvou tádžických čajoven. Chcete-li 

restaurací, magazínů. Na požádání dokonce dostáváme k nahlédnutí ceník. Meloun za 10 s., boršč 7 s., 

poslední šašlík 10 s. Kupujeme středě velký a slaďoučký meloun a debatujeme, zda si dáme jídlo. Po tom, co 

dojdou Petra s Katkou obhlédnout druhý čajchan, začne Petra jako v transu pokřikovat "maso, maso,…“. 

Přesouváme se tedy na brambory s masem za 10 s., aby nesnědla nás. U brambor samozřejmě 

nezůstalo. Kýveme na zelený čaj, cukr, zeleninový salát. Salát z okurek, rajčete a cibule je výborný, čaj se 

musí ihned rozlít do šálků. V konvi jsou i listy a rozhodně jimi nešetří. A maso? Šlo spíše o nasekané kosti, 

které bychom doma dali psovi. Osobně jsem vydoloval dva pěkné kousky na guláš. Mastné vše bylo dle 

místí tradice dostatečně. Nespokojenost s masem vyrovnala špatný pocit z toho, že kvůli nám vyhnali místní 

z pódia od večeře. Okolo nás totiž později začali nosit šašlíky s libovým masem.  Po dojedení a dopití na nás 

nikdo nechvátá, totiž musíme si o zaplacení říci. Paní vrchní nám to spočte na 136 s., což vychází na cca 31 

USD (Pěkné je, že všichni uznávají v podstatě jeden kurz 100 USD = 444 TJS). Drobné dolary nemáme, a tak 

platíme 35 USD a dostáváme navrch meloun a jablka. Mezi místními je kluk, který studuje informatiku a 

jako samouk už dlouho angličtinu. Rodina je z Dušanbe a má přístup k vlastnímu počítači a internetu. 

Bavíme se o rodinných a partnerských vztazích a nabízejí mi nevěstu. Říkám, že jedině pouze půjčit, než 

odjedu, na což nepřistoupí a jen se smějí. Později se od smějící ženy dozvídáme, že její muž už 6 roků 

pracuje v Moskvě a ještě se nevrátil. Společně s Tádžiky vyrážíme na velkou louku nad jezero. Tádžici jdou 

však jen na dřevo. Po překonání počátečního ostychu se tádžické ženy na náš popud rozezpívají. Ženy mají 

nádherné hlasy. Nádherné narozdíl od nás. Zpíváme "Co jste hasiči" a "Tři čuníky" hospodským stylem. Když 

už tma klepe na dveře, zpíváme na popud Tádžiků své národní hymny a srdečně se loučíme. 

Na louce nespíme sami. Vedle je ruská expedice o cca stejném počtu. Oni staví 5 stanů, my žádný. 

Oni krmí oheň benzínem, my stojíme v temném kruhu. Večeře už dnes není. Spokojíme se s hlasitou 

peristaltikou. [Martin] 
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Den 21. – Sobota – 8. 8. 2010 – Rozhodnutí pod Zamokem [Morek] 

Již předcházející jasná noc dávala tušit, že nadcházející den nám umožní užít si do sytosti krásného 

počasí. Probudili jsme se pod blankytně modrou oblohou a brzy nás začalo hřát sluníčko. Posnídali jsme 

místy plesnivý chléb se zbytkem medu a navrch jsme si dali pedo-čoko Shahzada. Původně to mělo být 

zlepšení chuti po plesnivém chlebu, ale vzhledem k tomu, že šlo o náhražku, která byla navíc skoro půl roku 

prošlá, si nikdo apetit nespravil. 

Čekal nás celkem náročný výstup k Mutnému jezeru, a tak jsme příliš nezaháleli a vydali se vzhůru. 

Cestou jsme potkávali zástupy turistů a oslů. Výstup nám zpříjemnil jeden muž (asi Rus), který nás 

obdaroval bombóny, které chutnali tak trochu jako ovocná marmeláda. Václav si zpestřoval cestu svojí 

oblíbenou kratochvílí – focením rozličných horských hlodavců. 

Někdy kolem poledního jsme konečně dorazili k jezeru a rozvalili se přesně na tom samén místě, 

na kterém jsem vegetili při sestupu ze sedla Čimtarga. K obědu jsme zkrmili perníkové sušenky, veverku a 

šuměnku rozpuštěnou v lahodné, chladné, horské vodě. V tuto chvíli bylo nezbytné rozseknout s konečnou 

platností otázku výstupu na Zamok. Trvalo to opravdu dlouho a bylo to zapeklitě složité, ale nakonec jsme 

se dokázali shodnout na tom, že holky zůstanou u jezera a zbylých šest jonáků bude pokračovat pod 

ledovec s tím, že se druhý den pokusí zdolat vrchol. 

Děvčátka si postavila stan nedaleko jezera a my (muži) se rozhodli, že si uvaříme brzkou večeři, ať 

nemusíme nahoru táhnout krámy na vaření. Sotva jsme však dovařili první krmnou dávku, začalo se ošklivě 

kabounit nebe a brzy se spustil déšť. Již tak nepříliš pevný plán na výstup vzal za své. Definitivně bylo 

rozhodnuto odložit výstup na Zamok na neurčito. Již v klidu a bezdeští jsme dovařili druhou část časné 

večeře a začali přemýšlet co se zbytkem dne. Párečky se šli projít po okolí a zbytek piloval své  uzlolezecké 

dovednosti. Během toho se s námi dala do speaku jedna Rusanda. Moc englicky nespeakovala, ale 

dozvěděli jsme se, že u Moskvy stále zuří požáry, čímž narušují leteckou dopravu. Když se miláčkové vrátili z 

toku, vyprávěli o skupině Čechů, která táboří nedaleko, Prý vyšli 40 km od Dušanbe a až sem jdou pěšky. 

Mají hromadu jídla a stany po dvou a ne pro čtyři až pět osob jako my.   

K večeru si chceme uvařit čaj, neboť je celkem chladno. Vařič však přešel na úsporný režim a vodu 

se nám daří pouze ohřát. Někdo ji pije jen tak a někdo si s ní čistí zuby. Jen skalní čajofilové čekají dlouho do 

noci na čajovou břečku.  [Morek] 
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Den 22. – Neděle – 9. 8. 2010 – Pravá hostina od místních bačů [Setňa] 

Dnes se nám ze stanu moc nechtělo a tak vstáváme až po deváté. Na obloze jsou jen malé mráčky, 

a tak si snídani vychutnáváme s krásným výhledem na okolní pětitisícovky a v koutku duše nás (tedy 

alespoň kluky) mrzí, že nejsme na vrcholu Zamoku, který kvůli včerejšímu počasí padl.  

 

Než vše poklidíme, je půl jedenácté a my konečně vyrážíme do sedla Kaznok (4 040 m.n.m.) 

Hromadu obřích balvanů již zkušeně obejdeme po suti a zde potkáme, některým z nás již od včerejška 

známé, Čechy. Vyměníme si s nimi cenné informace a asi po 20 minutách příjemného klábosení 

pokračujeme. Pěšina vede zpočátku sutí, překračuje dvě sněhové pole, a když se konečně vyhoupneme na 

horní plato, spatříme hned dvě sedla Kaznok (v mapě jsou podle druhý mapy 2 až 3). 

To nalevo vypadá schůdněji, ale cesta nás neúprosně táhne do pravého (západního) sedla, které 

vypadá dost nepřístupně. Přes sněhové pole jdeme na výrazný pás suti, kde potkáváme skupinu Frantíků na 

výletě. Dál jde cesta opět po sněhu přímo k sedlu. Čím jsme blíže, tím se nám zdá sedlo nepřekonatelnější, 

neboť je velmi příkré a plné suti a sněhu. Když 

však vidíme pětici Rusů, jak ho scházejí či spíše 

sklouzávají dolů, říkáme si, že tam cesta 

skutečně vede. Někteří tady nasazují mačky a 

dělají pro ostatní stupy ve sněhu a někteří to 

zkouší sutí. „Cesta“ v cca 45° svahu není 

příjemná ani sněhem ani sutí, ale nakonec se 

všichni ve zdraví dostaneme do sedla a 

odměnou nám je krásný výhled na hory, které 

doposud viděli jen ti, co byli na vrcholu Energie. 

Abychom si tento pohled více vryli do paměti, 

dáváme si zde oběd. 

Po pořízení nezbytných fotografií se vydáváme na sestup. I když z této strany sedla není sníh i tak 

je sestup, pod nohama ujíždějící sutí, docela opruz. Suťové pole se neustále zužuje, až končí v úzké soutěsce 

plné sněhu, na kterém je spousta oslinců. Nevím, jestli jsem uklouzl po sněhu či po oslinci, ale stejně jako 

většina jsem se vyválel a jako trofej jsem si na kraťasech stejně jako Eliška na kalhotech, přinesl rozmázlý 

oslinec. Když jsme konečně všichni na dně údolí, „pereme“ ve sněhu špinavé svršky a po krátkém odpočinku 

pokračujeme nádherným údolím podle potoka Kaznok dolů. Někteří jsou tak blízko potoka, že si ani 

nevšimnou, že cesta ubíhá mírně nahoru a musí tak prostoupit úzkou soutěskou. Dál se údolí sice rozšiřuje, 

ale řeka stále teče úzkým a relativně hlubokým korytem a každou chvíli se ztratí pod platem sněhu. U 

obrovského balvanu na cestě nacházíme dva rohy kozorožce, jež Morek ihned připíná na batoh s tím, že je 

zkusí propašovat do ČR.  
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Zhruba ve výšce 2 900 m.n.m přicházíme na nádhernou louku, která je na jakémsi vyvýšeném 

ostrůvku na soutoku tří údolí. Protože je dost hodin, rozhodujeme se zde utábořit. Po cestě pro vodu 

zjišťujeme, že louka je plná žampionů, ale poněvadž se někteří z nás bojí, zůstávají jenom na louce a k večeři 

vaříme opět těstoviny s rybičkami. Když dojídáme první krmnou dávkou, přežene kolem nás trojice bačů 

stádo ovcí.  

Za chvíli se vrátí a jedna ovce již nejde po svých, 

nýbrž se veze s podřízlím hrdlem na oslu. Bačové ihned 

seskakují, odstrojují osly, kteří si radostí válejí propocené 

hřbety v prachu, další uřízne ovci hlavu, kterou hodí psům a 

začne ovci stahovat. Třetí z bačů udělá malé ohniště ze tří 

kamenů, na které umístí velký hrnec. Z „našeho“ ohniště si 

ukradne kousek žhavého a ohřeje si vodu na nádobí. Vůbec se 

bačové chovají, jak kdyby tady byli doma, což ostatně byli, a 

berou si naši vodu, dřevo apod. Na druhou stranu se nechovají 

nijak nepřátelsky a vůbec jim nevadí, že jsme se jim roztáhli na 

jejich ohništi a v jejich kuchyni. Jakmile uvolníme část hlavního 

ohniště, dají si tam ve stylové litinové konvici vařit vodu na čaj. 

Po té co dojíme naši druhou krmnou dávku, jdu k potoku umýt 

kotlík. Když už jsem u potoka, začne se na mě se shora valit 

spousta kamenů a vidím světlo jedné čelovky. Hbitě přeskakuji na druhý břeh, myji kotlík, a když se vracím, 

na louce potkávám další stádo ovcí a už vím, proč těch kamenů padalo tolik.  

S druhým stádem přišel jakýsi šéf, rozhodily se deky a začalo se večeřet. Samozřejmě, že nás také 

pozvali, a tak se nám servíruje zakysané mléko přímo z ovčího žaludku, chléb, který pekli zde v horách, a 

proto má tvar kotlíku, v kterém k večeři uvařili či spíše usmažili nudle s bramborami a něčím podobným 

kečupu. Vše bylo v porovnání s naší večeří výborné, ale nejvíce nás nadchl ten chleba, o kterém se 

dozvídáme, že se dělá pouze z mouky, mléka, vody a soli.  

Po večeři společně sedíme u ohně, děláme spoustu čaje a pokoušíme se o komunikaci s pastevci. 

Hlavní kápo chce pro nejmladšího člena týmu (cca 10-12 let) paracetamol na bolest hlavy. Dostává tedy 

rovnou celé platíčko paralenu a navrch ještě čokoládu. Největší srandu mají Tádžici z toho, jak zpíváme a 

strašně se tomu tlemí. Když si „šéf“ zkouší Martinovi brýle, a já ho u toho vyfotím a fotku všem ukážu, válí 

se po zemi smíchy. Také se jim, samozřejmě včetně našich holek, velmi líbí Vítkovi zlaté vlásky a v duchu 

litují, že není baba. Asi v deset hodin „šéf“ zaloví v útrobech ovce a 

vytáhne játra a ledvinu. „Poskoci“ mu připraví dva kuťáky, na které 

napíchá kousky jater a nad žhavými uhlíky připraví šašlik. Druhá 

várka byla sice trochu krvavější, ale i tak nám všem chutnalo a 

v době psaní těchto řádků blbě ještě nikomu nebylo. Protože Péťa 

se bojí ovčáckých psů, stavíme jeden stan. Ostatní uléhají na louku 

před stanem a „kápo“ všem, tedy opět hlavně holkám, pomáhal 

zapnout spacák a neustále volá Martina. *Setňa+ 

Den 23. - Úterý 10. 8. 2010 – Hotel se saunou ve 

vesnici Sarytag [Mencák] 

Po proštěkané noci nás časně ráno budí pískot pastevců, 

kteří tu a tam vytáhnou za nohu ovci ze stáda. My je občas 

pozorujeme ze spacáku a přemýšlíme proč stádo pro nás tak 

nesmyslně třídí (vybírali 150 ovcí se kterými půjdou 3dny na trh do 
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Pendžikentu). Poté, co vylezli Petra a Setňa z palátky (stanu), které se večer pastevci vysmáli, byla snídaně 

(müsli). Poté, co jsme měli zabaleno a byli připraveni k odchodu, jsme byli donuceni sundat batohy a jeden 

po druhém jsme si vlezli na oslíka a kousek s ním popojeli. Samozřejmě se akce neobešla bez nutného 

focení. Definitivně vše ukončila hubička hlavního pastevce na Eliščiny líce. U nejbližšího potoka nabíráme 

vodu a vyrážíme po levé straně kaňonu Kaznok. Pomalu klesáme údolím a míjíme několik opuštěných salaší. 

Po přejití na druhý břeh sedáme a obědváme 5 mobilních sušenek, koupeme nohy, někteří i vlasy a 

vyrážíme dále údolím. Jen co jsme došli na dohled k vesnici Sarytag s lesklými plechovými střechami, jsme 

pozváni do stínu jabloně na čaj, kyslo mlieko a jablka. Po příchodu do vesnice sháníme nám doporučeného 

mafiána s magazinem a ubytováním. 

Jdeme do 1. magazinu, po zjištění, že 

Muhamed nemá ubytování, kupujeme 

Íránskou chalvu a džus. Během nákupu 

Setňa zajistil doporučené ubytování, a tak 

po spořádání džusu a části chalvy, 

vyrážíme za ubytováním. Máme jeden 

společný pokoj a velké pódium, které je 

plné sušenek, bonbónů a ořechů. 

Dostáváme čaj a po ochutnání všech 

sušenek odcházíme na malý výlet. 

Dojdeme až pod jakýsi důl (kde se těží 

zlato, jak jsme později zjistily), otáčíme se 

a spěcháme na večeři domluvenou na 19:00. Jíme bonbóny, sušenky, popíjíme čaj a seznamujeme se s 

 anglickými turisty. Asi v 8 hodin přináší na 4 velkých talířích plov a saláty. Hodujeme, aniž bychom se drželi 

hesla pij do polopita a jez do polosyta a dojídáme i plov i po Anglánech. Celou hostinu završil meloun, který 

také zmizel. Po večeři je pro nás připravena sauna, kterou nejdříve obsadili párky a poté buznatrojka. Sauna 

obsahuje předsíň, koupelnu s teplou a studenou vodou a samotnou dřevěnou saunu. Po vykoupání do nás 

doklízíme nedojedené pamlsky z pódia a uleháme. [Mencák]  

Den 24. - Středa 11. 8. 2010 – Výlet kolem Iskaderského jezera  [Eliška] 

Naše včerejší hodování se už během noci stihlo podepsat na některých žaludcích-Satňa se za noc 

několikrát chodil rozdýchávat na čerstvý vzduch. A nejčastěji navštěvovaným místem po ránu se stal 

dlaždičkový šlapkový záchod. Po zkonzultování našich trávicích problémů jsme usedli na pódium a různé 

pochutiny se před námi jen hemžily. Nechyběl čaj, čerstvý chléb, máslo, višňová a meruňková marmeláda, 

káva, sladkosti a na závěr rýžová kaše. Po snídani jsme se nalehko vypravili k Iskanderskému jezeru. Naše 

cesta vedla po široké prašné cestě údolím podél divoké řeky. Ještě před jezerem jsme z čistého přítoku 

dobrali vodu a kolem sídla zdejšího zbohatlíka, který se může pyšnit heliportem na vlastní zahradě, jsme 

dorazili až k jezeru. Po silnici pokračujeme okolo jezera. Po několika kilometrech odpočíváme na oblázkové 

plážičce, kde si pár jedinců svlaží nohy. Dále pokračujeme přes starý, vybydlený kemp. Místo oběda si 

trháme pár meruněk a pokračujeme dále na naší cestě kolem jezera. Cestou míjíme tři dívky, které se nás 
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ptají, kde zde mohou postavit stan. Poté vyrážíme do kopce po malé pěšince, která nás dovedla k vysílači. 

Odtud ale dále cesta nevedla, tak se rozhodujeme, že jezero neobejdeme, ale vrátíme se zpět stejnou 

cestou s malou odbočkou k hadímu jezeru. Pro zpestření zpáteční cesty se část (Setňa, Martin, Morek, 

Mencák) rozhodla jít kolem lomu. Ostatní zatím dorazili do hotelu, kde usedli k čaji a sušenkám, na 

požádání nám byl přinesen i meloun, který jsme už jedli společně. Po této svačině, po které zbyly pouze dvě 

sušenky, pár mandlí a rozinek, se jdeme sbalit a Setňa, Petra a Vítek jdou do magazínu dokoupit potraviny. 

Při balení chleba, který nám majitel hotelu sháněl po vsi, zjistíme, že šest bochníků je úplně tvrdých a 

plesnivých, Morek do svého plátýnka balí pouhé dva chleby a místo shnilých kupujeme sušenky. Po 

zaplacení hotelu (15 USD/osoba/noc) a jídla (138 Somoni) jsme se rozloučili se starým hoteliérem a už skoro 

po tmě vyrazili kousek za vesnici. K večeři jsme uvařili kilo a půl rýže s masovou konzervou a protlakem. Vše 

jsme zapili pivem a jahodovým džusem, a pak už hurá do spacáků. DODATEK: Od rozdělení po sloučení – 

cesta od jezera. Zatímco měkkýši se vraceli stejnou cestou, tak tvrdé jádro odbočilo vlevo a rozhodlo se čelit 

nečekaným úkladům (jmenovitě šlo o Morka, Michala, Martina a Mencáka)… vyškrábali jsme se přes 

serpentýnky k vysílači telefonního signálu, zde jsme potkali skupinku Íránek. Společně jsme se pokochali 

výhledem na Saratog a dále pokračovali k vesničce, kterou jsme viděli při včerejší procházce. Již z dálky nás 

zaujala závora, která tak akorát pustila osobák, ale náklaďák už nikoliv. V obci jsme vyfotili ceduli s Leninem 

a především jsme zvědavě vpadli do domku označeného jako sauna. Zde nás přivítal starší pár stáčející med, 

který nám ochotně nabídl k ochutnání. Bohužel jsme neměli Somoni, a tak jsme se do Saratogu vrátili 

s prázdnou. Cestou jsme stihli jednu podávačku na ,,kyslé nijako“ a nic víc. (Dodatek zapsal Morek.) *Eliška+ 

Den 25. - Čtvrtek 12. 8. 2010 – Stoupání do špatného sedla  [Petra] 

Ráno snídáme vločkovou kaši a vyrážíme vzhůru malebným údolím. Cestička pozvolna stoupá, 

krajina se mění a příjemně svítí sluníčko. Dneškem vzalo za své poslední nezničitelné zažívání výpravy, a to 

Michala. Poobědváme chleba s rajčetem a cibulí a pokračujeme ve výstupu. Nálada v týmu je výborná, 

pozorujeme orly a sviště. Bohužel přichází Michal s Vencou s tím, že jsme tak trochu v jiném údolí a místo 

sedla 3600 si dáme cvičně 4200. Aby toho nebylo dost, při přecházení potoka se mi nějak nedaří najít 

schůdné místo.  Napadá mě, že přehodím batoh a pak přeskočím. Realizace se bohužel příliš nepovede, tak 

můj batoh zanedlouho plave v potoce. Skáču za ním a bleskově ho lovím, což odskáče levá bota. Po 

průzkumu batohu naštěstí zjistím, že se to obešlo celkem bez následků, tak měním mokrou ponožku za 

suchou a pokračujeme dál. Nocujeme na malebném paloučku plném chroustů na břehu říčky. K večeři jsme 

měli větkongy s hovězí konzervou, která byla bohužel od předchozí verze namletá a ne s kousky masa. Holt 

móda šizených konzerv ala lunch meat dorazil už i sem  [Petra] 

 

Den 26. – Pátek 13. 8. 2010 – Stoupání do sedla Achbasher (4200 m. n. m.)

 [Jakubáč] 

Ráno jsme vstali opravdu brzy a ¾ dne jsme stoupali do sedla. Cesta byla velice dlouhá. ¼ dne 

jsme klesali k vesnici a to za chvílemi vytrvalého deště. Stany jsme postavili kousek za vesnicí. Ještě nás 
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chvilku otravovali 3 místní caparti. Když jsem na jednoho bafnul, tak se asi po…al. Protože se při útěku se 

držel za řiť. Dnešní večer má vrchol meteorický roj: Perseidy. Proto ulehám jako jediný venku a celou noc 

fotím. Pozoroval jsem asi 50 meteorů, bohužel nevyfotil ani jeden)o: *Jakubáč+ 

Dodatek [Vítek] 

Ráno jsme brzy dosáhli malého jezera Karakul a 3000 m n m. Stoupání do sedla Achbasher (cca 

4200 m n m.) bylo povětšinou pozvolné, a tak cesta nebyla až tak náročná, přestože jsme museli překonat 

některá suťová pole a kamenná moře. V sedle jsme předčasně poobědvali, protože na dnešní den vyšlo 

luxusně 1,5 dávky (=1,5 kg) sušenek. Pak se náhle přikosilo, a tak jsme, navlečení do všeho možného, rychle 

sestoupali do pseudosedla _______ (_____ m n m.). Nejprve spadlo pár sněhových vloček a následně začalo 

pršet. Sestup severozápadním směrem je už obtížnější, svah je příkrý, je zde více sněhu a podmáčená suť. 

Po menším dohadování, kudy dolů, dosahujeme dalšího pseudosedla a pak, za vytrvalého lijáku, scházíme 

kolmo dolů, do údolí říčky Sarimat. Cesta je místy opravdu o tlamu, po rozbahněných pěšinkách občas 

jedeme jak namydlení. U řeky stojí jedna z nejchudších vesnic, co jsme v Tádžikistánu viděli – téměř všechna 

obydlí sestávají pouze z dřevěné kostry a plachet. Děcka pijí vodu ze zkalené strouhy, tekoucí přímo 

zafekálněnou pastvinou. Po delším zevlování se nám dostává od místních rad, kde postavit stan, a tak 

přecházíme přes most a na plácku kempíme. Cestou stíháme ještě potkat dva cca 4-5leté hochy, jak sami 

jedou na oslech – tohle mi prostě hlava 

nepobere… Během vaření večeře okolo 

nás neustále pobíhá trojice malých 

klučinů. Když se s ostychem pomalu 

přibližují, Jakubáč na ně bafne, načež 

vystrašeně utíkají, jeden se držíc za 

kalhoty. Jsou asi opravdu naštvaní, páč 

kromě pořvávání po nás začínají házet 

kameny. Přichází tak další vystrašení od 

Mencáka, což odnese další z výtržníků 

rozseknutým kolenem. Tím si definitivně 

získáváme respekt a chuligáni si mohou jít 

postěžovat mamince. *Vítek+  

Den 27. – Sobota 14. 8. 2010 –  Kolem Antoše až do Shingu     [Katka] 

Spíme všichni, kromě Pavla, ve stanu. Předchozí noc mělo být vidět maximum perseidů, ale všichni 

byli příliš unavení po předchozím náročném dnu, pozoroval je proto jen on. Po snídani začínáme pomalu 

stoupat do sedla. Je vedro. Zastavujeme se na chvíli u salaše, kde jsme na začátku našeho putování 

Fanskými horami potkali Antoše. On tu není. Jeho rodina nás ale vřele hostí jogurtem. Nikomu z nás se moc 

nechce jíst, už s mléčnými výrobky máme 

dost zkušeností.  O zrychlený střevní 

pohyb nikdo nestojí. Chvíli ještě hovoříme 

s rodinou, pak pokračujeme dále. 

Míjíme nám známá místa až do 

sedla Tavasang. Obědváme tu. Ze sedla 

míříme do vesnice, kde Pavlík ošetří 

malého klučinu s rozbitou hlavou. Stále 

nedokážeme pochopit, proč mají místní 

lidé svá políčka s obilím na nepřístupných 

svazích hor. Prohlížíme si z cesty hliněné 

domy. Z vesnice scházíme k jezerům 
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nejprve po prašné cestě, z ní pak jdeme po pěšině. Líbí se mi, jak tu za pomoci 4 oslů dva muži vytloukají 

obilné klasy. Chodí do kruhu a mlátí tak kopyty obilí.  

Míříme kolem sedmi jezer do Shingu. Cesta je únavná. Ušli jsme dnes moc kilometrů. Ve vesnici 

Marguzor jsme chtěli sehnat auto, kterým bychom si zkrátili cestu, ale bez úspěchu. Bylo moc pozdě a ve 

vesnici žádný automobil nebyl.  Koupili jsme si v místním obchodě 2 limonády a 3 rolády. Chleba v magazínu 

nebyl a chlapík nám ho nechtěl v žádném případě prodat.  Popíjeli jsme limču. Pavlík a Víťa darovali 

Tádžikům sluneční brýle, měli z nich obrovskou radost. Pán z obchodu najednou přišel se 4 bochníky chleba, 

které nám přinesl zdarma z domova. Vyprávěl nám, jak se peče. Po cestě jsem sehnala ještě plný klobouček 

sladkých meruněk. Chtěla jsem je koupit od žen, které je česaly za plotem, ale nechtěly si za ně žádné 

peníze vzít. 

Kolem 20:00 jsme se všichni znavení cestou setkali v Shingu.  Přespali jsme na podlaze v čajovně- 

magazínu  a dali si osvěžující tarbus= meloun. Velmi unavení jsme ulehli kolem půlnoci ke spánku. Bus ze 

Shingu měl vyjíždět v 6:30 ráno.  [Katka] 

Den 28. – Neděle 15. 8. 2010 – Zpět do civilizace, návštěva bazaru v Penžinkentu

 [Martin] 

Vstáváme v 5:30, snídáme chléb s rajčaty a téměř půl hodiny před odjezdem nastupujeme do 

zpola zaplněného žlutého autobusu. Za 5 s. nás dodrkotá až k bazaru. Cestou sledujeme opravy po povodni, 

na které stačí jeden buldozer, doly a elektrickou přenosovou soustavu. Kempíme nedaleko bazaru a 

nalehko bez batohů utrácíme za čaj, ořechy, ovoce, atd. Když už to vypadá, že jsme konečně a někdo pracně 

bez peněz, jde se do čajchanu přímo na bazaru, kde zkoušíme od každého jídla. Čajchan tu neznamená 

pouze čajovna, ale většinou i něco jako bufet. I poté nakupování nebere konce, někdo si ještě mění dolary. 

Tradičně se dopřežíráme melounem a konečně vyrážíme ke starodávnému Penžikentu. Je to především 

archeologické naleziště. Cestou potkáváme děti koupající se v kanále a na místě tři archeology dolující 5000 

let staré cihly. Jeden z nich je velice komunikativní a "jen tak" nás odváží do nového čajchanu u řeky, který 

ač vypadá velmi snobsky, přejíme se za neco málo přes 200 s. Mají zde uřvané ptáky a to i přesto, že jsou 

přehození dekou. Na chuti velkých ryb je cítit, že jsou skutečně z řeky Zaravšan. Kuře není moc dobře 

upečené a jak je tu zvykem je nasekané na malé kousky, kosti nevyjímaje. Stejně tak tradičně nechyběl 

meloun. Žlutý byl rozkrojen napůl a vykrojen možná zaobleným nožem. No stejně jsme ho ještě dorazili lžící. 

 

Téměř do tmy ještě vedeme rozhovor s prodavačem kuřat v gurmánštině (tj. rukama nohama a 

internacionálními slovy, rusky totiž moc neumíme). I když hledáme odvoz na hranice po tmě daří se nám na 

první mávnutí dohodnou jednu dodávku za 15 $. Je to malá daewoo dodávka pro 8 malých lidí i s řidičem a 

bez batohů. Místní nám pomáhají se narvat dovnitř a fotí si nás. Protože nemáme drobné a řidič je 
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sympatický, necháváme mu 20 $. Uleháme těsně u hranic. Mladý voják (hlídkují tu jen mladí, tj . kolem 20 

let) nám ukazuje, kde se můžeme umýt, a že nás bude hlídat. Během noci na nás nějací 3 vojáci něco 

pokřikují, ale nerozumíme jim. Hovoří s nimi jen Katka, která se bojí je vyignorovat.  [Martin] 

Den 29. – Pondělí – 16. 8. 2010 – Den strávený na policejní stanici   [Morek] 

 

Procitáme do poměrně příjemného rána. Větřík pofukuje, pomalu začíná svítat. Vstáváme časně, v 

šest hodin, chceme totiž vyhradit celý den na leháro v Samarkandu. Každý se na těší na Bahadira, bazar, 

tarbus, jídlo, pití... Plni optimismu vyrážíme k hraniční kontrole. Vyplňujeme přiblblé formuláře a věci se 

začínají pomalu ale jistě komplikovat. 

Nejdříve nám kontrolují pár batohů. Mě prošla kontrola bez obtíží. Celník si prohlíží Maxim a ani si 

nevšímá 2 litrů vodky. Vítek už má s chlastem problém, ale Michal si to, co je přes limit, bere na sebe. První 

celník se tváří, že by rád něco bokem. Nic nedostává a my jdeme dál. Zde nám tvrdí, že máme „časová“ víza 

a musíme tedy předložit potvrzení o registraci. Vzhledem k tomu, že jsme žili v domnění, že máme turistická 

víza, nic takového nemáme. Celník nás posílá stranou a nasazuje velkou brigadýrku. Pasy si nechává u sebe, 

to ještě nevíme, že je hned tak zase neuvidíme. To už je jasné, že jde do tuhého. Následují telefonáty a 

neplodné rozhovory. 

Po pár minutách (spíš už jde o hodiny od našeho překročení brány) přijíždí „balšoja sviňja“ chlapík 

v pižamu. Hraje chápavého a navrhuje, že by bylo možné dojet v 1-2 lidech zpět do Penjikentu a zkusit 

získat registraci dodatečně a zbytek, že uvidí, jak to dopadne a zařídí se dle toho. 

Jedu já a Michal, veze nás „balšoja sviňja.“ Jede jak kanec (více než 120 km/h), troubí, brzdí jen 

neochotně. Dovezl nás na milici, u níž jsme včera stopovali. Za cestu si nechal zaplatit 10 bucks za benzin. 

Když jsem mu bankovku dával měl dost nahnáno, aby to nikdo neviděl. Na milici nás předhodil byrokratické 

mašinerii, která nás začíná drtit. Radí nám, ať zbytek grupy zapřeme a ať hrajeme blbý. Následuje zmatený 

kolotoč vysvětlování a my víme, že jsme v loji. Vyhrožuje „štráfem“ 800 $ za osobu a fikaně nám půjčuje 

telefon, abychom to mohli říct ostatním a ti pak dostali strach. Ti, jak se později dozvídáme přes SMS, 

zaplatili tomu vykukovi tučný peníz za přechod hranic. Kolotoč úředních debilit se roztáčí. Padají slova jako 

soud („vsadit v sůd“), deportace, pokuta („štráf“) atd. Něco nám překládá mladá dívka, ale i bez ní je jasné, 

že bez univerzálních zelených propustek to nepůjde. „Balšoja sviňja“ mluví rusky a je jí celkem rozumět. 

Po nějaké době přijíždí majitel Eliny a překládá nám při vyplňování protokolu, v němž se 

přiznáváme k porušení pobytového režimu. (= především nezaplacení 28 $ a sekundárně nevyplnění dalších 

stohů formulářů; Podle místní obsese ve všemožných „bumážkách“, začínám věřit, že razítko je 

středoasijský vynález.) 

Poté nás propouští na oběd. Ten musíme platit v dolarech, máme jen velké bankovky, a tak 

dostáváme zpátky hromadu somoni. Cestou zpátky na fízlárnu si kupujeme vodu a oplatky, neboť nevíme, 

jak to chodí ve zdejších věznicích s podáváním občerstvení. 
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Dle původních instrukcí nás měli odpoledne odvézt k soudu. Opět čekáme a nevíme, na čem jsme, 

Tak kolem třetí odpolední se vrací „velká svině“. Má na sobě opět pižamo (Předtím měla maskáčovou 

uniformu i se jménem, který jsem si bohužel nedokázal zapamatovat, ale matně si vzpomínám, že krevní 

skupinu měl A Rh+) a dělá, že se nás snaží vysekat. Tvrdí, že soud by byl až dvacátého. To už je vidět, že 

jsme ve sračkách až po koule. Konečně říká konkrétní částku, za náš strašlivý přečin. Prý to dokázal stáhnout 

na 200 $ za osobu. Tolik nemáme. Máme jen 140 $ na osobu. Michal si svých dalších 150 éček raději schoval 

do boty, aby je nezhltl korupčnický chřtán tohoto prevíta. Asi nám nevěří, ale nakonec si bere našich 280 $ a 

odváží nás na hranice. Ještě nám milostivě vrací 40 $. 

Na hranice s ním jede ještě 

jeden fízl, co při vyplňování formulářů 

statečně spal. Oba čurimrdi jsou ve skvělé 

náladě. Plácají si dlaněmi a smějí se. Mám 

problémy potlačit smích. VS se snaží 

nahnat strach, abychom to někde 

nenaprášili. Druhý fízl nám mává před 

ksichtem stočenými protokoly s našimi 

přiznání o porušení „režimu prebyvanje“ a 

VS vyhrožuje Interpolem. Strach má ale 

především on sám. Michalovi kontroluje 

mobil, páč si myslí, že ho vyfotil. Ten ale 

jen psal ostatním, kteří jsou už dávno v 

Samarkandu, že už jedeme. 

Na hranicích VS málem rozráží závory. Mladý vojáček, který předtím odpočíval ve stínu, dostává 

buzerung, za to, že otvírá moc pomalu. VS se s námi loučí a stiskem ruky si chce zajistit naši mlčenlivost. 

Dokonce blábolí něco o mezinárodním skandálu. Zkouší předstírat, že kvůli nám neskutečně riskoval, a že si 

mohl klidně sedět doma, a bla bla bla. 

Na uzbecké straně jsme za degeny. Já bez peněz, jen petku a navíc roztržené kraťasy. Celnice mi 

říká něco o chuligánech a tom, že jsem se popral se sabákou. Problémík se ještě jeden vyskytl. V budce, kde 

dávají razítko potvrzující vstup do země, nikdo nebyl a my se pro něj museli vracet, po té, co nás na to 

upozornil skoro poslední celník, kterého jsme při odchodu z celnice potkali. Jeden taxikář nás bere do 

Samarkandu za somoni a zbytek nám ještě rozmění na sumy. 

U Bahadira se šťastně shledáváme s ostatními a navzájem si vyprávíme své zážitky. Po malém 

odpočinku a sprše se jdeme najíst k Bobovi (75 000 S). Pak se rozhodujeme pro čajovnu, kterou nám kluk z 

Bahadira posledně doporučil. Je spíš taková turistická, ale za 22 táců si dáváme šíšu, 4 čaje a trochu 

sladkostí. Navrch se jdeme ještě projít. Na hotýlku ještě chvilku posedíme venku, někdo si šlehne pod jazyk 

a já pozdě do noci dopisuji deník.  [Morek] 

Den 30. – Úterý – 17. 8. 2010 – Den třicátý a zároveň poslední v daleké cizině 

 [Setňa] 

Péťa mě budí před šestou s tím, že se chce jít projít a prohlédnout si medresy bez turistů. Po 

krátké noci si mi vstávat moc nechce, ale vidina komplexu Shah-i-Zinda zalitého ranním Sluncem mě tahá 

z postele a vyrážíme. Příště by si to sice chtělo přivstat ještě více, ale i tak to bylo krásné. V sedm se 

scházíme všichni na snídani, které je velmi podobná té před měsícem, což vůbec nevadí, neboť je výborná.  

Po snídani platíme ubytování a měníme přibližně 170 $ za což dostáváme přes 400 Sum, opět vše 

v bankovkách o nominální hodnotě 1 000 Sum. Hned si je rozdělujeme a vyrážíme je rozprášit na trh. 

Nejprve však míříme na prohlídku největší mešity v Samarkandu Bibi-Khanym, která je hned nad Siyob 
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bazarem. (Mešita Bibi-Khanym je 

pojmenovaná po Timurově manželce. Legenda 

říká, že mešitu začala budovat v roce 1399 

jedna z Timurových manželek, když byl na 

válečném tažení po Indii, aby mu připravila 

překvapení. Architek, který mešitu stavěl se 

však do krásné ženy zamiloval a natahoval 

stavbu, aby mohl být v její blízkosti co nejdéle. 

Stavbu prý dokončí, až poté co ho žena políbí. 

Timurova žena nejprve otálela, ale pak 

souhlasila a architekt dokončil úžasné dílo na 

hranicích tehdejších technických možností. 

Mešita je 109 m široká, 167 m dlouhá, čelní 

portál dosahuje úctyhodných 35 m a tyrkysová 

kupole nad hlavní síní se vypíná do výšky 40 m. Na stavbě se podílelo 200 dělníků a dalších 500 jich v lomech lámalo 

kámen. Když se Timur vrátil, byl okouzlený nebetyčnou krásou celého komplexu. Hřích své manželky, ale zanedlouho 

odhalil a vyřkl krutý trest. Jeho žena měla ukončit svůj život „dobrovolným“ skokem z minaretu Bibi-Khanym. Při skoku 

se však stal zázrak a nešťastné ženě se rozprostřeli šaty jako padák a skok přežila.   Při zemětřesení v roce 1897 byla 

však velmi poničena a část se dokonce zhroutila. Díky Uzbecké vládě, která do ní investovala nemálo peněz, však 

můžme opět obdivovat její velkolepost a krásu) Když si vyjednáváme zlevněné vstupné (4 000 Sum místo 4 700 

Sum) a dožadujeme se na památku alespoň jedné vstupenky dozvídáme se, že sleva je pouze bez 

vstupenky. Martin také zjišťuje, že nedostal žádnou z devíti hromádek tisícovek. Po chvíli pátrání zjišťujeme, 

že Katka jich má naopak hodně, tak dává Martinovi jeho část a jde se. 

Uvnitř však téměř nic není, neboť mešita na celkovou rekonstrukci teprve čeká. Za zmínku snad 

stojí jen malíř, který na dřevo tenkým štětečkem kreslí nádherné do detailu propracované obrázky medres a 

mozaek z celého Uzbekistánu. Dlouho se tu nezdržujeme a hurá na trh, který leží hned ve stínu této 

obrovské medresy. 

Zde kupujeme spousty ořechů, sušených plodů, sladkostí a většina z nás také, pro střední Asii, 

tolik typické tubetějky, což je taková pěkná čepička podobající se čepce, jakou u nás dříve nosili hospodští. 

Aby nás nakupování moc nevysílilo, posilujeme se morsem, což je nápoj, který z dálky vypadá jako pivo bez 

pěny, ale ve skutečnosti se jedná o jakýsi hodně ředěný most, který stáčí z velkých cisteren v podobě 

velkého sudu. K tomu si dáváme pirožky plněné játry nebo 

kořeněnými bramborami (1-2 Kč/kus) a nebo sambusu, což 

je pečivo plněné vším možným od zelí, přes mrkev a maso 

až po játra. A samozřejmě také mnoho malých dobrůtek a 

ovoce, jako například čerstvé fíky nebo sušené meruňky 

s ořechem, od trhovců, kteří nám dávají ochutnat s tím, že 

si u nich potom, nějaké to kilo koupíme. Za zmínku také 

stojí nádherně zdobené lepiošky, které jsou prý nejlepší na 

světě. (Tato jakási „chlebová perla“ podle legend nikdy 

neplesnivý a vydrží celé roky. Když v minulosti odcházel muž do 

války, rodina upekla lepiošku. Muž z ní kousek ukousl a potom ji 

zavěsili nad dveře, a když se šťastně vrátil, třeba i po několika 

letech, tak lepiošku slavnostně společně dojedli.)  

Po nákupu, obtěžkáni několika kilogramy ořechů, 

chalvy a s tubetějkou na hlavě, odcházíme k Bahadirovi 

dobalit, rozloučit se a rychle zpět pod bazar, neboť odtud 

jezdí maršrutky ke hvězdárně, odkud vyjíždí autobusy do 

Taškentu. Máme štěstí a během pěti minut vyjíždíme směr 
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Taškent za 7 000 Sum/os. I když je cesta dlouhá (přes 300 km) celkem rychle uteče a před šestou jsme 

v Taškentu. Už když vjíždíme na nádraží, tak se sbíhají taxikáři a pod okny jedoucího busu gestikuluje, že nás 

vezmou. My však chceme zkusit místní metro, tak s díky odmítáme a prcháme za nádraží z jejich dosahu.  

Od mladého Uzbeka se dozvídáme, že nejvíce zajímavostí a centrum města je náměstí Amira 

Timura, kam odsud jezdí metro. Ještě před metrem se však jdeme občerstvit do místní putyky, kde si 

dáváme většinou šašlika a já ochutnávám jakýsi karbanátek podávaný s těstovinami, pohankou a volským 

okem. Po jídle k nám přichází Uzbek, který nám vyprávěl jak v roce 1979-81 sloužil v Milovicích v ČR a jako 

důkaz, odhaluje levé rameno, kde má kérku Českého lva. Po krátkém rozhovoru s okupantem jdeme 

konečně do metra, které je hlídáno policií a nesmí se zde fotit. 

Za 500 Sum (5 Kč) si kupujeme žeton do turniketu a jdeme dolů. Po příjezdu soupravy 

nastupujeme a rázem se ocitáme v Praze v dobách nedávno minulých, neboť zde také jezdí „kvalitní“ ruské 

soupravy. 

Na náměstí, kromě pár starých budov, sochy a paneláku s nápisem Hotel Taškent, nic není, a tak 

vyrážíme metrem na vlakové nádraží Taškent. Protože busy už nejezdí, musíme taxíkem, což má za následek 

velké smlouvání (z 30 000 na 10 000 Sum za všechny) a následně strkanice a tahanice mezi taxikáři, kteří se 

vzájemně snaží blokovat auta. Nakonec se všichni v pořádku dostaneme na letiště, a když zjistíme, že nám 

to místo ve 2:00 letí až ve 4:50, utratili jsme poslední Sumy za zmrzlinu, pití a izolepy, vyndali se karimatky a 

šli se na chvíli prospat. Ve dvě hodiny nás konečně pustili na letiště, kde jsme si převážili bágly, přerozdělili 

si zátěž a pokusili se je co nejlépe zabalit za pomocí igelitových pytlů a izolepy.  

Pak už zbývalo jen vyplnit bumážku (celní deklarace a přiznání peněz), odbavit se a hurá do 

letadla. Mencák sice málem doslova prosral odlet, ale nakonec to i on stihl a my se lehce po páté odlepili od 

Uzbecké země a zamířili přes Moskvu domů. *Setňa+ 

Den 31. – Středa 18. 8. 2010 – definitivně poslední …  [Vítek] 

Cesta letadlem se stává rutinou: start, vzdušné turbulence ani přistání nikoho nerozhodí. Při 

občerstvení jsem si omylem objednal tomatový džus místo jablkového a musím říct, že je to skutečně 

pěknej hnus – bez vody k zapití bych to asi nedal. Prospali jsme, co se dalo, a po osmé moskevského času 

přistáli na letišti Šeremetěvo. Stopy po rozsáhlých požárech v okolí Moskvy jsme nezahlédli ani poté, co 

jsme před přistáním vystoupili zpoza mraků. V bezcelní zóně jsme se rozvalili na známém místě, kde bylo 

ovšem podstatně rušněji než minule. Řešíme finance, čteme a dopisujeme deník, někteří hrají Citadelu. 

V 11:30 se od ruské země odlepuje Airbus A320 a spolu s 9 dobrodruhy na palubě míří ku Praze. Cesta 

probíhá ve znamení čtení a spánku, Setňa píše deník. Po dvanácté přistáváme a po měsíci se opět 

procházíme po české půdě. Batohy dorazily všechny, a tak vyrážíme busem a metrem na hlavák. Nutno říci, 

že jsme si stále ještě nesundali naše 

tupičejky, ale kupodivu v Praze nebudíme 

zdaleka takové pozdvižení jako v 

Penjikentu, kde se nám smáli místní. Na 

nádraží se loučíme s Mencákem a Eliškou, 

kteří míří přes Pardubice dom, nakupujem 

lahváče a hurá do vlaku. I díky čtení deníku 

cesta rychle uteče, a tak se brzy vezeme 

šukafonem k rodnému městu. Převážná 

část výpravy ještě zapíjí velmi zdařilou 

výpravu dvěma Ferdinandy na Rákosce, 

pak už se ale, po měsíci definitivně, 

rozprcháváme… *Vítek+ 
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Rozpis kilometrů 

  Rozpis km Tádžikistán 2010 *km+ 
11154 9341 594 652 399,3 168,2 

datum Celkem letadlo vlak 
Auto
bus Pěšky Maršutka 

19.7 Den 01- Letadlo - Praha - Moskva 1713 1713         

  Den 01- Letadlo -  Moskva - Taškent 2567 2567         

20.7 Den 02- Letadlo -  Moskva - Taškent 385 385         

  Den 02- Pěšky - Taškent na autobus 0,585       0,585   

  Den 02- Autobus - Taškent na vlakové nádraží 5     5     

  Den 02- Pěšky - Taškent kolem nádraží 2       2   

  Den 02- Vlak - Taškent - Buchara 594   594       

  Den 02- Pěšky - Buchara na maršutku do města 0,638       0,638   

  Den 02- Maršutka - Buchara z vlaku do města 12,9         12,9 

  Den 02- Pěšky - Buchara po památkách 10,4       10,4   

  Den 03- Maršutka - Buchara neúspěšná cesta na vlak 13,2         13,2 

21.7 Den 03- Maršutka - Buchara cesta na autobusové nádraží 15,4         15,4 

  Den 03- Autobus - Buchara - Samarkand 273     273     

  Den 03- Pěšky - Samarkand na hotel po památkách na večeři 14,4       14,4   

22.7 Den 04- Pěšky - Samarkand po památkách na poštu a na bazar 8,9       8,9   

  Den 04- Maršutka - Samarkand na maršutku do Pendžikentu 2,3         2,3 

  Den 04- Maršutka - Samarkand - Hranice UZ-TAJ 37,5         37,5 

  Den 04- Pěšky - Přechod státní hranice UZ-TAJ 2,3       2,3   

  Den 04- Maršutka - Hranice UZ-TAJ - Pendžikent 17,6         17,6 

  Den 04- Pěšky - Pendžikent na večeři 0,98       0,98   

23.7 Den 05- Maršutka - Pendžikent na bazar 2,3         2,3 

  Den 05- Pěšky - Pendžikent po bazaru 1,6       1,6   

  Den 05- Maršutka - Pendžikent z bazaru na Autobusák 2,1         2,1 

  Den 05- Pěšky - po autobusáku 0,593       0,593   

  Den 05- Autobus - Pendžikent - Shing 35     35     

  Den 05- Pěšky - Shing - jezero Soya 11,1       11,1   

24.7 Den 06- Pěšky - jezera - Soya - Guschor - Nolfin - Khurdak - Marguzor - Khazar Chashma 20,8       20,8   

25.7 Den 07- Pěšky - odpočinek jezero Khazar Chashma 19,7       19,7   

26.7 Den 08- Pěšky - od jezera Khazar Chashma k sedlu Tavasang 9,8       9,8   

27.7 Den 09- Pěšky - přechod sedla Tavasang 6,6       6,6   

28.7 Den 10- Pěšky - od Antoše na začátek údolí Zindon 18,7       18,7   

29.7 Den 11- Pěšky - údolím Zindon 8,8       8,8   

30.7 Den 12- Pěšky - údolí Zindon přes jezero Balšoje Allo 10,6       10,6   

31.7 Den 13- Pěšky - stoupání pod sedlo Čimtagra 7,2       7,2   

1.8 Den 14- Pěšky - přechod sedla Čimtarga a výstup na pik Energia 5,5       5,5   

2.8 Den 15- Pěšky - sedlo Čimtarga Mutná jezera Alahdinská jezera Vertical CAMP Alaudin 14,4       14,4   

3.8 Den 16- Pěšky - Z kempu Alaudina za plot kempu Alaudin 0,866       0,866   

4.8 Den 17- Pěšky - z kempu Alaudin přes sedlo Laudan k jezerům Kulikalom 14,4       14,4   

5.8 Den 18- Pěšky - po okolí jezer Kulikalom 7,2       7,2   

6.8 Den 19- Pěšky - kolem jezer Kulikalom 11,2       11,2   

7.8 Den 20- Pěšky - od jezer Kulikalom přes sedlo Alaudin k Alaudinským jezerům 10,2       10,2   

8.8 Den 21- Pěšky - od Alaudinských jezer k mutnému jezeru 7,8       7,8   

9.8 Den 22- Pěšky - od Mutného jezera přes sedlo Kaznok do údolí Kaznok 13,2       13,2   

10.8 Den 23- Pěšky - údolím Kaznok do vesnice Sary Tag 23,3       23,3   

11.8 Den 24- Pěšky - z vesnice Sary Tag k jezeru Iskanderkul a hadímu jezeru a zpět kousek nad vesnici Sary Tag 25,6       25,6   

12.8 Den 25- Pěšky - ze Sary Tagu údolím Karakul 22,3       22,3   
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13.8 Den 26- Pěšky - z údolím Karakul sedlem Sarymat do údolí k Antošovi 20,6       20,6   

14.8 Den 27- Pěšky - od Antoše přes sedlo Tavasang k jezeru Marguzor a dále kolem jezer až do Shingu 34,6       34,6   

15.8 Den 28- Autobus - ze Shingi do Pendžikentu na bazar 38     38     

  Den 28- Pěšky - Pendžikent po bazaru a na památky 8,7       8,7   

  Den 28- Maršutka - Pendžikent z památek do nóbl restauračky 3         3 

  Den 28- Pěšky - Pendžikent z restauračky na hlavní silnici 1,4       1,4   

  Den 28- Maršutka - z Pendžikentu na hranice 19,6         19,6 

16.8 Den 29- Pěšky - velmi pomalý přechod hranice TAJ-UZ 1,8       1,8   

  Den 29- Maršutka - z hranice TAJ-UZ do Samarkandu 37,4         37,4 

  Den 29- Autobus - Samarkand přiblížení do centra 2,3     2,3     

  Den 29- Pěšky - Samarkand památky večeře 5       5   

17.8 Den 30- Pěšky - Samarkand památky bazar cesta na bus 6,8       6,8   

  Den 30- Autobus - Samarkand přiblížení ke hvězdárně na autobus do Taškentu 3,1     3,1     

  Den 30- Autobus - Samarkand - Taškent 295     295     

  Den 30- Pěšky - Taškent autobusák nádražka metro 0,975       0,975   

  Den 30- Autobus - metrem 0,644     
0,6
44     

  Den 30- Pěšky - Taškent památky 3,9       3,9   

  Den 30- Pěšky - z metra na taxi 0,296       0,296   

  Den 30- Maršutka - od vlakáče na letiště 4,9         4,9 

  Den 30- Pěšky - po letišti v Taškentu 1,8       1,8   

18.8 Den 31- Letadlo - Taškent - Moskva Setemetěvo 2960 2960         

  Den 31- Pěšky - Moskva Seremetevo po letišti 1,8       1,8   

  Den 31- Letadlo - Moskva Setemetěvo - Praha Ruzyně 1716 1716         

    11154 9341 594 652 399,3 168,2 

    celkem letadlo vlak 
Auto
bus Pěšky Maršutka 

 

 

 

 


