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motto: 
 
Pobočka GTS International v Praze: 
 

Po kratším čekání jsem s pořadovým lístkem v ruce přistoupil k přepážce. 
„Dobrý den, chtěl bych se připojistit na úhradu léčebných výloh do zahra-

ničí“ začal jsem zvolna jistě překvapivou žádostí tváře se, že mi nevadí, že za 
mnou čeká dalších sedmdesát lidí a všichni asi chtějí to samé. Úředník mého věku 
reagoval vstřícně: 

„Jistě, kam budete cestovat?“ 
Trochu jsem znejistěl a rozhodl se pojmout to šířeji. 
„Na Balkán.“ 
Hrábl pro nějaké papíry, začal je rovnat na stole a aniž by na mě pohlédl 

pravil s profesionální unuděností: 
 „Třicet korun na den.“ 

Neztratil jsem přemítavou náladu a opatrně jsem dloubl prstem do cedul-
ky, která stála v průhledném držátku na přepážce, podobně jako na stolcích kavá-
ren pod širým nebem mívají umístěné nápojové lístky, aby je neodnesl vítr. 
 „Třicet? Ale tady se píše, že patnáct...?“ 

Dostal mě. 
 „Ano, patnáct je to ale jenom po Evropě.“ 
 
 
Úvod 
 Nápad vydat se na Balkán se objevil, jak už to tak bývá, o prázdninách 
předešlého roku. Vraceli jsme se s Bárou z Ruska a přemítali, kam příště. Variant 
bylo několik a během podzimu jsem občas dokonce sprostě vymyslel nějakou další 
jen proto, abych vyzkoušel Báru, jestli na tu balkánskou ještě nezapomněla. Neza-
pomněla. 

Každá cesta by měla mít nějaký triviální cíl, který by šlo vystihnout jed-
ním sloganem a za jehož splnění by mohlo být pokrytecky označeno cokoli, co se 
následně přihodí. Loni to bylo „přelezeme hory a sjedeme řeku“. V tomto případě 
jsme byli ještě stručnější: „objedeme Balkán“. 

Měl to být výlet záměrně odlišný od putování po Altaji a od začátku jsme 
byli rozhodnuti jet autem. To jsme samozřejmě neměli, ale v rozletu nám to nebrá-
nilo. Výlet měl být naopak podobný putování po Spojených státech. Mnohým se to 
zdálo podivné, ale přesto jsem si to tak maloval. Je samozřejmé, že jezdit šest týd-
nů autem po Balkáně s sebou nese i rizika, která ve Spojených státech nepřicházejí 
v úvahu, ale ta základní a nejvážnější, ta jsou stejná. Myslím tím zejména vysokou 
pravděpodobnost, že se během deseti tisíc kilometrů stanete účastníkem dopravní 
nehody. Před cestou jsem občas měl problémy ji před různými lidmi obhájit, za-
tímco před cestou do Spojených států nikoli. Nevím, kde jiní berou odvahu podce-
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ňovat nebezpečí automobilismu, ale ve srovnání s ním jsou ta další rizika zanedba-
telná. 

Má osobní motivace byla dvojí. V uplynulých letech jsem různé balkánské 
země navštívil a představoval jsem si, že touto cestou propojím všechny své zážit-
ky a to jak duševně, totiž právě jako ty zážitky, tak i fyzicky, totiž že přímo svojí 
trajektorií protnu místa, kudy jsem cestoval v minulosti a podívám se na nějaká 
další, která mi ucelí jak dojmy krajinářské, tak kulturní a etnografické. Například 
do Kosova jsem jednou dojel autem přes Srbsko, jednou přilétl letadlem z Vídně a 
pak přijel autobusem ze Soluně. Dostal jsem se k jeho hranicím od Černé hory ale 
nikoli do něho a jednou jsem cestu do Kosova skončil v Makedonii. Projetí sedla 
v horách mezi Kosovem a Černou horou bylo tak cílem, který nejlépe ilustruje ono 
spojování navštívených míst. Peja a Rožaje jsou od sebe jen pár desítek kilometrů, 
ale nevěděl jsem, co je mezi nimi. Let do Soluně také představoval neúplný zážitek 
– byl jsem poprvé v Řecku, ale vlastně jsem do něho nedojel; letadlo nepovažuji 
v tomto směru za plnohodnotné cestování, ale o tom už jsem někde psal. Takže 
jsem chtěl do Soluně. A tak dále, zkrátka jsem chtěl objet Balkán. 

Druhá část motivace spočívala v chuti strávit prázdniny s Bárou v mís-
tech, o kterých jsem buďto věděl, že za to stojí, anebo jsem to o nich mohl přepo-
kládat. Navštívit s ní města a hory, kde jsem něco vtipného zažil, nebo která jsou 
jen krásná sama o sobě a doplnit je o další, na která dříve nebyl čas. 

Jak se tak cesta postupně rýsovala, přibývaly stále nové nápady, na čem ji 
vystavět, respektive čím ji propojit. První nejpřirozenější idea zněla, že navštívíme 
všechny balkánské země. Sem by se hodilo nějak naznačit, co to je Balkán, odkud 
kam sahá, ale neudělám to, protože to nevím. Pokusy o různé definice se objeví 
později, ale pro určení „všech balkánských zemí“ není jeho vymezení důležité, 
protože sporné mohou být části zemí, které by se eufemisticky daly řadit do „střed-
ní Evropy“, ale ty jsme chtěli navštívit tak jako tak. 

Tím jsme narazili na to, že vlastně ani nevíme, co je to „země“. Definici 
„země“ jsem vytvořil až po příjezdu, protože pak už nebylo vyhnutí a nějak se spo-
čítat musely. Proto ji zařazuji sem: „Země“ je místo mezi dvěma celnicemi a „cel-
nice“ je místo, kde po nás chtěli pasy a případně nás jinak byrokraticky obtěžovali. 
Užívat pojmu „republika“ se nehodí, protože né všechny útvary jsou takto řízeny a 
pojem „stát“ by zase mohl navozovat mylný dojem, že se jedná o něco, co funguje 
a je to uznané mezinárodním společenstvím. 

Dalším nápadem bylo navštívit všechny možné i nemožné známé, kteří 
jsou roztroušeni po nejroztodivnějších koutech a jistě nečekají na nic jiného, než že 
se k nim nakýblujem a necháme se pohostit. 

Následovala idea, že když už budeme ve všech těch zemích, navštívíme 
také všechna jejich hlavní města. To bylo dále doplněno o nápady jako že v každé 
zemi vylezeme na nejvyšší horu, pak že v každé aspoň na nějakou a tak. Ani by 
nevadilo, že to bylo trochu praštěné, v prvé řadě to nebylo možné stihnout, protože 
trvání výletu jsme si nějak nezřetelně stanovili na šest týdnů. Ale všechna tato přá-
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ní byla podnětná v tom, že z každého se ponechalo jen to nejatraktivnější. Podařilo 
se sestavit program takový, že jsme ho dokázali víceméně dodržet, což ani nikdo 
nečekal. Makedonii jsme jako jedinou zemi zavrhli rovnou kvůli drahému a hůře 
dostupnému vízu, pro které se musí do Vídně. Další země s vízovou povinností by-
ly Ukrajina a Albánie, kam jsme chtěli a o víza požádali. 

Kondenzační jadérko jsme tvořili s Bárou, a původně jsme chtěli jet ve 
čtyřech. O získání další dvojice jsme usilovali celé jaro, ale neúspěšně. Nároky by-
ly dost vysoké: představovali jsme si, že to také bude pár a to z několika důvodů. 
Jednak se tím mělo zajistit, že se seženou oba dva další účastníci zároveň, což bylo 
potřebí proto, abychom nejeli ve třech a jeden nám tam nedělal lichého, a také pro-
to, aby se dotyční dva dobře znali a byli schopni případného samostatného pohybu 
a pobytu v případě nechuti ke sdílení společného programu. Zkrátka aby s námi 
nejeli liší dva. No nepovedlo se, nadějných dvojic bylo několik, ale poslední dobou 
se spolu lidé nějak stále rozcházejí a ti co se scházejí, tak ti se zase ještě neznají, 
takže to by bylo spíš na obtíž. Ti moc zamilovaní nemají na cestu peníze a ti co je 
mají zas nemají čas. Nakonec jsme tedy jeli sami dva a bylo to tak dobře. Postřehy 
o tom, čím se vymyká cestování ve dvou od cestování ve skupině, jsou zakompo-
novány dále v textu. 

Podnikl jsem pokus připravit cestu tak, jak to udělal Vláďa před dvěma le-
ty před výletem do Spojených států: vše do posledního detailu naplánované a pro-
myšlené. To je právě jeden z rozdílů – na Balkáně taková věc nepřipadá v úvahu. 
Ovšem brzy jsem si uvědomil, že to ani není potřeba – právě proto, že jsme byli jen 
dva, dalo se předpokládat, že se vždy dokážeme dohodnout a program přizpůsobit 
jak svým momentálním náladám a choutkám, tak případné vynucené tíživé situaci. 
A dalo se také předpokládat, že takovéto rozhodnutí bude učiněno rychle a povede 
k efektivnímu zlepšení dané situace. Ve čtyřech lidech toto předpokládat nelze a to 
je první z důvodů, proč si myslím, že je bezpečnější jet na Balkán ve dvou než ve 
čtyřech lidech. 

I já sám jsem občas propadal pocitům, že ve dvou to nezvládnem – nutno 
říci, že varovné hlasy mých příbuzných se občas dočkaly ohlasu alespoň nevyřčeně 
v mém uvažování. Když jsem se tak probíral možnými úskalími toho, že o někte-
rých zemích ani nevím, jestli se v nich dá volně tábořit, případně jestli je to přímo 
zakázané, že při pochodu v horách budeme muset auto někde parkovat, že pojede-
me přes mnohé hranice, na kterých jsou podmínky pro průjezd naprosto nezřetelné, 
případně si různé informace přímo odporují etc, zdálo se mi, že očekávaných pro-
blémů, které díky specifičnosti Balkánu nemohu vyřešit dopředu, je nějak mnoho. 
Ale včas jsem si uvědomil, že trik je v tom, že doma u stolu se je snažím vyřešit 
všechny najednou, zatímco při cestě budeme přecházet ze situace do situace a 
k řešení bude vždy problém jen jeden. 

Itinerář jsem tedy zpracoval jen rámcově: bylo z něho patrné, kde asi tak 
chceme kdy být a kde mezi tím přespávat. Stejně tak byly dopředu stanovené pře-
chody hor a vybrané památky, které jsme hodlali navštívit. Pomocí jakéhosi soft-
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waru jsem také odhadl celkovou vzdálenost, kterou jsme hodlali projet, dílčí trasy 
pro jednotlivé dny byly patrné z map. Ale nepodnikal jsem žádné počítání průměr-
ných rychlostí a dob přesunů se zakomponovanými časy na prohlídky klášterů – to 
opravdu nikoli. 

Jak už jsem naznačil, základním předpokladem úspěchu mělo být dobré 
auto. Původně jsme si představovali, že jako jak budeme čtyři, složíme se na něja-
ký zachovalý vůz a pojedem. Z této iluze jsem vyšel poměrně brzo – už někdy 
v únoru – protože jak se komplikovalo shánění druhé dvojice, bylo jasné, že jít 
s touto virtuální finanční i mentální silou do nákupu vozu, je úlet. V březnu jsem 
však během několika piv dohodl koupi luxusního šestnáct let starého žigulíka 
kombi za deset tisíc, kterážto cena mi dovolovala jít do toho na vlastní pěst a to 
dokonce i bez Báry. Přistupoval jsem k tomu tak, že auto otestuji a uvedu do 
použitelného stavu, něco s ním najedu a uvidí se – proto sem nechtěl, aby si ho 
půlku kupovala Bára, protože to by situaci akorát komplikovalo; takhle to bylo 
čistě nezávazné. 

Během tří měsíců jsem s vozem najel přes šest tisíc kilometrů, dvakrát by-
lo u pana doktora, vybavil jsem ho rádiem a několika dalšími nezbytnostmi a usou-
dil, že to je ten pravý dopravní prostředek, se kterým cestu podnikneme. Hlavní 
výhodou mělo být to, že až nám auto někde ukradnou, nebude to vzhledem k jeho 
ceně žádná škoda a budeme pokračovat bez něj. Jistě se mohlo stát, že přijdeme i o 
batohy, ale to se může stát, i když auto nemáte, to v tom až takovou roli nehraje. 
Žigulík navíc nebude budit dojem přítomnosti bohatého zahraničního turisty a na-
víc je to vůz svými dispozicemi předurčený pro cestování po silnicích balkánských 
kvalit. Zkrátka – disponovali jsme opravdu skvělým vozem, ale je také pravda, že 
před cestou jsme nevěděli, kam až dojede. Počítali jsme s tím, že pokud se nám 
rozsype někde na začátku, pokračovat budeme po Rumunsku a do Bulharska vláč-
kem a pokud by se rozsypal například až v Řecku, bude dostatečnou výzvou dostat 
se odtamtud vůbec nějak domů. O zemích, které měly následovat po Řecku, jsme 
se bavili jen velmi tiše a neurčitě, hlavně aby to žigulík neslyšel. 

Jako před každou cestou i zde zabralo nejvíce času shánění průvodců a in-
formací a soukání si toho všeho do hlavy. Oproti loňsku to byl ovšem rozdíl, pro-
tože v případě Balkánu se člověk dostává do situace, kdy informací je relativně 
dost, tedy rozhodně víc, než kolik dokáže vstřebat, takže přibývá práce s jejich tří-
děním, respektive rozpoznáváním, které jsou k ničemu. V případě Altaje tomu tak 
nebylo, tam byla cenná jakákoli informace už jen proto, že vůbec byla. Nakoupili 
jsme nějaké nové silniční mapy, nějaké pár let staré už jsem měl. Od táty jsme si 
půjčili spoustu turistických map všelijakých pohoří, okopíroval jsme různé verse 
starých (ale jediných) průvodců po horách i památkách. V autě jsme pak celou do-
bu vezli krabici, tzv. „knihovnu“, která vážila mnoho kilogramů, ale vyplatilo se. 

Tři týdny před odjezdem jsme požádali o ukrajinská víza, která měla být 
hotova do týdne, ale poněkud se to vleklo. Po několika intervencích a stálém napí-
nání se, jestli to vyjde, jsme o den odložili odjezd, ale nepomohlo ani to. Odložení 
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bylo zejména vynuceno tím, že si Bára musela nechat udělat druhý pas, protože 
z ukrajinské ambasády se nám nepodařilo vymoci zpět ani prázdné ty, kam jsme si 
představovali, že dostaneme víza. Já mám pasů víc preventivně. 

V pátek 28. června jsem požádal o albánská víza a vyplnil žádost za Báru, 
aniž bych znal číslo jejího pasu, protože ho ještě neměla. Za sebe jsem nic vyplňo-
vat nemusel, protože úředníkovi na konzulátu stačilo, že už jsem měl v pase jedno 
albánské vízum z dřívějška. V Albánii jsem sice nikdy nebyl, ale nevysvětloval 
jsem mu to, stejně jako jsem si ušetřil vyprávění o tom, že v jiném svém pase mám 
dokonce ještě jedno jejich vízum. Při loučení naopak přišla řeč na řeč, protože jsem 
pozdravil albánsky, ovšem byl jsem opraven, protože jsem to nějak popletl. Úřed-
ník mi slíbil, že k vízu přidá i slovníček, kterým měli být vybaveni naši vojáci 
sloužící v Kosovu. 

V sobotu jsem odjel autem za Bárou na Hlincovou horu, odkud jsme pů-
vodně plánovali v úterý vyrazit. Flákali jsme se a Bára si definitivně zabalila a na-
cpala věci do auta. Provedli jsem též úpravu vozu: vyndali jsme zadní sedadlo, aby 
po sklopení předních opěradel vznikla v autě rovná plocha na spaní. Uvažoval jsem 
i o vyndání zadního opěradla, ale to po svém sklopení též přispívalo k pohodlnému 
spaní a navíc v narovnaném stavu vytvářelo dojem standardního osobního vozu. 
Odšrouboval jsem také nějaké zbytečnosti ze zmíněného opěradla stejně jako horní 
upevnění zadních bezpečnostních pásů – dole se to nepovedlo a tak jsme pásy vezli 
s sebou, ale aspoň nepřekážely, protože byly schumtané vespod pod opěradlem. 

V pondělí brzo ráno jsem se vydal opět do Prahy, rovnou na albánskou 
ambasádu, kde jsem víza skutečně obdržel. Byla hotová za sedm minut a Bářin 
formulář jsem ani nedoplňoval. Úředníkovi to bylo naprosto jedno – do jejího 
prázdného fungl nového pasu bouchl razítko a bylo. Na ambasádě byl toho dne 
šrumec – kromě mě tam lelkoval ještě jeden muž, který potřeboval vízum pro něja-
kého svého zaměstnance a neznal jeho příjmení. V tom shonu jsem si ani nevzpo-
mněl na slovníček, ale nevadilo, dva jiné už doma mám. Pro dokreslení absurdnosti 
situace je třeba podotknout, že albánská víza se vydávají zadarmo. Zkrátka jsem se 
začal těšit do Albánie. 

Bára přijela do Prahy v pondělí večer. Ukrajinu jsme definitivně škrtli – 
původně jsem chtěl zejména navštívit Víťovu rodinu v Kobylecké poljaně, kde 
jsme pomáhali po povodních v roce 1999, a vylézt na Hoverlu. Měl-li bych Ukraji-
nu zařadit do nějaké kulturní kategorie, nebyl by to Balkán, ale bývalá sovětská re-
publika. Na druhou stranu, když už odhlížím od geografie, pro účely naší cesty 
mohu Zakarpatí řadit klidně třeba na Balkán. Ale zkrátka nepovedlo se. Nějak jsme 
to překousli a rozhodli se jet rovnou do Rumunska s tím, že plánovaný program 
v něm přetočíme. Původně jsme do něj chtěli přijet stejně jako jsem přijel před 
třemi lety s Hanysem od severu. Po přehození nám ovšem vypadla ještě Bukurešť, 
kterou jsme tedy také oželeli. Tuto změnu programu jsme vědomě učinili dva dni 
před odjezdem a proto tvrdím, že jsme skutečně cestovali tak, jak jsme si to naplá-
novali. 
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V úterý 2. července večer jsme ještě zapařili na Vojtových narozeninách a 
ve středu skutečně vyrazili. 

 
Středa 3. července, první den. Teda vyrazili – začalo to nákupem posled-

ních několika nezbytností v centru Prahy – potřebovali jsme ještě filmy, filtr na fo-
ťák, víčko na objektiv a dvoje deptáky – zkrátka samé důležité věci. Jídlo už jsme 
nakupovali pár dní předem a osobní věci byly už také zbalené, takže okolo poled-
ního jsme to vše nasoukali do auta a vydali se po dálnici směrem na Brno. 

Byl to klasický příklad toho, jak se člověk půl roku připravuje na cestu, 
ale pak je stejně překvapen, že už odjíždí, a vše se seběhne tak rychle, že stejně po-
chybuje o tom, že zařídil a vzal si s sebou všechno potřebné. Nicméně jsme to zre-
dukovali na to, že pasy a peníze máme a v autě sedíme a vše ostatní je podružné. 

Zastavili jsme si na 26. km dálnice k prvnímu pikniku a vše ještě jednou 
probrali. Jako jindy jsem i tentokrát zplodil seznam věcí, ale při balení jsem se jím 
moc neřídil, protože stejně zahrnoval jen to, na co téměř není možné zapomenout. 
Bylo to dáno tím, že vznikl, jak už tak seznamy věcí vznikají, přepisem seznamu 
z minulých let, jenže autem jsem takto ještě nikdy nevyrážel, takže spousta drob-
ností v seznamu chyběla a doplňovaly se chaoticky podle toho, jak mi doma padaly 
do oka. 

Ale nabaleno máme parádně: za sedadlem řidiče sedí krabice od Ramy pl-
ná tzv. kancelářských potřeb jako jsou foťáky, tužky, zapalovače, nůž, svíčky, zub-
ní pasta, lékárna, lžíce atd. Za sedadlem spolujezdce máme naopak nacpanou kra-
bici s jídlem. Jídlo jsme nakoupili klasické instantní a máme ho právě tak na před-
pokládané horské pochody – ostatní jsme chtěli řešit z místních zdrojů. Na místě 
zadního sedadla za spolujezdcem trůnila již zmíněná knihovna a vedle ní za řidi-
čem další krabice s věcmi, které se nevešly jinam. To celé překryto starou celtou 
dosahovalo právě výše nepřítomného sedadla, takže tato část vozu vypadala na-
prosto prázdně. Vzadu v kufru jsme měli dva batohy s oblečením a starý hnusný 
loďák (tzv. „malý zelený trpaslík“ (viz deníček z Leny 1998) nebo „malý macík“ 
(viz deníček z Altaje 2001)), který obsahoval spacáky, karimatky a stan. Tato tři 
zavazadla ležela vedle sebe a nepřesahovala spodní okraj okének vozu, takže 
z dálky také nebudila přílišnou pozornost. Navíc bylo skrz auto vidět dozadu. 

Celým tímto výčtem jsem se snažil naznačit, že nemají pravdu ti, kteří 
skepticky tvrdili, že budeme mít auto stejně naprosto plné, i když jedem jen dva, 
protože člověk zkrátka zaplní prostor, který je mu dán, bez ohledu na neužitečnost 
tohoto počínání. To je sice obecně pravda, ale my toho měli fakt málo. Přiznám se, 
že hlavně proto, že kdybychom museli někde auto z technických důvodů nechat a 
měli pokračovat dál místní dopravou, museli jsme ty cennější věci unést. 

Zbaštili jsme tedy něco salámu a sýru z papíru a pokračovali. Od Tomase 
přišlo několik nepříliš vtipných SMS, jestli jako chceme dnes dojet až do Brna ne-
bo někde přespat a dorazit to zítra. V Brně jsme byli raz dva a na Slovensko jsme 



 7

hodlali vstoupit v Hodoníně. Úzkostlivě jsem poslouchal ševelení vozu, protože 
kdyby se měl podělat hned v Čechách, bylo by to fakt trapné. 

 
V prosinci roku 1998 jsem se účastnil akce pořádané společností Člověk 

v tísni, jejímž cílem bylo dovézt do Kosova dva vozy V3S. Společnost vozy koupila 
jako vyřazené z armádních NZ a v pardubických kasárnách je nechala opravit a 
uvést do jízdyschopného stavu. Důležitou součástí úprav bylo také natření vozů i 
skříní na bílo (jejich podvozků samozřejmě na černo). Jednalo se o štábní vozy 
s pevnou nástavbou včetně kamínek s komínkem. Měli jsme je odvézt do Prištiny a 
tam je předat Organizaci Matka Tereza. Na konci roku 1998 byla situace v Kosovu 
již značně vyhrocená a Organizace Matky Terezy vlastně suplovala nefungující 
státní lékařskou péči v oblasti. 

Z Prahy jsme vyráželi hodně brzo ráno 17. prosince a to Nissanem Patrol 
4x4, který nás měl doprovázet a pak také z Prištiny odvézt zpět domů. Z Pardubic, 
kde jsme vozy převzali, jsme pokračovali do Kamenice nad Lipou, kde se nakládaly 
přikrývky. Vezli jsme je víceméně jen za účelem zamaskování základního cílu akce. 
Následoval Pelhřimov, kde se měl náklad přikrývek proclít. Na tamní celnici se vy-
skytl pozoruhodný problém: v jakýchsi papírech bylo napsáno, že náklad na kaž-
dém vozu bude zapečetěn třemi plombami, což vyplnila nějaká chytrá hlava kdesi 
od stolu jen tak „pro jistotu“. Jenže na dveře vzadu na štábáku stačila pochopitel-
ně plomba jedna a žádnými dalšími vchody se do úložného prostoru vlézt nedalo, 
takže, abychom učinili byrokracii zadost, museli jsme zaplombovat i prázdnou kra-
bici na nářadí a vnější dvířka do kamen. Inu pokračovali jsme do Hodonína. 

Jedna z vejtřasek měla spínač zapalování vyřešen tak bystře, že se sám 
nevracel do původní polohy a po zažehnutí motoru bylo nutno jej vypnout, stejně 
jako zhasínáte v koupelně. Tak se stalo, že při častém popojíždění ve frontě před 
celnicí kdosi opomněl inkriminovaný spínač vypnout a startér vozu shořel. Uvádění 
motoru v chod se tak stalo zábavou pro široké pole přihlížejících řidičů. Nejprve 
jsme museli vejtřasky vyměnit, protože nestartovala ta první, pak si nechali vždy 
poodjet náklaďák před sebou a tu druhou ve frontě roztahovali. 

Okolo fronty jezdili policajti a do noční mrazivé nehybné a smogem nasy-
cené hodonínské noci řvali z tlampače: „Chlapí, vypněte si té motoré...!!“ No prá-
vě. Vejtřaska měla nastaven ruční plyn pro jistotu na trochu vyšší obrátky, hlavně 
aby nám nechcípla. To se sice stejně ještě několikrát stalo, ale když jsme policaj-
tům vysvětlili, že s těmito vozy, jež byly vyrobeny v roce 1957, hodláme po vlastní 
ose dojet v této přívětivé roční době do Prištiny, neptali se už vůbec na nic a ne-
chali nás dýmat podle libosti. 

Druhý vůz naopak už někde na Vysočině cestou z Pelhřimova přestal brz-
dit. Z kopce jsme jezdili tak, že já řídil auto vpředu a hlídal jsem si vejtřasku vzadu, 
aby jela právě tak dva metry za mnou. Vzduch jí stačil jen na jedno sešlápnutí a 
naprosté zastavení – pokud by se to ale nepovedlo, měla to opřít do mě. Necestova-
lo se tak zrovna nejlépe, takže když jsme konečně najeli na naprosto namrzlé silni-
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ce v kopcích před Trnavou, rozstříhali mi chlapci nemilosrdně zánovní pracovní 
rukavice a z jejich kožených částí nadělali luxusní těsnící kroužky a celý vzducho-
vod rozebrali a utěsnili. 

Pokračovali jsme do Medveďova a Gyoru a pak přes Maďarsko na jih a 
do Srbska, ale k tomu se vrátím později. 

Při čekání v mrazu ve frontě náklaďáků dýmajících v hodonínských uli-
cích a hlavně poté, co jsem zažil své první odbavení na hranicích s nákladním vo-
zem, jsem vytvořil hypotézu, že Balkán začíná právě zde. Když jsem si ale později 
promítal, jak jsme to vlastně dojeli z Pelhřimova do Hodonína a co se odehrálo na 
celnici v Pelhřimově, vyřkl jsem hypotézu číslo dvě, totiž že Balkán začíná už 
v Pelhřimově. 

 
Odbavení proběhlo hladce. Na otázku, kam jedeme, jsme odpovídali že do 

Rumunska, protože to jednak byla pravda a zároveň jsme tím stačili vzbudit tako-
vou míru zájmu, že nebylo potřeba snažit se jmenovat nějaké další plánované ze-
mě. Čeští policisté nám nedali razítka; oni to skoro nikdy nedělají. Po chvíli jsem si 
uvědomil, že to byla chyba, protože na smlouvě o pojištění se praví, že nám platí 
30 dní od výjezdu z republiky, kterýžto je zapotřebí mít pro případnou pojistnou 
událost nějak zdokumentovaný. Protože letenka a lístek na parník nepřicházely 
v úvahu, měli jsme si nechat orazit pasy. No škoda, ale podařilo se mi na to na ná-
sledující měsíc úspěšně zapomenout. Stejně jako v prosinci 1998 jsme projeli Tr-
navou, ale nepokračovali jsme pak do Medveďova, ale přes Galantu a Nové zámky 
do Komárna. Zde jsme se poprvé potkali s Dunajem, což jsme ostatně následně 
učinili ještě několikrát a byl to tak další jednotící prvek linoucí se naší cestou. 

 
Hranice ze Slovenska do Maďarska jsem v Komárně už jednou přecházel. 

Bylo to v roce 1987 a nebylo to po silnici. Nepamatuji se už mnoho, bylo mi tehdy 
deset let, a účastnil jsme se splouvání Dunaje. Na ohromné Matyldě postavené 
z šesti tlustých různě dlouhých a dvou tenkých válců vedle sebe a dalších dvou ten-
kých na bortech jsme tehdy pluli z Bratislavy do Budapeště. Dunaj tvoří hranici 
většinu cesty, ale v jistou chvíli jsme se museli odbavit z jedné země do druhé. Do 
Komárna jsme tak vlastně mohli plout jen při levém břehu a tábořit jen tamtéž, na-
opak po projetí pod komárenským mostem jen na pravém. A právě pod Komárnem 
nám dělala dusno slovenská policejní hlídka na rychlém motorovém člunu, která se 
nám snažila naznačit, že se nebezpečně přibližujeme maďarskému břehu a my na 
ní řvali, že právě už jsme v Maďarsku a tudíž nemůžeme k nim, jak si přáli. 

Jinak jsme se naučili lodní signály a pečlivě jsme houkali jednou nebo 
dvakrát podle toho, jestli se s protijedoucí lodí chceme minout zleva nebo zprava. 
Na Matyldě nás bylo jedenáct dětí a sedm dospělých, takže houkací síla byla znač-
ná. 

Tato vsuvka neaspiruje na to, aby vymezila hranice Balkánu, a nebudu se 
ani tvářit, že jsem tehdy na něco objevného přišel. Nepřišel. Ale později jsem svá 
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přírodovědná a geografická pozorování z plavby po veliké řece zpracoval 
v gymnaziální seminární práci do hodin zeměpisu. Odtehdy si pamatuji, že 
v ramenech Dunaje žije spousta krásného ptactva. I k tomu se dostaneme. 

 
V řízení jsme se střídali průběžně a když jsme začali bloudit na pravém 

břehu Dunaje, navigoval jsem asi zrovna já. Ale Tatu i Tatabanyu jsme našli, i 
když né asi standardní silnicí a pokračovali jsme na Budapešť. Nechtěli jsme se v 
ní zastavovat – jednak byl večer, ale hlavně jsme chtěli něco urazit a mít tak trochu 
svižnější nástup. První zemí, kde jsme se hodlali zaseknout, bylo Rumunsko; dnes-
ka to byl opravdu jen technický přejezd. 

Jeli jsme po staré silnici vedle dálnice, protože ta se platí, ale před objez-
dem okolo Budapešti jsme na ní najeli a kousek to riskli. Našli jsme sjezd na starou 
silnici na Seged (což se mi předtím ještě nikdy nepodařilo, byť jsem tu jel mnoho-
krát) a po třiceti kilometrech se rozhodli, že to zabodneme. Šeřilo se už a poslali 
jsme to doprava na polní cestu vedoucí přes pás neobdělané půdy do kukuřice. Ná-
sledovalo nějaké stavení, pak se cesta stočila doprava rovnoběžně se silnicí a pak 
opět kolmo k ní. Vrátili jsme se tak na místo, kudy jsme před chvílí projížděli a 
rozhodli se, že budeme spát na bodlákové louce u cesty od silnice odděleni neprů-
hledným remízkem. 

Poprvé jsme tak uvedli vůz do spací úpravy a ulehli. Spal jsem s hlavou u 
volantu – nejprve před ním, ale protože mi nějak neseděla délka vymezeného pro-
storu, nacpal jsem si jí pod volant a ten mi sahal právě na krk. Ležel jsem na zá-
dech a nemohl jsem se otočit, protože v jakékoli jiné pozici se mi krk pod spodní 
okraj volantu již nevešel. Bára ležela vedle mě a evidentně ji můj zápas 
s nadbytečnou součástkou dobře bavil. Byla to první a poslední noc, kdy jsme spali 
takto, následně jsme to drobně přeorganizovali. 

Bylo lepkavé vedro. Když se zavřela okýnka, nedalo se skoro dýchat a 
když se otevřela, přilétlo k nám na večerní návštěvu hejno saníchtivých komárů. 
Celý den jsme jeli s otevřenými okýnky a tak byl pot na našich tělech pokryt ještě 
vrstvou jemného prachu zvířeného ze silnice. Dvousložkový humus, jak říká Ha-
nys. To jsme si ještě neuvědomili, že tento speciální druh zašpinění nás bude pro-
vázet dalších několik týdnů. 

 
Čtvrtek 4. července, druhý den. Vzbudili jsme se brzo a podle očekávání 

jsme asi celou noc nikomu nevadili. Nacpali jsme do sebe jakési lepkavé potraviny, 
snad sýr a chleba, a hned pokračovali dál. Po silnici číslo 5 jsme dojeli do Segedu, 
kterému jsme také nevěnovali pozornost, a pokračovali dál do Nadlaku na hranice 
s Rumunskem. V Segedu je pozoruhodná jen cedulka „Bukurešť 641“, což je uka-
zatel s nejvyšší cifrou, jaký v Evropě znám (když tedy vynechám ceduli v Pacově 
„New York 7136“). V posledních třech letech jsem autem projel tuto cestu z Čech 
do Rumunska sedmkrát tam a sedmkrát zpátky, takže jsem se pohyboval po důvěr-
ně známém terénu. Měl-li bych počítat všechny automobilové přejezdy Maďarska, 
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jednalo se celkem o deset cest, tedy jsem jím projížděl po jednadvacáté. To říkám 
hlavně proto, že mě tato země nezaujala ani tentokrát. Ovšem předešlé cesty se 
odehrávaly převážně v noci, kdy je v Maďarsku vždy mlha, případně prší či sněží, 
to podle roční doby. Mlha je ovšem vždycky, bez ohledu na roční dobu. 

 
V prosinci roku 2000 jsme cestovali přes Maďarsko dokonce ve stejné se-

stavě, totiž já s Bárou. Tehdy jsme jeli do Daruvaru v Chorvatsku pro české učite-
le, kteří tam od září učili na tamní škole. V Daruvaru je početná česká komunita a 
ministerstvo nějak podporovalo projekt, kdy čeští učitelé jezdili učit české děti do 
české školy v českém Daruvaru. V září jsem je tam učitele naopak vezl a to 
s Tomášem. Tehdy jsme jeli vozem Mitsubishi Pajero přes Maďarsko za klasických 
výše popsaných podmínek, ovšem v prosinci s Bárou jsme jeli přes den, v Daruvaru 
přespali a druhý den se vraceli. Jedna z těch cest proběhla dokonce za slušného 
počasí, takže jsme i viděli Balaton a ten jeden kopec u něho. Cestovali jsme luxusní 
Mazdou 323, dvoulitrovým dieslákem, který si to hučel 150 km/h aniž bychom si 
toho všimli. Tehdy jsem viděl asi to nejdivočejší, co se v Maďarsku vidět dá, 
v Sumegu stojí dokonce něco jako hrad, ale přesto si nemůžu pomoci – je to země, 
jejíž reliéf člověka může vzrušit maximálně díky dobře viditelnému zakřivení země-
koule. 

Byla to ostatně naše první společná cesta, tehdy jsme se s Bárou znali ne-
celé čtyři týdny. Můžeme tak třeba tvrdit, že naše nynější putování okolo Balkánu 
vlastně začalo tehdy v chorvatsko-českém Daruvaru, když nás Vlado napřed opil a 
pak ubytoval v jednom ze svých pokojů. Pečlivě nám ustlal dvě postýlky. No aspoň 
jsme mu ušetřili povlečení. 

 
Maďaři nás propustili vcelku rychle, ale na rumunské straně se to vleklo a 

navíc zavřeli jednu budku, takže celý jeden pruh fronty aut se začal cpát do vedlej-
šího pruhu, na jehož konci jsme stáli pochopitelně my a tudíž jsme postupovali ješ-
tě pomaleji než třetí pruh vedle nás. Bára mě sice nabádala, abych dominovým 
efektem posunul celou situaci právě i do tohoto pruhu, ale nakonec co, jsme tu na 
prázdninách, tak kam ten spěch. Neuplynuly ani tři hodiny a pohodlně jsme vjeli 
do Rumunska. 

Padesát kilometrů do Aradu jsme ujeli raz dva. Arad měl být naší první 
zastávkou. Po obhlídce města z vozu jsme zaparkovali na téměř prázdném parko-
višti před jakýmsi luxusním hotelem mezi mercedesy a bavoráky a vyrazili do city. 
Vyměnili jsme peníze a hned si za ně koupili zmrzlinu a něco k pití. V Aradu není 
k vidění téměř nic, velký kostel a hlavní ulice, pak divadlo a to je fakt všechno. 
Sfoukli jsme to za hodinu a vydali se do Temešváru. 

 
Arad jsem navštívil před třemi lety v roce 1999, kdy jsme zde 11. srpna 

pozorovali zatmění Slunce. Tehdy zde končilo naše putování Rumunskem, jak o tom 
pojednává příslušný deníček. Už tehdy jsem zjistil, že ve městě není nic mimořád-
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ného, ale zaujaly mě zdejší tramvaje. Totiž zdejší; v tom je právě to kouzlo – tram-
vaje, které brázdí ulice Aradu, někdy snad i po kolejích, jsou posbírané z různých 
koutů Evropy a skví se na nich původní reklamy. Převažují německé, ale o reklamy 
ani tolik nejde. Tím, že je každá tramvaj odjinud a z jiné doby (převážně vzdáleněj-
ší doby), je logicky i každá jiná, což dodává městu zvláštní muzeální ráz – já osob-
ně mám pořád na co koukat, protože vláčky i tramvajky jsem měl vždycky rád. Na-
víc centrální ulice je pojatá velkoryse a tak okolo tramvajového pásu jsou po každé 
straně ještě stromy a travička a teprve pak následují ulice a široké chodníky. Takže 
není vlastně úplně pravda, že Arad za nic nestojí. Navíc v něm měli to zatmění... 

K městu se vztahuje ještě jedna moje výrazná vzpomínka. Naposledy jsem 
jím projížděl 11. září 2001. Vracel jsem se sám fiatem Ducato z Banátu, protože li-
di, které jsem měl vést do Čech, jsem nenašel. Před Aradem mi přišla trochu zma-
tená SMS od Tomase o tom, co se stalo v New Yorku. Jen že narazila letadla do 
Twins, nikdo tehdy nevěděl, o co šlo. U Shellky na kraji Aradu jsem bral naftu a 
zůstal jsem tam jako omráčený civět na přímý přenos CNN. V Rumunsku bylo již 
pozdní odpoledne; v reálném čase jsem sledoval, jak se jedna z věží zřítila. O 50 
kilometrů dál v Ndlaku jsem zajel za paní Laurincovou. Měl jsem se zde trochu 
prospat před cestou do Prahy, ale místo toho jsem opět sledoval televizi. Nevadilo, 
že šla rumunsky, to, co jsem viděl, nepotřebovalo komentář. 

 
Cestou do Temešváru, asi na půl cesty od Aradu, leží vesnice Vinga. 

Kromě čerpací stanice s úžasným názvem Šeherezáda je zde k vidění ještě ohrom-
ný gotický kostel. Vždy, když jsem dříve Vingou projížděl, jsem se divil jeho roz-
měrům, které naprosto neodpovídaly rozměrům malé vesničky okolo. Nikdy jsem 
však neměl čas se tu stavit. Dnes jsme se tedy rozhodli, že záhadu odhalíme. Od-
bočili jsme ze silnice na prašanku, projeli vesnicí a zastavili před parkem, který 
kostel obklopoval. Není to samozřejmě gotická stavba. Vesnice je bulharská, což 
jsme sice věděli, a nevěděli jsme, že místní Bulhaři si tento kostel postavili na za-
čátku 20. století jen jakoby gotický. Nečekejte ale nic ve stylu novogotiky, je to 
zkátka trochu upatlaná napodobenina. Ale silueta vypadá zdálky výborně. 

 
Benzínová a naftová čerpací stanice Šeherezáda hraje v mém životě též 

důležitou roli. Poprvé jsem se tu zastavoval s Mílou, když jsme v září roku 1999 
cestovali závodním vozem LIAZ do Kosova. Tehdy jsem se rozhodl nabrat tu plné 
nádrže, což představovalo několik set litrů nafty. U benzínek v té době nebylo nic 
jako ceníky, takže člověk smlouval. Ale zde to bylo na úrovni. Vstoupil jsem do lu-
xusní kanceláře, kde mi byla okamžitě nabídnuta židle. Přednesl jsem svůj odhad, 
kolik nafty se nám do nádrží vejde, šéf pumpy se zatvářil zadumaně, že to jako bude 
dobrý kšeft a napsal na papírek něco ve smyslu ceny v jakési nezřetelné měně. Také 
jsem se zatvářil, že jako jistě uděláme dobrý obchod a položil jsem otázku, v jaké 
měně můžu zaplatit. Šéf se zatvářil že celkem v jakékoli, nicméně neměl jsem nic ji-
ného než marky, což jsem mu též naznačil. Pochopil to a opět mi přistrčil papírek 
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s cenou. V lei. Úloha totiž nespočívala jen ve smlouvání za cenu nafty, ale následně 
také ve smlouvání o kurs lei k marce. 

Čas plynul pokojně a my si podávali papírky, na kterých se kupily nejrůz-
nější čísla oledně ceny, kursu, počtu litrů, celkové ceny v markách, zaokrouhlení a 
z toho vyplývající změna kursu a tak. Po čtvrt hodině už to Mílovi stálo za to, že vy-
lezl z auta a šel zkontrolovat, jestli si mě ještě neupekli k večeři. Naznačil jsem mu, 
že jednání pokročilo a že může jít pomalu odmontovávat víčka od nádrží. 

Po načerpání jsem byl dotázán, chci-li kvitanci, což jsem chtěl. Ovšem ja-
ko nezkušeného si mě šéf pumpy podal otázkou, na kolik a čeho má být vystavena. 
Zkusil jsem schválně, co snese. Dokázal blafovat víc než já. Kvitance tak zněla na 
neuvěřitelnou sumu nafty hodnou nádrže zámořského parníku. Už tehdy jsem věděl, 
že vyúčtovat takovouto akci České katolické charitě, pod jejíž záštitou se cesta ko-
nala, nebude maličkost. Umyli nám ještě okna a vyleštili všech dvanáct světel, tak 
dobrý jsme tehdy udělali obchod. 

U Šeherezády jsme se pak stavovali i v srpnu o rok později, když jsem 
s Tomášem cestoval Fordem Transitem do českých vesnic. Tentokrát to proběhlo 
už vcelku evropsky, u benzínky přibyl stojan s cenou paliva. 

Ovšem v listopadu o dva měsíce později, jsme zde cestou do Čech dokázali 
nabrat do Mitsubisha Pajera plnou nádrž něčeho, na co auto vůbec nejelo. Vrčelo 
jen když byl plyn sešlápnutý až na podlahu a po uvolnění pedálu okamžitě chcípa-
lo. Když pak v Nadlaku Jožka vůz slyšel, ptal se, co jsme provedli s motorem. Po 
naší odpovědi, že jsme vzali naftu u Šeherezády, se jen bezmocně chytil za hlavu. 
Od té doby jsem Vingou vždy jen projížděl a u Šeherezády se nezastavoval. 

 
V Temešváru jsem se stavoval jen jednou v noci, když jsem zde někoho 

vyhazoval z auta – jindy jsem ho objížděl a nikdy jsem se po něm neprošel. Prů-
vodce říkal, že ale je o co stát, takže jsme se hodlali porozhlédnout i zde. Auto 
jsme nechali stát opět před jakýmsi hotelem na hlídaném parkovišti, které nikdo 
nehlídal, ale naštěstí za to ani nic nechtěl. Temešvár, na rozdíl od Aradu, skutečně 
disponuje něčím jako centrum – lze zde projít od jednoho starého náměstí (Piaţa 
Unirii) na druhé (Piaţa Libertaţii) a přitom shlédnout parádní domečky a kostelíč-
ky. Na Piaţa Unirii je pravoslavný i římskokatolický. V Temešváru padlo během 
revoluce hodně lidí a po městě jsou rozesety pomníčky jednotlivcům i obětem 
obecně. Na Piaţa Victoriei jsme si prohlédli ještě ohromnou pravoslavnou Metro-
politní katedrálu, postavenou ovšem také až mezi léty 1936 a 1946. Ale je fakt pa-
rádní a vypadá hodně staře. Asi je to tou naprostou tmou vevnitř. 

Při odjezdu jsme chvíli bloudili po předměstích, protože cedule s názvy 
měst se zde nevyskytují a objezd, po kterém jezdím standardně, jsme z centra ne-
mohli najít. Ale aspoň jsme nabrali benzín. Chlapík od pumpy nám poskytl něja-
kou nezřetelnou informaci kudy dál a nakonec jsme se z města dostali. 

Bylo již pozdní odpoledne a pokračovali jsme do Moraviţe, kde jsme od-
bočili na Oraviţu. V Oraviţi jsme ovšem nepokračovali doprava k Dunaji, ale rovně 
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směrem na Aninu a Bozovici. Touto cestou jsem jel v listopadu 2000 (jak jsme 
tehdy nabrali u Šeherezády naftu, co to na ní nejelo) a stejně jako tehdy jsme se i 
dnes chtěli dostat do Rovenska ze severu. Vynechali jsme zkratku, kterou lze 
z Bozovici dorazit do Dalboşetu po mnohem horší cestě, a bez problémů jsme našli 
i odbočku na Rovensko. Jen jsem si myslel, že zde dříve na stromě visela cedulka 
„Ravensca 14 km“, kterou jsme teď nenašli, ale hned na začátku zpevněné cesty 
nahoru stojí žlutý patníček, kde se člověk dozví totéž. 

 
České vesnice jsem poprvé navštívil v červnu roku 1996. Tehdy jsem se 

účastnil školy v přírodě Prvního obnoveného reálného gymnázia, které jsem měl tu 
čest navštěvovat. Jezdili jsme týden autobusem po Rumunsku a mimo jiné jsme též 
zavítali právě na Rovensko. Nevyjeli jsme ovšem až do vesnice, to by autobusem 
ani nešlo – tábořili jsme asi hodinu chůze pod ní. 

Do vesnice jsme se trousili v malých skupinkách, abychom domácí moc 
nepoplašili a stihli se rozptýlit – bylo nás okolo třiceti a to není vhodný počet na 
návštěvu jedné domácnosti. Shodou okolností se ten den hrálo finále fotbalového 
mistrovství, ve kterém též nějak figurovali čeští sporotovci, takže návštěva vrcholila 
v místní hospůdce, kde kromě nás a celé mužské části vesnice sledovali fotbal snad 
i veverky a šnečci. Za nás se pařby samozřejmě účastnila i děvčata, ale místním 
zvykem je, že dámy do hospody nechodí. V praxi to vypadá tak, že postávají na 
návsi a uvnitř hospody je tak jejich hovor slyšet právě s přijatelnou intenzitou. Ná-
ves na Rovensku je trojhranná a její strany tvoří kostel, škola a zmiňovaná hospo-
da, jež slouží zároveň jako obchod. 

Podruhé jsem na Rovensko zavítal o více než tři roky později – v listopadu 
1999. Od té doby se mnoho změnilo – ve vesnici přibylo několik televizorů a stále 
více lidí opouštělo své usedlosti a vracelo se do Čech. Tehdy jsme tam byli na po-
svícení. Hrálo a tancovalo se tři dni a tři noci a nejeden z nás to odnesl žaludeční 
nevolností. Tehdy jsem si také udělal výlet do okolí – s Hanysem jsme se ve skuteč-
ně listopadovém počasí byli jedno odpoledne projít asi dvě hodinky směrem na 
Gernic – pozorování krásy okolních hor byl zastírací manévr pro vystřízlivění. 

Když jsem se večer opět po jakémsi tanci stáhl ze společenské místnosti 
zpět do školy, kde jsme v jedné třídě spali, a ptal jsem se, kudy na záchod, dostal 
jsem odpověď, že zde se chodí tzv. na prase. Zkrátka dozadu na dvůr a tam někam 
k prasátku. Ovšem neřekli mi, že na konci chodby jsou schody a že dvůr je o patro 
níž. Důvěřivě jsem se tam vydal. Nespadl jsem ovšem volným pádem, nýbrž jsem se 
pečlivě omlátil o betonové zbytky schodiště. 

Výprava tehdy vůbec dopadla parádně. Jeden kamarád zase spadl na 
návsi do výpustě a velmi ošklivě si rozsekal koleno. To jsem hodil svojí příruční lé-
kárničku do placu podruhé, ovšem když se pak Pavel s Jelenou vraceli shora od 
Holečků, vzali to zkratkou a spadli z metrové zídky, lékárnička už jim nepomohla. 
Jelena nemohla chodit a ohýbat kotník a Pavel si nejspíš zlomil kliční kost. Ve 
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Volkswagenu Transporteru s naším lazaretem seděl cestou zpět ještě strýček, kte-
rému bylo stále blbě a neustále vyhrožoval zvracením. I to byl povedený výlet. 

Rovensko jsem pak navštívil ještě třikrát: v listopadu 2000 jsme sem 
s Tomasem přivezli při již zmiňované cestě čerpadlo k vodovodu a v lednu a červnu 
následujícího roku jsem přivážel a odvážel učitele, kteří tu pracovali v místní škole. 

Pro představu, jak taková cesta s učiteli vypadá, připojuji výňatek ze 
zprávy, kterou jsem stvořil po cestě v lednu 2001: „Kromě standardních zavazadel 
typu oblečení, jídlo a pití se vezlo zejména množství knih zabalených v několika 
banánových krabicích (manipulace pouze pro dvě osoby), magnetofony, kazety, vi-
deo, elektrický přímotop, plyšový medvěd a hroch – oba v životní velikosti, otep 
roští na košíky, šest párů běžeckých a sjezdových lyží, dvě zelené plechové školní 
tabule, dvě autosedačky na spratky, kalendáře, papíry popsané i čisté, vánoční 
dárky od všech pro všechny a několik dalších drobností; původně bylo materiálu 
tolik, že se jím naplnila dvě auta – to druhé, s množstvím vyřazených méně pod-
statných věcí však pojede do Rumunska za měsíc. Zpět se vezlo nákladu relativně 
málo, zato byl však nebezpečný – vajíčka a další výbušniny natropily dost škody, to 
vše zlikvidováno vysavačem, děkujeme firmě Aral.” 

 
Po osmé večerní jsme tak vyjeli nahoru do vesnice a začali se shánět po 

bydlení. Zašel jsem nejprve k Holečkům, kteří však na Rovensku již nežijí, neb se 
odstěhovali do Čech. Cestou k nim si mě však všiml jakýsi mladík, který vcelku 
rychle zařídil, že můžeme spát u jeho bratra. Nechával jsem věcem volný průběh, 
protože bylo jasné, že špatně to dopadnout nemůže. 

Události nabraly rychlejší spád, než jsem čekal, takže dvacet minut po pří-
jezdu do vesnice už jsme parkovali vůz za dřevěná vrata na dvorek u Špiců. Dostali 
jsme k dispozici dvě místnosti s jednou ohromnou a duhou menší postýlkou. Peři-
ny jsme odmítli, neb jsme měli spacáky, a protože hostitelé tvrdošíjně odmítali, že 
si za nocleh cokoli vezmou, nechtěli jsme jim ještě přidělávat starosti 
s povlečením. Jednalo se o stavení, ve kterém jistý čas bydlela paní učitelka Lenka, 
než se přestěhovala na druhý konec vesnice. Lenku jsem sem také dříve vezl a od-
vážel zpět do Čech, takže stavení jsem znal. 

Nešla elektřina, tímpádem ani netekla voda. Před několika lety byl na Ro-
vensku postaven vodovod, který není zaveden do každé chalupy, ale po vesnici 
jsou kohoutky rozmístěny tak, že to k nim mají všichni relativně blízko. Vodu do 
systému honí čerpadla, z nichž jedno jsem měl tu čest sem přivézt před dvěma lety. 
Pan domácí se nabídl, že dojde pro vodu ke studni u školy, abychom se mohli 
umýt. Zbrzdil jsem ho, ale nakonec tam stejně došel. Večeře prý bude tak za půl 
hodiny. 

Rozhodli jsme se tedy pro večerní procházku vesnicí. Ukázal jsem Báře 
školu, kostel a hospodu, což nakonec není potřeba ukazovat, protože to každý vidí 
sám. Prošli jsme až na konec vsi, kudy vede cesta dál na Gernic. Cestou zpět jsem 
si chtěl vytáhnout vodu ze studny, ale nedařilo se – myslel jsem, že se to někde za-
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seklo, ale studna je pořádně hluboká; zakrátko se objevil chlapec, který mi kýbl vy-
táhl a mohli jsme se tak konečně umýt. Ptal jsem se ho na čerpadla – když jde cu-
rent, jak pravil, tak prý chodí dobře. Tak paráda, aspoň jsme to sem nevezli zby-
tečně. U studny se objevil ještě další člověk – cyklista, který je tu na výletě 
s Kudrnovci a také asi nikoli poprvé. Prohodili jsme několik slov o tom, jaké je to 
tu krásné a rozešli se do svých domečků. 

 
V říjnu roku 1996 vyšla v PORGazeenu reportáž o škole na Rovensku, kte-

rou jsme navštívili při zmiňované škole v přírodě v červnu téhož roku. PORGazeen 
je časopis, který jsme od roku 1994 vydávali se spolužáky na gymnáziu. Vycházelo 
pět čísel za školní rok a tímto 11. vydáním jsme tak zahajovali třetí akademický rok 
existence časopisu. Se sporadickými výkyvy vychází PORGazeen dodnes. 

(Článek jsem psal ve 20. století a proto jsou odkazy na „minulé“ a „toto“ 
století vztaženy právě ke století 20. – pro jistotu jsem to však ještě označil 
v závorkách – samotnému mi to kolikrát není jasné.) 

 
Česká škola v Rovensku 
Tato reportáž vznikla během návštěvy české vesnice Rovensko v rumun-

ských horách v rámci akce BOJOP II (BOJ O Přežití, pozn. red.). Ti, kteří přežili, 
mohou jistě vypravovat i další nevšední zážitky, jež nás u našich krajanů potkaly. 

 
Pravdivá pohádka o Banátu 
Banát je tradiční název území na jihu Rumunska. Od  počátku druhého ti-

síciletí do 16. století byl markou Uherského království, poté součástí Osmanské ří-
še a po roce 1718 rakouskou hraniční provincií. Roku 1867 se stal součástí Zali-
tavska. Po I. světové válce připadla jeho největší část Rumunsku, menší pak 
Jugoslávii a  Maďarsku. 

Ve dvacátých letech minulého (19.) století přišli do těchto míst první čeští 
kolonisté, kteří uvěřili slibovaným přídělům půdy, nižším daním, osvobození od vo-
jenské povinnosti a dalším výhodám. Jejich představy se však nenaplnily a kolonis-
té byli nuceni osídlit pralesem porostlé Almášské hory. Založili zde první osady – 
Svatou Alžbětu a Svatou Helenu. 

O deset let později připluly po Dunaji již větší skupiny českých vystěho-
valců, kteří daleko od sebe založili další vesnice. Po několik desetiletí obdělávali 
panenskou krajinu, ve které se pak již usídlili natrvalo, obklopeni řídkým rumun-
ským, srbským, německým a maďarským osídlením. 

Z původních deseti kolonií najdete v Banátu nyní již jen šest českých ves-
nic čítajících okolo tří tisíc obyvatel, neboť mnoho krajanů se během tohoto (20.) 
století vystěhovalo do sousedních států, někteří i zpět k nám. Jednou z těchto osad 
je i Rovensko (Ravensca). 
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Stejně jako ve zbylých pěti vesnicích, i zde funguje základní škola, jejíž je-
diný učitel, pan Václav Holeček, byl velmi laskav a poskytl jednomu z reportérů 
PORGazeenu možnost blíže poznat všední starosti této malé jednotřídky. 

Po několika reportážích z pražských gymnasií se nyní můžete přenést ně-
kam do minulého století (19.). Představit si, že vaše maminka tráví celý den na 
horských políčkách a tatínek se věnuje některému z tradičních českých řemesel ja-
ko třeba kovářství, tesařství a kolářství, či dojíždí za prací do dalekých měst. A vy, 
jen co se naučíte chodit, rodičům v jejich namáhavé práci pomáháte - a kromě to-
ho samozřejmě chodíte do školy. 

 
Romantická prostota 
V Rovensku mohou české děti navštěvovat jen první až čtvrtou třídu, pátou 

až osmou mají jen ve třech vesnicích, do kterých mohou děti po dokončení prvního 
stupně ve své rodné vesnici dojíždět. Nutno však dodat, že čtvrtou třídou pro větši-
nu dětí v Rovensku vzdělávací proces končí. V jedné osadě funguje však škola jen v 
rumunštině, což přispívá k celkovému porumunšťování našich krajanů. 

Při své návštěvě jsme měli možnost vidět třídu, kam během školního roku 
dochází jen několik žáků a jejich již zmíněný pan učitel. Na stěnách zde visí mapa 
Československa a Rumunska. Do obou jsou umně vpracovány politické změny, k 
nimž během jejich existence došlo. 

Nechybí zde přehledně zpracovaná ukázková abeceda, modely různých 
geometrických těles, slabikáře, krásná černá tabule a samozřejmě maličké lavice s 
maličkými židličkami. Jako doplněk skutečně praktických pomůcek, které bychom 
snad ani nedovedli používat, zde stojí knihovna, jež je plně závislá na darech od 
občas sem zabloudivších krajanů. 

Výkřikem nejmodernější techniky je barevná televize a video, které jakožto 
novinka stále ještě budí velkou pozornost především u menších žáků. V starobyle 
zařízené dřevěné místnosti působí oba předměty dosti nevkusně. 

Odpoledne svolal pan učitel své svěřence na promítání české pohádky – 
téměř celá výprava z Čech se dívala také. Soustředěnost dětí při sledování videa 
byla úžasná, možná to bylo přece jen onou zvláštní češtinou, kterou slyšeli též z na-
šich úst. V Rovensku se skutečně mluví velmi zachovalou staročeštinou – děti jsou 
však téměř bilingvní a po pohádce vyběhly s rumunsko-českými výkřiky hrát si na 
náves. 

Škola by se takto mohla jevit jako naprosto idylická ukázka starých čes-
kých tradic, avšak pan učitel nevidí vše tak růžově. 

Především se bojí, co bude s dětmi, až je již nebude moci učit, jelikož se-
hnat učitele, který by dokázal to, co on, je jen nemožným přáním. Dětí navíc rok od 
roku ubývá, jelikož ty starší odcházejí buďto do práce nebo do internátů ve měs-
tech a mnoho mladších se spolu se svými rodinami z Rovenska již odstěhovalo. 
Mladí pak nemají žádnou motivaci zakládat zde své rodiny, a tak dochází k postup-
nému vylidňování všech českých vesnic v Banátě. 
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Pan učitel se také obává i přímého porumunšťování, jelikož s přibývající 
technikou přestávají být vesnice tolik izolované a zvláště na menší děti velmi snad-
no působí vlivy okolí. Mohlo by se zdát, že je to vlastně v pořádku, ale při pohledu 
na překrásné hory, které byly vyrvány divoké přírodě a zušlechtěny českýma ruka-
ma, aniž by byly jakkoliv poškozeny, se jisté nostalgii neubráníte. 

Zapadlé vesničky v rumunském Banátu čeká asi neúprosný zánik, i když 
mnoho tamních starousedlíků si svůj život ani jinak než ve společnosti stád krav a 
ovcí nedovede představit. Bylo by škoda, kdybychom na Banát zapomněli. Naši 
krajané nám totiž mohou sloužit jako krásná ukázka toho, jak vypadá stará česká 
kultura poloviny minulého (19.) století, jelikož ta se v Rovensku od příchodu prv-
ních kolonistů změnila jen nepatrně. 

Petr Kolínský 
 
Večeře už byla na stole. Fazolová polívka, sýr, chleba, štáva z nějakého 

ovoce a mléko. Domácí dostali dva balíčky kávy a pro malé děcko i čokoládu. Byli 
jsme trochu utrmácení, ale stejně jsme si chvilku s paní domácí povídali. O počasí, 
o kravkách, o jídle, o tom, jak děti zlobí, prostě o všem důležitém. Ani jsme si ne-
stihli všimnout, kdy pustili proud, asi když jsme byli na procházce. Pršelo, takže 
jsme jen přeběhli okolo auta přes dvorek do svých dveří. V připraveném umyvadle 
jsme se celí vykoupali a šli spinkat. 

 
Pátek 5. července, třetí den. Trochu jsme vyspávali, ale kolem deváté jsem 

se vytrmácel na dvůr, protože močový měchýř o sobě dával vědět dosti odpudivě. 
Prozřel jsem vcelku rychle – na dvorku jsem totiž našel Bářinu kreditní kartu. Deš-
těm byla zamačkaná do písku a vypadala, že tam leží věčnost. Paní domácí mi 
s úsměvem sdělovala, že jí tam také viděla a že nevěděla, co to je, ale poznala, že 
to je jistě naše, a tak to tam nechala. Zahuhlal jsem něco o tom, že to naše je, ale že 
to není nic důležitého, že to my jako běžně takhle zaséváme kreditky do písku; 
zejména na Rovensku se jim daří vůbec nejlépe, ale je potřeba je zalívat, ještě že 
pršelo... 

Posnídali jsme ze zásob čerstvého jídal z domova a vydali se na výlet. 
Prošli jsme vesnicí a pokračovali po červené značce směrem na Bígr. Značky jsou 
tu stejné jako v Čechách – natahali je tu Kudrnovci. Měli jsme dokonce mapu Ba-
nátu, která vyšla za přispění Člověků v tísni ve spolupráci s nějakým nakladatel-
stvím ve stejném formátu, jako vycházejí turistické mapy Čech a Slovenska. Znač-
ky v ní jsou zakreslené, ale přesto, když jsme z cesty po chvíli sešli a nevšimli jsme 
si toho, nedokázali jsme se hned tak najít. 

Fotil jsem kopce okolo a později i vesničku naopak z těch kopců. Roven-
sko se vyznačuje tím, že leží na hřebeni, což je pro vesnici dosti netypická poloha 
obecně a dokonce i v tomto netypickém kraji jsou ostatní české vesnice umístěné 
poněkud střízlivěji v údolích, nebo alespoň né na samotném hřebínku. Tedy na Bí-
gru jsem nikdy nebyl, ale u ostatních to platí. 
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Bylo krásně a nikam jsme nespěchali. Došel nás stařeček se stádem kra-
vek. Chvíli jsme si povídali; ptal se, jak se nám tu líbí a tak, pak něco o dobytku a 
počasí a nakonec nás předběhl i s krávami. 

Plácli jsme sebou na louku na vrcholku jednoho kopečku, baštili tatranky 
a bylo nám dobře. V českých vesnicích zde v Banátu jsem byl po osmé, ale teprve 
nyní jsem si poprvé udělal čas na to pořádně si to tu užít. Je to zvláštní krajina, kte-
rá mi připadá pohádková. Rovensko leží asi v 900 metrech a nejvyšší kopec v okolí 
má asi 1200. Není to moc vysoko, ale přesto jsou to hory, to není vrchovina, žádná 
pahorkatina. Dáno je to zejména tím, že Dunaj, který teče nedaleko, má hladinu jen 
60 metrů nad mořem a tudíž je relativní rozdíl veliký. Z kopců zde neční ostré vr-
choly ani nelze vystopovat nějaké souvislejší hřbety. Je to změť více či méně ob-
lých hor bez orientačních bodů, protkaných spoustou cest, úvozů, sem tak poseka-
ná louka, jinde pastvina, po chvíli malé políčko s brambory či kukuřicí a pak zase 
jen nádherný smíšený les s hustým podrostem. Občas zahlédnete na protější stráni 
seník nebo pár krav. 

Dumali jsme nad tím, jestli značená cesta pokračovala spíš doleva nebo 
doprava od nás. Po asi hodině a půl chůze jsme vylezli na další kopeček, chvíli 
jsme se kochali a začali se vracet. Částečně stejně, ale pak jsme odbočili po jiné 
cestě a za chvíli narazili na značku. Potkali jsme stařenku, která kromě hovoru o 
všedních starostech dne začala postupně vyprávět i o tom, jak odsud lidé odcházejí 
do Čech a že zde nemá kdo pracovat. Mluvila velmi sugestivně a když jsme se s ní 
rozloučili, ještě dlouho jsme hovor s ní reflektovali. Né že by člověk došel 
k nějakému závěru, ale jsou to věci, nad kterými se doma opravdu nezamýšlím. Je 
to celé takové trochu smutné, ale zároveň tomu asi nejde zabránit – i v Čechách 
stále lidé odcházejí z vesnic do měst, trvá to už dvě stě let a tady je to pouze mar-
kantnější a rychlejší a vzdálenost a překračování hranic tomu dává neúprosný ná-
dech definitivnosti. Zvláštní. Já bych tedy rozhodně radši z města vypadl a bydlel 
na vesnici. Ale v rumunských horách asi ne, na to sem trochu srab. Ale nejde tu jen 
o vesnici a město, lidé odsud odcházejí hlavně proto, že chtějí do Čech. To je při-
rozené – fascinující je spíš to, že jim to tady tak dlouho vydrželo. Byli tu tak izolo-
vaní, že stále nepochybují o tom, že jsou Češi. Ale na druhou stranu jsem se tu po-
tkal s kluky, kteří navštěvují gymnázium v Temešváru a bydlí tam na internátě a 
česky už skoro nemluví. Mnozí opravdu odcházejí do měst tady v Rumunsku a po-
stupně zapadnou a porumunští se. 

Po druhé hodině jsme se dokodrcali zpět ke Špicům a rozloučili se. Bára 
vyfotila domeček s idylickou scénkou s povozem, vycouvali jsme ze dvora, ještě 
jednou se rozloučili a vydali se přes náves okolo školy na cestu k Dunaji. 

 
Cesta z Rovenska dolů do vesničky Lubcova je podstatně horší, než cesta 

na sever. Je dlouhá 17 km, není zpevněná a bývají v ní vyjeté hluboké koleje. Popr-
vé jsem tudy projížděl Volkswagenem Transporterem na posvícení zmiňované 
v poslední vsuvce – tehdy dostalo auto hodně zahulit a pamatuji se, že jsem se dost 



 19

bál. Cesta je ve své horní části trochu exponovaná a má velké převýšení – při blá-
tivém počasí to není nic moc. 

Poté jsme tudy sjížděli, když jsme napřed ze severu vytáhli na Rovensko již 
zmiňované čerpadlo. Jeli jsme Pajerem a připnutý jsme měli skříňový přívěs 
s nájezdovou brzdou, jež nefungovala. Kromě vlastního čerpadla jsme vezli ještě 
asi 200 metrů rour k němu, ovšem né všechny se vešly do přívěsu, takže jsme je mě-
li přivázané i na něm. Nevěřil jsem tomu, že nás Maďaři pustí na své území, ale 
několik papírů z ministerstva to zahladilo. Kromě této záležitosti v a na přívěsu 
jsme měli ještě plné auto několika radiátorů a instalatérských potřeb k jejich uve-
dení do provozu. To bylo potřeba dopravit do školy v Gernicu, kam lze dojet pouze 
od Dunaje. Z prázdným přívěsem jsme proto sjížděli do Lubcovy, abychom o kus 
dál absolvovali něco podobného opět nahoru na Gernic. 

V lednu 2001 jsme dokoce vyjeli a opět sjeli tuto cestu mikrobusem – roz-
váželi jsme učitele na Gernic, Rovensko a na Eibentál. Původně jsme na Rovensko 
jet neměli – byla zima a nikdo nepředpokládal, že by to šlo vyjet. Domluveno bylo, 
že patřičné lidi vyložíme a jiné naložíme právě dole u Dunaje v Lubcové, ale nikdo 
tam nečekal a tak jsme to riskli a vyšlo to. Ovšem a pár měsíců později, v červnu 
téhož roku, jsme se po návštěvě Svaté Heleny a Gernicu vydali na Rovensko opět a 
to s vozem Mazda MPV, což opravdu není auto stavěné na podobné silnice. Tomas, 
vědom si toho, že je lepší s autem sklouznout do příkopu ke stráni než dolů do rok-
le, do tohoto příkopu skutečně sklouzl a měli jsme co dělat, abychom to dostali ven. 
Jen nějaké odřené nárazníky a blatníky, nic vážného, ale to jsem se na této cestě 
bál opravdu hodně. 

S Tomasem jsme to vůbec měli nacvičené – při cestách dole podél Dunaje 
jsme si vždy dělali legraci, že se raději zujem, protože bez bot se lépe plave. Kdo si 
projel silnici podél řeky při náledí pochopí, v čem je zádrhel. Také když jsme pro-
jížděli kopce okolo Aniny v listopadu s tím zběsilým čerpadlem, měl jsem na nohou 
pevně zašněrované pohorky, byl jsem odpoután a s prstem na kličce dveří jsem jen 
čekal, až začne téměř čtyřtunová souprava nekontrolovatelně klouzat k okraji srá-
zu, abych z auta vyskočil pokud možno ještě včas. 

 
Horní kus cesty byl podle předpokladů kamenitý a ani na blátivém úseku 

nenadělal noční déšť velkou paseku. Sjeli jsme pohodlně dolů, jen na jednom místě 
to vzal výfuk o šutr. Podruhé jsme zavadili, když jsem dole v údolí odbočoval 
z cesty k potůčku. Naplánovaný jsme měli piknik a jakmile cesta přestala klesat a 
objevily se první louky, rozhodl jsem se, že mastňácky dojedeme až k vodě, ovšem 
terénní vlnka trochu předčila moje očekávání. 

Nicméně se nic nestalo, vykoupali jsme se, napapali se a chvíli jen tak se-
děli a flákali se. Zpoza cesty na nás štěkali dva psi, ale přijít blíž se báli. 

Pokračovali jsme nyní už po rozbahněné cestě do Lubcovy. Cesta je para-
doxně horší dole v údolí, než nahoře, protože odsud jednak voda neodtéká a za 
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druhé tu častěji jezdí těžká technika, která díry a koleje neustále přiživuje a tudíž 
z nich voda odtéká ještě hůře... Ale aspoň odsud není kam spadnout. 

V Lubcové jsme se nachytali a nedokázali napoprvé najet na hlavní silnici 
– skončili jsme v nějakém statku na kraji vesnice. Vrátili jsme se k potoku a nahnal 
jsem Báru na mostek, přes který bych se bál přejít i pěšky. Neustále jsem sice opa-
koval, že přes tento mostek jsme nikdy nejeli, že cesta vedla vždy vsí až na hlavní 
a potok se přejel po mostě pevném, ale nešlo jinak. Přežili jsme i toto a pokračovali 
po proudu Dunaje. Je na co koukat, ohromná řeka se probíjí horami – celkový do-
jem kazí jen vzdutí nádrže Železná vrata. Představoval jsem si, jak tady asi musela 
řeka hučet, když tekla přirozeně. Inu daň za splavnost. 

Na Eibentál vedou od Dunaje dvě cesty, z nichž ta první je mnohem horší, 
takže jsem chtěl jet až druhou. Projeté mám obě a nestojí to za to. První odbočka je 
dobře značená, a s úspěchem jsme jí našli. O druhé jsem si pamatoval, že je trochu 
schovaná za mostkem a není u ní cedule. Po ujetí patřičného počtu kilometrů jsem 
si již začal myslet, že jsme to přejeli, ale kupodivu někdo nainstaloval ceduli „Ei-
bentál 6“ i sem, jen to bylo ještě o kousek dál. 

Bára byla nějaká naprosto mrtvá a pořád usínala. Vyjeli jsme nahoru opět 
několik set metrů a po nové asfaltce se spustili kousek do Eibentálu. Je to jediná 
česká vesnice, kterou prochází asfaltová cesta a i když nejsem milovníkem asfalto-
vání všeho za každých okolností, musím přiznat, že tady to udělá hodně. Vesnice je 
o poznání čistší a upravenější než ostatní, kde vlastně není ani co čistit – bláto cest 
přechází v bláto zahrádek a dvorů a nelze před ním nikam utéci. 

Zastavili jsme před kostelem a šli navštívit pana děkana. Na Rovensku 
jsem neměl rozmyšleno, u koho budeme spát, ale tady jsem měl doporučeného pa-
na děkana a chtěl jsem toho využít. 

 
S pane děkanem jsem se poprvé setkal na Rovensku při listopadovém po-

svícení v roce 1999. Tekdy se s Rovenskem loučil, protože na příkaz shora opouštěl 
svou farnost a stěhoval se právě na Eibentál. Bylo to dojemné – když sloužil po-
slední mši v rovenském kostele, děvčata všeho věku plakala. Pan Šubrt hrál na ma-
lé varhany a všichni jsme se snažili vylovit ze zpěvníčků nějakou tu notu a přidat se 
k místním, kteří zpívali a zpívali a děkovali a plakali... 

Na Eibentále jsem navštívil pana děkana v srpnu 2000, když jsem mu pře-
dával nějaké dopisy z Čech a pak ještě v lednu 2001, když jsem už měl zimního ces-
tování plné zuby a chtěl jsem domů a měl jsem odvézt plný mikrobus lidí a ti lidé 
postupně chodili na faru a pan děkan je tam hostil a já chtěl odjet a tak jsem tam 
postupně posílal další a další, aby přivedli ty předchozí, a oni tam zase zůstávali, 
až jsem zbyl v autě sám a nezbylo mi nic jiného, než zajít také na faru a také do se-
be začít ládovat sušenky a postupně je všechny zase vystrnadit do zimy a navečer 
konečně odjet. 
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Pan děkan nás přivítal jako staré známé. Svým nenapodobitelným způso-
bem začal vyprávět o tom, jak byl v Praze přebírat od pana prezidenta nějakou ce-
nu a jak mu zaplatili letadlo a bydlel v luxusním hotelu. Pak se omluvil, že má ještě 
nějakou práci – dohodli jsme se, že my se půjdeme projít a za dvě hodinky se vrá-
tíme zpět. Opět jsme dali parádní rande vesnicí a došli jsme až na její horní konec a 
do Baia Noua. Cestou jsme se několikrát zastavili na kus řeči s místními – člověk 
se skoro vždy něco dozví a pokaždé je to příjemné. Dostali jsme jablka a dozvěděli 
se, že tu asfaltku by bylo potřebí ještě o kus protáhnout nahoru. 

Když jsme se vrátili ke kostelu, pak děkan na nás již čekal s večeří. Uvařil 
vajíčka a zkoušel Báru, jestli ví, co s nimi udělat, aby se lépe loupala. Já to věděl. 
Rajčata, okurky a sýr, také klobása a kousek masa. K tomu hojně kořalky. A vy-
právění. Pan děkan je člověk, kterého je možné poslouchat donekonečna. Myslím, 
že nejsem zrovna typ, který by byl ochoten nechat si do hlavy soukat cokoli, ale 
zde to bylo velmi příjemné. Vždy jsem naťuknul nějké téma a pan děkan se rozpo-
vídal. 

Nejzávažnější bylo jeho povídání o problému stěhování lidí. Zasvěceně 
mluvil o obou stránkách toho, jak odsud lidé odchází. Doslova řekl, že kdyby nebyl 
kněz, tak už by tu také nebyl. Že rozumí tomu, proč jdou lidé do Čech, ale zároveň 
že je to škoda, protože zde vzniklo něco neopakovatelného, co se pomalu hroutí. 

Při jeho projevu jsem střídavě vnímal problémy, o nichž hovořil a střídavě 
jsem se obdivoval způsobu, jakým hovor vedl. Téma vždy nejprve rozdělil na kapi-
toly a ty pak na odstavce, přehledně se vracel k zanechaným odkazům, občas od-
bočil ale jen tak, aby základní námět stále zůstal v centru pozornosti. 

Zdůraznil zejména věc, která mi nikdy nepřišla na mysl, i když je zřejmá. 
Narazili jsme na problém, jak se dnes někteří lidé v Čechách dívají na své krajany 
v Rumunsku. Mnozí se ptají, kde se tam vzali, proč že šli do té daleké ciziny. Jenže 
před těmi 120 lety, když se sem lidé stěhovali, nešli do žádné ciziny. Stěhovali se 
jen po říši a nemohou za to, že pak mezi ně a Čechy nebo Moravu někdo nakreslil 
několikery hranice. Šli daleko od domova, ale nikoli do ciziny. 

Seděli jsme tak dlouho do noci – po kořalce jsme dali ještě pivo, tedy Bára 
myslím ne. Už před večeří jsme se dohodli, že budeme spát v kostelní zahradě pod 
jabloní. Autem jsme zajeli dovnitř vedle kostela, vytáhli si celtu a karimatky a za-
lezli do spacáků. Dívali jsme se na hvězdičky. Bohužel jsem o všem tom, co pan 
děkan povídal, nemohl přemýšlet moc dlouho, protože moje kořalkou ojíněná mysl 
odplula někam okolo věže kostela za prasečí chlívek a pak dál do hor. 

 
Sobota 6. července, čtvrtý den. Vstali jsme po osmé a pana děkana jsme 

nikde nezastihli. Vcelku svižně jsme se nasnídali a vyrazili do kopců. Dnešní výlet 
měl už být skutečně celodenní, né jako včera na Rovensku. 

Prošli jsme vesnicí stejně jako včera při večerní procházce. Na Eibentál 
plynule navazuje Baia Noua, což se pozná jen podle cedulí – je to v podstatě jedna 
vesnice. Ovšem dlouhá šest kilometrů – teprve po hodince ostré chůze jsme se do-
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stali za poslední baráky. Vesnice leží v uzounkém údolí a v jednom místě se vedle 
potoka a silničky ani nevejdou domy, proto je tak roztažená do délky. 

Někde v Baia Noua končí asfalt. V této oblasti fungovaly dříve doly, což 
byla pro místní jediná příležitost k získání práce. Dolů k Dunaji tu vedla úzkoroz-
chodná železnice, kterou se uhlí sváželo. Mám dokonce podezření, že cesta, kterou 
jsme na Eibentál vyjeli, je tak krásně vytrasovaná proto, že vede právě po této staré 
rozebrané železniční trati. Ve svahu nad vesnicí je vybagrovaná ještě jedna cesta, 
kudy mají jezdit náklaďáky k dolům – jeden z nich totiž ještě stále nějak trochu 
funguje. Cesty se rozdělují v sedle, přes které se do Eibentálu přijíždí, a zatímco 
asfaltka sjíždí dolů ke kostelu, rozblácená prašanka vede stále po vrstevnici a spo-
juje se s údolní cestou opět až za vesnicí. Ovšem jak nám včera vyprávěl pan dě-
kan, díky tomu, že je horní cesta využívána tímto způsobem a nikdo se o ní nestará, 
přestává být sjízdná už i pro velká auta a tak začínají jezdit náklaďáky zase přes 
vesnici. V sedle jsem si všiml značky zákaz vjezdu nákladních automobilů – je 
ostatně i na horním rozcestí, ale často není respektován. Asfaltka vesnicí není sta-
věná na zátěž náklaďáků s uhlím, takže nejspíš brzy vezme za své. Achjo. 

Po chvíli jsme skutečně dorazili k něčemu, co mohlo vypadat jako zbytek 
dolu – rozbořené baráky, něco jako důlní věž, zrezivělý bagr, dva toulaví psi a ji-
nak mrtvo. Objevili jsme dokonce ústí jednoho tunelu, do něhož mizely koleje úz-
korozchodné železnice. Na jejich zbytcích před strání ležely dva převržené vagon-
ky, jeden měl dokonce podvozek. Koleje končily asi třicet metrů dál v roští. Dva 
náklaďáky Roman se zdály schopné jízdy a celé to vypadalo jak z nějakého horo-
rového sci-fi. 

U dolu jsme se oddělili od sjízdné cesty a pokračovali po červené značce 
strmě nahoru lesem. Po chvíli jsme se opět napojili na větší cestu velmi hulvátsky 
vyhráblou v lese – někdo tu pracoval s velkým kolovým traktorem, ale proč, to ne-
bylo zřejmé – les okolo vypadal neporušeně. Bylo vedro a výstupem několika set 
výškových metrů jsme se trochu zpotili. Eibentál leží níž než Rovensko a nyní 
jsme se dostali do přibližně stejné výšky, v jaké jsme se pohybovali včera, tedy ně-
co okolo 1000 metrů nad mořem. 

Míjeli jsme malá stádečka krav a pak potkali na uzounké cestičce i dvě 
děvčata s ovcemi a rozpačitě jsme se minuli. Ovce byly ale přece jen asi vyplaše-
nější než já. Opět se nám otevřely výhledy do okolí a poznali jsme, že ztráta znač-
ky by mohla být fatální. Hodlali jsme jít přeci jen dost daleko a ztratit cestu mohlo 
znamenat těžké bloudění – opravdu to tady vypadá všude stejně a není podle čeho 
se orientovat. 

Postupovali jsme po něčem, co bych mohl nazvat hřebínkem – převýšení 
byla vždy jen několik desítek metrů, ale po otočení se nebylo vůbec patrné, odkud 
jsme přišli. Cestička se postupně zmenšovala a občas procházela bujnou vegetací, 
takže jsme byli poškrábaní od ostružin a jiného podrostu. V lese byl chládek, občas 
jsme prošli kratší loučku a zase zapadli do smíšeného porostu. Capkali jsme asi tři 
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hodiny a dali pauzu na tatranky. Odhadem jsme došli tak do půlky cesty na Bígr, 
možná trochu více. 

Mezi Eibentálem a Bígrem jsou nataženy dvě značky, žlutá a tato červená, 
ovšem žlutá je mnohem delší. Původně jsme uvažovali i o tom, že bychom došli na 
Bígr, tam přespali a zítra se vrátili po žluté zpět, kterážto varianta vzešla z ještě 
původnějšího plánu, že přejdeme jen z jedné vesnice do druhé, což s sebou ovšem 
neslo problém co s autem, které zůstane v té první, z čehož se pak vyvinul nápad 
dojít to tedy ještě zpět, což bylo následně zavrženo jako celek. Včera jsme si uděla-
li výlet u Rovenska a myslím, že dva dni nám v Banátu stačí. 

Obrátili jsme se zpět a postupovali po stejné cestě. Ovšem ještě pomaleji 
než předtím – na jedné loučce jsme v trávě strávili asi půl hodinky a slabší mužská 
polovina výpravy pak dál postupovala jen s vypětím všech zbývajících sil a 
s rozklepanými koleny. 

Před vesnicí jsme odbočili na náklaďákovou cestu – chtěli jsme se dostat 
až nad kostel a dopřát si tak pohled na Eibentál shora. Bylo strašné vedro a capkání 
prachem bylo úmorné. Cesta byla navíc daleko delší než asfaltka dole v údolí, pro-
tože pečlivě vykružovala všechna boční údolíčka. Nicméně jsme to vydrželi sku-
tečně až nad centrum a sesypali se dolů. 

Bylo po čtvrté hodině a pan děkan nedovolil jinak, než že se u něj před 
odjezdem musíme ještě pořádně nadlábnout. Říkal, že ho mrzí, že nás nezastihl se 
snídaní, což zase zpětně mrzelo nás. Byl se prý na nás podívat v sedm hodin, když 
šel krmit pašíka, ale spali jsme a tak nás nebudil. Když jsme pak sami vstali, minuli 
jsme se s ním někde – pod jabloň se prý přišel podívat někdy v devět a to už jsme 
tam nebyli. 

Po jídle nás požádal, jestli bychom mu nepomohli uvést do chodu televi-
zor, který si před nedávnem koupil v Orşově a jenž mu nešel zapnout. Po prostu-
dování návodů (já česky, Bára anglicky a pan děkan maďarsky) jsme bohužel došli 
k závěru, že jediné, co na televizoru funguje, je signalizace toho, že nefunguje nic 
dalšího. Červená kontrolka stand by režimu zuřivě blikala, což byl skutečně error 
006 a obraťte se na nejbližšího dealera Sony. Tedy do Orşovy, ovšem tam je jen 
obchod, servis je až v Craiově. Nabídli jsme panu děkanovi, že mu tam televizor 
odvezeme, ale nechtělo se mu teď do města a navíc byla sobota podvečer, to by-
chom stejně neuspěli. 

K Dunaji jsme sjeli stejnou cestou jako nahoru a pokračovali dál po prou-
du do Oršovy. Tudy jsem projížděl v srpnu 2000, když jsme se vraceli do Čech 
právě z Eibentálu – pokud je Eibentál poslední vesnicí, kterou potřebuje člověk 
navštívit, je to do Temešváru rychlejší tudy přes Orşovu, Caransebeş a Lugoi. Nyní 
jsme v Oršově vzali benzín jak do auta tak do láhve k vařiči a vyjeli jsme z města 
na sever směrem na Caransebeş. 

Po pár kilometrech jsme ale odbočili doprava k městečku Baile Herculane. 
Vnořili jsme se do nádherného vápencového kaňony říčky Černá. Neměla moc vo-
dy, ale jistě by to bylo parádní svezení. Překvapilo nás, kolik Rumunů zde pikniku-
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je. Cesty byly lemovány zaparkovanými dáčkami, na travičce u silnice stály často i 
stany a okolo ohníčků postávaly hromady lidí s flaškou v ruce a pohledy upřenými 
na právě se dodělávající pečínku. Usoudili jsme, že tu tedy také někde zatáboříme 
– v kraji je to asi zvykem a tak nebudeme vyčnívat. 

Silnička byla v dobrém stavu ale byla mokrá. Pomalu jsme jeli také proto, 
že jsme se kochali okolím. Občas jsme zastavili a jen tak chvíli koukali na strmé 
stěny stovky metrů vysoké. Semtam vystupovaly skály před vegetaci a jejich bělost 
kontrastovala s tmavým dnem kaňonu. Na mnoha terasách a výčnělcích se však dr-
žely stromy a křoví, a také dole okolo říčky byl terén pro samé rostlinky nepro-
stupný. Říčka Černá pramení několik desítek kilometrů severovýchodně odsud 
v pohoří Retezat, které je posledním masivem celého Karpatského oblouku převy-
šujícím 2000 metrů. 

Chtěli jsme trochu soukromí, a zároveň aspoň nějaký přístup k řece, což 
se během dalších třiceti kilometrů nedařilo nalézt. Stmívalo se a stále jsme věřili 
tomu, že s přibývající vzdáleností od města musí piknikářů ubývat. Je sice pravda, 
že osazení břehů řeky i okrajů silnice nebylo již kontinuální, ale jen sporadické – to 
ovšem jen proto, že kaňon se stal užším a vedle řeky ani silnice skutečně nebylo 
místo ani na rumunský stan. Jakmile se však v nějaké zatáčce objevilo, stan tam 
samozřejmě stál. Nicméně těsně před odbočkou silnice z kaňonu jsme si pro sebe 
jedno místečko našli, sjeli autem až k řece, zacouvali po kamenité náplavce 
k travnaté terase a postavili stan. Každou chvíli nad námi přibrzdilo nějaké auto – 
zjevně někdo, kdo měl stejnou touhu jako my. Nejspíše jsme však byli skutečně 
poslední, takže ostatní piknikáři snad budou mít štěstí výš. (I když hlavní silnice 
zakrátko odchází z kaňonu, podle řeky stále ještě nějaká vede.) 

Vykoupali jsme se, uvařili si něco nezřetelně instatního a chvíli jen tak se-
děli. Bylo to první skutečné pohodlné táboření jak má být – u řeky na traviče ve 
stanu za příjemného vlhkého počasí. 

Když jsem tak seděl na okraji kufru auta a vylizoval svojí misku, padl mi 
do oka nezvyklý pohyb. Začal jsem tak otázkou: 

„Kam jde ta poklička...?“ 
Bára se neohroženě vrhla zachránit důležitou část našeho nádobí. Přepadli 

nás myši. Poklička byla lehká hliníková a dobře se tak po popasené travičce táhla. 
V Bářině misce, která stála opodál a čekala na umytí, byli také dvě myšky, další se 
hrabaly do hrnce a jiné už šustily u stanu. Chvíli jsme je rozháněli, byly to pořádně 
velké potvory. Nádobí jsme umyli, zavřeli do auta, vyhnali nežádoucí obyvatelky 
stanu a zazipovali se v něm. Pokud se nestane nic horšího, mělo by se tu spát dob-
ře. 

 
V témže čísle PORGazeenu, ve kterém vyšla reportáž o škole na Rovensku, 

jsme otiskli i další můj výplod o samotné akci BOJOP II. Pro mnohé z nás to tehdy 
byla první návštěva Rumunska vůbec a divili jsme se mnoha věcem, které mi dnes 
připadají normální. 
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Nebyla to obyčejná škola v přírodě. Kromě studentů a několika profesorů 
gymnázia se jí účastnili i někteří rodiče. Spíše než o tradiční školní akci (ovšem 
která z akcí PORGu byla tradiční...) šlo o zájezd, který měl spočívat v kombinaci 
vodáckého a horského programu. S řekami byl ten problém, že v nich kvůli přehra-
dám nebyla voda a s horami se to nějak semlelo tak, že ačkoli se oba výsadky měli 
na hřebenech setkat a svést bitvu o poslední zbytky jídla, nepovedlo se a výsadek č. 
1, kterého jsem byl členem, se kdesi beznadějně ztratil a museli jsme dosti improvi-
zovat. 

Vedení akce bylo rozděleno mezi několik lidí, které jsme souhrně nazývali 
admiralita a kteří pochopitelně za všechno mohli. Mezi nejvýznačnější patřili fyzi-
káři Andrej Plecháček a Boris Kubíček a můj drahý pan tatínek Pavel se svým bra-
trem strýčkem Petrem. Boj o přežití spočíval v celotáborové hře, jež spočívala 
v soupeření dvou družstev (výsadků) o potraviny a přízeň admirality. Hra ovšem 
probíhala ve více rovinách, protože ani ti, kteří ji organizovali (fyzikáři), nevěděli, 
že další členové výpravy také disponují krátkovlnnými vysílačkami, takže připrave-
ný program byl jen odrazovým můstkem pro diverzní improvizace a zákeřné podra-
zy, které jsme na sebe navzájem ušívali. Výprava trvala 12 dní a užili jsme si tehdy 
opravdu velmi velmi. 

Na rozdíl od předchozí reportáže je tento článek surrealistickým slepen-
cem fiktivní citace rumunského periodika, tajuplného úvodu a autentických zápisů 
deníčků několika členů zájezdu, které logicky stejné situace zmiňují několikrát a 
pokaždé trochu jinak. Svým nepřehledným, cynickým a jedovatým nádechem na-
prosto zapadá do stylu, který PORGazeen prezentoval a který umožňoval neúpros-
nou kritiku všeho všemi. Během akce skutečně došlo k několika neplánovaným zá-
drhelům, ale vše dopadlo dobře. Závorky s obratem „pozn. red.“ byly v této podo-
bě otištěny v časopisu. Jedná se tedy o moje dobové komentáře k deníkovým zápis-
kům jiných účastníků, nikoli o komentář článku – ten čtete nyní. Výmluvné je i to, 
že pod otištěný článek jsem se nepodepsal svým jménem. 

V textu je mnoho informací pro laického čtenáře nerozluštitelných. Souvisí 
s jednotlivými postavami zájezdu i se složitou hrou a není možné ani žádoucí je zde 
podrobně rozebírat. Nemusí to ale vadit – berte to jako impresi z Rumunska; země, 
která mě uchvátila už právě při této mé první návštěvě. 

 
Tajemství Retezatu 
Stejně jako jsme v PORGazeenu číslo 6. přinesli reportáž z Boje o přežití, 

který se odehrával na Slovensku, přinášíme Vám po roce další díl tohoto seriálu, 
tentokrát o Boji o přežití II. 

Ten se konal v Rumunsku a byl ještě daleko dramatičtější, dobrodružnější 
a všelijak jinak záludnější než první. V mnohém svého předchůdce předčil, v mno-
hém za ním naopak zaostal. Srovnávat zde však nebudeme. Jednalo se zkrátka o 
něco docela jiného. Jedno zůstalo ale společné – opět to byl Boj. 

 



 26

Přeloženo z rumunského tisku – 29. červen 1996 
Na naše území vpadla před několika dny organizovaná tlupa cizinců, kteří 

si patrně kladou za cíl podlomit naši sociální, politickou i ekonomickou stabilitu. 
Byli viděni, jak se nenápadně bratří s našimi obyvateli a velmi podrobně zkoumají 
přírodní i civilizační hodnoty naší vlasti. 

Jejich nebezpečí se skrývá především v útočné síle pěti perfektně vycviče-
ných mariňáckých posádek, které jsou dokonale hierarchizovány a řízeny bezchyb-
ně pracující admiralitou, jejíž pohyb je však nezmapovatelný. 

Každá z posádek je kvalitně vybavena pro průstup nejnevlídnějším teré-
nem. Dokáží slézat kolmé stěny, plavit se po nesjízdných řekách, přecházet nejvyšší 
hory a přežít v jakémkoliv počasí. Disponují též krátkovlnnou vysílací technikou, 
jejíž signály byly zachyceny již několika našimi zpravodajskými službami. Jejich 
zašifrované povely je však velmi nesnadno rozluštit. 

Některé oddíly byly také viděny ve městech, kde se zatím neobjasněným 
způsobem pokoušely skoupit cenné papíry jako například poštovní známky. Admi-
ralita má k dispozici spolehlivý autobus, který je speciálně upraven pro naše silni-
ce. 

Redakce přivítá  jakékoliv další podrobnosti o pohybu a činnosti těchto 
osob a bude vás o hrozícím nebezpečí včas informovat. 

 
Co by bylo, kdyby... 
Ti, co přežili, by mohli vypravovat. Mohli by vypravovat o tom, jaké ná-

strahy je potkaly už na maďarsko – rumunských hranicích. Mohli by vypravovat o 
nekonečných zaprášených cestách a o tom, jací podél nich žijí lidé. O vesnicích i 
městech. O tom, jak byli nemilosrdnými admirály vláčeni od jedné vyschlé řeky k 
druhé, od přehrady k přehradě. O tom, jak tábořili pod nebezpečným lomem, nebo 
o snech, jež se jim zdály během nocí strávených ve vodovodním potrubí. 

Jistě by si také pamatovali, jak byli na dlouhé dny rozloučeni a bloudili po 
nevlídném pohoří Retezat. Jak se orientovali podle hvězd a stád divokých koní. Jak 
zmírali žízní a hladem, když zabloudili v horských mlhách. Jak zoufale se vrhali do 
bitev, které vyhrávali jen díky naději, jež je nikdy neopustila. 

Vzpomněli by také onoho šťastného shledání, jež bylo umožněné obětavos-
tí některých z nich. Ti by zase mohli vyprávět o tom, co všechno museli podniknout, 
aby své druhy zachránili. 

Mnohé plavce by ještě dnes děsilo pomyšlení na to, jak byli zmítáni divo-
kými peřejemi, jak byli nuceni postupovat ohromnými kaňony na rozedraných pla-
vidlech, jak se jim ztráceli kamarádi a opět se objevovali na nečekaných místech. 
Možná by vzpomněli i proslulého Ria Negra, jež jim způsobilo tolik utrpení znečiš-
těním neznámou jedovatou látkou. 

Toto všechno by jistě byli rádi sdělili, ale... jako by  se po nich země sleh-
la. Dnes neuslyšíte nikoho ani se zmínit o těchto věcech. Jistě, mnozí nepřežili, ale 
proč mlčí ti, co přežili? 
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Jejich mysl byla zastřena jakousi tajemnou silou, která na ně dolehla vel-
mi nenápadně při přechodu bájného pohoří Retezat. Ne že by si nevzpomínali – oni 
se vzpomínat bojí. Mají posvátnou hrůzu z toho, co viděli a zažili. 

Ani já nemám tu moc prolomit tuto kletbu, avšak po delším pátrání jsem 
objevil čtyři z pěti lodních deníků, které vypracovávaly jednotlivé posádky. Nechť 
tedy ony podají svědectví o této záhadné výpravě. Omluvte, prosím, občasnou ne-
souvislost textu, jedná se právě jen o poskládané útržky. 

 
Z deníků ... 
(odstavce oddělují zápisy různých deníků) 
 
21. června: 
Odjezd od základny Port PORG byl odložen kvůli zdržení mateřské leta-

dlové lodi HMS Carrosa, neboť při plavbě kanálem byla tato napadena nepřátel-
skými ponorkami, které se však obě potopily. 

 
22. června: 
Výsostné vody ČR jsme opustili v 3:15. V 11:45 jsme dorazili na hranice 

Rumánie. Lodníci musili vyvalit z podpalubí nejeden soudek rumu, aby si naklonili 
přízeň vyprahlých celníků rumánských. 

Nataša nás zdržovala svými problémy s pasem. Dorazili jsme na roman-
tické místo s obrovským vodním dílem – přehradou. Tady zatím sedíme a čučíme. 
Cestou sem jsme objevili dvě vyschlé řeky. Je tu hroznejch žebráků, musíme si dá-
vat pozor na věci. 

Cestou jsme se vzdali supermoderně vybaveným maďarským policistům. U 
silnice ležela polovina autobusu. Místo řeky jsme našli jen suché koryto. Sahara – 
hadr. 

Kraj začíná chudnout, silnice hrbolatět. Na hranicích  kontrolujou, kolik 
máme kytar. Je to tu lehce vybydlený, ale maj tu tramvaje. Rumunský venkov vypa-
dá líp než město. 

 
23. června: 
Bouře – 0:11 SEČ – první utonulí lodníci se ve svých lodních spacích va-

cích potápějí na dno jezera. V přístavu vzniká nepopsatelný zmatek. 3:00 rumán-
ského času – další poryv hurikánu. Rozhodnutím admirality byl proveden výsadek 
všech plavidel na řeku Arieš. 

Po půl hodině neutuchajícího deště jsme pronikli do autobusu, a to i přes 
výslovný zákaz admirality. Kapacita stanů se ukázala být daleko větší, než uváděl 
výrobce. Ráno jsme stany vylili a spacáky připálili. Objevili jsme jinou vyschlou 
řeku, admiralita rozhodla, že ta se pojede. Rafty, vesty, pádla, neopreny – všichni 
jsou nejchytřejší. 
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Na včerejší radě se mluvilo o tom, jak rychle se máme  ráno sbalit, pak 
nám dali peníze, který jsme mohli vyměnit za jídlo. Autobus smrdí kouřem, vodou a 
zpocenýma nohama. Dojeli jsme až do Cluje, kde jsme nenakoupili pohledy. Nafu-
kovali jsme dvakrát, první raft měl ďouru. Když posádky zvládly rafty i plavání, 
pustili jsme se do boje. Když bylo jasné, že se nikdo neutopí, naše posádka opustila 
bojiště. Řeka je líbezný Harieš, který je špinavý jako Vávrovo spodní prádlo. Je tu 
také spousta velmi líbezných kravích a koňských hoven. 

Město Cluj bylo docela moderní. Žili v něm lidi a měli tam dva taxíky. Bit-
ku všichni přežili. Zase bude nouze o jídlo. 

 
24. června: 
Hledací den. S přibývajícími kilometry ubývá naděje na nález sjízdné řeky. 

V nedýchatelném dusném horku podpalubí lodníci tiše sténají. Průjezd kolem další 
zbytečné rumánské přehrady. 

Děkujeme moc, admiralito, že se ti podařilo umoudřit počasí, vlastně že se 
ti chtělo umoudřit počasí. Dále chválíme admiralitu za to, že se můžeme vozit v au-
tobuse, že nemusíme chodit ani pádlovat. Chválíme také pány Kubíčka a Plecháč-
ka, že si umyli svá břicha, paním Ivaně a Daně tím víc, že si svá břicha umyly bez 
škubání. Štve nás ale, že Rumuni nezřízeně staví přehrady a admiralita nic nezaři-
zuje. Vtip týdne: zaraftujeme si! Večeře byla výborná, vařili kluci. Nejlepší byla je-
jich sebechvála, typicky mužská ješitnost, kterou my, věčně neoceněné ženy neoplý-
váme. 

Vzbudili jsme se a zjistili, že admiralita svítí a hřeje. Po dvou obyčejných 
přehradách jsme narazili na jednu obzvláštně krásnou – se sypanou hrází. Po cestě 
jsme zahnali buldozer do příkopu a při otáčení jsme skoro shodili vlek do údolí. 
Námořník X ulovil mořskou bestii. Má hodně přes deset centimetrů (asi dva). Jaká-
si plíseň zaútočila na naše potraviny. Budeme asi muset chcípnout na negativní 
kurděje – nedostatek masa, i když sojového. Básník: 

Ráno jsme vyjeli v domění, 
že dojedeme k řece, 
a došli jsme k zjištění, 
že není voda v řece... 
Za šest měsíců budou vánoce, myslíš, deníčku, že se dožijeme? Boris: Do-

kud se zpívá, ještě se neumřelo. 
 
25. června: 
Ráno bylo nádherné, odjezd z tábořiště spořádaný. Před splutím řeku Jiul 

se admiralita a zděšení rodiče dlouze radí, co asi udělá vysoká koncentrace uhlí po 
požití, zda je ve vodě vysoký obsah toxických prvků nebo spíše platiny a india. Jelo 
se to. Nocleh v rourách dělových. Místní šakali kradou salámy, ale neběhají moc 
rychle. Po opečení plíseň mizí. 
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Admiralita začíná být čím dál tím nesnesitelnější. Nezdá se to, ale je to 
tak. V autobuse jsem z admirality dokonce usnul. Mimochodem, řeka byla špinavá 
jako co?, - no přece jako Vávrovo spodní prádlo. 

Včera vznikla vzpoura proti korvetnímu admirálovi řízená jinými admirá-
ly. Korvetní admirál byl za spiknutí potrestán topením. Podezřelý stín na celou 
událost vrhlo to, že někdo v nestřeženém okamžiku ukradl všechny zlaťáky. Narazili 
jsme na širokou řeku s divokým a průzračným tokem. V úžasu nad čistotou vody 
jsme při namočení nepostřehli změnu barvy našich těl ani jejich perforaci. Milí 
spolunegři, lepry se nebojíme! Na této řece jsme naprosto excelovali. To jako naše 
posádka. Pod vedením kontradmirálky Ivany a našeho geniálního kapitána jsme 
všemi úskalími propluli bez úhony. 

Jiul – to bylo něco jako nejšpinavější pražská louže se spotřebovaným ole-
jem MP 9. Naše posádka byla evidentně nejlepší. 

 
26. června, rozdělení výpravy: 
Znovu na uhlí! Formuje se výsadková skupina kolem Andreje a Ivany. Mi-

zí ve tmě – směr hlavní hřeben Retezatu. 
Výsadek dvou posádek do hor. Admiralita prší. Výsadek zpět. Úspěšný vý-

sadek do slunného počasí. 
Ráno se rozhodlo, že pojedeme znovu onu nádhernou a čistou řeku. Pár 

lidí se vyspalo v trubkách místní kanalizace. Nakrmili jsme několik rumunských dě-
tí jednou lentilkou. Bratrsky se rozdělily. Naše posádka už zdaleka tak neexcelova-
la. Rozhodlo se, že naše posádka bude součástí prvního výsadku do hor. Vyrazili 
jsme a utábořili se ve výšce cca 1400 m n. m. 

Opět na řeku Jiul, jinak též Rio Negro. Pramení v čističce uhlí. Ti, co nešli 
na vodu, připravili vše pro náš výsadek do hor. 

 
27. června, výsadek č. 1: 
Vstáváme brzo. Admirál Andrej mizí v křoví s hajzlpapírem, ale co mu 

křoví neřeklo? Ve fotbale postupujeme. Ó, jaké mají Rumuni vzdělané křoví s anté-
nou od vysílačky. Našli jsme vodu. Nateče jí litr za čtvrt hodiny a je plná breberek. 
Stahují se mraky. Bouře se spojila s vichrem. Úplně promočení jsme v mlze posta-
vili stany. 

Tento zápis píšu ve spacáku, ve stanu, v horách. Prší, počasí nám moc ne-
přeje. Poslední informace, kterou jsme obdrželi, než jsme ztratili spojení, byla, že 
druhá skupina záškodníků se již také vydala na cestu. Stany jsme postavili ve dvě 
hodiny odpoledne, jsme asi na špatné straně kopce a je mlha. Ležíme ve stanech a 
klepeme se zimou. Andrej se neustále marně snaží navazovat kontakt s druhým vý-
sadkem a s autobusem. Co asi dělá Hrom? 

 
Výsadek č. 2: 
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Odchod druhého výsadku do hor. Vede ho kapitán Hrom. 1580 m chata. 
1884 sedlo, vítr, déšť, ovce, mlha, zima. Srub – noclehárna pro všech 13 lodníků - 
spáry mezi trámy ucpány lišejníkem. Co asi dělá Andrej? 

 
28. června, výsadek č. 1: 
Probouzíme se v devět hodin a zjišťujeme, že je hezké počasí. Ptáme se 

bačy, kde asi tak jsme. Admirál Andrej už ví, že máme vysílačky dvě. Nejdeme na 
norsýst, ale přímo sůdvest. Začalo pršet. K jezeru Bucura, u kterého se máme se-
tkat s těmi druhými, nám chybí slabých třicet kilásků po hřebenech. Spojení s 
ostatními nemáme od čtvrtka (27.) Na hřebeny nemůžeme. 

Ráno jsme rozdělali oheň a začali sušit oblečení. Potvrzuje se, že nevíme, 
kde sme. Admirál Andrej to ale ví a tak velí. Když jsme přežili dosud, přežijem i to-
hle. Končíme ve výšce asi 2000 m. Co asi dělá Hrom? 

 
Výsadek č. 2: 
Přestalo pršet. Půjdeme dál. Jezero Bucura. Střelba. Je plastelína ekolo-

gické střelivo? Přechod hlavního hřebenu od jihu k severu. Sestup z hor, karosa 
tam je. Co asi dělá Andrej? 

 
29. června, výsadek č. 1: 
Šli jsme nahoru, abychom mohli jít dolů. Víme už, že hory nepřejdeme. 

Dolů a doprava, abychom mohli jít doleva. A doleva proto, abychom měli dost mís-
ta vpravo. Dolů. Dolů. Nahoru. Nahoru. Dolů. Poslední zoufalý pokus spojit se vy-
sílačkou. Sešli jsme k cestě. Andrej a Radvan ostře vyrazili směr civilizace. Mají 
před sebou cca 80 km okolo hor k autobusu. Jdeme pomalu za nimi, po 25 km chy-
táme stopa (ve dvanácti lidech!). Dojeli jsme do první vesnice. Jsme ztraceni, a na-
víc bez velení. Hrom už je určitě u autobusu. 

 
Výsadek č. 2: 
Slunečno. Totální krach banky admirality. Andrej se neozývá. 21:05 – ná-

hle se zjevuje sám Andrej. Karosa – nefachčí spojka a je vybitá baterie. Myslel 
jsem, že se nedá roztlačit, ale dá. Na záchranu prvního výsadku je však už pozdě – 
zachráníme je zítra. 

Nevím, jak bych shrnul to, co se v minulých dnech událo. Byli jsme v ho-
rách. Pršelo furt a furt. Přešli jsme hřeben, furt pršelo, sešli jsme z něj, pršelo furt. 
Když jsme rozdělávali oheň, furt pršelo. Když jsme šli do boudy, furt pršelo. Prostě 
furt pršelo. Šípák si rozšlápl brýle. Pak je začal modelovat (výsledek je k vidění v 
muzeu PORGazeenu, a to v oddělení osleplého M. Šípa – pozn. red.). U jezera jsme 
čekali na ty druhý. Nic. Kubíček: Postřílíme Plecháčkovce, pak jim pomůžem nýst 
baťohy. Andrej s Radvanem Přijeli mercedesem. 

 
30. června, opětovné shledání se obou výsadků, výsadek č. 2: 
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Odjezd, tepláky v křoví – jsme na místě. Celá posádka pohromadě. Pehal: 
Opravdu šlo o život. Andrej: Chvíli jsme bloudili. Vojtíšek: Prima, líbilo se. Večer 
stoupáme do Rovenska (viz též článek česká škola v Rovensku – pozn. red.). 

Abychom zachránili zbloudilé na scestí přichozivše, vstát již v 6:00 jsme 
donuceni byli svědomým svým. Dorazili jsme tam a voni eště chrápali, šmejdi. Teď 
sedim v české škole a píšu deník. Vstávám a jdu do české hospody. 

 
Výsadek č. 1: 
Ráno vrrrr, na silnici autobus. Pět lidí vyběhlo v nedbalkách na silnici a 

poskakovalo radostí. Večer se díváme na fotbalové finále. Jásáme, když padají góly 
– je jedno, do čí brány. 

 
1. července: 
Rafty vesele vyrážejí do kaňonu Nery. Díra v raftu. 
K snídani opět (pokolikáté už!) ňáká břečka. Jedeme k řece Neře, strašně 

připomíná Lužnici. Během jedné bitky se několik námořníků s mnoha plavidly zdej-
chlo. Dva přetížené rafty utrpěly těžké ztráty. Raft námořnice Natašy se převrhl na 
stromě. 

 
2. července: 
Bloudění po Maďarsku. 15:30 – došla nafta v kopci za Mirošovicema. 

PORG, Lindnerova ul., loučení lodníků, dělení zbylých potravin. Příště jedem zase. 
 
Pán Retezatu 
 
Neděle 7. července, pátý den. Yumáč a čaj dodaly vlhkému studenému rá-

nu optimistický nádech a brzy jsme se škrábali zpět na silnici. Ta se po pár zatáč-
kách odklonila od řeky a šplhala strmě bočním údolím několik set metrů nad dno 
kaňonu. Opět jsme zastavovali a prohlíželi si neobvyklé scenérie. Postup byl 
pomalý kvůli nepříliš dobrému povrchu a neustálým zatáčkám. Projížděli jsme 
několika vesničkami přilepenými na kopcích okolo. Silnice byla plná povozů a 
dětí, což s příjezdem do Baia de Aramă ještě zesílilo. Ulice městečka byly 
přecpané lidmi – měli tu nějaký trh nebo pouť, všude stála poházená auta a mezi 
nimi zaparkovaní koně a osli. 

Po jakési náhorní plošině a již slušné silnici jsme pokračovali do Târgu 
Jiu. Jak už název napovídá, město leží u řeky Juil, jejíž údolí se zejména vyznačuje 
množstvím obřích dolů. V minulých letech zde několikrát vypukly stávky a nepo-
koje – jednou se nespokojení horníci dokonce vydali na pochod na Bukurešť. Měs-
to jsme navigačně zvládli, mají tu ukazatele. V malém obchůdku na jeho okraji 
jsme nakoupili chleba, okurky a rajčata, abychom měli co přežvykovat. 

Dalších 120 kilometrů do Râmnicu Vâlcea ubíhala cesta ještě rychleji – 
silnice zde vede rovinatým terénem. Na sever od nás se ale táhl hřeben pohoří Că-
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păţâni, takže bylo na co koukat. V Râmnicu Vâlcea bylo značení také celkem sluš-
né, zakufrovali jsme jen jednou těsně před městem, když jsme si nějaké cedule 
špatně vyložili. Připojili jsme se tak k Oltu, jeho údolím jsme měli projet na sever. 
Olt protíná Karpatský oblouk ohromným přímým údolím; vůbec nevím, jak se mu 
to povedlo. Zastavili jsme si u jakési přehrady a zbaštili zakoupené potraviny. 

Zanořili jsme se do hor - na levé straně kaňonu jsme míjeli pohoří Lotru a 
na pravé Făgăraş, který měl být naším cílem pro následujících několik dní. Silnice 
je nalepená na skále kousek na hladinou řeky, která ovšem poměrně dramatickým 
kaňonem protéká jaksi bez povšimnutí – líně se převaluje přes písčité náplavky, 
nikde žádné peřeje, žádné kameny. Občas jsme dokonce přejížděli podélné mosty 
vysunuté od skalnaté stěny nad vodu v místech, kde řeka tekla přímo pod vysokým 
srázem. Zajímavá alternativa, takový negativ k tunelu. 

Po projetí horami jsme ovšem nejprve nepokračovali dál podél Oltu, ale 
zajeli jsme si ještě do Sibiu. Jeden z nápadů, na čem postavit cestování Rumun-
skem zněl, že navštívíme všech sedm měst Sedmihradska. Z toho sešlo, protože již 
doma jsme odhadli, že by nás to asi v tom množství nebavilo. Měli jsme v plánu 
navštívit Braşov, protože ten za to stojí určitě, ale přesto jsme se chtěl podívat ještě 
alespoň do jednoho dalšího. 

Sibiu bylo, stejně jako ostatní německá města, založeno někdy ve 12. sto-
letí. Němci mu říkaji Hermannstadt, s kterýmžto názvem se zde lze trochu překva-
pivě stále setkat poměrně často – ovšem nejčastěji v názvech jako Hermannstadt 
Vodka a pod. 

Orientovali jsme se podle cedulí a zajeli jsme tak velmi blízko ke starému 
náměstí v centru. Vůz jsme zaparkovali za nějaké Francouze, na bágly vzadu jsme 
naházeli ručníky, aby to vypadalo odpudivěji, vzali do ruky průvodce a vydali se 
na SightseeingStadtrundfahrt. 

Náměstí se zde nejmenují nijak originálně – Piaţa Mare a Piaţa Mică 
(Velké a Malé). Začali jsme na Mare. Zde stojí ohromná barokní katedrála, do kte-
ré lze bez problému vejít a kochat se tak zachovalým interiérem, pokud se snad ně-
komu líbí barok. Jinak je Velké náměstí obklopeno sice starými, ale trochu zvlášt-
ně rekonstruovanými domy. Ovšem to správné staré město leží až za Malým ná-
městím, na které jsme prošli bránou v radniční věži. Město bylo ve středověku celé 
opevněné, z čehož se zde moc nezachovalo, ale při procházce a pečlivém studiu 
průvodce jsme na zbytky opevnění přece jen narazili, zejména na věže – samotné 
hradby tu už skutečně nejsou. Malé náměstí je zřejmě centrem nejstarší části města 
– domy jsou zde krásné, ale neopravené. Bára to komentovala, že takhle nějak vy-
padal Český Krumlov před patnácti lety. Podle průvodce jsme identifikovali další 
kostely a nějaké významné domy. Na rozličných místech jsou tu informační tabule 
v podobě šikmého stolu, na kterých je panoramaticky načrtnuto, co před sebou člo-
věk zrovna vidí, což v kombinaci z mapkou průvodce očas vytvořilo překvapivě 
konzistentní informační soubor. 
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Malé náměstí se zejména vyznačuje tím, že je mimoúrovňové – z jeho 
prostředka klesá jakási rampa, ze které se postupně stává podjezd překlenutý kovo-
vým mostkem. Lze tudy sejít do dolní části města, což jsme ostatně učinili až o kus 
dál, kdy jsme prošli jednou věží opevnění a po dlouhých kamenných schodech se 
dostali pod pahrbek, na kterém leží obě náměstí. Každému městu pomůže, když 
neleží v naprosté placce, a platí to i o Sibiu. Kochali jsme se krásnými kamennými 
střechami, z nichž některé by už skutečně chtěly trochu narovnat. Opět jsme se vy-
škrábali nahoru, obešli evangelický kostel, prošli ještě několika uličkami a vrátili 
se zpět k autu. 

Sibiu se řadí do kategorie památek, které, kdyby na to někdo měl peníze, 
by bylo možno prodat celé Evropě. Informační tabule jsou dobrým začátkem, ale 
opravit fasády celého takto velikého starého města je fakt práce na deset let. Ev-
ropská unie, tedy Německo, financuje opravu kostelů a nejvýznamnější věže také 
jsou jakžtakž zachráněné, ale na řadové domy, které právě dávají městu starobylý 
ráz, na ty zkrátka peníze asi nejsou. Město je navíc vcelku čisté a vlastně příjemné 
možná právě svou zchátralostí a podivnou opuštěností. Pokud byste potřebovali 
středověký exteriér do nějakého filmu, jeďte točit do Sibiu – ušetříte za vyklízení 
ulic. Všechny jsou dlážděné a nejsou v nich žádná auta ani lidi; kompars tu jistě 
seženete snadno. 

Vrátili jsme se stejnou cestou na křižovatku nedaleko Oltu a odbočili na 
východ směrem na Braşov. U silnice jsme koupili téměř kilogram super uzeného 
sýra – v jedné zatáčce stálo asi patnáct stánkařů s naprosto stejným sortimentem – 
dva druhy sýra a láhve s medem. Po velké hlavní silnici s naprosto úžasným čer-
ným hladkým asfaltem jsme dosvištěli do vesničky Porumbacu de Jos (Dolní Po-
rumbacu), kde jsme odbočili na jih směrem k horám. 

Pečlivě jsem zapisoval kilometry každého podezřelého bodu. Potřebovali 
jsme zajistit ubytování pro své auto na příštích několik dní, kdy chceme přejít Fă-
găraş. Ideálně jsme si představovali, že ho nacpeme někomu na dvůr. Prohlédli 
jsme možnosti v této vesnici a pokračovali dál, protože k horám to bylo ještě přes 
deset kilometrů. Následoval Porumbacu de Sus (Horní), což byla vesnička menší a 
útulnější. Už u hlavní silnice jsme našli ukazatel modrého trojuhelníku vedoucí na 
cabanu Negoiu, kam jsme chtěli zítra vylézt. Průvodce popisuje tuto trasu jako 
standardní nástup – přijedete vláčkem do Porumbacu de Jos a pak po modrém troj-
úhelníku na cabanu. 

V Horním Porumbacu byl také ukazatel a tak jsme pokračovali po cestě 
jeho směrem. Další dva kilometry nebylo žádné stavení, ovšem pak jsme dorazili 
k něčemu, co vypadalo jako chatová osada. Navíc všude okolo říčky stály dáčky 
s rádiem nahlas a všuchni piknikovali. Zastavili jsme před větším domem, jež dis-
ponoval cedulí označující, že zde je něco jako ubytovna pro dětičky nebo co. Vy-
stoupil jsme, ovšem z domu nikdo nereagoval. 

Kdo ovšem reagoval byl pán z vedlejšího stavení zastrčeného za hradbou 
stromů, takže od cesty nebylo téměř vidět. Zastavil se a upřeně mě pozoroval. Za-
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šel jsem k němu, otázal se ho, jestli mluví německy, a jednou košatou větou jsem 
mu vysvětlil, co potřebujeme. Pán mi odpověděl mnoha košatými větami a němči-
nou téměř Schillerovskou, že je mu to jasné. Překvapil mě tím, že se vůbec nedivil 
našemu požadavku. Nabídl nám svoji zahradu s tím, že ale musíme dořešit, na jak 
dlouho a tak. Zítra před polednem měl odjíždět do Sibiu a zůstat tam dva týdny. 
Dohodli jsme se, že tedy my dorazíme zítra do desíti, zaparkujem auto, on pak od-
jede a klíče od vrat dá majitelce ubytovny naproti, takřečené Frau Martě. Paráda. 

Sedli jsme do auta a popojeli ještě o dva kilometry dál po cestě až na začá-
tek lesa, kde se údolí prudce zužovalo a cesta se tak přiblížila opět těsně k říčce. Na 
louce zde piknikovaly ještě dvě dáčky, ale bylo už skoro osm večer a tak to brzo 
zabalily. Postavili jsme stan, vykoupali se, uvařili si večeři a probírali se průvod-
cema po horách. Sále jsem nemohl uvěřit tomu, že se nám povedlo zajistit parko-
vání způsobem, o kterém jsme si ironicky celý den povídali, jakože „bylo by nej-
lepší, kdyby...“. Naprosto přesně – domluvit dvůr, poodjet a zatábořit a ráno zapar-
kovat. Opět jsem se utvrdil ve své lásce k Rumunsku. 

 
Pondělí 8. července, šestý den. Budík zazvonil o půl osmé, což mělo být 

jako brzo, ovšem zůstal tak nastaven následujících několik týdnů, takže vstávání 
v tuto dobu se stalo pravidlem. Bára tedy občas vstávala i dřív. Přehrabali jsme 
všechny věci v autě a vytvořili standardní pochodové batohy. Jídlo jsme si vzali na 
šest dní – výlet jsme plánovali na čtyři nebo pět a jeden byl rezervní. Oblékli jsme 
se do pochodového, nazuli pohory a sjeli autem k hodnému pánovi. Už na nás če-
kal, přestože bylo teprve deset. Zajeli jsme dovnitř a postavili auto do rohu zahrady 
k jakémusi altánku pod stromy, takže skutečně nebylo skoro vidět. Vytáhli jsme si 
bágly a vydali se nahoru. Mohli jsme si ušetřit ty dva kilometry s batohy na zádech 
a nechat je na tábořišti, jenomže tam ráno pořád někdo chodil, tak jsme to raději 
neriskovali. Pozdě v noci se totiž z hor sesypala skupinka se dvěma stany a 
utábořila se na louce kousek od nás. 

Postupovali jsme po rozblácené cestě. V průvodci jsem našel, že dál 
v údolí je nějaký lom a že zde tudíž jezdí náklaďáky. Průvodce je starý asi dvacet 
let, nicméně brzy nás skutečně náklaďák dojel, tak jsme ho stopli. Vzal nás pár ki-
lometrů k tomu lomu, dál už stejně nevedla cesta sjízdná takovou obludou. Řidič 
chtěl zaplatit, což se v téhle zemi dělá. Řekl si padesát tisíc lei a dostal deset (co ti-
síc, to koruna), protože zase taková dřina to teda nebyla. 

Začali jsme stoupat razantněji a minuli jsme ještě nějaký terénnější vůz 
zaparkovaný na naprosto neůčelném místě. Z cesty se pak stala pěšinka a začlo pr-
šet. Jen tak drobně. Krápat přestalo jen proto, aby se mohl spustit sprostý ceďák, 
ale netrvalo to naštěstí dlouho. Cesta byla jednak dobře patrná a dokonce i parádně 
značená. Po čtyřech hodinách pochodu lesem jsme zdolali téměř 1000 metrů a sta-
nuli jsme u cabany Negoiu (1545). 
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Zde jsme se napojili na trasu, kterou jsem postupoval před třemi lety. Po 
třech nedělích na Ukrajině a týdnu na Rodně na severu Rumunska jsme přejeli 
vláčkem pod Făgăraş a vylezli na něj od vesnice Sebeşu de Sus, což je nejzápad-
nější místo, kudy je to vůbec smysluplné. Tehdy jsme přecházeli hory sedm dní. Po 
prvním dni jsme spali u shořelé cabany Suru. Třetí den jsme se vzbudili u jezera 
Avrig a po chvíli opustili hřebenovku a sestoupili právě ke cabaně Negoiu. Obchá-
zeli jsme tak těžké místo pod stejnojmennou horu. Ten den jsme ještě vystoupali 
opět na hřeben a tábořili u jezera Căltun. Následovala táboření u jezera Capra a 
cabany Podragu, šestý den jsme vylezli na nejvyšší horu Moldoveanu a spali 
v sedle za ní a poslední den slezli přes cabanu Urlea dolů. 

Podle této cesty jsem plánoval i letošní přechod, ovšem cílem bylo trochu 
ho zkrátit a zároveň nepřijít o to nejkrásnější. Původně jsem si maloval, že na Fă-
găraş vylezeme údolím vedoucím k jezeru Avrig a přejdeme si onen exponovaný 
hřebínek pod horou Negoiu, který jsme minule vynechali. Na Bářino přání a po 
zvážení rizik jsme se na to vykašlali a rohodli se vylézt na hřeben právě až za tímto 
místem. Sestoupit jsem chtěl také o údolí dřív než minule, protože v poslední části 
nejsou hory už zas až tak atraktivní. Podrobný popis pochodu je v patřičném de-
níčku, na nějž už jsem ostatně odkazoval. 

 
Po tatrance a twigáči jsme se vydali na další pochod. Odhadoval jsem to 

na další nejméně čtyři hodiny – dojít jsme chtěli na oblíbené místo u jezera Căltun. 
Sem tam jsme potkali nějaké další výletníky, někteří byli obuti a oděni celkem 
zvláštně. 

Prošli jsme pásmem lesa přes různé klouzavé železné mostky, z nichž ně-
které vypadaly, že to přes další zimu už nevydrží, prolezli jsme velkým karem, od-
ku byla vidět cabana, a začali prudce stoupat po kamenitém terénu vstříc dalšímu 
karu. Přestože jsem tudy šel před třemi lety, byl jsem nejprve trochu zmatený ze 
značení, protože jsem si myslel, že cesta vedoucí na horu Negoiu měla odbočovat 
už ve spodním karu, ale oddělovala se až později ve výšce okolo 2000 metrů. 

V horním karu jsme byli trochu překvapeni sněhem – v přestávce mezi 
deštěm jsme tak udělal snímek Báry, který byl naaranžován trochu dramatičtěji, 
než odpovídalo skutečnosti – sněhu jsme objevili jen jedno nevelké pole. Před se-
bou jsme již viděli Strungu Ciobanului. Bára capkala jako první a mě oči přecháze-
ly z její užasné signálně žluté pláštěnky, kterou měla přehozenou přes batoh. 

Do strungy se vrhla první Bára a celkem jí to šlo, takže jsem jí asi třikrát 
vyfotil, což také vypadá velmi dramaticky. Pak se ovšem zaklínila mezi dvě rov-
noběžné plochy skály a vůbec se nehýbala. Využil jsem to jako statování pro další 
snímek – potřeboval jsem ostatně vždy více času, protože jsem fotil na Praktiku a 
zaostřování nemám ještě úplně zvládnuté. Byl jsem ale odměněn nepěknými slovy 
o tom, že místo abych jí pomohl, tak jen fotím. Jistě by k tomu patřil i ošklivý obli-
čej, kdyby se ke mě mohla otočit. Vylezl jsem nad ní a za ucho batohu jí vytáhl 
k sobě, při kterémžto manévru jsem jí odřel (si odřela...) loket. Strunga byla naštěs-
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tí suchá. To je výhoda větru – přestože pršet přestalo před chvilkou, kameny byly 
vyfoukané a lezlo se dobře. 

Nahoře jsme dali chvilku pauzu a bez nehody se dostali dolů. Slezl jsem 
první a navigoval Báru stejně jako loni při lezení přes Kapčalský pěreval. Nejvyšší 
místo strungy bylo přes 2300 metrů vysoko a opět jsme slezli až někam do 2100. 
Následoval dlouhý travers po ohromných balvanech – krásně jsem si vybavoval, 
jak jsme tu minule hledali značku. Teď to nebyl problém. 

Vyškrábali jsme se zase až do 2300 a značku jsme ztratili až v jednom 
sněhovém poli. Viděl jsem před sebou místo v hlavním hřebeni, kudy jsme se přes 
něj měli přehoupnout a slézt k jezeru, tak jsme se tam vydali přes sníh rovnou. 
Místo jsem tedy viděl do chvíle, než přišel ohromný mrak. Scenérii jsme musel 
nutně vyfotit, ale Bára mezitím naštěstí na druhé straně sněhu značku opět našla. 

Napojili jsme se na hřebenovku a slezli ke Căltunu. Bylo skoro osm večer, 
zataženo, přes hory se valily divoké mraky, které postupně černaly, a zvedal se ví-
tr. Do připravené ohrádky z kamení jsme postavili stan a vlezli do něj. Místo jsme 
si mohli vybrat, u jezera kromě salvamontistů ve žlutém refugiu nikdo nebyl. 

Byla kosa, takže jsme vařili zevnitř, abychom mohli být zasoukaní ve spa-
cácích. Vařič stál těsně před vchodem – pokud to jde, je lepší mít ho venku, proto-
že vařit vevnitř znamená zapařit a následně zamokřit celý stan. Později dorazili 
další skupinky lezců, kteří tak stavěli stany již za větru velmi nevkusného. 

Měli jsme za sebou přímý výstup 1800 metrů plus nejméně 200 dalších po 
traversu, což není, myslím, špatný výsledek. Skoro jako výstup na Mount Whitney. 
Taky jsme byli naprosto mrtví. Byl to ostatně náš první letošní pořádný pochod; tě-
líčka máme celá shnilá, ale co nezmůže zdravé tělo, zmůže zdravá mysl. 

 
Úterý 9. července, sedmý den. Skoro všichni vstávali opět o půl osmé, je-

nom já v osm. O půl desáté už jsme byli na cestě. Neměli jsme přesně stanoveno, 
kam dojdeme – určitě jsme to měli zvládnout k jezeru Capra, což by byla etapa 
shodná s pochodem před třemi lety, ale myslel jsem si, že bychom to mohli dorazit 
až ke cabaně Podragu, kde jsme tehdy spali také. Ovšem Bára byla nějaká unavená 
a šli jsme dost pomalu. Vystoupali jsme na hřeben a pohybovali se s malým převý-
šením, ale stále trochu nahoru a dolů. Počasí se dost proměňovalo, chvílemi krápa-
lo. 

Po několika traversech pod ostrými štíty a oblezení pár skalek pomocí ře-
tězů jsme opět v jakémsi sedle vystoupali na hřeben a postupně se blížili k přecho-
du nad transfagarašskou silnicí. O monumentalitě a zbytečnosti této stavby jsem již 
psal. Hřebínek nad ní je velmi úzký a exponovaný, nejedná se ale o žádné lezení, je 
to stále po travičce a hliněné pěšince. Fotili jsme cabanu Bilea Lac, jež stojí u stej-
nojmenného jezera u ústí tunelu silnice. Pohybovalo se zde dost lidí, kteří zřejmě 
vyjeli autem k Bilea Lac a pak vylezli těch pár set metrů na hřeben. Botičky měli 
všichni automobilové a celkem jsem se jejich lezeckému umění i výstroji obdivo-
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val. Jedna skupinka s sebou měla i velkého psa, který zběsile lítal po uzoučkých 
přechodech v hřebínku; závrať asi neměl. 

Zbaštili jsme opět dvojkombinaci tatranky a twigáče. Poslední vyšší kopec 
a už jsme si to sypali k jezeru Capra. Tedy sypali. Zase lilo jak z konve a sestup byl 
náročnější kvůli kluzkým kamenům. Viděl jsem to na to, že tu zůstaneme, ale bylo 
teprve něco po druhé hodině. Bára mě překvapila tím, že chce jít dál. Jde se jí prý 
už lépe a neví, co bychom tu dělali celé odpoledne, navíc v tom lijáku. No já bych 
spal, to mě bylo jasné, ale pokračovali jsme. V deníčku z minulé cesty píšu, že tá-
boření u jezera Capra bylo nejkrásnější z celých Karpat. Původně jsem myslel, že 
na to Báru nalákám, ale vzhledem k počasí a teplotě to tu vypadalo stejně humusně 
jako všude kolem, pokud by náhodou někdo něco viděl. 

Od jezera se kupodivu leze ještě trochu dolu, ale nemá to dlouhého trvání. 
Před sebou jsme měli kopec 2470, který byl bohužel vidět už dost z dálky. Přestalo 
lejt a s lepším počasím se zvedla i nálada. Cítil jsem v nohách i zádech včerejší vý-
stup a něvěřil jsem moc tomu, že to dojdem až na Podragu. Nemohl jsem si také 
vzpomenout, jestli je možné tábořit někde před ní. Ostatně by to bylo i výhodnější, 
protože ke cabaně se musí z hřebene slézt 250 metrů, což je zbytečná ztráta. K cha-
tě sice odbočovala z jednoho sedla nějaká další cesta, ale při pohledu na terén i 
mapu to nevypadalo, že by tím člověk něco získal. Možná bychom šli níž, ale zase 
bychom toho tolik neviděli. 

Naprosto uondaný jsem vylezl až na ten zatracený kopec. Bára se tvářila, 
že hodlá dneska přejít hory celé. Né zcela jsem uvěřil jejímu tvrzení, že je to tou ta-
trankou, protože to odporovalo zákonu zachování energie, ale kdo ví, jestli tady 
vůbec platí. Na severní straně hor se stále převalovaly mraky, ovšem z kóty 2470 
bylo vidět úžasné jezírko, které jsme idetifikovali jako Lac Giurgiului. Okolo něho 
byl sníh, který se sesouval do vody a tvořil tak změť různých odstínů tmavozelené, 
bílé a modré. Bylo rozhodnuto – spíme tady. Tedy tam – k jezeru jsme sestupovali 
ještě přes půl hodiny. Svah byl velmi prudký a rozbrázděný, člověk pořád kličko-
val, protože kameny se odvalovaly z pod nohou a hlína klouzala sama o sobě také 
dost. Na moréně karu jezera jsme stanuli v sedm hodin. 

U jezera bylo opět připraveno několik menších zídek ohraničujících místa 
na stany – chrání stan proti větru, ovšem důvod jejich vzniku je spíš ten, že sestá-
vají z kamenů vysbíraných z místa, kde se pak spí lépe, protože to tolik netlačí. 
Podle ušlých hodin jsme mohli být tak půl hodiny před místem, kde se odděluje 
cesta ke cabaně Podragu. Nějak mi to ale nesedělo, protože zatímco jsme sestoupili 
z velmi příkrého kopce, dál ve směru pochodu stoupala cestička pozvolně po táh-
lém úbočí a byla vidět hodně daleko, rozhodně tak na hodinu cesty a spíš více. Po-
kud jsme se neflákali příliš, musela být odbočka v místě, kde se cestička vyškrába-
la k hřebeni, ovšem myslel jsem si, že jsme před třemi lety sestupovali z výrazněj-
šího sedla, které jsme nikde neviděli. No na rozřešení jsme si museli počkat do zít-
ra. 
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Chvíli jsme si navzájem dodávali odvahu ke koupeli – otřepanou otázku, 
kolik stupňů má voda, ve které plave led, nechávám teď stranou. Skutečně jsme se 
ale svlékli a nacákali na sebe něco tříště. Jezírko umývalo už pouhým svým pohle-
dem, takže jsme to zase až tak nedramatizovali, ale ta nejpotřebnější místa jsme 
opláchli. Navlékli jsme na sebe všechny dlouhé spodky, fleecky, čepice a rukavice 
a opět si parádně uvařili těstovinové pochoutky. 

Počasí se ustálilo, ohromné bílé mraky se pohybovaly jen velmi zvolna, 
nepršelo a hory nevypadaly tak zlověstně jako včera. Bylo naprosté ticho, nikde 
nikdo. Dramatický klid. Făgăraş jak má být. 

 
Středa 10. července, osmý den. Probudili nás ptáci rejžáci, co hřadovali na 

stanu. Občas jsem do něj kopnul, abych je odplašil, ale nějak to nechápali a se 
strašným štěbetáním si na stan zase hned sedli. Mrchy, samozřejmně ho ještě zasra-
li. 

Proběhlo okolo nás smíšené německo-britské družstvo, které se 
z nějakého blíže nespecifikovaného důvodu fotilo v roztodivných pozicích u naše-
ho stanu. Popřálo nám nice trip a pokračovalo dál proti směru našeho pochodu. 

Ráno bylo krásné. Slunce ostře osvětlovalo hory okolo, ale nehřálo. Fotil 
jsem kar s jezerem a náš stan u něho. Běhal jsem okolo jezera a hledal nejvhodnější 
záběry. Trochu jsme se flákali, takže jsme vyráželi až po desáté. 

Za dvacet minut jsme skutečně vystoupali na hřeben a na druhé straně pod 
sebou uviděli cabanu Podragu. Takže všechno sedí, akorát si to moc nepamatuju. 
Bylo tedy jasné, že před sebou máme pohodový den, protože jsem chtěl tábořit 
v sedle za Moldoveanu, kde jsme tábořili před třemi lety, a tudíž měla být dnešní 
etapa stejně náročná jako tehdy, což znamenalo nenáročná. 

Postupovali jsme zvolna vzhůru táhlým úbočím hřebínku. Minuli jsme 
ohromné stádo ovcí, bača se ptal na cigarety, ale měl smůlu. Aspoň jsme si ho vy-
fotili, stejně tak i jeho stádo a ještě i tři psi. Podešli jsme po vrstevnici poslední vr-
chol před Moldoveanu a dali opět oblíbenou kombinaci na doplnění energie. 

Malinko dolů do sedla a strmý výstup 200 metrů na Vîştea Mare, nižší 
z vrcholů Moldoveanu. Stejně jako minule jsme zde nechali batohy a přelezli na 
nejvyšší horu Rumunska. Tady to vypadalo přesně tak, jak jsem si to pamatoval. 
Vrchol jsme měli pro sebe, tak jsme chvíli fotili autoportréty, pak okolí a nakonec 
jsme dali vrcholovou čokoládu. Střídavě jsme natahovali a zase sundavali šusťá-
kovky, protože přes hory se valily velké mraky, pod nimiž byla zima, ale naopak 
sluníčko mezi nimi děsně připalovalo. 

Strávili jsme asi půlhodinku kocháním se a vylizováním rozmatlané čoko-
lády a vydali se zpět na hřeben. Při přelézání průrvy mezi oběma vrcholy jsme po-
tkali několik skupinek dalších návštěvníků; budou tam mít těsno. Batohy jsme našli 
v pořádku a slezli jsme po prudkém rozbrázděném svahu k útulku v sedle. Odsud 
také odbočovala značená cesta, kudy by bylo možné dostat se pryč z hor, ale tak 
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brzo jsme utéci ještě nechtěli. Pokračovali jsme dál a trochu mě překvapilo, že před 
sebou stále vidíme skalnaté štíty – tábořit jsem chtěl v sedle travnatém. 

Ťapkali jsme skoro tři hodiny, když se proti nám v jednom karu objevila 
postava staršího muže. Trochu jsem se zarazil, protože potkat v šest večer v tomto 
místě samotného člověka jdoucího jeho směrem bylo zvláštní – odkud šel, že se 
sem dostal v takovouhle dobu, a kde chtěl skončit? Hned se ptal, odkud jsme. Rea-
goval velmi nadšeně, že jako to se v pohodě domluvíme, protože on je Polák, a po-
žádal nás o radu. Chtěl spát u jezera pod Moldoveanu a ukazoval na jezírko kousek 
ve směru, odkud jsme přišli. Řekli jsme mu, že z této strany pod Moldoveanu sku-
tečně jezírko je, ale že to není toto. Moldoveanu zrovna vidět nebyla, ale měl to 
tam pořádný kus cesty. Vypadal celkem v dobré kondici, bylo mu tak šedesát a asi 
si dával hřebenovku jako měřenou časovku. Poděkoval nám, opřel se do hůlek a 
odběhl. 

Začalo zase pršet a po půlhodince jsme se konečně vynořili nad posledním 
skalnatějším kopcem a před sebou viděli oblejší zelenější hřeben. Za hustého lijáku 
jsme sestoupili do sedla, které jsem ihned poznal. Bylo to sem ale celkem daleko, 
sedm večer, mokří a zmrzlí – no nebyla úplně pravda, že to bylo nenáročné. Bára 
stavěla stan a já se vydal na jižní stranu s igelitkou a čtyřmi lahvemi pro vodu 
k potůčku, který sice nebyl vidět, ale věděl jsem, že tam je. V sedle ostatně od mi-
nule přibyla dřevěná cedulka na tyčce „Apa“, která ukazovala právě dolů na jih. 

 
V deníčku o minulém přechodu Făgăraşe píšu, že z tohoto sedla odbočuje 

cesta na sever do Valea Sîmbătei. Nyní jsme to prozkoumal a tvrdím, že slézt by se 
tudy asi s vypětím sil a nasazením lezeckého materiálu dalo, ale že žádná značená 
cesta tudy nevede. Prostě blbost. Průvodce po rumunských horách praví, že cesta 
odbočuje z jednoho z travnatých sedel, které se jmenuje Fereastra Mare (Velké ok-
no). Sám jsem si asi naletěl, když jsem sepisoval deníček doma a kromě vlastních 
vzpomínek jsem používal i průvodce. Místo, kde jsme minule i teď spali, je sice ši-
roké travnaté sedlo, ale není to Fereastra Mare. V deníčku dále uvádím, že v ná-
sledujícím sedle odbočuje druhá cesta dolů, a že je jen pro zkušené lezce, protože 
se to tam tehdy psalo na cedulce. Pravda je taková, že teprve ono následující sedlo 
je Fereastra Mare a není ani široké, ani travnaté a lze tamtudy slézt naprosto 
v pohodě, jak jsme s Bárou ověřili. 

Za ty tři roky se zde značení výrazně zlepšilo, celá hřebenovka i odbočky 
jsou znovu přetřeny, takže červené pruhy jsou dobře znatelné – všiml jsem si toho 
už při traversu od Strungy Ciobanului nad jezero Căltun – tam jsme tehdy skutečně 
hledali značku obtížně. 

Záměny označení sedla jsem se dovtípil už ten večer, co jsme v bezejmen-
ném širokém travnatém sedle spali s Bárou. Byli jsme rozhodnuti sejít právě po 
značce od Fereastra Mare, což bylo skutečně ještě za jedním kopečkem. Je také 
pravda, že z Valea Sîmbătei vede na hřeben ještě druhá cesta východně od této, ale 
kolem ní jsme letos neprocházeli a z minula už si to nepamatuji. Nejspíše však do-
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šlo k tomu, že cedulku jsem viděl skutečně právě u té východní cesty a možná že 
tam je dodnes. Při psaní deníčku jsem jí sice správně přiřadil východnější cestě, 
ale její odbočku jsem umístil do míst, kde odbočuje teprve ta západnější (totiž do 
skutečného Fereastra Mare), protože jsem si myslel, že ve Fereastra Mare jsme 
spali, což nebyla pravda. Jak jsem ovšem mohl dojít k tomu, že od místa našeho 
spaní odbočuje něco dolů, to nevím. To jsem si musel vymyslet. 

 
Večeře byla tradiční co se týče pokrmu i teploty vzduchu. Nepršelo, bylo 

krásně vlaho a měli jsme dobrý pocit z dosažených úspěchů. Moldoveanu měla být 
první z několika nejvyšších kopců, které jsme na své cestě okolo Balkánu hodlali 
pokořit. 

 
 Čtvrtek 11. července, devátý den. Kromě ptáků rejžáků, kteří dneska hřa-
dovali na stanu s ještě větším zvukovým doprovodem než včera a na jejichž odhá-
nění jsme už rezignovali, nás přišel probudit i pes. Seděl před stanem, ale jakmile 
zaznamenal pohyb uvnitř, začal okolo stanu šmejdit. Vykoukl jsem ven a psa vyfo-
til. On nám na oplátku stan označkoval. Vykoukl jsem znova a snažil se šelmu 
odehnat. Pes nás v klidu obešel a pomočil stan i z druhé strany. Až doma při pro-
hlížení fotek jsme zjistili, že to byl nejspíš jeden z těch psů, co jsem je fotil přede-
šlého dne. Přes kopec západně od nás se ostatně převalovalo velké stádo ovcí – pár 
se jich dokonce zapomělo dole u vody a bečely tam. 

Absolvovali jsme interaktivní přednášku (kdy není jasné, kdo přednáší a 
kdo je posluchačem) o mentalitě stádového zvířete. Na moji prvotní a srozumitel-
nou tezi, totiž že ovce jsou blbé, reagovala Bára rozborem chování části fauny, kte-
rou bych, opět zjednodušeně, nazval dobytkem. Postupně jsem byl díky jen opatr-
nému opouštění zavedených předsudků k některým tvorům též připodobněn a pou-
čen, že to tak je v přírodě zavedeno; zkrátka některá zvířata jsou stádová a chovají 
se podle toho. No ještě aby ne, ale axiom o blbosti ovcí v mých očích vyvrácen ne-
byl. Argumentoval jsem relativní chytrostí psa a to i přesto, že nám zástupce tohoto 
druhu pochcal stan; tak jsem byl nestranný. No posuďte sami – pes přijde k lidem a 
žebrá, případně chce drbat, ale ovce bečí někde v údolí a když jí ostatní utečou, tak 
akorát bečí ještě víc, čímž zákonitě přivolá velkého dravého ptáka, který ji sezob-
ne, což se naštěstí nepozná, protože stejně bečících ovcí jsou na Făgăraşi tisíce. 
Přidal jsem ještě teorii o tom, jak jsou ovce nebezpečné, protože tím, jak vytrhávají 
trávu i s kořínky, dochází k erozi hor, takže tu vlastně za chvíli vůbec žádný Fă-
găraş nebude. Jen nevím, jestli jsme si je nespletl s krávami. Můj pohled byl ozna-
čen za zaujatě lidský bez schopnosti vhlédnout do psychiky zvířete, což ostatně 
nekorespondovalo s tím, že jsem byl původně naopak za zvíře označen. Dozvěděl 
jsem se také, že na výstavách je dokonce potřeba mít jednu chytrou ovci, protože ty 
hezké, které se tam vystavují, jsou tak blbé, že neumějí jít samy, a je potřeba, aby 
před nimi šla ta hnusnější chytrá, co jí nevadí, že před ní už nejde další ovce, ale 
člověk. A podle mě krávy nejsou tak blbé jako ovce a také jsou to stádová zvířata. 
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Přešli jsme nevelký kopeček a sestoupili do sedla Fereastra Mare. Rozlou-
čili jsme se s hřebenem hor a po krásně obnovené značce sestupovali do Valea 
Sîmbătei. Prvních pár set metrů to byl celkem záhul – cestička se točí v suti a ka-
mení a klesá prudčeji, než co může svah unést. Ať žije umělá eroze, tady nepotře-
bují ani ty ovce. Na dně karu jsme narazili na travičku a šlo se lépe. Minuli jsme 
skutečně nejakou odbočku, která šplhala na hřeben po naší pravé ruce. 

Placaté dno karu se brzy opět zalomilo. Sestupovali jsme už cestičkou v 
podrostu – okolo byla spousta barevných kytiček, které jsem fotil. Prodírali jsme se 
travou a klečí s tím, že pauzu dáme dole u soutoku několika potůčků. Tam jsme to 
z nějakého důvodu zamítli, asi že moc svítilo slunce a nebyl tam stín, nebo něco v 
tom smyslu. Aspoň jsem potůček vyfotil a vznikl tak obrázek skutečně kalendářo-
vý. I zde u soutoku stál rozcestník – kam směřovaly ostatní jeho ukazatele kromě 
naší cesty nebylo moc jasné, ale byla u něj také cedulka, že je někde něco nebez-
pečné. Bylo odsud vidět i sedlo, ve kterém jsme spali a je docela možné, že něco 
ukazovalo tím směrem. Ale nevím. 
 Potupovali jsme po široké kamenité pěšině podél ohromného vymletého 
koryta potoka a po hodině a půl cesty ze sedla jsme dorazili ke cabaně Valea Sîm-
bătei. Pár turistů se zde ládovalo sušenkami, tři osli se ničím neládovali, ale evi-
dentně také chtěli. My dali pauzu až o kus níž ve stínu husté borovice. Všude leže-
la stáda ovcí, která se ovšem nepásla, ale jen přežvykovala. 

Capkali jsme stále dolů a Bára se tvářila, jako že jí nějak není dobře, ale 
blíže to nespecifikovala. Bylo vedro, ale občas jsme mohli jít ve stínu smíšeného 
lesa. Opět jsem fotil potůček – tentokrát takový malinkatý a na dlouhý čas, aby se 
voda padající přes kamení a listy v tenkých provazcích trochu mázla. Potkávali 
jsme skupinky výletníků s odhalenými pupky, malými baťůžky a tenkými botkami. 
Usoudil jsem, že na první dáčky narazíme co nevidět, protože tito lidé jistě nešli od 
auta moc daleko. K turistické základně Valea Sîmbătei to mělo být od cabany dvě 
hodiny, ale my to šli tři. Bylo to poprvé, co jsme se tak výrazně opozdili za teore-
tickým časem. 

Dáček tu stálo dost, což zejména znamenalo, že snad máme nějakou nadě-
ji na stop. Zastavil nám ovšem náklaďák, jenž jel do Voily. Věděl jsem, že tam je 
vlakové nádraží, ovšem Voila ležela na trati ještě východněji, než jsme k ní měli 
přijet, a my potřebovali naopak zpět na západ. Řidič i spolujezdec se dušovali, že v 
Sîmbăta de Jos ale není vlaková zastávka, čemuž napovídal i průvodce, který jako 
výstupní stanici pro nástup ke cabaně Valea Sîmbătei označuje právě Voilu. 

Než jsme dojeli pět kilometrů do Sîmbăta de Sus napadlo mě, co že jsme 
si to vlastně stopli – v autě nebylo vůbec slyšet motor. Řidič skutečně jel hnán jen 
silou vánku a mírným sklonem silničky. Před vsí se však cesta vyrovnala, vůz se 
zastavil a nezbylo než ho opravdu nastartovat. 

V Sîmbăta de Jos jsme se napojili na hlavní silnici Sibiu – Braşov; na za-
stávku to tam skutečně nevypadalo. Před čtvrtou hodinou jsme se vysypali ve Voi-
le. Nabídl jsem řidiči peníze, ale s úsměvem je odmítl. 
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Na nádraží to byl kousek a vlak nám jel za deset minut. Opět jsem 
pochválil tuto user friendly zemi – tvrdil jsem Báře, že tady vše funguje takto 
výtečně a tvářil se, že deset minut je nejdelší doba, jakou lze v Rumunsku na 
nějaký spoj čekat. Zakoupili jsme lístky, klasické malé tvrdé kartičky, a naložili se 
do dvoupatrového vláčku. Trochu jsem jen znejistěl, jestli tento vůbec staví v 
Porumbacu de Jos, ale snad jo. 

Podle jízdního řádu v čekárně v Sîmbăta de Jos jsme jeli 35 kilometrů a za 
tři čtvrtě hodinky jsme to měli sfouknuté. Bylo před pátou a opět jsme se vykulili 
do výhně vesnice. Trochu jsme kličkovali, než se nám podařilo dostat se opět k 
hlavní silnici, po které jsme sem přijeli od Sibiu. Na návsi jsme odbočili stejně jako 
minule a pomalu se loudali směrem zpět k horám. 

Aniž bychom se o to jakkoli aktivně zasloužili, zastavil nám povoz tažený 
jedním koněm. Pán se tvářil, že je mu to jedno, dvě pubertální dcery dělaly, že tam 
nejsou, a paní, která to celé zorganizovala, naopak překotně komunikovala. Neměl 
jsem nějakou výraznou náladu na další lekce rumunštiny a odkázal jsem na to, že 
Bára studuje angličtinu. Paní zajásala s tím, že děvčata se také ve škole učí anglic-
ky. To bylo sice jasné od začátku, ale když to na ně práskla, holky se zatvářily, ja-
ko kdyby nám je právě prodala do otroctví. 

Paní se ještě potutelně zeptala, jestli jsme s Bárou jako manželé, což jsme 
jako nebyli. Spíš je zajímavé, jak to v téhle zemi vždy naznačují – už se mi to stalo 
poněkolikáté (to fakt vypadám tak nešťastně...?) a vždy je to stejné. Tázající přikrčí 
hlavu, jako že teď bude hovořit o něčem intimním, vykulí oči a zvedne obočí, jako 
že bude následovat otázka a pravou rukou naznačí navlékání prstýnků na prst ruky 
levé (když se ptá žena), případně zastrkování penisu do vaginy (ptá-li se muž), což 
je ovšem ve znakové řeči k nerozeznání. Na chvíli mě napadlo, že pro aspoň někte-
ré obavatele Porumbacu de Jos provedu sexuální osvětu, zeptám se, jak to jako pa-
ní myslela a vysvětlím jim, že v tom je právě ten vtip, že jako to první né, ale to 
druhé jo, že žijem ve společnosti, kde to spolu nutně není svázané. Ono tady tedy 
jistě také ne, jde jen o zaobalení dotazu “spíte spolu?” do konzervativnější podoby 
“jste vzatí?”. Dotaz “chodíte spolu?”, který by to případně rozřešil, nemá zatím 
svůj zřejmý znakový ekvivalent. Někdy je z kontextu jasné, na co se dotyčný sku-
tečně ptá; téhle dámě bych ale věřil, že se fakt ptala na tu svatbu. Vedro mi do 
přednášky vzalo chuť, nakonec holkám bylo tak patnáct a při otázkách své matky 
se červenaly, jak kdyby se to týkalo jich. 

Svezli nás jen asi pět set metrů, kousek za vesnici, pak odbočovali na po-
le. Jeli makat, což tady všichni dělají až takhle k večeru, asi kvůli tomu horku. 
Chvíli jsme stopovali ve stínu stromů za vesnicí, ale bez valného efektu – nic tudy 
totiž nejelo. Zakryli jsme si hlavy i uši a vyrazili silničkou do polí. Všude okolo li-
dé ve slamácích přehazovali seno případně ho nakládali na vozy. Podotkl jsem ně-
co o tom, že takhle to má vypadat ve Vietnamu a né v Rumunsku. Sem tam měl 
někdo traktor, ale většinou jen koně. Nad asfaltem se tetelil vzduch a právě mě to 
přestávalo bavit, když nám zastavilo auto s německou SPZ. Byl to Rumun a vzal 
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nás jen do Porumbacu de Sus, ale aspoň něco. Dalších několik kilometrů k hodné-
mu pánovi jsme tak došli opět pěšmo – postup prašnou cestou ve výhni slunce byl 
nejubíjejícnější pochod z celého přechodu hor. 

Zavítal jsem napřed k Frau Martě do penzionku, ale ta mi jen řekla, že 
domácí jsou doma (kde jinde by také domácí měli být). Auto stálo na zahradě ne-
porušené tam, kde jsme ho nechali, a po chvíli vylezl i hodný pán. Řekl si pět nebo 
deset euro (s tím “nebo” to byla jeho vlastní formulace), ale museli jsme mu dát 
deset, protože menší jsme neměli. Ale proč ne, stálo mu to na dvorku a nám se ho-
dilo nepřijít o vůz hned v Rumunsku. 

Dokodrcali jsme se dva kilometry na oblíbené místečko na konci širokého 
údolí u říčky. Plácli jsme se ale o asi sto metrů jinam než před čtyřmi dny, aby-
chom měli lepší přístup do vody. Vědomi si porušení základních bezpečnostních 
pravidel jsme se oba svlékli a vlezli do chladivé vody zanechajíce na břehu otevře-
né auto a rozhrabané všechny věci. Paráda – Făgăraş vyšel podle plánu, auto máme 
v pořádku a můžeme začít rozmýšlet, co dál. 

 
Pátek 12. července, desátý den. Nechtělo se mi balit a tak jsem předstíral 

kontrolu všemožných tekutin, které se dají do vozu vpravit – podařilo se mi ale do-
lít jen tři deci do chladiče, všude jinde bylo plno. 

Usoudili jsme, že není žádný důvod nepokračovat podle itineráře, který 
jsme si načrtli doma. Asi opravdu nebudeme navštěvovat další města Sedmihrad-
ska, už teď před návštěvou Braşova bylo jasné, že dvě ze sedmi nám budou stačit. 
Probrali jsme několik variant, kudy dojet do Jižní Bukoviny a zvolili jsme cestu 
horami Karpatského oblouku, což slibovalo pěknou podívanou i nevšední řidičské 
zážitky. Na cestu do Braşova to nemělo vliv, ale šlo o to, kterým směrem z něj vy-
jet. 

Vykodrcali jsme se znovu okolo hodného pána, zamávali mu a sjeli k 
hlavní do Porumbacu de Jos. Tam jsme nabrali směr Braşov, kam to mělo být asi 
sto kilometrů. Silnice vede pořád podél Făgăraşe, ale byl opar, takže jsme tušili jen 
jeho siluety. Chtěli jsme se podívat na hrady Bran a Raşnov, což je od Braşova na 
jih, a pak z města pokračovat na sever, což představovalo problém, s kterým jsem 
si chvíli lámal hlavu, protože jsme nechtěli jezdit stejnou cestou dvakrát. Ale vyře-
šilo se to samo. Ještě před Braşovem jsme narazili na slušně vyhlížející odbočku, 
která měla vést právě do Raşnova. Zmizeli jsme tak z velké silnice plné nákladních 
vozů a opět se trochu přiblížili horám. 

Nebyl to tak rychlý postup jako po hlavní, místy byl dokoce velmi pomalý 
– na silnici se vyskytovaly několikasetmetrové úseky, kde bylo nutno jet kvůli dí-
rám krokem. V Raşnově jsme prozatím jen odbočili doprava na jih po hlavní, která 
přichází z Braşova a dojeli k Branu. 

Vypadalo to tu stejně jako před třemi lety – ani letos jsme nešli dovnitř a 
prohlédli si hrad jen zvenku. Stejně jako tehdy jsem také učinil pokus, kam až lze 
dojít bez vstupenky – dáma od pokladny mě vyhnala poměrně brzo, minule jsem 
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stihl aspoň dojít na nádvoří, dnes jsem tam jen nakoukl. Nádvoří má asi 3 × 4 met-
ry; Bran je opravdu malinký a nijak impozantní. Ale aspoň je opravený. Jinak mra-
ky lidí, autobusy, stánky s muzikou z magneťáku a Češi. Pozdravili jsme se s dvě-
ma – také pár, který cestuje autem. Prohlédli jsme si skanzen pod hradem, koupili 
limonády, zmrzlinu a jablka, prohlédli cetkoviště a vydali se zpět. Míjeli jsme ně-
kolik hospůdek, ale občerstvovací zařízení jsme hodlali navštívit až v Braşově. 
Stejnou cestou jsme se vraceli jen 10 kilometrů. 

Projeli jsme Raşnov city a bez problémů našli cestu vedoucí k hradu. Dalo 
se vyjet až nahoru, což jsme nečekali. Po zkušenostech z Branu jsme ale naopak 
tušili, že i zde zaplatíme za parkování. Kromě nás zde však stála jen dvě další auta. 
Oproti předchozí návštěvě před třemi lety se zde vybíralo vstupné nikoli jen sym-
bolické, které ovšem činilo stejně jen dvacet tisíc lei na každého (na Branu se platí 
šedesát). Měli jsme ale už jen třicet devět a děvčatům v pokladně to stačilo. Na Ra-
şnově se celkem pracuje, spousta zdí už je opravená a zpevněná, přibyly zde nové 
střechy a na nádvoří také kavárnička. Je to veliký hrad, respektive je to něco, co 
skutečně vypadá jako hrad, jak to chápeme například v Čechách, Bran je spíš zá-
meček. 

Potkali jsme zde opět ty dva, co jsme s nimi mluvili na Branu. On říkal, že 
se mu Raşnov nelíbí, protože je to taková zchátralá zříceninka a byl překvapen, že 
jsme na Branu nešli dovnitř. Prý tam mají starý nábytek. To je asi ten, co se v prů-
vodci píše, že je nový a přivezla ho tam nějaká princezna z Británie, když jí pro-
vdali do Rumunska a že prý není o co stát. Rozhodně opět tvrdím, že Raşnov je 
lepší než Bran. Dostali jsme ještě nějaká doporučení, kudy do Bulharska, protože 
oni tam také byli a na jednom přechodu je prý nějak moc obrali na poplatcích. Ale 
Bulharsko bylo zatím v nedohlednu a navíc jsme to měli už rozmyšlené, kudy 
chceme jet. 

Bylo pozdní odpoledne a těsně před Braşovem nás chytl prudký slejvák. 
Byl jsem nějaký zmatený z topografie města a přestože jsme měli plánek, chvíli 
jsem se nemohl najít, respektive sebe ano, ale centrum ne. 

Zaparkovali jsme u obchodního domu u nějakých popelnic a vydali se na 
prohlídku města. Nehodlal jsem opakovat návštěvu stoprocentně všech pamětihod-
ností, ale protože bylo už skoro šest, šli jsme napřed do muzea v Bastionul Ţesăto-
rilor, což je jedna z rohových věží opevnění. Tam mají model Braşova ze 17. stole-
tí, který zachycuje tehdejší podobu města a chtěl jsem ho Báře ukázat, protože se 
mi tehdy děsně líbil. Měli tam kupodivu ještě otevřeno. 

Zato kostel už zavíral, což jsem nějak nepochopil. Málem jsme to nestihli, 
což by byla škoda, protože Biserica Neagră je parádní gotická katedrála. Nakonec 
nás pustili dovnitř zadarmo s tím, že je to stejně jen na pět minut a za to platit ne-
musíme. Je vůbec otázka, proč se tu platí za vstup do kostela, to nebývá zvykem. 
Podle průvodce jsme si ukázali na nějaké význačnější budovy, obešli náměstí a vy-
dali se na pěší zónu. Obhlédli jsme několik restaurací, vrátili se na náměstí a zvolili 
nějakou jakoby italskou v rohu Piaţa Sfatului. Dali jsme každý velikou pizzu a já 
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místní pivo s tím, že řídit bude Bára, která pivo stejně nechtěla. Pak ještě nějaký 
zmrzlinový pohár, k čemuž nás inspirovali Američani, kteří se veselili u vedlejšího 
stolu. Obluha výborná, jídlo taktéž, Ursus celkem také. 

Lanovka na kopec Tămpa měla podle průvodce jezdit do osmi. Zašli jsme 
se do auta obléci, protože se ochladilo, ale když jsme dorazili ke spodnímu konci 
dráhy, měli jsme smůlu – jen do šesti. Rozhodli jsme se tedy obejít celé staré město 
zvnějšku, z kteréhožto nápadu jsme ostatně již část uskutečnili chůzí k lanovce. 
Minuli jsme znovu Bastionul Ţesătorilor na rohu a prošli kolem Poarta Schei a také 
Poarta Ecaterinei, které vedou z německého opevněného města do rumunského, 
které se nazývá právě Schei. Identifikovali jsme několik dalších věží opevnění 
(Turnul Neagră a Alba), respektive jejich zbytků a podél potoka tekoucího přímo 
pod hradbami došli až do parku, který se táhne před starým městem směrem, kde 
toto ústí do roviny. Zašli jsme se podívat k hrobům obětí revoluce. Nakoupili jsme 
v posledním otevřeném obchodě chleba, sýr a salám. 

Opět jsme přemítali nad tím, že i když to tady vypadá o hodně lépe než v 
Sibiu, stejně by bylo možné opravit další věže a vůbec části opevnění, které ještě 
nespadly. Město je uvnitř krásné, upravené, náměstí vydlážděné a s kašnou, radni-
ce perfektně natřená, všechno jako v centru jakéhokoli jiného historického města 
kdekoli v Evropě, ale nejzajímavější mi stejně připadá opevnění. Pokud by se po-
vedlo ho zachovat a případně na některých místech trochu dostavět, protože ono 
opravdu padá před očima, zařadil by se Braşov k evropským unikátům, z nichž ně-
které jsme na své další cestě také hodlali navštívit, ale kterých rozhodně není mno-
ho. Ale nepředbíhejme. Zkrátka kostely a náměstí mají leckde, staré baráky také, 
ale sedm set let staré skoro komplet hradby okolo města až zase tak ne. 

Úkolem číslo jedna bylo vzít někde benzín. Najeto jsme měli už 560 ki-
lometrů a žíznivé oko na nás svítilo celou cestu okolo hradů. V jakémsi hnusném 
předměstí se nám to povedlo – co se však nevydařilo byl výjezd z města. Všechny 
indicie jako přejezd železnice, směr i občas nějaká ta cedule s názvem města sedě-
ly, ale po chvíli se silnice i na rumunské poměry zmenšila příliš na to, aby to vypa-
dalo, že někam vede. V naprosté tmě a hustém porostu okolo se nám jen těžko hle-
daly patníčky s kilometry, a když jsme konečně nějaký našli, název města byl neči-
telný. Vrátili jsme se zpět do Brašova a zkusili vyjet o pár bloků jinudy. Také už 
víme, že Bacău a Buzău jsou skutečně dvě různá města. 

Vyrazili jsme tedy opravdu směrem na Bacău (i když po chvíli odbočova-
la silnice znovu i na Buzău) a z hlavní po chvíli obočili na Sfântu Gheorghe. V 
něm jsme opět trochu zakufrovali, ale brzo se vymotali a pokračovali směrem na 
Miercurea-Ciuc. Problém není v nepřítomnosti cedulí, ty tu jsou, není jen vždy 
přesně jasné, kam ukazují, případně člověk nevěří tomu, že uličkou, kam ho ukaza-
tel pošle, se lze někam dostat. 

Bylo už skoro jedenáct hodin, když jsme někde u vesničky Malnaş zaboči-
li na polní cestu, abychom si našli místo na spaní. Prohlédl jsem remízek mezi poli 
u potoka a zajeli jsme do něj. Rozsvítili jsme velkou lampu, kterou po zastrčení do 
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zásuvky bylo možno pověsit kamkoli ve voze, který také celý osvětlovala. Oproti 
prvnímu spaní v autě jsme se prohodili – já si lehl na místo spolujezdce a Bára na-
cpala svou hlavičku pod volant. Nelíbilo se jí to ještě víc než prve mně, a tak se ob-
rátila a pod volant zastrčila jen nohy. Trup a hlavu měla na tvrdém podkladu zad-
ního opěradla a části kufru, ale prý jí to vyhovovalo. Takto jsme pak spali i nadále, 
mně také vyhovovalo měkké sedadlo bez volantu. 

 
Sobota 13. července, jedenáctý den. Noc proběhla v klidu, probudil mě 

kovový šramot. Kousek za naším autem si brousil kosu rolník. Postupně začal už-
dibovat obilí z mnohahektarového lánu. Občas na nás pohlédl, ale byli jsme mu 
ukradení. 

Nacpali jsme do sebe něco chleba se sýrem a vyrazili. Bylo osm hodin, 
takže jsme doufali, že stihneme, co jsme si naplánovali. Cílem dne byla Jižní Bu-
kovina a její malované kláštery. 

Cesta přes Băile Tuşnad ani přes Miercurea-Ciuc nepřinesla nic pozoru-
hodného, u jedné pumpy jsme dofukovali pneumatiky. Bylo zvláštní počasí, kdy 
jsme občas vjeli do pásu naprosto neprůhledné tmavé mlhy a po chvíli už na nás 
zase pražilo slunce. Nebyl jsme si jistý, jestli je mlha vůbec přirozeného původu, 
nevím kde se tam vzala a proč jí slunce nerozptýlilo. Vypadalo to, jak kdyby to 
sem fouklo od nějaké továrny, ale nesmrdělo to, byla to fakt pára. Ale za chvíli 
jsme se do toho vnořili zase a bylo toho hodně. Divné, mají tu zkrátka letní mlhy 
pod jasnou oblohou. 

V Gheorgheni jsme odbočili na Lacu Roşu. Silnice vede přes hory a cesta 
do Bicazu je v průvodci uváděna jako jedna z nejhezčích v Rumunsku. Stoupali 
jsme příjemnou krajinou po slušném asfaltu. Kopce okolo byly pohádkově zelené, 
mezi lesy vždy pečlivě obdělaná políčka se senem naskládaným do vysokých ku-
pek nabodnutých na kůlu. Silnička se kroutila podle potoka, občas jsme minuli sta-
vení. Takhle si představuju ideál rumunské krajiny. Nejúžasnější byla ta barva – už 
dlouho jsem nic takového neviděl. Nikde žádné drama, jen oblé zelené hory; takhle 
to dopadá, když vám při vyvolání fotek u Kodaku trochu přeženou barvy, aby to 
lépe vypadalo. Litoval jsem, že neumím takovou nádheru vyfotit – s praktikou 
jsem se teprve učil a automatem jsem to nezkoušel (což byla chyba, vyšly z něj su-
per fotky – později jsme takové věci fotili a vyplatilo se). Ve vzduchu byly jasně 
odděleny naprosto čisté pasáže snad bez jediné molekuly vody a naopak chuchval-
ce mlhy válející se sem tam u nějakého lesa. 

Projeli jsme Lacu Roşu, což sice je opravdu také jezero, ale to nebylo vi-
dět. Název označuje vesnici, po níž jsme se zakrátko vyhoupli mezi skalnaté stěny. 
Od Lacu Roşu prý měl vést tunel, který by průsmyk vynechal a zkrátil tak cestu do 
Bicazu. Ale byla by to škoda. Proplétali jsme se úžasnými scenériemi, občas se sil-
nička zůžila právě tak na jedno auto, to podle toho, jak jí to skály dovolily. 
V jednom místě nějaký malý tunel opravovali, nebyl tam asfalt, ale brzo jsme opět 
pokračovali po slušné cestě. 
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Pod samotným průsmykem stojí podél silnice řada dřevěných stánků, kde 
prodávají lidoví tvořitelé své práce. Cetkoviště jsme prohlédli a skutečně se jedná 
zejména o dřevěné či textilní zboží. Nevypovídá to nic o vkusnosti, tu jsme u pře-
vážné většiny zboží postrádali, ale dlouho jsme uvažovali o koupi nádherné mísy 
z jednoho kusu dřeva. Převážil názor, že by další týdny v autě nemusela vydržet. 
Ale měli i svetry a kdejaké sošky, mezitím semtam i nějakou tu opravdovou továr-
ní cetku, ale místo působilo vzhledem k okolním horám harmonicky. Výjimku tvo-
řily občasně projíždějící náklaďáky, které se zde rozjížděly na neuvěřitelnou leto-
vou hladinu, aby zvládly poslední výšvih do sedla. Propletli jsme se ven, 
v nejužším místě se kolmé stěny tyčí několik set metrů nad silnici i přilehlý potů-
ček. 

Bicazem jsme projeli bez zajížďky a úspěšně jsme nalezli také přehradu, 
přez jejíž hráz jsme měli projet na druhou stranu řeky Bistriţa. Respektive hráz 
vcelku nejde přehlédnout, ale našli jsme i cestu, která na ní vede. Postupovali jsme 
proti Bistriţi směrem na Vatra Dornei. 

Vždy ten, kdo neřídil, pracoval s několika mapami a průvodcem, četl ce-
dule a zapisoval kilometry. Disponovali jsme jednak novou rozkládací mapou Ru-
munska v měřítku 1:700 000, ze které byly dobře patrné nejdůležitější spoje a 
vzdálenosti a hlavně podle ní bylo možné plánovat delší přesuny, protože na ní by-
lo Rumunsko celé. Pak jsme měli maďarskou mapu Sedmihradska (1:500 000), 
která se hodila zejména pro určování výskytu památek a pojmenovávala města a 
vesnice kromě rumunštiny ještě maďarsky a německy. Drobnější dohledávání se 
dělo podle knižního autoatlasu (1:200 000), jehož nevýhodou bylo zejména stáří. 
Ovšem v této zemi se toho se silnicemi zase až tak moc neděje; kromě toho že 
chátrají, což všichni vědí, nehrozí člověku nějaké překvapení. 

Pozoruhodné spíš bylo, jak se u drobnějších cest v jednotlivých mapách 
označení liší. Mapy rozlišovaly čtyři až pět druhů silnic, ovšem ta, co byla v jedné 
mapě jako nejmenší, v druhé byla vyvedena v plné červené barvě. Později jsem svá 
pozorování ještě upřesnil – skutečně se nejedná o to, v jakém je silnice technickém 
stavu či jak je velká – barvy vymezují jejich důležitost. Toto triviální tvrzení platí 
nejspíše všude ve světě, ale například v Čechách lze tyto dva pojmy úspěšně zamě-
ňovat. Důležitější silnice jsou u nás většinou i větší, v lepším stavu a lze po nich jet 
rychleji. Setrváváte-li v tomto přesvědčení i zde, můžete se opravdu překvapení 
dočkat. 

Ve chvíli, kdy jsme odbočovali z hlavního tahu podél Bistriţe mezi vesni-
cemi Cojoci a Chiril doprava nahoru, jsme ovšem tento poznatek ještě tak ujasněný 
neměli. V atlase byla silnička žlutě, což ještě nebylo nejhorší, mohla být i bílá. 
V automapě také nebyla zakreslena tou nejmenší linkou, takže jsme se směle pusti-
li vzhůru. Chtěli jsme přejet pohoří Raru a dostat se tak do údolí řeky Moldovy, 
odkud jsme chtěli pokračovat dál ke klášterům. Jet přes Vatru Dornei by znamena-
lo zajížďku přes 100 kilometrů. Od Bistriţe, která teče asi ve 400 metrech, jsme vy-
stoupali do výšky přes 1000 metrů. Silnička byla uzounká, kdyby tudy jel někdo 
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proti, měli bysme co dělat. Bára několikrát poukazovala na to, že právě to, že tu 
nikdo nejezdí, je trochu divné, ale chtěl jsem to zkusit. Museli jsme zastavit, proto-
že jsme jeli na dvojku a pomalá jízda do prudkého kopce nestihne motor uchladit. 

Kochali jsme se, opět jsem fotil. Pak kolem nás skutečně odshora projela 
jedna dáčka, takže nálada se trochu zvedla. Pokračovali jsme dál. Cesta se velmi 
zhoršovala. Zatímco předtím nás trápilo jen prudké stoupání, teď se občas ztrácel 
asfalt a v lese jsme přejížděli vrstvu spadaných větví, jehličí a jiného humusu, ob-
čas proloženo blátem. Ve výšce přes 1400 metrů se objevila odbočka k jakémusi 
hotelu, který byl i v mapě. Byli jsme v sedle. Opět zde byl kousek asfaltu. Na tra-
vičce piknikovala dáčka a když jsem se k ní přiblížil, abych se vrhnul na druhou 
stranu dolů, pan otec rodiny mě rázným gestem zastavil. 

Prý že tam neprojedu. Já se ho optal, jestli tudy vede silnička do Cămpu-
lung Moldovenesc, protože jsme měli vůbec pochyby, jedná-li se o správnou cestu 
– ze sedla vedla ještě jiná. Rumun na to, že to sice jo, ale že tam nejde projet. Mlu-
vil celkem anglicky, takže jazyková bariéra nám v rozletu nebránila. Ptal jsem se, 
co je tam za problém. Prý špatná cesta. Říkal jsem si, že špatná ani tak nevadí, to je 
jasný, že asi nebude dobrá, ale jde o to, jestli tam vůbec je. Od řeky to sem nahoru 
bylo 10 kilometrů a dolů to mělo být o trochu více. Zeptal jsem se, odkud sem při-
jeli oni. Prý stejně jako my. Z toho plynulo, že Rumun sice možná ví, že je tam 
špatná cesta, ale neviděl jí. 

Bára se do toho zapojila s tím, že by se vrátila a objela to přes Vatru Dor-
nei. Nechtěl jsem se vzdát, ani né tak kvůli kilometrům navíc, ale nezdálo se mi to. 
Rumun byl hodný a když viděl cizince, raději je strašil, než aby je poslal do něja-
kého maléru. Do debaty se zapojil další chlap a pak ještě nějaká z přítomných žen. 
Nastolil jsem otázku jinak: dejme tomu, že je tam špatná cesta, ale to mě neva. Jde 
mi o to, jestli se tam dá projet, né jestli je to pohoda. Na to jsem se dozvěděl: 

„Impossible.“ Bára říkala, že impossible je prostě jasné, že to nemá cenu. 
Z druhého chlapa postupně vylezlo, že problém je v tom, že na jednom místě voda 
skutečně silnici vzala. Jak je to daleko, to nevědí, ale prý tak čtyři kilometry. Chtěl 
jsem se tam jet podívat, ale byl jsem upozorněn, že se tam neotočím. Bára měla asi 
pravdu, že v této situaci byl můj postoj chtít se tam vrhnout neobhajitelný, ale za-
chánila nás náhoda. Vespod jsme z lesa uslyšeli motor dáčky. Couvl jsem a nechal 
jsem je vyjet až nahoru. Dáčka zastavila u našich rádců, chvíli si s nimi o něčem 
povídali a pak mi pokynuli. Prý v pohodě, můžu jet a šťastou cestu. 

Říkal jsem si, že co projede Rumun v dáčce nahoru, musím já sjet 
s žigulem dolu. V zásadě to byla pravda, ale bylo to hustý. Vnořili jsme se do lesa. 
Cesta sestávala jen ze zbytků asfaltu, což je horší než kdyby byla bez něj. Přelézali 
jsme výmoly a skákali z hroudy na hroudu. Postupoval jsem na jedničku s nohou 
na brzdě. Po úmorném kličkování se po prudkém klesání cesta na chvíli vyrovnala 
a asfalt se opět trochu zacelil. Před sebou jsme viděli to místo, kde si voda s cestou 
pohrála. Chyběla jí více než polovina, což, přiznávám, při šířce jen o málo větší 
než je šířka vozu představovalo jistý druh problému. Ovšem ve stráni nad dírou by-
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la vyjetá kolej pro pravá kola. Rozhodl jsem se zdolat to pod plynem tak, abychom 
v případě uklouznutí snad aspoň přejeli nejhorší místo, které mělo právě tak délku 
vozu. Podařilo se – v drobnějším náklonu jsem vybočil do stráně a díru objel. Bára 
při tom kvičela a zbytek dne pak byla nějaká zamlklá. Byly ostatně tři hodiny od-
poledne a měli jsme před sebou ještě kus práce. Díru jsem si ale vyfotil, nešlo to ji-
nak. 

Cesta se opět zhoršila. Postupovali jsme metr po metru – šlo o to konat 
prudké úhybné manévry na plný rejd tak, aby kola nezapadala do největších výmo-
lů a naopak nějaký hřbítek nevzal podvozek. S hlavou vykloněnou z okénka jsme 
rozvažovali, kudy přes rýhy přeskakovat, jestli tady za tou boulí, nebo až o metr 
dál. Několikrát jsem si musel couvnout, abych vzal nějakou muldu pod správným 
úhlem. Klesali jsme stále prudkými serpentinami a seskakovali ze schodů velikosti 
obrubníku. Obdivoval jsem se dáčkaři, který tudy vyjel nahoru. Z asfaltových pře-
ryvů jsem se spouštěl pomalinku tak, aby auto vůbec nezapružilo – bylo to mno-
hem opatrnější, než když seskakujete obrubník, protože tam víte, že mimo něj pod-
vozku už nic nehrozí. Neuměl jsem si představit, jak bych to zdolával nahoru, pro-
tože na blátě a písečku by bylo nutné postupovat razantně a to by jistě podvozek 
odnesl. 

Po nekonečných sedmi kilometrech jsem zastavili u jekési stavby. Byl to 
klášter. Úplně nový klášter postavený ze dřeva, o kterém jsem nikde nic nečetl a 
tudíž doteď nevíme, jak se jmenuje. Mohl tu být tak tři roky. Sestával vlastně jen 
z kostela a obytného domu, pak nějké kolny, ale nic ohromujícího a velkolepého. 
Vešli jsme dovitř a pozdravili mnicha. Naprosto nám nevěnoval pozornost, jako 
bychom byli vzduch. Zapaloval si svíčky a nic neříkal, ani se na nás nepodíval. 
Vešli jsme do kostela, kde v jakýchsi vitrínách prodávali ikonky a nějké ozdoby. 
Respektive prodávali – byly u toho ceny, tak asi prodávali. 

Vyfotili jsme kostel zevnitř i zvenku, prošli se ještě né zcela zařízenou za-
hradou a vrátili se k autu před dřevěnou branou. Zvláštní. Jižní Bukovina nás přiví-
tala opravdu nečekaně – bezejmenným klášterem v Rarau. Bukovina je historické 
území, které bylo rozděleno mezi Ukrajinu a Rumunsko – to na severu Rumunska 
si proto říká Jižní Bukovina a naopak to na jihu Ukrajiny je Bukovina severní. 

Následujících několik kilometrů už neměla cesta takové klesání, ovšem 
postup to byl stále šnečí. Připojili jsme se k potoku a přibyl další prvek – ohromné 
louže, o kterých nebylo jasné, jak jsou hluboké. Konečně se před námi objevila 
skulinka v lese a pak první stavení. Měli jsme před sebou Cămpulung Moldovene-
sc, kde jsme se napojili na velkou silnici procházející údolím Moldovy. Na cestě 
přes Rarau jsme tak strávili tři a půl hodiny a ujeli přitom 23 kilometrů. To není 
špatný průměr. 

 
Do městečka Cimpulung Moldovenes jsem před třemi lety zavítal 

s Hanysem. Cestovali jsme stopem z Ukrajiny a chlapík v malém náklaďáčku nás 
vzal přes pohoří Obcina Mare právě sem. Cestou nám ukazoval dva kláštery. Teh-
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dy jsem nevěděl nic o malovaných bukovinských památkách, ale zaujaly mě. Nyní 
jsem se tak vracel do míst, která jsem již sice navštívil, ale to podstatné, co je zde 
k vidění, jsem minul. Tehdy na to nebyl čas, pokračovali jsme s Hanysem dál vláč-
kem přes Vatru Dornei pod Rodnu, kde jsme měli sraz s ostatními účastníky tehdej-
šího výletu po Rumunsku. 

 
Projeli jsme roztahanou obcí a za ní odbočili na sever po silnici, po které 

jsme sem právě přicestovali s Hanysem. Do Moldoviţe to bylo trochu přes 20 ki-
lometrů a dokopce, ale po slušné cestě. Na hlavní cestě leží Vatra Moldoviţei a 
Moldoviţa je kousek stranou, ale efektivně se jedná o jednu vesnici a klášter nelze 
nenajít, ostatně jsou zde i cedule. Zaparkovali jsme před klášterem, zaplatili mírné 
vstupné a vlezli dovnitř. 

Říkali jsme si, že navštívíme tento kláštěr a pak Suceviţu a pokud se nám 
to bude líbit, měli jsme v záloze ještě další dva. Malovaných klášterů bylo v Buko-
vině celkem asi padesát, dnes jich funguje jen pár a ty čtyři, které jsme vybrali, mě-
ly patřit mezi ty největší, nejkrásnější a také nejnavštěvovanější. 

V kláštěře vládla poklidná atmosféra – jeptišky se tiše pohybovaly okolo 
kostela a proplétaly se mezi návštěvníky, opět jako by se nechumelilo. Stavba se-
stává z čtvercového dvora obehnaného z části zdí a z části budovami. Uprostřed 
stojí kostel. To je vlastně právě to, na co se jezdí lidé koukat z celé Evropy. 

Kdysi ve středověku tu žili nějací vojáci, kteří nevím proč se tu schováva-
li, nebo snad proti někomu kláštery hájili, ale rozhodně byli v náboženství nepříliš 
honění. Mniši se jim proto rozhodli zprostředkovat bibli pomocí komiksu. Zevnitř i 
zvenku pomalovali kostel výjevy z bible a na nich pak slovo boží ukazovali vojá-
kům. Potud legenda. Stejný princip pomalování i námětů je zachován ve všech 
klášterech, ale je otázka, jestli tu všude skutečně učili nějaké vojáky, nějak se mi to 
nezdá. Ale to je fuk. 

V jedné z budov mají v Moldoviţi muzeum, kde jsou pozoruhodné zejmé-
na fotky z doby před rekonstrukcí kláštera v devadesátých letech. Byla to naprostá 
rozvalina, kdy jen stěží lze poznat, které budovy fotografie zachycují. Toto zane-
dbání se týká budov a zdí okolo dvora, kostel sám nějak záhadně nepřízeň osudu 
přežil a fresky jsou skutečně původní. Ze severní strany jsou také už značně oprše-
lé, ale z jižní pořád svítí nádhernými barvami. Kostel disponuje střechou široce 
přesahující jeho zdi, takže proti přímému dešti i slunci jsou fresky přeci jen trochu 
chráněny. 

Bylo pět hodin, ale rozhodli jsme se zkusit štěstí ještě v Suceviţi – mohli 
by mít otevřeno do šesti a třicet kilometrů bychom snad měli ujet za chvilku. Jak 
jsme si řekli, tak i udělali. 

Suceviţa je největší z klášterů. Překvapivé jsou na něm zejména hradby – 
jedná se vlastně o pevnost, k jejímž obvodovým zdem jsou zevnitř nalepené kláš-
terní budovy. V centru zase stojí kostel, architektonicky i výzdobou podobný tomu 
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v Moldoviţi. Ovšem díky ohromným vysokým hradbám má klášter naprosto jiný 
ráz. 

Už když jsme procházeli bránou, udivil nás neobvyklý frmol před hrad-
bami. Konala se tu svatba, což však naši návštěvu nijak neomezilo – naopak. 
V kostele probíhal obřad, při kterém se zpívalo. Stáli jsme tam naprosto vytrženi ze 
světa okolo, dívali se na stovky let staré fresky a poslouchali zpěvavou řeč oddáva-
jícího kněze prokládanou v nacvičených slokách sborovým zpěvem. Byl to přesně 
jeden z těch okamžiků, který se těžko popisuje a na který platí již otřepaný výrok: 
jestli to chce někdo zažít a vidět, ať tam jede, toto se zprostředkovat nedá. 

Vevnitř v kostelech se fotit nesmělo, tak jsme udělali v Moldoviţi i zde jen 
pár obrázků exteriérů zahrady. Dobrý dojem jsem měl z toho, jak je o tyto památky 
pečováno. Jsou na seznamu kulturního dědictví UNESCO, které také podpořilo 
vydání několika knih. V obou klášterech je u vchodu obchůdek, kde lze zakoupit 
barevné obrázkové publikace ve všech základních jazycích, a to nejen ve smyslu 
vícejazyčných popisků u fotografií, ale ve skutečně jazykově rozdílných vydáních 
o desítkách stran textů doplněných obrázky. Prohlíželi jsme si je a uvažovali o ná-
kupu, ale koupit publikaci jen o jednom klášteru se nám zdálo divné, protože jsme 
chtěli ještě zítra do dalších – to už bylo jasné teď, ale nevěděli jsme, který bude 
nejlepší. Koupit o všech jednotlivě, na to jsme neměli a nějakou použitelnou kníž-
ku o všech dohromady zas neměli oni, to už byly jen čistě obrázkové a to by se 
člověk stejně nic moc nedověděl. Nakonec jsme nekoupili nic – po prohlídce čtyř 
klášterů to člověku na chvíli stačí a průvodce i cedulky přímo na dvorech dostateč-
ně informují o tom, na co člověk právě kouká. 

Stejně je to zvláštní, jaká v této zemi panuje nesourodost. Zde člověk při-
jede na hlídané parkoviště, zaplatí něco málo za auto i za vstup, dostane se mu in-
formací v kdejakých jazycích a to nemluvím o tom, že jeptišky údajně provádějí ve 
francouzštině. Kláštery jsou opečované, studované, všude plno knih, mniši, svatba, 
zkrátka paráda. Ale nikoli jen památka, kláštery fungují skutečně, což je pokrok 
posledních deseti let – předtím zde živořilo jen pár mnichů, ostatně dokumentace 
stavu kláštera v Moldoviţi za bolševika ja výmluvná. 

Oproti tomu jsem si představoval prázdné a zanedbané Sibiu, které by jak 
stářím tak četností starých památek mohlo s Bukovinou soutěžit, ale asi si ho ještě 
nikdo nevšiml. Není to otázka jen peněz, jak jsem se domníval původně – kláštery 
v Bukovině jsou na tom nepochybně dobře. Jedná se nejspíš o náhodný výběr, pří-
padně podpořený lobováním nějakých skupin, které mají na zachování památek zá-
jem. Peníze sem jdou stejně ze západu a tak nazbývá než počkat, až si někdo oblíbí 
Sibiu, zařadí ho do památek UNESCO a vrazí do něj prachy. Jenže problém je asi 
v tom, že paradoxně státní a církevní stavby jsou na tom lépe než soukromé, re-
spektive se jim lépe shání peníze z různých mezinárodních fondů, k čemuž sou-
kromá osoba nemá přístup, což je asi případ Sibiu – každý ten zchátralý starý dům 
asi někomu patří, ale ten nemá na jeho rekonstrukci. 
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Fotografické knížky v Suceviţi mě inspirovaly k nápadu vylézt si na kopec 
nad klášterem a také se na něj podívat shora, ale Bára to zamítla. Po Făgăraşi měla 
kopců dost a celkem nevrle se tvářila, i když jsem mluvil o budoucích plánech o 
přechodu hor v Bulharsku a podobně. To naštěstí hrozilo až za týden, takže do té 
doby jí to snad přejde. Ale na kopec nad Suceviţou jsem ji nepřemluvil. 

V obchůdku u parkoviště jsme koupili dobré vody, abychom se za horka 
mohli prolévat něčím aspoň papírově nezávadným, a jeli si hledat místo na táboře-
ní. Vraceli jsme se zpět směrem na Moldoviţu, protože jsme zaprvé směřovali 
k zítřejším klášterům, které leží oba v údolí Moldovy, ze kterého jsme sem přijeli, 
ovšem dále na východ, a zadruhé jsme cestou viděli mnoho krásných piknikových 
místeček, kde sem tam i někdo tábořil se stanem. Okolo silnice je to tu skutečně 
tak krásné, že o „unlimited freelance camping opportunities“ hovoří dokoce prů-
vodce. Zajeli jsme na krásnou popasenou travičku, opodál se cpali nějací dáčkaři. 

Postavili jsme stan, ještě trochu pošíbovali s autem (tedy já, Bára se tváři-
la, že s popojížděním do nesmyslných pozic nemá nic společného), aby vyhovova-
lo estetickým i praktickým požadavkům na pohodlné vaření a táboření a flákali 
jsme se. Takhle má vypadat večer. Klid na jídlo, umýt v potůčku, probrat kulturně 
poznávací činnost a s mapou a průvodcem vytyčit plán na zítra. Bára tedy stále 
moc nemluvila a hovor se trochu rozvinul až poté, co jsme se nějak nezřetelně do-
hodli, že nebudeme jezdit nejen po bílých, ale asi ani po žlutých silničkách. To 
vzalo za své hned zítra, ale počkejme, ještě tam nejsme. 

 
Neděle 14. července, dvanáctý den. Hned ráno jsme píchli. Na silnici ne-

šlo vyjet do směru, kam jsme potřebovali, protože průjezd mezi stromu z loučky, 
kde jsme spali, byl moc šikmo. Bára najela tedy opačně a točila se o kousek dál u 
nějaké lesní cesty, kde se to asi stalo. Hned jak se rozjela po silnici, hlásila, že to 
nějak moc tahne doprava. Hm. Výměna neproběhla zcela hladce, protože hever má 
malý zvih a na né zcela ideálním povrchu vozovky a v kopci jsme museli zvedat 
auto nadvakrát – mezitím jsme ho podložili krásnou pyramidkou z kamení. Ale 
když se nestane nic horšího... 

Vraceli jsme se zpět do Moldoviţe. Dostal jsem ohromný nápad, že cestu 
do údolí Moldovy si zkrátíme po jedné takové pěkné žluté silničce vedoucí právě 
od Moldoviţe do vesničky Vama. Objeli bychom tak Cămpulung Moldovenesc. 
Bára napřed protestovala, pak přidala i argument, že pouštět se do něčeho takového 
jako jsme jeli včera bez náhradního kola je blbost, proti čemuž nebylo co namít-
nout. Nicméně jsme se dohodli, že na silničku aspoň juknem, třeba bude dobrá. 

Byla, a navíc ještě než jsme vyjeli z Moldoviţe, respektive z Vatra Mol-
doviţei, objevila Bára vulkanizéra. Tedy spíš jeho domek, ale zuřivý psík přivolal 
pána a ten se tvářil, že to bude maličkost. Sám si vytáhl kolo z kufru a pozval mě, 
ať s ním zajdu dozadu na dvorek. Prosmýkl jsem se kolem stále zuřivější šelmy a 
pozoroval lidového opraváře duší. Pneumatiku sundal způsobem, za který bych se 



 53

nemusel stydět ani já ve svých osmi letech, když jsem si měnil duše na kole. Po-
mocí dvou pajcrů a šroubováku. Ale měl to v ruce, jen trochu zkurvil ráfek. 

Napřed celu duši namočil a tvářil se, že s tou dírou jsem si to vymyslel, 
protože odnikud nešly bublinky. Zatvářil jsem se nevěřícně a po chvíli jsme dirku 
skutečně našli, Kupodivu nebyla na místě, kde případně přiléhá kolo k silnici, ale 
zevnitř – asi se to nějak jeblo o ráfek, možná že k tomu přispěl i včerejší off-road. 
Chlap to zalepil, opět obratně nasadil a velkým kladivem uvedl ráfek do původního 
stavu. Jediné, čím se jeho dílna lišila od jakéhokoli jiného dvorku, byl úžasný elek-
trický kompresor, kdy napřed rukou roztočil setrvačné kolo, pak připojil motor na 
elektrický proud („zastrčil do zásuvky“ by přesně nevystihovalo operaci, kterou 
s dvěma dráty provedl) a když se stroj rozběhl, za chodu do jeho kola obratně na-
hodil klínový řemen, který teprve roztočil vlastní kompresor. Úžasné. Řekl si o pa-
desát tisíc lei, což je třikrát méně, než kolik mě posledně stála stejná operace 
v Čechách. Inu opět jsem chválil Rumunsko. 

Pokračovali jsme tedy bezstarostně po žluté silničce, která disponovala 
super asfaltem a s kvalitami té včerejší neměla vůbec nic společného. Zde jsem ta-
ké formuloval poznatek o barvách na mapě a důležitosti respektive kvalitě silnic, 
který byl zmíněn dříve. Ve vesničce Vama jsme se napojili na hlavní silnici podél 
Moldovy a před Gurou Humorului jsme odbočili doprava ke klášteru Voroneţ. 

Opět parkoviště, stánky s cetkami, turisté a mírné vstupné. Zhltli jsme pat-
řičnou pasáž v průvodci a protáhli se davem tísnícím se v úzké bráně hlavní věže 
opevnění. To nebylo tak dramatické jako v Suceviţi, ale nějaké hradby klášter měl. 
Zejména jsem se těšil na „Voroneţkou modrou“, což je pojem, kterým operuje prů-
vodce a snaží se nám namluvit, že něco tak krásně modrého jsme ještě neviděli. 
Pravda, je, že při pohledu z dálky převládá ve freskách modrá, ale je stejně trochu 
zašlá. Zpestřením vyhledávání políček komiksu s žebříkem vedoucím z pekel do 
nebes či obráceně bylo děvče rozdávající buchty. Všichni v klášterní zahradě je 
jedli a tak jsme usoudili, že si také každý koupíme, abychom nečněli, jenže děvče 
nám je podalo a nechtělo zaplatit. Nechápavě jsme stáli uprostřed hromady Rumu-
nů, kteří se nad naším překvapením náramně bavili – prostě normálka, na Voronţi 
jsou buchty zadarmo, co se divíte. 

Opět jsme něco nafotili, s dovolením přihlížejících jeptišek jsme mohli 
dokonce i s bleskem uvnitř. Kostelík vypadal opět podobně jako předešlé dva. Ten 
nový v Rarau byl trochu jiný už proto, že byl celý jen dřevěný – staré kostely jsou 
kamenné a dřevěnou mají jen širokou střechu. 

Na zahradě bylo skutečně jak v ráji. Ticho, všichni návštěvníci pomalu 
korsovali po štěrkových cestičkách, ukazovali si na biblické výjevy a tvářili se zau-
jatě, stejně jako my. Zvláštní atmosféru dodávaly zahradě (nebo spíše nádvoří) vy-
soké košaté stromy, které ji částečně zahalovaly a na sluncem nasvícený kostel tak 
bylo možné pokukovat ze stínu. 

Opět jsme prohlédli nabízené publikace a opět žádnou nekoupili. Nic ne-
koupit jsme vydrželi i na cetkoviši u parkoviště a přesunuli jsme se přes Guru Hu-
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morului ke klášteru Humor. Byl to poslední navštívený malovaný kostelík 
v Bukovině. Jsou zde patrné části opevnění, ale většinu opět čtvercového prostran-
ství obepíná obyčejný plot. Prohlédli jsme kostel i menší kapli. Pokukoval jsem po 
kamenné věži, která čněla z rohu zahrady a nepochybně byla součástí obranného 
komplexu okolo kláštera. Schody na ní vedly nejprve zvenku a pak se nořily do 
nitra stavby. Vršek byl dřevěný s jakýmsi ochozem, jak už to tak věže mívají. Do-
šli jsme se podívat ke schodům, žádná cedulka „intrare interzis“ tam nebyla, ale 
nikdo po věži také nelezl. Bára se tedy šla zeptat jeptišky k pokladně, jestli se mů-
žem podívat nahoru a jeptiška se zatvářila, jako proboha, kde je problém. 

Vylezli jsme tedy na věž, ovšem trochu jsme si odírali ramena – schody 
nevedou vnitřkem stavby, ale přímo zdí, takže jsou velmi úzké a klaustrofobické 
pocity na sebe nenechaly dlouho čekat. Navíc jsou dost vysoké, takže člověk při 
zvedání nohou chtě nechtě musí pohnout i trupem; aspoň jsme jim to trochu vy-
smýčili. Ale pohled zvrchu stál za to. Kostel nebyl sice úplně vidět kvůli stromům, 
ale zato jsme objevili novou kláštěrní budovu mimo původní komplex, která vypa-
dala jako bydlení z pohádky. Podlouhlá stodolovitá chalupa s dělenými okýnky, 
před ní zápraží s kvetoucími květinami, vše pečlivě upravené a načinčané, občas 
někudy prošustila jeptiška v černém, jiná zase otevřela vikýřová okna, pod stolem 
na dvorku se schovával pes a na klandru zápraží se naopak hřály kočky. Fakt to tak 
bylo, nevymýšlím si. Mají se tu asi dobře, mezi modlitbami se věnují sobě a svému 
bydlení, také bych se chtěl někdy mít jako jeptiška v Humoru. Zaskočilo mě, že na 
mou otázku, zda by Bára nechtěla také do kláštera, když to funguje takhle úžasně, 
se mi nedostalo odpovědi. Kdyby se jen trošku pozměnila pravidla, klidně bych do 
toho šel i já, ale asi by mě nevzali. Navíc nemám hustý plnovous a ten se mít musí. 

Vrátili jsme se do Gury Humorului. Byli jsme opět bez peněz, tedy bez 
lei. Obě směnárny na návsi sice něco provozovaly, ale výměna peněz to nebyla. 
Zašli jsme na trh a tam požádali o výměnu barmanku v jakémsi hlučném podniku. 
Že prý zavolá šéfa. Napadlo mě, jestli se tu netočí nějaký film. Objevil se totiž 
chlap, který vypadal jako ruský vexlák z italského erotického filmu osmdesátých 
let. Všude zlaté řetězy, voňavka smrděla i v protisměru větráku nad výčepem a při-
vřené oči, malinké uši a ježek na hlavě naprosto ladily s rozhalenou plážovou košilí 
a s kapsami plnými bankovek. Navrhl jsem kurs a sumu sto euro, chlap jen zkusil o 
něco horší, ale v zásadě se moc nebránil. Bára to pilně naťukala do kalkulačky 
v mobilu, zatímco chlap odpočítal neuvěřitelný balík a hodil ho přede mě na stůl. 
Otočil se k barmance, laškoval s ní a moje eura ho vůbec nezajímala. Přiznávám, 
že spočítat tři a čtvrt milionu lei mi trvalo trochu déle než jemu, ale sedělo to. 
S gestem monarchy si ode mě vzal tu stovku a dál jsme mu nestáli ani za pohled. 
Ale kurs byl slušný. 

Pokračovali jsme v procházce tržištěm, kde jsme za levný peníz pořídili 
hroznové víno, broskve, rajčata a jablka. To vše jsme pak za naprostého opatlávání 
se pojídali ve vyhřátem voze. 
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Potřebovali jsme také nabrat benzín, ale chtěl jsem konečně zjistit, v kte-
rých benzínech zde mají aditiva. Označení je zde pochopitelně jiné než u nás a nej-
levnější je něco, co se jmenuje „fără plumb“, tedy „bez olova“. Jenže tím se může 
myslet palivo buďto skutečně jen bez olova ale s aditivy místo něj, jako je to u nás 
ve speciálu, nebo bez aditiv. Tuto věc jsme tam doteď lili právě kvůli její ceně, ale 
v Gura Humorului jsme nabrali SuperPlus, který tu nebyl o tolik dražší a udělali 
jsme si alibi, že děláme také něco proti zadření motoru. Diskusi s pumpařem a 
pumpařkou tu reprodukovat nebudu, trvala asi deset minut a nic moc jsem se nedo-
zvěděl. Vtip je v tom, že za celých čtrnáct dní v Rumunsku jsme potkali jen dva ži-
gulíky – tohle auto tu nikdo nezná a nedovede poradit, co se do něho má lít. Už na 
Rovensku se mě ptali, co to je za marku, což je mimochodem moc hezký výraz, a 
stejně tak i pan děkan na Eibetále auto chvíli obcházel, než si vzadu přečetl stříbrně 
vyvedené „Lada“. Ovšem nakupování pohonných hmot v této zemi byl naprostý 
šlendrián oproti tomu, co jsme zažili později v Albánii. 

Bylo něco okolo druhé po poledni a shodli jsme se na tom, že malované 
kláštery mají vymalováno a že už můžeme jinam. Po Banátu, Sedmihradsku a Bu-
kovině přišla na řadu rumunská Moldávie. V češtině nění nějak vyhraněný systém, 
jak používat názvy Moldova a Moldávie, stejně jako jak je přiřazovat buďto samo-
statnému (jak se to vezme...) státu, takovému tomu, co leží mezi Prutem a Dněst-
rem, nebo právě části Rumunska. Jedná se samozřejmě historicky o jedno území a 
například průvodce Lonely Planet užívá pro značení státu pojem „Moldova“, za-
tímco pro dnešní část Rumunska termín „Moldavia“, což mi připadá jako vcelku 
nenásilné, i když není asi žádný důvod pro to, činit zrovna takto. Ale proč ne. Co 
rozhodně odmítám je termín „Moldavsko“, který lze zaslechnout od méně nada-
ných reportérů českých médií (aniž bych tušil, co tím nazývají, ale o rumunské 
Moldávii se u nás moc nehovoří...). Stejně jako v případě Bukoviny nebo Dobrujy 
by bylo možno zavést geografický přídomek, např.: „východní - západní“, ale ne-
budeme to komplikovat. Zakrátka jsme chtěli do Iaşi. 

Iaşi je bývalé hlavní město Rumunska. Hlavnost mu vydržela tři roky a 
jednalo se tehdy (1859) o spojení Valachie (Valašska) právě s Moldávií. O Sedmi-
hradsku se tehdy v Iaşi a od roku 1862 v Bukurešti nikomu nezdálo, Rumunsko by-
lo zkrátka jen Valašsko a Moldávie. Během První světové války zde ještě nakrátko 
našel útočiště rumunský král, když prchl z Bukurešti. Průvodce se o městě rozplý-
vá a tak jsme se rozhodli jeden večer tu strávit. 

Bára vymyslela expedici do zdejší ohromné botanické zahrady, což nás 
dost zklamalo, protože vyjma všech existujících odrůd růží jsme nenašli v houšti-
nách a změti nejasných zástupců flóry nic pozoruhodného. Je to spíš park, než bo-
tanická zahrada, a to ještě zanedbaný. Ale už cesta k ní po několika bulvárech na-
značila, že to skutečně není obyčejné město. Vydali jsme se vozem zpět do centra a 
zaparkovali před Národním divadlem. Ulice mají široké chodníky od vlastní vo-
zovky oddělené ještě mohutným pásem obřích lip a trávníčkem. Uprostřed mezi 
oběma směry plují tramvaje. Za každou druhou lípou pak najdete bustu nějakého 
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významného buditele, básníka či spisovatele, krále nebo vojevůdce. Funguje zde 
univerzita, na počest všech těch národozachranitelů se zde pořádají festivaly. 
Zkrátka naprosto kulturní město. 

Většina ulic a bust se točí okolo Alexandra Ioana Cuzy, kterýžto princ 
právě sjednotil Valašsko s Moldávií a kolem postavy Ştefan cel Mare şi Sfânt (Šte-
fan Velký a Svatý), který vládl zemi ve druhé polovině patnáctého století a mlátil 
se zejména s Turky. Za jeho vlády a za vlády jeho syna vyrostly právě v Moldávii 
opevněné kláštery. Celkem jich bylo asi padesát, a známé jsou právě ty bukovinské 
kvůli komiksům, ale jsou tu všude nějaké. (Průvodce na Jižní Bukovinu nahlíží ja-
ko na součást Moldávie...) 

Prošli jsme se po pěší zóně a navštívili Metropolitní katedrálu, což má být 
největší pravoslavný chrám Rumunska. Mají zde rakev s pozůstatky někoho svaté-
ho, u které neustále stojí dlouhá fronta, aby se lidé mohli vystavené relikvie do-
tknout, případně ji políbit. Připadal jsme si trochu nepatřičně, protože zde do koste-
la nechodí turisté, ostatně zde vůbec žádní nejsou, a lidé sem zavítají právě pro to, 
kvůli čemu tu kostel je. Když vejdete, nepokleknete a nepokřižujete se, ihned budí-
te pozornost nebo si tak aspoň připadáte. Stejně tak couvání ven ze schodů s očima 
upřenýma k oltáři je jen pro zkušené. Ani dlouhatánské žluté svíčky jsme si nekou-
pili a nezapálili, kterýmžto prohřeškem jsme se provinili ostatně ve všech přede-
šlých kostelech, které jsme v Rumunsku navštívili. 

Po bulváru Velkého Ştefana jsme došli až k paláci kultury, což je vskutku 
dílo hodné tohoto označení. Neogotická obluda jak má být, ale sem to celkem pa-
suje. Okolo něho jsou k vidění nezřetelné vykopávky nějakého starého paláce, sa-
motný gotický objekt pochází z let 1906 až 1925. Ovšem u něho jsme našli malin-
ký zapadlý kostelíček (Bicerica Sfântul Nicolae Domnesc) z roku 1492 (objevení 
Ameriky), který dal také postavit Velký a Svatý Ştefan. Později byl ale hodně po-
změněn, přesto se na něj jděte určitě podívat. U něj je nejstarší dochovaný dům ve 
městě (Casă Dosoftei) z konce 17. století; taky parádní stavba. 

Dali jsme na radu průvodce a navštívili podnik Metro Pizza na Ştefanově 
bulváru, kde byli z nenadálé návštěvy cizinců trochu vyděšení, ale hned nám při-
nesli elektrický ventilátor a nechali se navigovat, kam ho natočit. Dali jsme si po-
řádně do nosu a jedno pivo se mnou celkem zmávalo. Tentokrá to byla Silva – také 
produkt osvědčený z minulých návštěv této pohostinné země. 

Po jídle jsme se volným krokem odebrali na prohlídku Bicerica Sfinţilor 
Trei Ierarhi (pokud to není jasné, tak Church of the Three Hierarchs, což sice už 
jasné je, ale zkuste to říci česky). Pozoruhodná stavba zdobená neuvěřitelným 
množstvím kamenných reliéfů, které jsou ale provrtávané a vystupují v podobě 
všelijakých výčnělků a zahnutých pilířků do prostoru – takhle vypadá slušně vyře-
zaný ikonostat v klášterním kostele, ale tohle je zvenku a je to kamenné. 

Kromě římskokatolického kostela je tu ještě synagoga. Zkrátka ohromné 
město z upraveným centrem a spoustou kavárniček vystavěné prý na sedmi pahor-
cích jako Řím. Nějak jsme se nedopočítali, ale na kopečku to je, což je opět velké 
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plus, protože od Paláce kultury vidíte trochu do krajiny, repektive na humusná no-
vá předměstí. Zkrátka Iaşi se nám líbilo. Pokud bych měl vyzdvihnout nějakou po-
zoruhodnost, jednalo by se určitě o to množství bust a soch; takovou koncentraci 
jsem ještě nikde neviděl. Aby to člověk prolezl celé, musel by tu strávit několik 
dní, ale to nebylo naším cílem nejen zde, ale vůbec – celá cesta se měla odehrávat 
v pohybu a seznamování se s celky; nejeli jsme na Balkán zkoumat detaily nějaké-
ho města, šlo o to, odebrat reprezentativní vzorky přírodních i kulturních krás, kte-
ré nám dané území nabízí. 

Stímvalo se a Bára měla vymyšleno, že se pojedeme opít do nějakého vin-
ného sklípku hned někde za městem. Tedy do nějakého konkrétního v průvodci na-
lezeného, ale předpokládalo to, že u něj najdeme ještě vhodné ubytovací kapacity, 
například kemp, abychom pak už nemuseli nikam jezdit. To se nějak nepovedlo, 
nenašli jsme ani jedno, zato se Bára honila s nějakým klukem v dáčce. Jel taky 
s holkou, ale řídil on (v Rumunsku ostatně ženy neřídí vůbec) a troubil na nás (ne-
bo na Báru?). Vždy na rovině nás předjel, ale o tolik rychlejší žihadlo zas neměl a 
v kopci jsme mu to dávali. Také jsme troubili a pak se i smáli. Závody šneků. 

Vzdali jsme hledání vinného sklípku s tím, že opíjet se budeme až u moře. 
Postupovali jsme potemnělou Moldávií na jih. Chtěli jsme si ještě kus ujet, protože 
placatá krajina stejně nevypadala, že by bylo čím se v ní kochat. 

Ráz krajiny s sebou ovšem nesl i problém se spaním, protože zde nebylo 
kam se schovat. Projeli jsme městem Vaslui a po sto kilometrech noční jízdy z Iaşi 
jsme zajeli na polní cestu, která nás dovedla k nějakému klášteru. Pak jsme zase 
skončili u nějakých salaší, ale nakonec jsme zakotvili na hliněné trochu rozblácené 
cestě mezi polem kukuřice a slunečnic. Disponovali jsme desetilitrovým ka-
nystrem, takže jsme se i trochu omyli a zapadli do auta. Ulehli jsme v nacvičených 
pozicích, vytloukli komáry a potili se již v klidu. 

 
V říjnu roku 1996 jsem mikrobusem (mitsubishi) doprovázel dva náklaďá-

ky (mercedes, liaz) společnosti ADRA. Vezli jsme brambory a nějaké nemocniční 
vybavení do Kišiněva a vesničky Dezginža na jih od něho. Cestou přes Ukrajinu do 
Moldovy a zpět jsem si zapisoval fakta i dojmy. Cestovali jsme klasicky údolím Vá-
hu přes Vyšné Německé a Užhorod na Podkarpatí. Dál přes Ivano-Frankovsk a 
Černovcy okolo Rumunska do Moldovy. Text není členěn důsledně chronologicky; 
je přepsán tak, jak jsem ho tehdy v autě stvořil. Údaje o datech a pořadí dnů jsou 
dodané redakcí, časové a místní údaje jsou autentické. Vulgarismy jsou zmírněny, 
sexistické poznámky vynechány. 

 
Neděle 6. října, první den. Vyšné Německé. K hranicím jsme dorazili v 

17:40. Teď je 20:26 a trčíme v ukrajinském celním prostoru. Hodinu trvalo, než 
nás na osobním odbavili Slováci. Čekalo se na novou směnu, která nastupuje v 
18:00, udělá si kafe a poklábosí, takže tak kolem 18:30 začne odbavovat. Odpoled-
ní směna se už aspoň hodinu předtím balila, takže jsme zkrátka museli čekat. Před 
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závorou jsme stáli jen půl hodiny; ukrajinští passáci nás nechali vyplnit formulář, 
kde se ptali, jestli vezeme drogy a tak. Vtip byl ale v tom, že zatímco my jsme byli 
nuceni čekat, museli čekat i kluci s kamiony, protože my jsme jim měli nahoře u 
Ukrajinců probít cestu. A když jsme tam konečně dorazili a volali jsme jim, tak oni 
už nemohli vyjet, protože byli beznadějne zasekaní ve frontě do Ukrajiny. To by až 
tak nevadilo, jenže oni tu frontu nemohli ani objet, protože v protisměru stála fron-
ta na Slovensko. Hodinu jsme si volali, jak to vyřešit. Kolja (náš průvodce pochá-
zející z Moldovy, který žije v Čechách a mluví česky a jel s námi z Čech) se vydal 
na průzkum bojem. Já s Ondrou (druhý řidič mikrobusu, o dva roky později jsem 
s ním byl na Bajkale) jsme pojedli. Strýc volal odspoda, že má také hlad. 
S nasazením vlastního života jsem pronikl přes čtvero celníků mávaje chlebem, že 
jdu jako nakrmit kolegu. Dole též vládla spokojenost, všichni svorně nadávali, ale 
důstojně a v klidu. 

Po rampě vedle mě právě projely oba náklaďáky. Takže Kolja byl úspěš-
ný. Buzeroval řidiče fronty, které stála směrem na Slovensko, aby se trochu pohnu-
li a kluci mohli projet. Celou operaci prý dokázal Kolja provést pod dohledem pla-
caté čepice. Asi také vyrazím, ještě musím u brány udat potvrzení, které jsem dostal 
dole od Ukrajinců. To samé bylo na slovenské straně, ale to už máme bohudík za 
sebou. Je 20:40 a naopak před sebou máme tak hodinku razítkování. 

S Ondřejem jsme počítali, v kolika jsme kdo byli zemích. Já byl ve třia-
dvaceti a snad mi přibude Moldova, ale moc to na to nevypadá. Ukrajinu už jsem 
započítal, i když vlastně ani ta není jistá. 

Dost legrace jsem si užil, když nás buzerovali Slováci kvůli autu. Nacpal 
jsem jim smlouvu mezi firmou a strýčkem, kde se praví, že to auto patří jemu. Jenže 
já se jmenuju stejně jako strejda a na té smlouvě nikde nebylo nic, podle čeho by 
mohli poznat, že já nejsem ten pravý Petr Kolínský. Když je tam moje jméno a ří-
dím, tak je to moje auto. Jenom jim bylo divné, že u sebe nemám techničák – ten 
měl totiž právě strejda v kamionu. Také jsem nevěděl, kde má mitsubishi číslo ka-
rosérie. Nakonec to bylo dobře, že to auto bylo moje, protože kdyby přišli na to, že 
patří jinému Petrovi Kolínskému, asi bychom tu už zůstali. Kolja mezitím doběhl 
pro ten techničák. 

Vše je jen otázkou času. Rampa nade mnou je nebezpečně zasekaná ná-
klaďáky; nerad bych, aby se v obráceném pořadí opakovalo to, co jsem před chvílí 
popsal – totiž že by oba náklaďáky projely a my s Ondrou bychom zůstali trčet na 
celnici u Ukrajinců. Proces se skutečně dělí na dvě části – dostat se přes hranice 
papírově a fyzicky. Papírování člověk neovlivní, to jsou buzerace, ale fyzicky je po-
třeba probojovat se svépomocí. Tak jak to dokázal Kolja. 

Je 23:00 a my jsme udělali 24:00. 
 
Pondělí 7. října, druhý den. Kdesi ve stepi. Je 00:05 a proděláváme další 

buzer s techničáky u policajtů. 
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Je 17:43. Hranice Ukrajiny a Moldovy. Mám čas psát, protože stojíme na 
dalších hranicích. Procedura je stejná – nasbírat uspokojivý počet razítek, aby nás 
celník pustil do Moldovy. Bavíme se různě. Krmíme psy, já jsem nastudoval Elek-
trische Sicherungen u mitsubishi, protože nefunguje vysílačka. Ona má ale nějakou 
zvláštní pojistku, o které nikdo neví, kde je. 

V noci jsme tahali z příkopu žigula – vypadalo to drsně, ale nic mu neby-
lo. Asi měl jen přeraženou nápravu, protože to vzal o příkopový betonový můstek. 
Od hranic na Ukrajinu o půlnoci jsem jel do půl třetí. O půl šesté mě vzbudili kvůli 
tomu idiotovi v příkopě a pak jsem jel asi do osmi. Probíral jsem zažité časové bo-
dy jako: 06:00 – vstávám, 06:50 – jdu do školy, 07:50 – začíná germanistika. Bylo 
zvláštní vědět, že všichni mí spolužácí celou noc spali a teď jim začíná škola a já 
zas celou noc jel a teď jdu chrápat. Spal jsem samozřejmě ty tři hodiny od půl třetí 
do půl šesté. Udělali jsme si s Ondrou prima spaní na zadní sedačce s nohama na 
malé postranní. 

Na pár hodin jsme se zastavili v Černovcy. Kolja s Rudou (ředitel Adry) 
šli něco vyřizovat. Přecucali jsme natural z velké nádrže na mercedesce do mitsub-
ishi. Museli jsme si ho vézt s sebou na celou cestu, protože ani na Ukrajině ani 
v Moldově natural neznají. Teorie říkala, že benzín bude sám přetékat, když bude 
hladina v nádrži mercedesky výš, než v mitsubishi. Je to pravda, ale do hadičky se 
benzín stejně napřed musí nasát. Natural nechutná nejhůř, ale nechává trochu 
ocas. Spláchnuto pivem. 

Furt buzer. Sedm razítek kvůli autu. To je rekord. Je 18:38 a my se pře-
místili asi o 200 metrů. Do Kišiněva je to ještě 263 kilometrů, to tam tedy budeme 
pěkně pozdě v noci. Celníci už zase budou spát, všechno se to odloží na zítra... 

Na moldavské straně měli pěkná štěňata. 
 
Úterý 8. října, třetí den. 00:15 Kišiněv. Z domova máme 1645 kilometrů. 
 
Středa 9. října, čtvrtý den. Vesnice Dezginža. Sem to je 1830 km. Dneska 

je středa, v úterý jsem nic nepsal. Od hranic jsem jel do Kišiněva sám. S hranicemi 
a s pojížďkami po městě jsem za volantem seděl od sedmi od večera (pondělí) do 
tří do rána (úterý). Psali, že to je 263 kilometrů, ale s několika zkratkami a 
s hledáním v Kišiněvě to bylo skoro 300. Byl jsem dost odkecaný. Kolja nás ubyto-
val v nějakém ústavu pro slepce. Chrupali jsme od těch tří. Kolja řekl, že se pro 
nás ráno okolo deváté staví. 

A skutečně. Vstali jsme v deset, do jedenácti jsme vydatně snídali. Dostali 
jsme se do péče jakési hodné ženy. Pak jsme zase spali a bloumali. Kolja se objevil 
už ve dvě a měl radost, jak to stihnul. Po dvou hodinách loučení jsme vyrazili do 
nedalekého města. Kolja totiž nějak rozhodl, že v Kišiněvě se nebude vykládat nic, 
že to všechno půjde do toho města. Asi po 100 kilometrech Kolja opět nějak usou-
dil, že to nepůjde ani do toho města, ale do jedné vesnice u toho města. Byla to 
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Koljova vesnice. Jeli jsme mikrobusem do ní a náklaďáky jsme nechali někde na 
cestě. Kolja navštívil několik svých sester a našel sklad, kde se mělo vykládat. 

Ondřej s Koljou vyrazili pro náklaďáky. Bylo to dvanáct kilometrů, takže 
tu dřív než za hodinu být nemohou. Uvědomil jsem si, jak pomalu tu běží čas, re-
spektive jak malou má cenu. Půl dne sem, půl dne tam, nic se neděje. 

Skládali jsme, přišlo dost lidí. Kolja nás vzal k sestře a ta se o nás starala. 
Umyli jsme se. Na stole bylo něco chleba a dost sýra. Donesli nám boršč. I 
s masem, což je sežrat jen pomocí lžíce velice technicky náročné. Potom baklažán. 
Stále se sýrem a chlebem. Byl jsem donucen si přidat boršč. Pak jsem dostal další 
porci masa, tentokrát bez boršče. Byl jsem už plný. Následovaly ohromné hrozny 
vína. Stále se sýrem a chlebem a masem a baklažánem. Pak přišlo několik melou-
nů. Baštili jsme je se sýrem, baklažánem, chlebem, vínem a masem. Završilo to pár 
kilo jablek. Na každého nepřipadlo více než dvě a půl kila ovoce. 

Uložil jsem se na podlaze ve velmi pěkně zařízeném pokoji. V noci jsem 
jednou startoval na ovci. V Rumunsku se prý chodí na prase. (pozn. red. – Přestože 
jsem Rovensko navštívil již téhož roku v červnu, osobní zážitek s chozením na prase 
a následným pohmožděním nastal v této rumunské české vesnici až o tři roky poz-
ději na posvícení v listopadu 1999, jak se o tom zmiňuji na patřičném místě výše.) 

Ráno (dneska, středa) jsme utekli asi v sedm. V osm jsme byli natlačeni 
zpět a absolvovali jsme něco jako včera večer. Zvláštně upravené brambory se 
smetanou plus chleba s melouny, jablky a sýrem. Už to bylo fakt ostré. 

Večer, když jsme se cpali, vyložili vesničané pod Koljovým dohledem zby-
tek náklaďáku(ů).Nechali tam jen zdravotnický materiál, který asi povezeme do ně-
jakých špitálů. Nebo si ho tam odvezou sami a my to jenom přeložíme na jejich vůz. 

Je tu úžasný provoz, střídá se tu několik typů dopravních prostředků. Vůz 
tažený buďto traktorem nebo oslem nebo koněm. Potom tu jezdí motorky se sideká-
rami. Asi aby se nepřevracely. Za včerejší (úterní) večer a dnešek ráno jsem vyfotil 
jeden a půl filmu. Samé děti a babičky. Lukáš (novinář, fotograf) mi daroval jeden 
film, hned jsem ho založil. Vesnici mám nafocenou fakt dokonale, zbytek si nechám 
na nemocnici a cestu zpět. 

Z Kišiněva jsme viděli akorát takový Spořilov; hromada jednosměrek. By-
lo to mezi půlnocí a třetí hodinou ranní v noci z pondělí na úterý. Už toho asi víc 
neuvidím. 

Prošel jsem celou vesnici. Teď je odpoledne a vykonali jsme návštěvu na 
radnici. Vesnice má něco mezi pěti a sedmi tisíci obyvateli, ledaže by jich měla čty-
řicet tisíc, Kolja neví přesně. Na radnici jsme si potřásli rukama a nechali jsme na 
zdejších, jak si s pomocí poradí. Byl tam starosta, ředitel a zástupce školy, lékařka, 
pastor atd. Ti všichni tvoří komisi, které bude rozdělovat náklad chudým, a to 
podle seznamů, které vznikly ve  škole. Je na nich zaneseno jméno, třída, velikost 
bot či čeho a také, jestli už dotyčný pomoc někdy dostal. 

Přijela stará mercedeska místní Adry. Bude se do ní něco nakládat. Sedím 
v mitsubushi na křižovatce před skladem. Nevím, kolik máme času ani kdy se kam 
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pojede. Zdejší mentalita je velmi zvláštní. Fotil jsem nějakou babičku, jak loupe 
kukuřici a ten dědeček od ní mě pozval k nim domů, a tak jsem musel sežrat hro-
madu sýra s chlebem a hrozny. Dostal jsem ještě pár kilo hroznů a asi osminu 
bochníku chleba. Ta osmina je tak velká jako náš celý bochník, mám to také nafo-
cené. Neustále musíme vzdorovat tlaku domorodců, protože jsme přežraní a stále 
nám někdo něco nabízí. Včera jsme mohli jít spát asi do poloviny zdejších domác-
ností, ale dali jsme přednost Koljově sestře. 

Den ubíhá jak nic a pak bude určitě večeře a to bude zase teror. Už něko-
lik hodin se nic neděje, ale Gogolové pracují. Pomalu ale jistě se vše zařizuje. Ta-
dy vůbec všechno funguje pomalu, ale jistě. Strýček ze zdejších poměrů šílí, mně to 
taky trochu nesedne, ale sem to patří. Čas jakoby tu vůbec nebyl, je jedno, kdy se 
co udělá. Když se do těch špitálů nezajede dnes, zajede se tam zítra nebo za dva 
dny, to není problém. Ale i když se nic neděje, pořád tu něco jezdí, něco se pohybu-
je, lidé chodí, vozí, tahají, honí cosi, dobytek, kačeny, koťata. Děti mají dnes volno, 
tak očumují, ale vše je klidné. Naprostá pohoda. Tady bych možná mohl žít. Roste 
tu jenom kukuřice a víno. Lidé jsou tu hrozně hodní, jsou pečliví, čistotní, přezou-
vají se. Koljova sestra má andulku, psi jsou na malém dvorečku. Vše je tu krásné a 
čisté. Tedy to, co patří lidem. Ulice jsou naopak obraz bídy. Jsou hliněné a strašli-
vě rozježděné, zaneřáděné kdečím, odpadky všeho druhu, ale většinou jen přiřoze-
né tlející. Žádné igelity nebo alobal, ani petlahve. Mezi ně se pouští splašky a vy-
hazuje hnůj od prasat a oslů. Lidé ulice využívají jako komunikace v nejširším slo-
va smyslu. 

Nejvíc mě tu fascinuje ten klid. Je 13:05 a ještě se nic neudělalo, ale to 
nevadí, hlavně že je pohoda. Na všechno je dost času, který se prokládá hrozny, 
melouny a chlebem se sýrem. Občas konverzujeme, rusky mi to fakt nejde. Včera 
jsem též provedl lingvistický průzkum, jsem z toho zmatený. Objevil jsem ale novou 
řeč – gogolštinu; tou se tu nějak mluví, nebo co. 

 
Čtvrtek 10. října, pátý den. Hranice Moldovy a Ukrajiny, 2267 km. Teď je 

20:33, dorazili jsme sem asi ve 20:00. Ale trochu chronologicky. Samozřejmě, že 
včera jsme neodolali a ještě několikrát pojedli. Povečeřeli jsme opět u sestry (jí-
delníček viz předešlý den). K obědu předtím jsem měl úžasné kombinace, jako cibu-
le s medem a pohanku se smetanou. Stále jsem fotil. 

Dnes jsme odvezli něco do nemocnice, přivítali nás pod bustou Lenina; 
stejně jako na radnici. Lenina mají všude, neb to byl dobrý člověk. Obdrželi jsme 
oficiálně napsané poděkování a jako dar jsme dostali tunu melounů a třicet pře-
pravek hroznů. Dále pak několik pytlů jablek, nesčetně sklenic vinné šťávy, chleba 
a 400 litrů nafty. Ráno jsme se z vesnice menohli dostat, protože strýc prohlásil, že 
plné mitsubishi vína neveze. Nanosili nám sem melouny, pro zbytel zajel Ruda 
s mercedeskou; nakládali jsme do ní melouny i víno, pečlivě srovnali. Hned se to 
rozházelo. 
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Lukáš fotil ve škole, dneska byla. Jelikož loučení s domorodci vypadalo 
ještě na dlouho, také jsem zašel do školy. Vetřel jsem se do hodiny matiky – psali 
контролною работу. Něco jsem nafotil. Pak jsem zajeli do Комрату pro naftu, 
což bylo celkem veselé, jelikož jsme se k té pumpě sotva vešli. 

Vyrazili jsme do Kišiněva (z domova 1978 km) a místnímu slepeckému 
sdružení, kde jsme před třemi dny spali, jsme darovali pár tun brambor. Přijal nás 
ředitel nějaké fabriky na žárovky, kde ti slepci pracují. Něco mi nehrálo, nenašel 
jsem totiž Lenina. 

Už je 21:00, Ruda se strýcem a Jendou (řidič liazky) spravili rozbité po-
trubí od chlazení u mercedesky. Je úplně jedno, jestli vezeme náklad, nebo jedeme 
prázdní, protože když vezeme náklad, buzer se týká potvrzení nákladu, když jedeme 
prázdní, buzerujou nás kvůli potvrzením, že jsme fakt prázdní a co jsme s tím ná-
kladem provedli. 

Taky nás dneska málem zastřelili. Stále nás staví policajti na ГАИках, 
cestou sem asi dvacetkrát. U jedné gajky cestou z Dezginžy do Kišiněva, u které 
jsme stavěli i cestou na jih, na nás mávali dva civilové a ukazovali na nějaká oce-
lová prkénka, na která jsme asi měli najet (váha). Jel jsem se strýčkem 
v mercedesce a strýček začal brzdit. Mávali na nás tak pozdě, že už nešlo zastavit, 
a když jsme je přejeli, podotkl jsem, že jsou v civilu a že policajti jsou zalezlí 
v gajce. Strejda mou námitku uznal, podřadil a opět se začal rozjíždět. Po chvíli se 
mi přiznal, že se mu nějak nezdá taková rychlá volha, co za námi jede. Usoudili 
jsme, že bude legrace a volali jsme Rudovi do mitsubishi, že nás honí policajti. Ru-
da se smál a zjevně nám nevěřil. Volha nás předjela a zastavila. Bylo nám nazna-
čeno, že máme zastavit také, což jsme při pohledu na tři kovboje z volhy raději udě-
lali. Vypadali jsme asi dost teroristicky, protože jeden z policajtů na nás zaútočil 
s pistolí v ruce. Strejda pípal do vysílačky, že jako asi máme problém, ale nikdo 
nám něvěřil. Policajt si vynutil kdejaké papíry a stopem se vrátil zpět do gajky. To 
už přijel Ruda s mitsubishi a ptal se, proč jako nejedeme. Hrozně se divil, že nám 
vzali papíry, což ale pod namířenou pistolí nebylo zase až tak divné. Zajeli jsme 
s policajty na gajku a za chvíli to Kolja zahladil. Strýc jim řekl, že jsou nekulturní, 
že kdyby měl v téhle zemi stavět každému civilovi, tak by asi daleko nedojel, že se 
má stavět v uniformě a z pravé strany vozovky. 

Jede s námi ještě audi 80 s nějakým předsedou z vesnice a s jeho dcerou. 
Doprovodí nás až do Užhorodu, odkud vezmou Kolju zpět do Moldovy. V konvoji o 
čtyřech vozech jsem jel jako druhý, což přinášelo další kvantum pozornosti směrem 
dopředu. Dá se tu jezdit, ale člověk se musí oprostit od takových věcí, jako je jízda 
vpravo, plné čáry, směr objíždění krohových objezdů atd. Jel jsem zase celou cestu 
z Kišiněva na hranice, bylo to 290 km. Pokračovali jsme i za stmívání, rozsvítili 
jsme si všichni čtyři. Moldované si nerozsvěcí. Až když byla úplná tma, občas něja-
ký ten žigulík aspoň jedním světlem mžoural. Cesta byla plná překvapení – 
neosvětlené balíky slámy, koně, krávy a vůbec nejhorší byli neosvětlení cyklisté. 
Zvládli jsme to, teď pojede Lukáš. Ondra jel už kus v audině a říká, že pojede dál, 
protože ten předseda to bude mít zpátky celé sám (ta jeho dcera jako řidič, no ne-
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že ten předseda to bude mít zpátky celé sám (ta jeho dcera jako řidič, no nevim), 
tak ať se vyspí. Teď je 21:33, kamiony už jsou v prostoru, asi se někam posuneme. 

 
Pátek 11. října, šestý den. Hranice Ukrajiny a Slovenska, 2781 km. Spal 

jsem. Na hranicích na Ukrajinu jsme zůstali od 20:00 do 23:00. Jel jsem od 02:00 
do 06:00, od 06:00 do 10:00 jsem spal, od 10:00 do teď (11:37) jsem jel. My jsme 
z toho ale udělali zase 10:37. V noci se nic moc nedělo, jen dvanáct policejních 
kontrol, několik kliček v protisměru na různých nájezdech a pod. Ondra usnul za 
volantem, vzbudil se na přejezdu. Já si toho přejezdu také nevšiml, ale nespal jsem. 

 
Sobota 12. října, dopsáno doma. Včera jsme dorazili přes Zlín ke strejdo-

vi, pak jsem odvezl Ondru a sám jsem domů dorazil v 22:15. Celkem tři a půl tisíce 
kilometrů, najel jsem z toho něco přes polovinu. Přivezl jsem si pár kilo jablek, dva 
melouny a několik kilo hroznů. Asi kilo jsem byl nucen vyhodit, protože už začínaly 
plesnivět. Musí se to sežrat. 

 
Pondělí 15. července, třináctý den. Den začal úsměvným překvapením 

místního rolníka. Bára vstala opět dřív než já a jako jindy chvíli šmejdila okolo au-
ta a postupně mě něžně probouzela, přičemž se myla, převlékala a jinak uváděla do 
provozu. Mě trvalo probouzení vždy déle – né že bych neuměl vstát, ale když je 
pohoda, tak vstávám pomalu. Seděl jsem v polospánku v autě, Bára se myla venku. 
Vodu z kanystru jsme vždy přelévali do petlahví a pod nimi se pak sprchovali. Po 
cestě vedoucí okolo slunečnicového pole se najednou přihnal povoz s chlapem na 
kozlíku. Naše auto by ho jistě zanechalo klidným – ovšem mokré lesknoucí se bílé 
nahé ženské tělo v tuto dobu na tomto místě jistě nečekal. Kůň škytl a chlap zaržál, 
nebo možná obráceně, trochu přibrzdili a decentně se vzdálili. Nechal jsem situaci 
volný průběh a představoval si, jak bude rumunský zemědělec večer v hospodě vy-
právět, že když jel ráno na pole, tak mezi slunečnicemi a kukuřicí narazil mimo-
chodem na ženskou oděnou jen do dlouhých zrzavých vlasů. Mě si nevšiml, takže 
zážitek jsem mu nepokazil. Jistě mu to nikdo nebude věřit, protože – posuďte sami 
– vy byste někomu něco takového věřili? 

Po velké silnici jsme pokračovali stále na jih, projeli jsme městečka Bâr-
lad a Tecuci. Přiblížili jsme se k Sireti a již tak nepříliš zvlněná krajina se ještě více 
zplacatila. Projížděli jsme nekonečnými lány kukuřice a slunečnic, sem tam nějaký 
remízek, ale u řeky byla rovina již naprosto nepřehledná. Cestovalo se příjemně, 
protože tu všude byly instalované relativně nové silniční ukazatele. Před Galaţi 
jsme odbočili přes Siret a pokračovali k Brăile. Zde jsme se tedy museli na cestu 
zeptat, protože těsně před vjezdem do města se silnice zhoršila; nebylo poznat, kte-
rá je hlavní či větší, a cedule zmizely. Město jsme ovšem jen lízli a dostali se 
k přístavu, kde jsme se měli přeplavit na druhý břeh Dunaje. Představoval jsem si, 
že tu nějaký čas strávíme, ale jakmile jsme se přiblížili, zřízenci nás jednoznačný-
mi posuňky zahnali na přívoz, aniž bychom z auta vystupovali a zjišťovali, kdy, 
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kam, proč, s kým a za kolik. Na lodi se nám dostalo ještě čtyřech preclíků po třech 
tisících lei a taktéž cena za převezení byla celkem slušná – padesát tisíc za nás i au-
to dohromady. Fotili jsme se s autem na lodi a pak ještě i výjezd po dlouhém most-
ku na druhé straně. Zdolání Dunaje tak zabralo ani né půl hodiny a měli jsme sluš-
nou naději dostat se nějak rozumně do Tulcey, odkud jsme hodlali podniknout vý-
let do Dunajské delty. 

Ovšem už zde na levém břehu to vypadalo celkem exoticky – pohybovali 
jsme se placatou krajinou po jakýchsi hrázích mezi močály a jezírky. Od řeky jsme 
se na chvíli ještě odpoutali – Dunaj opisuje oblouk na sever, než se definitivně sto-
čí na východ k moři. Zde jsou kopečky, na jejichž úpatí se krčí pár vesniček, ale 
jakmile jsme se přiblížili k řece, jeli jsme zase plackou. Silnička nebyla zrovna ši-
roká, ale slušná, takže devadesát kilometrů do Tulcey jsme urazili za hodinku a 
půl. 

Dunajská delta patřila mezi místa, která jsme do itineráře zařadili až poté, 
co jsme se dozvěděli, že nemůžeme na Ukrajinu, a přehazovali jsme cestu Rumun-
skem. Původně jsme chtěli do Bukurešti a pak přímo na východ do Constanţy. 
Když už jsme ale naplánovali cestu k moři z Bukoviny, bylo celkem jasné, že se 
stavíme i v deltě, protože to je cestou a oba jsme se tam vlastně chtěli podívat i 
původně, jenže se to do plánu nějak nevešlo. 

Tulcea nás přivítala jako klasické humusné rumunské město s paneláky a 
nevzhlednou hlavní ulicí. Zaparkovali jsme před hotelem Delta, nejhonosnější 
stavbou na dohled. Naučili jsme se už tvářit se samozřejmě, když jsme zastrkovali 
zabláceného žigulíka do řady nablýskaných bavoráků a dáček. 

Hned na schodech nás lapil chlápek, který se otázal, jestli nechceme 
koupit to, co jsme přesně chtěli, totiž výlet lodí do delty. Byla jedna hodina a 
nabízel nám pětihodinovou plavbu k nějaké ptačí rezervaci a zpět. Cenu vyslovil 
přesně takovou, jaká se zmiňuje v průvodci – deset dolarů za hodinu. Jestli eura 
nebo dolary mu bylo samozřejmě jedno. Chlap měl trochu problémy s 
rozlišováním „fifteen“ a „fifty“, respektive říkal stále fifteen a myslel tím padesát. 
Zašli jsme s ním na jeho loď, pozdravili se s takzvaným kapitánem a usmlouvali to 
na osm dolarů, tedy čtyřicet za celý výlet. Poděkovali jsme s tím, že se možná 
vrátíme. Loď pro nás byla zbytečně velká, ale na druhou stranu tu žádné menší 
nekotvily a po několika dotazech se zjistilo, že opravdu všichni dávají stejnou cenu 
a usmlouvat by ji šlo právě asi také stejně. Chlápek nás mlčky pozoroval a loudal 
se za námi podél přístavu. Správně vystihl moment, kdy jsme poznali, že celkem 
není důvod nejet s ním, a opět se k nám jakoby nenuceně přišoural. Zkusil jsem na 
něj pětatřicet, ale nedal se. Tak jo, pojedem za čtyřicet. 

Bylo před druhou, když jsme si došli do auta pro něco k pití, vzali foťáky i 
dlouhý objektiv a nalodili se. Ještě před odplutím však na loď přiskotačil starší pár 
a při samotném manévru okolo ostatních lodí naskočil ještě jejich syn, asi tak 
patnáctiletý. Loď byla dlouhá jak autobus a místa na ní bylo dost. 
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Vyrazili jsme po proudu řeky. Severní rameno Chilia se odděluje už před 
Tulceou a naopak kousek pod ní se zbytek dělí ještě na rameno Svatého Jiřího 
(jižní) a hlavní střední rameno Sulina. My jsme však po chvilce zabočili na 
severovýchod do menšího kanálu 35, který byl uměle vybudován, aby propojil 
cestu z Tulcey k Chilie. Kousek za vjezdem do tohoto ramene kotvil vojenský 
ponton s hlídkou, která si vyžádala naše jména – chlápek jim odpověděl, že je 
dostanou, až pojedeme zpět. 

Jakmile jsme opustili hlavní tok, kde bylo na břeh sotva vidět, rázem jsme 
se ocitli ve světě, který patří hlavně ptactvu. Okolo nás poletovaly potvory, které 
jsem ještě neviděl, a chlápek se nám je snažil nějak nezřetelně pojmenovávat. Sem 
tam jsme zahlédli ledňáčka, fotili jsme hlavně volavky. Po půlhodince plavby jsme 
opět odbočili, tentokrát doprava do malého přírodního kanálu 26. Podívaná se dále 
vylepšila. Loď plula klidnou hladinou mezi ohromnými stromy a postupně před 
sebou plašila hejna kdečeho. Ledňáčci okolo nás prolétávali tak často, že už jsme si 
je ani neukazovali – zpočátku jsem jak malé dítě zvedal prst ke každému modrému 
záblesku nedaleko lodi. Ledňáčka ovšem uvidíte právě ve chvíli, kdy odněkud 
vystartuje  - to je sice blízko – ke břehu to bylo tak pět metrů – ale dopředu o něm 
nevíte. Pak ho ještě možná vysledujete, když si sedne na větev za lodí, ale to už je 
tak daleko, že ho není možné vyfotit. 

Snažil jsem se naopak fotit kormorány, Žije tu jeden druh menších a jeden 
větších. Jsou to divná zvířata: zatímco ostatní ptáci, kteří se vrhají do vody, na ní 
ve výsledku zůstanou plavat, kormorán nějak plavat neumí a zůstane celý pod 
vodou. Kouká z něj jen hlavička na delším krku – vespod jde buď po dně anebo 
šlape vodu, ale rozhodně neplave, jak by se na takového ptáka slušelo. Zatímco 
racci či kachny mohou z vody odstartovat okamžitě, kormorán začne napřed jako 
vznášedlo vířit vodu pod sebou, až se vynoří jeho hřbet a pak lomcuje křídly, která 
postupně dostane na hladinu a těžce se vznáší. Teče z něj voda a letí nízko nad 
hladinou, aby sebou po chvíli zase plácnul do vody – spíš teda spadne, protože už 
nemůže. Připadalo mi, že se celý nacucá vodou, což je pravda nejspíš už proto, že 
kdyby měl jako ostatní normální ptáci peří mastné a voda do něj nešla, tak by se 
nejspíš vůbec nepotopil, protože v suchém stavu jistě nic neváží a to s tím 
nadnášením vám určitě Archimedés také říkal. 

Překvapilo mě, jak je delta zarostlá – téměř pořád byl kanál lemován 
stromy. Občas jsme míjeli odbočky do dalších ramen, většinou menších. Jindy 
jsme průhledem mohli zahlédnout velká jezera, na kterých se to hemžilo havětí 
všeho druhu. Viděli jsme také nějakou velkou vodní myš, něco mezi vydrou a 
bobrem. Pořád bylo na co koukat a ruka mě bolela od těžkého objektivu – foťák 
jsem držel připraven k rychlému zasáhnutí náhle se objevivšího tvora na vodě či ve 
vzduchu, ale stejně jsem většinou nestíhal doostřit a zástupce létající fauny tak 
zmizel mým aparátem nezaznamenán. 

Čekal jsem to celé daleko blátivější. Bahno tu sice všude bylo, ale břeh 
byl zároveň jasně ohraničen – nelišil se nijak od zarostlých původních břehů 
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českých řek v jejich klidných tocích. Nad hladinou se táhl nezarostlý pruh, který 
dával tušit, že výška vody se zde mění. Pruh byl vysoký skoro půl metru, ale moře 
tu příliv a odliv skoro nemá, takže to muselo být dáno jen kolísáním průtoku 
v ramenech. Nyní byl tedy podstav. Rameno bylo krásně čisté, ale v okolních 
jezírkách a menších kanálech se válelo spousta spadaných stromů, na kterých 
posedávala hejna bílých racků doplněná sem tam o černého kormorána. Vše 
působilo klidným a vyrovnaným dojmem, voda monotónně šplouchala a motor 
hučel. Přesedávali jsme ze strany na stranu, abychom si vždy kroutili krky opačně 
– loď měla lavice podél trupu a nejlepší výhled byl z přídě, kde bylo možné spatřit 
ptáky ještě než je náš pohyb vyplašil. 

Po dvou hodinách jízdy jsme se přiblížili ke vstupu do jezera, které je 
přísně střeženou rezervací. Střežení spočívá v jakési Beobachtungstelle obývané 
třemi vojáky a přísnost v tom, že na jezero nikoho nepustí. Žijí zde unikátní 
druhové, které neradno v jejich přirozeném prostředí rušit, aspoň podle zdejších 
nařízení. Podle průvodce vedou výpravy nejčastěji právě k tomuto místu, protože 
se tak člověk dostane nejblíže rezervaci a vidí a slyší největší množství druhů. Ale 
pelikány jsme tedy neviděli. 

Vraceli jsme se stejnou cestou, což ovšem bylo proti proudu a postup byl 
pomalejší. Proud není v ramenech téměř patrný, ale v hlavním korytě Dunaje 
naopak velmi. Ještě před vplutím na velkou řeku jsme předali vojákům střežícím 
kanál 35 lísteček s napsanými jmény našich maličkostí doplněnými o čísla pasů. 
Kapitán jen míjel vojenský ponton a chlápek vyvěšen z lodi předal cár papíru 
vojákovi rovněž vyvěšenému z pontonu. Zastavovat nebylo nutné. 

Přetraverzovali jsme hlavní proud a podél pravého břehu se šourali 
nahoru. Myslím, že proud nebyl to jediné, co nás brzdilo – kšeftaři to potřebovali 
trochu natáhnou, aby to vyšlo do sedmi večer, protože jsme se přece dohodli na 
pěti hodinách výletu. Míjeli jsme neuvěřitelné vrakoviště – staré jeřáby, vojenské 
lodě plně vyzbrojené několka děly vzadu a vpředu a mnoha kulomety na věžích, 
pískem naložené nákladní vany, které tu kotvily již nejmíň dvacet let, osobní lodě, 
které osud vrhl na blátivý břeh. Byly obydleny lidmi, kteří na jejich plechových 
palubách pěstovali na normálních záhoncích zeleninu i okrasné květiny. Mezi 
loďmi občas vrčela zavlažovací čerpadla a celé to vypadalo jako nějaká slušně 
natočená katastrofická sci-fi. 

Měl jem na chlapa připraven útok  - protože přibyli další lidé, chtěl jsem 
trochu snížit cenu. Mým argumentem bylo, že jsme se dohodli, že on pojede za 
čtyřicet, takže když nás je pět, dostane ode mě dvacku. Jeho argumentem bylo, že 
jsme se dohodli, že my dva pojedeme za čtyřicet. Obojí bylo asi tak stejně 
pravdivé, ale protože začal vyhrožovat, že nepřistane, a navíc přivolával na svojí 
obranu také kapitána zpoza kormidla a vypadalo to, že obrana by nemusela být jen 
slovní, dal jsem mu těch čtyřicet. Nadával a tvářil se rozhořčeně, ale u mola jsem 
mu poděkoval a slušně se rozloučil. No tak měl dobrý kšeft. Ti zbylí tři Rumuni 
byli nějací jeho kámoši, kteří mu nic neplatili – využil nás k tomu, že jsme mu 
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zaplatili cestu a je vzal zadarmo. Proč ne, nakonec jsme se dopředu smířili s tím, že 
nás to bude stát tolik, ale proč to nezkusit... 

Zašli jsme do auta uložit foťáky a vydali se na korso podél přístavu. Nic 
moc, pár kavárniček, obchůdky s takovým tím nijakým zbožím a víceméně mrtvo. 
Sedli jsme do restaurace pod širým nebem nejblíže hotelu Delta, takže jsme viděli 
na parkoviště, kde stál náš vůz, a dali jsme si každý pizzu. Nebyla tak dobrá jako 
v Braşově, ale jedlá ano. Já dal pivo, Bára zase nějakou minerálku, pak já pohár, 
kterýžto Bára označila za nejedlý, a koupila si o kousek dál nanuka na špejli. 
Povídali jsme si o ptácích a deltě. Před výletem jsme se v hotelu dozvěděli, že zde 
provozují celodenní plavby za 25 dolarů na osobu. Celodenní znamená od desíti do 
pěti, takže by to bylo na sedm hodin a za absolutně trochu vyšší cenu. Původně 
jsme uvažovali o tom, že tu přespíme a zítra pojedeme, ale nakonec jsme se 
rozhodli pro jen odpolední vyjížďku a bylo to dobře. Neumím si představit, že by 
mě to bavilo ještě nějak o moc déle. Všechno je tu sice nádherné, ale je to v zásadě 
pořád stejné. Prvních pár hodin člověk vydrží aktivně pokukovat po okolí a 
vyhledávat pozoruhodné objekty pro své oko, ale ke konci už mi to celkem stačilo. 
Co zde dělají lidé, kteří sem jezdí na týden či čtrnáct dní, mi není moc jasné. 
Tvrdím, že dunajská Delta je krásné prostředí, které stojí za to navštívit, ale právě 
tak, jak jsme to udělali my; maximálně právě využít služeb hotelu ohledně 
celodenní plavby. Pro delší pobyt by to chtělo být zapáleným ornitologem či 
blátologem. 

Za šeření jsme se došourali k autu, na kraji města vzali benzín a vypadli 
na jih směr Constanţa. Po třiceti kilometrech jsme to zabodli u jakéhosi jezera, 
které bylo podle mapy možná spojené s mořem – s Dunajem to už nemělo nic 
společného, ale byla to opět taková blátivá placatá krajina, kde největší nerovnost 
představuje pole různě vysokých slunečnic a sem tam keř. Jezero mělo bahnitý 
břeh – na mytí nepoužitelné. Navíc jsme přilákali pozornost mračen komárů, kteří 
nás oproti tomu celý den nechávali na pokoji. Urychleně jsme postavili stan. Bylo 
ještě stále vedro a podnikl jsem pokus smýt ze sebe pot a prach z cesty. Útok 
hmyzu byl však natolik silný, že jsem pošetilého počínání zanechal a stejně jako 
Bára šel spát zahumusený. 

 
Úterý 16. července, čtrnáctý den. Dnes poránu se odehrála scénka až 

překvapivě podobná té včerejší. Leza ze stanu, byl jsem opět svědkem úsměvného 
výstupu, kterak asi deset metrů od našeho ležení po prašné cestě projel mladík na 
voze taženém jedním koněm ve chvíli, kdy má spolucestovatelka nedisponovala 
zrovna nadbytkem oděvu. No, nechme sexuální osvětu rumunských venkovanů 
povolanějším a pokračujmež. 

V plánu byla cesta před Bulharské hranice, což nebylo daleko a silnice tu 
jsou dobré – přes Constanţu jsme se chtěli proflákat pobřežím a tempo vstávání 
náročným cílům odpovídalo. 
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Do města jsme pohodlně dorazili po sto kilometrech jízdy a prosoukali se 
až do centra na Ovidiovo náměstí. Zamířili jsme rovnou do archeologického 
muzea. To celkem překvapilo svojí rozlehlostí – některé cedulky byly dokonce i 
v ruštině případně francouzštině, takže člověk procvičil i řeči. Podrobně jsme 
prošli patro věnované Dobruje od pravěku po současnost. Spousta mapek a 
schémat ukazovala osídlení v neolitu, řecké i římské panování, cestování kmenů 
začátkem letopočtu i středověké proměny hranic a neustálé dobývání území. 
Koukali jsme na to jako na divokou historii, ale těžko říci, kde je jí konec, protože 
poslední velké změny s sebou přineslo století dvacáté a kdo ví, jak to bude za 
padesát let. Stejně jako Bukovina se i Dobruja dělí na Severní a Jižní, přičemž 
Severní leží na jihu Rumunska a Jižní na severu Bulharska. 

Patro věnované národnímu písemnictví složené téměř výhradně 
z výstřižků z dobového tisku od poloviny 19. století do současnosti jsme 
nepročítali, ale zato jsme se vrátili do přízemí a prostudovali novější sály, kde jsou 
umístěny nálezy římských památek. V roce 1962, když se tu stavělo nádraží, byla 
vykopána spousta soch, které jsou hlavní atrakcí muzea, a jak jsme zjistili posléze, 
i celé Constanţy. Tato část je zahalena sporým osvětlením, ze kterého jsou 
bodovými reflektory vytaženy právě jen bílé busty římských císařů, bohyň a také 
hada Glykona. Obraz této sochy zdobí nejen vstup do muzea na Ovidiově náměstí, 
ale také veškeré publikace a průvodce o Constanţe či muzeu. Jedná se o stočeného 
plaza vysochaného z jednoho kusu kamene, ovšem tak, že mezi propletenými 
zákruty hadího těla zeje volný prostor. Kdo někdy zkoušel vyřezat z jednoho kusu 
dřeva řetízek chápe, v čem je problém. Vypadá to fakt parádně a divím se, že se 
jim to nerozpadlo, protože na rozdíl od soch postav je to jistě velice křehké. 

Po muzeu jsme navštívili římskou mozaiku, která byla také objevena 
nedávno. Nechali jí ležet tam, kde jí našli, a pouze přes ní postavili střechu. Je to 
zbytek lázní s pozoruhodnou síní dlážděnou malilinkými kamínky do různých 
ornamentů s motivy květin či jen geometrických obrazců. Mozaika má dnes 
850 m2, ale původně prý měla přes 2000 m2. 

Po zkušenostech z muzea jsme se zde prezentovali jako organizovaná 
tlupa zahraničních studentů s vedoucím, praktikantem a mnoha účastíky o 
celkovém počtu dvou členů, protože tak bylo možno obdržet vstupenku nejlevněji. 
Šlo samozřejmě jen o sport, protože cena dvaceti korun není nijak přemrštěná, ale 
když to může být za polovic... Mezi muzeem a mozaikou jsou volně v jakémsi 
parčíku posázeny úlomky nějakých starých římských podstavců a částí kamenných 
oblouků, které už se do muzea asi nevešly. Celé se nám to moc líbilo a po třech 
hodinách archeologie a historie jsme měli pocit naprostého kulturního vyžití. 

Pozdravili jsme zeleného Ovidia uprostřed humusného náměstí, zaplatili 
děvčeti hlídající náš automobil další hodiny a vydali se hledat něco k obědu. Bylo 
už hodně po poledni a nějak jsme nemohli najít centrum města. Žádné tu totiž 
nemají a to, že na hlavním náměstí starého města, totiž Ovidiově, chcípl pes, 
nebyla výsada jen tohoto prostranství, ale celé Constanţy. Naprosto mrtvé ulice, 
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kudy občas projede smrdutá dáčka nebo kulhá umolousaný vyhublý pes. Pročítal 
jsme průvodce odkazujícího na slavnou minulost města a časté návštěvy evropské 
šlechtické smetánky ještě začátkem 20. století. Hm. 

Zapadli jsme pod venkovní stříšku restaurace u jakéhosi hotelu, nikoli 
snad proto, že bychom si to vybrali jako nejlepší místo pro oběd, ale proto, že bylo 
jediné. Vypili jsme asi litr spriteu a vody a já si dal něco jako čevapi (pro ty, kdo 
neumí albánsky, jsou to rumunsky mici, což se pozoruhodně shoduje s albánským 
mishi). Zkrátka kulaté podlouhé karbanátky. Bára požila něco šopského salátu; to 
se jistě musela naprosto přejíst. Šopský salát je pozoruhodný fenomén, který jsme 
docenili až v následujících týdnech – všude na Balkáně se šopský salát řekne 
šopský salát a navíc si pod tímto pojmem všude představují to samé a ještě navíc je 
to to samé, co si pod tím představujeme my v Čechách, což mě naprosto vyvádělo 
z konceptu. Asi ta globalizace. Objevili jsme jeden supermarket, kde jsme hodlali 
nakoupit, ale až cestou pryč, protože jsme k němu chtěli mastně zajet autem. 

Mrkli jsme ještě na mešitu, vlastně první, na kterou jsme při svém 
putování narazili, a přes Ovidiovo náměstí jsme se odebrali na korso okolo starého 
přístavu a majáku. Také tu nikdo nebyl. Zvláštní klid, nevrčely tu až ani ty dáčky. 
Z mírných vln moře lovili nějací kluci rybičky nakládané v motorovém oleji a 
smažili je rovnou na orezlých pacholatech rozpálených neumdlévajícím sluncem. 
Zastavili jsme se u jakéhosi akvária, kam jsme ale vstup zavrhli pro přílišnou 
drahotu a nejistý výsledek. Minuli jsme něco mezi byzantskou bazilikou, pražským 
hlavním nádražím a stanicí stockholmského metra s gigantickým nápisem Casino 
(průvodce: Constanţa´s French-style Art-Nouveau Casino). Ze stínu 
neidentifikovatelných stromů jsme chvíli pozorovali obrovský přístav, kde jediný 
pohyb vykonávali rackové chechtaví, kteří se ale vůbec nechechtali. Nebylo čemu. 
Constanţa není ani tak humusné město, je to ale město vymřelé. Procházka podél 
výběžku poloostrova vlastního starého města nebyla odpudivá, ale není tu naprosto 
nic, co by člověka přilákalo. Není tu lavička, žádná kavárna, jen mrtvoly ryb a 
páchnoucí rybářské sítě. 

Doplatili jsme parkovné a prosoukali se malými jednosměrkami 
k supermarketu, který nás překvapil ledovým klimatizovaným vzduchem. Udělali 
jsme tu pořádnou útratu a když jsme nakládali potraviny do auta, zjistili jsme 
fatální error, totiž že jsme zapomněli na olivy. Bára je běžela ještě koupit a já 
mezitím vysvětloval nějaké další parkovací automatické dámě, že tu vlastně vůbec 
naparkuju a odjíždím. Při studiu účtu jsem se nejprve dopálil, protože nás naprosto 
nesmyslně obrali na balených vodách, ale mé vybuzení opadlo ve chvíli, kdy jsem 
zjistil, že pokladní pro změnu zapomněla namarkovat láhev vína. Tak to má za to. 

Do Vama Veche zbývalo ani né 60 kilometrů a už jsme si představovali, 
jak strávíme večer. Zapadlou vísku Vama Veche (Stará celnice) doporučuje jednak 
průvodce a jednak se nám o ní donesly zvěsti přes různé známé, jejichž známí se 
sem údajně jezdí rekreovat. A skutečně, po nabrání benzínu ve vsi a utracení 
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posledních lei jsme zakotvili na pláži, respektive na hliněném břehu tři metry nad 
ní. Společnost tu byla vybraná. Kromě samých Rumunů ještě Němec s kemprem. 

Břeh byl v části, kterou jsme si vyhlídli, poset stany – my se pošoupli ještě 
dál na jih. Opačným směrem se táhly mroží líhně, kde lidé nekempují, ale jen se 
přes den sluní. V jakýchsi chatrčích prodávali něco k pití. Nikde tu ale není žádný 
hotel ani jiné masově opékací středisko – to je hlavní předností tohoto koutu světa. 

Stany stály přímo pod cedulemi „Campare interzis“, což skutečně 
neznamená „kempování dovoleno“, jak by se mohl laický návštěvník podle 
scenérie domnívat. Okolo procházeli ozbrojení pohraničníci, kteří svým 
bohorovným klidem vlastně legitimizovali masové porušování explicitního zákazu. 
Vybrali jsme si tedy také místečko, avšak z ostražitosti se rozhodli stavět stan až 
později. 

Vrhli jsme se do vln – ještě předtím jsem však láhev vína obalil mokrým 
hadrem, protože z vozu měla teplotu značně přesahující teplotu našich těl. Moře 
také nechladilo, ale jako vždy, když k němu po pár letech přijedu, měl jsem z něj 
radost. Zprvu jsme se do něj vydali v plavkách, ale protože se tu všichni koupali 
nazí, učinili jsme to také tak. Několik desítek metrů okolo nás nikdo nebyl, a 
s přibývajícím večerem se i ostatní stahovali blíže ke svým stanům, takže nakonec 
jsme měli pláž jen pro sebe. 

Při večeři na nás zaútočil jakýsi ohromný hmyz – jednoho exempláře se 
nám podařilo ubít a hned jsme toho litovali. Nebyl to žádný sršeň ani létající 
tarantule, ale chroust. Parádní vypasený černomořský vlezlý půlkilový chroust. 
Opět zvíře, jaké jsem ještě neviděl. 

Za šera jsme také postavili svůj příbytek. Natočili jsme ho tak, abychom 
viděli východ slunce nad mořem. Kýčovitou podívanou sliboval zejména vrak lodi 
trčící z vody asi dvě stě metrů od břehu přesně na východ. Leželi jsme na 
karimatkách nad mořem, upíjeli teplé víno a polykali zelené olivy. Se zvedajícím 
se větrem rostl akustický výkon vln olizujících pláž pod námi a šumění tak 
zahalovalo přidušené výkřiky těch z nás, kteří se v jistých fázích vyjadřování 
tělesné náklonnosti ne zcela ovládají. Tak i tohle je Rumunsko. Naše první setkání 
s mořem a zároveň loučení se se zemí, která mě ani tentokrát nezklamala. Na 
tachografu jsme měli z domova téměř tři tisíce kilometrů, z toho přes dva právě 
v Rumunsku. 

 
Středa 17. července, patnáctý den. Vzbudil jsem se ve tři čtvrtě na šest a 

slunce zrovna vycházelo. Objevilo se skutečně podle předpokladů trochu nalevo od 
vraku a postupovalo zvolna k němu. Třásl jsem s Bárou, aby se také podívala, ale 
kašlala na to i na mě. Vyfotil jsem to celkem čtyřikrát, byl to fakt hustý kýč, ale 
takový, který se nevidí každé ráno a navíc není úplně jisté, co z těch fotek vyleze. 
Vyšly všechny a každá má jinou barvu; použil jsem jak praktiku tak automat. 

Probouzení a převlékání se pod dohledem něhoko z místních máme již 
nacvičené a nemysleli jsme si, že nás z tohoto pohledu může něco překvapit. I 
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v noci bylo horko a spali jsme nazí. Bára vylezla ze stanu jako první, chvíli 
štrachala u auta a najednou vlítla zase zpátky s tím, že k nám jdou vojáci. 
Vzhledem k tomu, jak brzy se po jejím hlášení objevili, museli i oni být 
obšťastněni pohledem na čisté tělo mořské panny – jen jsem nepochopil, jak to, že 
si jich nevšimla dříve, protože terén je zde naprosto přehledný. Neměl jsem proto 
ani čas na sebe něco navléci, když jsem před vchodem do stanu spatřil dva páry 
černých naleštěných kanad zašněrovaných až nahoru, podél nichž se zlehýnka 
pohupovaly hlavně dvou samopalů. Vystrčil jsem hlavu a ke svému překvapení 
jsem spatřil příjemnou tvář seržanta, který mě s oslovením „mister“ dával najevo, 
že máme vypadnout. Nebyli to pohraničníci, jací okolo nás chodili včera 
v zelených uniformách. Tito byli v modrém. 

Nahmátl jsem nějaký kus hadru, přikryl si patřičná místa a vylezl ven, 
abych konverzaci dodal důstojnost. Seržant máchal rukou směrem k ostatním 
stanům severně od nás. Stejně jsme chtěli odjet, tak jsem mu naznačil, že se 
zbalíme a jsme hned pryč. On mě ale začal brzdit, že jako nemusíme úplně odjet. 
Slovem „tražére“ mi asi naznačoval, že se máme jen posunout. Pak pokynul za 
moje záda směrem dál na břeh. Otočil jsem je a co jsem uviděl vzbudilo na mé 
tváři úsměv důstojnost nedůstojnost. Za naším stanem stálo ve dvou řadách 
nastoupeno padesát a padesát mladých námořníků Rumunské armády. Oblečení 
v čisťounkých modrých uniformách s bílými límečky a pruhovanými tričky ve 
výstřihu stáli seřazeni uprostřed několika hektarů travnatého a pichlavého porostu a 
tvářili se všichni jak letci z Top Gun. Jistě tam stáli už když Bára poprvé vylezla ze 
stanu. Aspoň nováčci vidí, že služba v rumunském námořnictvu je docela 
vzrušující. Tím, že jsme si večer vybrali místečko dále od ostatních kempařů, jsme 
tak svým stanem a autem zabírali asi sto metrů pláže, kudy chtěli patrně mariňáci 
sestoupit k moři. Možná probírali salinitu nebo je fascinoval vrak lodi, ale 
rozhodně jsme jim překáželi. Pomalu jsem s chápavým výrazem vrátil pohled 
seržantovi a on s takovým tím jemným gestem nadzdvihávajícíma se rukama jako 
„no, tak to vidíte sami“ ještě jednou požádal „mister tražére“ a se svým 
společníkem se odebral k jednotce. 

Zbaleno jsme měli skutečně za deset minut a vydali se zpět k silnici přes 
okraj Vama Veche a okolo benzínky k bulharským hranicím. 

Tyto hranice si měla užít Bára, která se také vydala k první budce. Měli 
jsme zaplatit padesát tisíc lei jako nějakou ekologickou taxu. Pomocí benzínu a 
oříšků jsme včera pečlivě poslední lei utratili, tak se Bára vydala k budce znovu 
s eury. Měla plné ruce pasů a papírů od auta a na zem jí vypadl techničák. 
Vzpomněl jsem si na kreditku zašlapanou v písku na Rovensku a nechal ho tam 
ležet. Bára se vrátila s tím, že drobná eura nemají, takže nám nemohou vrátit. 
Hlavně jsme nechtěli dostat zpět lei. Vydala se k budce potřetí s tím, ať jí vrátí 
dolary. Zaplatila desetieurovkou a dostala zpět pět euro v jedné bankovce a tři 
jednodolarovky. Dolar a euro jsou si zde rovny a zaplatili jsme tak vlastně šedesát 
tisíc lei, ale ať si to užijí. Když se vracela, překvapeně jsem vystoupil a zvedl ze 
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země techničák s tím, že si ho možná vezmeme, co kdyby ho chtěli ještě někde 
vidět. Rumunské celníky jsme minuli nepovšimnuti a po pár stech metrech jsme se 
doplazili k Bulharům. 

Nebyl tu nikdo kromě nás, což ovšem odbavení neurychlilo, ale naopak – 
na celnici nebyli připraveni na nenadálou událost v podobě automobilu hodlajícího 
překročit hranice. Budky byly zavřené a všichni klábosili v jedné zahulené 
kanceláři schované trochu stranou vzadu za odbavovacím prostorem. Bára se jala 
Bulhary dokopávat k činnosti, což už před ní hodnou chvíli zkoušeli nějací 
Američané mluvící rusky, kteří překračovali hranice pěšmo. Pozoruhodné, ale zde 
se člověk nesmí ničemu divit. Po půlhodině jsme byli obráni o silniční daň 
v podobě sedmi dolarů a o poplatek za dezinfekci, kteréhožto obřadu jsem se 
předtím odmítl zůčastnit, ovšem dva dolary jsme zaplatit museli. Dezinfekce byla 
simulována klasicky: špinavou louží jakési kapaliny, o které má člověk podezření, 
že mu nejspíš okouše pneumatiky. V kaluži se navíc koupalo hejno vrabců, 
kteroužto faunu jsem nehodlal rušit a tak jsem při příjezdu k bulharské části celnice 
toto místo objel protisměrem. Sedm a dva dolary je deset euro, Bulhaři považují 
euro za trochu menší jednotku než dolar. 

Ale bylo něco po deváté a byli jsme v Bulharsku. Provedl jsem zápis 
kilometrů i utracených a proměněných peněz a posnídali jsme. Silnice se vzdálila 
od pobřeží a projeli jsme i první vesnice. Krajina zde byla stále placatá a suchá, nic 
moc zajímavého, při zastavení na nás útočila hejna kousavých much, takových těch 
zelených s křídlama do trojúhelníku. 

Padesát kilometrů se nic nedělo, zastavili jsme se až v městečku Kavarna, 
kde jsme měnili peníze. Dáma ve směnárně mě potěšila lámanou češtinou a do 
rukou se nám poprvé dostala leva. Leva je stejně veliké jako německá marka, která 
už sice není, ale umím v ní počítat. V eurech mi to ještě moc nejde, ale postupně si 
zvykám; ten dvojnásobek zas není tak složité si představit. 

Odbočili jsme z hlavní a zajeli se podívat třináct kilometrů k pobřeží na 
Mys (Nos) Kaliakra. Navigačně to bylo trochu nejednoznačné, několikrát jsme se 
ptali místních a poprvé jsme se potýkali s opačným pohybem hlavy na znamení 
souhlasu a nesouhlasu. Před mysem nás o pár leva obrali za vstup a mohli jsme 
projet mezi zříceniny starého kostela a hradu ze 14. století a řeckého opevnění z 6. 
století před letopočtem. 

To není ale to jediné, proč se sem lidé jezdí dívat. Mys představuje 70 
metrů vysoký útes, z nějž je krásný výhled na kilometry okolního pobřeží 
tvořeného železitým vápencem. To není informace nijak přitažlivá, ale jde o to, že 
je to celé červené. Na obě strany se táhnou snižující se útesy provrtané jeskyňkami 
a dřív tu prý žili i lachtani, než se na to kvůli lidem vyprdli. Pověst říká, že se zde 
čtyřicet dívek navzájem svázalo copy a skočilo z útesu do moře, aby uniklo turecké 
porobě. 

Prolézali jsme cestičky vedoucí po jedné straně mysu směrem dolů, ale až 
k moři se dostat nelze, po chvíli je to příliš příkré. Z plachetnice pod námi skákala 
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do vody hejna lidí a okolo mysu plul člun s výletníky, kteří se na tu nádheru chtěli 
podívat právě odspoda. V přilehlém občerstvovacím zařízení jsme dali zmrzlinu na 
špejli a v horku opravdu černomořském jsme doklopýtali zpět k autu, jehož volant 
se kvůli své teplotě nedal držet v ruce. 

Následovalo sedmdesát kilometrů podél pobřeží, které ale pro houstnoucí 
porost a mírnou zvlněnost krajiny nebylo moc vidět. Směřovali jsme ke klášteru 
Aladža a opět jsme trochu bloudili. Značení je zde nesrovnatelně horší než 
v Rumunsku, a i když někde náhodou objevíte cedulku s požadovaným názvem, na 
příští křižovatce už nebude, takže se akorát zaplétáte stále hlouběji do menších 
silniček, ze kterých není úniku. Nakonec jsem točil na čtyřproudé silnici přes dvě 
plné čáry a pohodlně jsme dojeli až před brány kláštera. 

Vchod je nový – původní stavba žádné zdi ani brány neměla, nebyla to 
vlastně ani stavba. Klášter je vysekaný ve svislé skále několik desítek metrů 
vysoké a podívat se do něho můžete pomocí jakéhosi lešení se schody 
přistavenými zvenku k útesu. Místo je to pozoruhodné, ale samotný objekt kláštera 
nic moc, jen pár chodeb a kaple; je to hodně poničené. Slezli jsme dolů a prohlédli 
si perfektně zařízené muzeum v novější budově u vchodu do areálu, kde 
reprodukovali nějakou jakoby dobovou hudbu mnichů. 

Následovala procházka k údajně 600 metrů vzdáleným katakombám – 
také vytesaným ve skále. Překvapoval mě porost, kterým jsme šli. Bylo sice strašné 
vedro, ale stromy dávaly chladivý stín. Navíc to původně byla nějaká botanická 
zahrada, takže i když se o to teď už nikdo asi moc nestará, na malé ploše jsou tu 
nakupeny rozličné druhy stromů a keřů, vše opatřeno cedulkami se jmény 
bulharsky i latinsky. Nečekal jsem takovou nádheru od Bulharska, které jsem měl 
zafixované jako vyprahlou polopoušť, kde bude letní vedro smrtelné. I pobřeží je 
zde naprosto odlišné od severnějšího rumunského (a části bulharského u hranic). 
Hned od vody se zdvihají kopce zarostlé zmíněným pralesem, který vypadá 
vpodstatě stejně i mimo botanickou zahradu, jen je ještě hustší a neprůchodný. 
Kromě úžasné modré vody tak člověka potěší i neméně úžasná sytá zelená. Les je 
šťavnatý a listnatý – zkrátka mě to překvapilo a bylo nám tu velmi příjemně. 

Katakomby byly přitažlivější než klášter už tím, že jsme v nich byli sami. 
Jedná se opět o pár místností vytesaných ve skále a propojených úzkými 
chodbičkami. Prý byly obývány již ve 4. století, no nevím. Koncem 19. století to 
zde zkoumali čeští arecheologové bratři Škorpilové. 

Pokračovali jsme do Varny a pokračovala i příjemná překvapení. Čekal 
jsem hnusné letovisko plné obtloustlých mrožů, ale město se ukázalo jako příjemné 
user friendly místo, kde lze zajít na tržiště, do kostela, projít se standardně 
zaplivanými uličkami plnými obchůdků se vším i po pěší zóně s výklady plnými 
elektroniky a mobilních telefonů. 

Bára mi koupila klobouček, protože jsem měl jen kšiltovku a pálily se mi 
uši. Na pěší zóně je samozřejmě spousta turistů, ale vypadá to tu jako například 
v Praze – lidé zde jistě tráví čas u moře, ale jejich úchylka není skoro poznat a 
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ruch, vzhled města i chování návštěvníků lze srovnávat s jakýmkoli jiným 
evropským městem, kde je aspoň trochu něco k vidění. 

V hlavním kostele nás mnich požádal o dar – kasičky byly i ve všech 
předchozích stáncích božích a jsou i u nás v Čechách – poprvé se nám ale stalo, že 
by o donation někdo výslovně požádal. Naprdlo nás to – při pohledu na tuny zlata 
vypatlaného všude okolo i na mnichův hábit posetý výšivkami a blyštivými 
napodobeninami drahokamů jsme usoudili, že tento kostel naši pomoc opravdu 
nepotřebuje (jako ostatně i většina ostatních). Mnich naše gesto pochopil a vzdálil 
se. Kostel nebyl špatný, zase klasicky ortodoxně tmavý bez oken jen ve světle 
žlutých žárovek. 

Zapadli jsme pod slunečníky na pěší zóně a pořádně se přecpali pizzou a 
pivem. Bára poukázala na fakt, který jsem jí původně nevěřil – že totiž u moře je i 
ve velkém vedru příjemně, pokud se člověk může schovat do stínu. Neustále zde 
pofukuje jemný větřík, který na slunci tělo zchladit nedokáže, ale pod slunečníkem 
už ano. Pivo mi stouplo do hlavy a nepamatuji se přesně, kudy jsme pak korsovali, 
jen vím, že zde jsou nápisy v češtině a všude lze leva koupit přímo za české 
koruny. 

Podle průvodce jsme vytipovali oceánografické muzeum, které se po 
nalezení ale ukázalo jako muzeum bulharského vojenského námořnictva a 
s oceánografií nemělo nic společného. (Né že bych věděl, co je to oceánografie, ale 
stíhačky, ponorky a torpéda to není.) Bylo to první rozladění nad fungl novým 
česky psaným průvodcem vydaným před měsícem nakladatelstvím Olympia, který 
se později stále zřetelněji ukazoval jako naprostá slátanina nějakých reklamních 
letáků s nulovým vztahem k realitě. Prohlédli jsme si tedy akvárium, což je budova 
skrývající několik větších a mnoho menších nádrží s kdejakou žouželí. Popisky 
jsou zde opět v češtině, ale na rozdíl od těch v centru města, které jsou nové, patří 
tyto do doby někdy před třiceti lety. Seznámil jsem se tak s rybami, které sice 
znám podle názvu, ale vůbec bych nevěděl, že můžou být také devět metrů dlouhé 
(jeseter), nebo vážit dvacet kilogramů (kapr). Další sály akvária-muzea jsou plné 
skleniček s potvorami hovícími si ve formaldehydu. I když je budova dost zašlá a 
vymalovaná zeleným blicím-omyvatelným nátěrem a všelijak jinak odpudivá, 
exotičnost mořské fauny toto vše přebije a člověk skoro nevěří, že to vše opravdu 
někdo vyštrachal jen na této planetě. Následně jsme dali korso parkem podél moře. 

Varna je historické místo. Osidlovali to tady už i opice před příchodem 
člověka, pak zde byli všichni Řekové i Římani, všechny balkánské národy, táhli 
tudy snad i Mayové a Inkové o Apačích a Vikinzích nemluvě. Město ve své historii 
patřilo každých deset let někomu jinému, kšeftovalo s celým i tehdy ještě 
neznámým světem, zejména s Benátkami a Janovem. Vládli tu Turci, nějaký 
uherský místodržící, začleněno bylo do první, druhé i poslední bulharské říše 
s mnoha cary, a proti Turkům tu bojovali opravdu naprosto všichni včetně Husitů, 
kteří se sem z neznámých příčin zaběhli s nějakým původně polským králem. Za 
krymské války v 19. stol zde pomřela na choleru celá anglicko-francouzská 
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expedice. Muzea a školy zde zakládali zejména Češi, které si přizval na pomoc car, 
aby pozvedli vzdělanost bulharského lidu. Architektem katedrály ze začátku 20. 
století byl Rus, přístav stavěl Francouz. Zkrátka kosmopolita jak má být. 

Bylo pozdní odpoledne, když jsme se Varny nabažili a přijemně naladěni 
se vydali dále na jih. To bylo poznamenáno drobnější neshodou v posádce, protože 
druhý pilot po zakončení na nějaké skládce začal obviňovat první pilotku, že mu 
prve neřekla, že někde u vjezdu do Varny spatřila cedulku „Burgas“, kteroužto 
žádnou druhou už jsme nadále neobjevili a mnohé křižovatky tak byli nuceni řešit 
geometrickou metodou. Předtím navigační a nyní pilotující důstojnice sice tvrdila, 
že mě na to upozorňovala, ale já si to nepamatoval. Stejně nám to bylo k ničemu, a 
tudíž jsem jí nemusel ze špatné navigace obviňovat, protože já sám jsem si nevšiml 
cedulky vůbec žádné. 

Nakonec jsme se po několika přestupcích dostali na ohromný most přes 
zátoku moře a vyrazili směrem na Burgas. Most je fakt opravdu a skutečně dlouhý, 
měří 2800 metrů. Je úžasný a patří do kategorie staveb, jejichž samotná existence 
naprosto zastiňuje jejich užitečnost, protože zátoku moře lze i objet. Ale ne, něco 
to opravdu ušetří, zátoka je dlouhá. 

Chtěli jsme zase tábořit někde u moře, což se ukázalo jako problém. 
Silnice vede několik kilometrů od pobřeží a těžko se tak vybírá vhodné místo. 
Třicet kilometrů za městem jsme zabočili doleva a uskutečnili desetikilometrovou 
zajížďku, při které jsme sice našli oba inzerované kempy, ale jeden byl zavřený a v 
druhém vůbec nechápali, co po nich chceme. Nakonec se ukázalo, že by nás stejně 
nenechali postavit si stan na pláži. Vrátili jsme se na hlavní a po dalších deseti 
kilometrech to zkusili znovu. I zde inzerovali několik kempů, ale bylo tu naprosto 
mrtvo. Projížděli jsme okolo opuštěných oplocených rekreačních objektů. Můj 
návrh zněl zkusit do nějakého takového místa proniknout a utábořit se tu ilegálně, 
ale fyzicky to bylo neproveditelné. 

Za vesničkou Škorpilovci jsme narazili na řadu jakýchsi ubytoven. 
Vypadalo to na závodní rekreaci – humusné sádrokartonové buňky a mezi nimi 
volejbalová hřiště. Dojeli jsme až nad pláž, kde to sice bylo hezké, ale měl jsem 
pocit, že to někomu patří. Vrátili jsme se kus k ubytovnám s tím, že se zeptáme, 
jestli bychom přes ně nemohli projet k moři a postavit si tam stan. Ke svému 
překvapení jsme zjistili, že i když buňky stály v řadě podél vody a znemožňovaly 
k ní přístup zvnějšku, k vodě nemohli ani lidé v nich bydlící, protože oploceno to 
bylo i od moře. Divné. 

Po vzrušených dohadech o tom, kde budeme spát, jsme se vrátili na pláž a 
zeptali se milého děvčete v hotelu, jestli jim nebude vadit, že si tam postavíme 
stan. Prý nebude, nikoho to totiž není. 

Sjeli jsme dolů k moři a i přesto, že jsem říkal, že by nebylo dobré utopit 
tu někde auto v písku, jsem přesně toto udělal. Na pláž vedla cesta, ze které jsme 
odbočili na domnělý trávník, ale bylinky rostly z písku, který jsem neodhadl. 
Dokud jsme jeli, šlo to, dokonce i po zastavení to vypadalo normálně, ale jakmile 
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jsem se pokusil znovu se rozjet, zadní kola se protočila a z části se do písku 
zahrabala. Půl hodiny jsme podnikali různé pokusy auto vyprostit, jejichž jediným 
výsledkem bylo posazení vozu na břicho. Jakýkoli pohyb kterýmkoli směrem měl 
vždy za následek jen zavrtávání kol dál do písku, což skončilo právě ve chvíli, kdy 
si auto lehlo a kola se v písku točila již volně. 

Smrákalo se a odešli jsme se koupat. Moře bylo celkem divoké, několikrát 
jsme se nechali připlácnout vlnou, na plavání to nebylo. Pláž byla plná slunečníků 
a kromě nás se zde koupala ještě rodinka Slováků, jinak nikdo. Opodál fungoval 
jakýsi stánek s občerstvením, kde seděli dva policajti, jejichž luxusní lada stála 
zaparkovaná v bezpečné vzdálenosti od písku. 

Měl jsem na sebe vztek a po koupeli jsem ještě hodinu hrabal v písku, 
abych od zadních kol prokopal výjezdové dráhy. Z rozlámaných palet jsem 
vydobyl prkna a podložil jimi kola. Při pokusu o rozjezd prkna zafungovala jako 
mnohem lepší hrabací nářadí než samotné pneumatiky a auto se za neuvěřitelného 
víření písku skutečně propadlo ještě o kus níž. Nechal jsem toho a snažil se celou 
situaci obrátit v žert, což se však i díky odpolední a podvečerní neshodě ohledně 
navigace a hledání místa k táboření moc nedařilo. 

Dno kufru auta bylo přesně na úrovni okolního terénu, jeho střecha 
sloužila jako příhodný stůl, protože člověku sahala kousek nad pas. Roztáhli jsme 
celtu, na ní karimatky a ulehli pod širák – stan jsme nestavěli, protože šlo o to mít 
písek v co nejmenším množství bagáže. Byl to čirý alibismus, auto bylo již plné a 
kam nevlétl písek, tam sedl ještě mnohem horší prach z okolí rozvířeného 
zbytečnými pokusy o vyproštění. 

Ale táboříme na pláži a to jsme přece chtěli. 
 
Čtvrtek 18. července, šestnáctý den. Pod širákem se probouzím vždy 

celkem brzo. Navíc s vyprošťováním nemělo smysl otálet, ale na druhou stranu 
také nemělo smysl pokračovat ve včerejším norování. Po ledabylé snídani 
spočívající ve zbytcích jakýchsi rozteklých sýrů a převařených okurek nezbylo než 
začít hledat pomoc u domorodců. 

Ovšem i tentokrát jsme si vybrali štěstí na několik let dopředu. Po pláži se 
k nám blížilo nepravděpodobně vyhlížející pásové vozidlo, které naprosto 
splňovalo všechny předpoklady tahacího náčiní. Byla to jakási rolba na písek – 
malý buldozer vepředu s radlicí a vzadu s něčím, co srovnávalo pláž podobně jako 
na rolbě drtí sníh jakási fréza. Za tímto předmětem táhla věc ještě jakési hrabičky, 
do kterých se chytaly chaluhy a jiný bordel vyplavený mořem. Chvíli jsme 
pozorovali, jak buldozer šustí po kraji moře a po chvíli vyjede za písčitý přesyp, 
nadzvedne zadní náčiní a zaklepe s ním. Chaluhy vypadnou na něco jako kompost 
a rolba pokračuje v jízdě zpět. 

Odchytl jsem podivnou potvoru a při hovoru s chlapem jsem stále ještě 
nevěřil tomu, že už jsem se probudil. Myslel jsem si, že půjdeme někam do 
vesnice, ale nebylo mi jasné, co bych vlastně sháněl – traktor by byl nepoužitelný a 
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pásák byla jediná možnost. Nemyslel jsem si, že by Bulhaři sklízeli kukuřici 
tankem ani bagrem – sehnat v obyčejné vesnici něco na vytažení auta z písku 
nemusela být vůbec triviální uloha. Že ale hypotetický objekt přijede přímo k nám 
sám od sebe, to jsem orpavdu nepředpokládal. Chlap začal s deseti leva, nabídl 
jsem pět a hned to přijal. Opsal ještě jednu štreku po pláži a nacouval za zadek 
žigula. Provlékl jsem lano za konec rámu a on si ho přivázal někam pod zadní 
radlici. Natočil jsem motor, zařadil zpátečku a po vyhrabaných kolejích auto 
hladce vyskočilo na povrch. Pak ovšem přišel nepříliž podařený moment. Chlap 
buldozer zastavil, asi aby přeřadil, a já jak jsem byl rozjetý jeho škubnutím a ještě 
jsem hrabal koly, jsem to do něho celkem slušně bouchnul. Chlap něco zařval a 
dotáhl mě až na cestu, po které jsme včera přijeli. Nevěřícně kroutil hlavou, ale 
dostal svých pět leva a odšustil. 

Rána šla do plastového madla na zadních dveřích, takže plech nebyl nikde 
roztržený, ale dveře byly řádně prohnuté. Sklu se nic nestalo, ale jeho spodní hrana 
trčela volně do prostoru. Mezi oknem a jeho rámem zela díra, kterou bylo možno 
pohodlně prostrčit obě ruce. 

Sedli jsme do vozu a odjeli dvanáct kilometrů přes Nové Orjechovo do 
Starého Orjechova, které už leží na hlavní silnici vedoucí podél pobřeží. Podle 
cedulí jsme našli nějaké autodíly, kde nám chlap poradil svého známého, který to 
prý jistě dokáže narovnat. Přesně podle jeho popisu jsme se propletli hliněnými 
uličkami vesnice a našli dům, před kterým pod jakýmsi přístřeškem stála téměř 
rozebraná nákladní tatra. Usoudili jsme, že jsme tady dobře. Vylezl týpek, který 
vypadal jako karikatura Bulhara s dětských omalovánek, pokýval, zavrtěl a 
zabimbal hlavou a pravil, že to bude za dvě hodiny a za třicet leva. Nacouval jsem 
mu s tím na dvůr a chlap jedním pohybem ruky vyjmul celé zadní okno ze zbytku 
rámu. Trochu jsem se vyděsil – měli jsme další štěstí, že nám nevypadlo cestou 
sem. I na té krátké vzdálenosti bylo pozant, že dírou vzadu trochu nasáváme písek 
a prach ze silnice, proto jsme chtěli dveře opravit co nejdřív a nějak nám ani 
nedošlo, že okno ve zbytku rámu nemusí viset moc pevně. 

Vzali jsme si peníze a nechali žigula v péči lidového léčitele. Né snad, že 
bychom měli strach, že nás tu o prachy oberou, ale hodlali jsme si někde něco 
koupit. Připouštím, že kulturně poznávací činnost v pětisethlavé vsi jsem dopředu 
neplánoval, ale aspoň poznáme obyčejnou všední bulharskou vesnici. Prošli jsme 
zpět po silnici směrem k moři a narazili na jediný krámek s něčím občerstvovacím. 
Ťapkali jsme dál po silnici – Bára chtěla dojít až do Nového Orjechova, ale bylo to 
nějak daleko. Zastavili jsme se u pramínku, ke kterému každou chvíli přijelo auto, 
posádka nabrala několik hektorlitrů smradlavé vody do petlahví a kanystrů a 
přetížený vůz se opět vzdálil. Také jsem ochutnal, Bára to neriskovala. Koukali 
jsme po oslících zaparkovaných u krajinice a čekajících na své pány, kteří si 
nejčastěji hověli na travičce ve stínu stromů. Idylka. 

Vrátili jsme se zpět a usedli pod slunečník zmrzlinového stánku. Bára mě 
naučila požívat pozoruhodný výrobek od Danone – je to něco mezi hustým 
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mlékem a řídkým jogurtem. Výhoda oproti jogurtu je ta, že to lze vypít a k požití 
tak není potřeba lžíce, výhodu oproti mléku jsem neodhalil, možná větší hustota a 
tudíž při stejné hmotnosti menší skladovací objem, nevím. Pro velký úspěch jsme 
dali tuto poživatinu ještě jednu a zpečetili to dalším cucem na špejli. 

K opraváři jsme se doploužili po hodině a půl a už to měl srovnané. 
Dokonce i stěrač stíral, v což jsem ani nedoufal, protože jeho motorek vězel právě 
v tom ohnutém místě, ale asi se mu nic nestalo. Oloupaný lak byl zatřen jakýmsi 
černým blevajzem a chlap říkal, že si to máme doma přetřít pořádně, asi to byla jen 
základovka. Nechci tvrdit, že byla dveře rovné – od klepání tam zbyla spousta 
malých boubeliček a i celý profil byl stále nějak hnutý, ale zavírat to šlo a sklo 
v tom drželo dobře, tak nebylo co řešit. Chlap dostal třináctý plat a my se vydali 
dál na jih. 

Asfaltové silnice jsme si neužili ani čtyřicet kilometrů a úspěšně jsme 
napotřetí našli odbočku na mys Emine. Tedy jisti jsme si nebyli, ale silnička 
vypadala, že někam vede. Byla zde označena vesnice, kterou jsme pro změnu 
neměli na mapě. Po čtyřech kilometrech zmizel na jedné křižovatce asfalt a 
navigační problém jsme vyřešili geometricky – dál jsme postupovali kursem 
jihovýchod, což jsem si představoval, že je směr k moři. Šinuli jsme se pomalinku 
po rozmlácené prašné cestě s občasnými zbytky asfaltu a betonu trčícími třicet 
čísel nad úroveň okolního povrchu (měl-li vůbec úroveň). Oproti Rumunsku byl 
postup zběsilým terénem vylepšen o to, že jsme nevěděli, kam jedeme. Stoupali 
jsme nepěknými serpentinami a Bára několikrát navrhla návštěvu Emine vzdát. 
Zbytek posádky ji však přehlasoval a po osmi kilometrech od hlavní jsme se 
vyhoupli do sedýlka a asi kilometr před sebou spatřili moře. Nikde nikdo, naprosto 
mrtvo. 

Sjeli jsme k tomu, co byl evidentně mys Emine, a zaparkovali před 
jakousi ohradou. Nestačili jsme se ale vzdálit a už nás dostihl voják, který nás 
požádal, abychom si auto posunuli alespoň 200 metrů od plotu, protože se jedná o 
vojenský objekt a takové jsou předpisy. Choval se vlídně, popojel jsem tedy vozem 
po kamenitém terénu a schoval ho za jakýsi uschlý keř; jediného zástupce flóry 
v tomto kraji. Obešli jsme základnu a přiblížili se k samotné skalnaté špičce mysu. 
Na ní sice stojí krásný starý maják, který jsme si ale zblízka prohlédnout nemohli, 
neboť zde je pro změnu meteorologická stanice a vstup je tam také zakázan. 

Emine je mys (na svahu kopců je i stejnojmenná víska), kde k moři 
přichází pohoří Stará planina. To se táhne celým Bulharskem a začíná vlastně u 
Dunaje v místě, kde řeka tvoří hranici mezi Rumunskem a Srbskem; teprve pak 
přichází od severozápadu do Bulharska. Je to vlastně přímé pokračování 
Karpatského oblouku, které navazuje na Banát. Podíváte-li se na mapu Evropy 
trochu zdálky, neuvidíte jen Karpatský oblouk, jak vás to učili v zeměpise, ale 
spatříte esíčko, které se táhne jednolitě z moravsko-slovenského pomezí přes 
Podkarpatí, Rumunsko a celé Bulharsko právě k Černému moři. 
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Stará planina dosahuje ve své centrální části horou Botev výšky 2376 
metrů, ale tady u moře jsou to jen nízké několikasetmetrové kopečky. Vzniklo to 
samozřejmě jindy než Karpaty, ale i ty vznikaly tak dlouho, že se rozdíly mezi 
jejich jednotlivými částmi a Starou planinou pro laika stírají. Navíc, vezmeme-li 
jako dělítko Dunaj, dostaneme se stejně do problémů, protože řeka zde hlubokou 
soutěsku vymlela až když už tam ty hory byly. Průvodce ale za severozápadní 
okraj Staré planiny považuje řeku Timok, což je pravý přítok Dunaje a vlévá se až 
pod Železnými vraty. Tvoří pro změnu hranici mezi Bulharskem a Srbskem, takže 
mezi Karpatami a Starou planinou je ještě kousek pohoří, které patří do Srbska a je 
jen něco přes 1000 metrů vysoké. Zkrátka není důvod nepředstavovat si systém 
Karpat i Staré planiny vcelku, protože vcelku je. 

Pokud ještě nejste zmateni dodávám, že Staré planině se říká také Balkán, 
podle čehož se následně pojmenoval celý poloostrov a toto pohoří je považováno 
za jeho nejrozsáhlejší. Christo Botev byl revolucionář, který zde bojoval v druhé 
polovině (až!) 19. století proti Turkům. Nejmenuje se podle něho jen nejvyšší hora, 
ale i mnoho jiných věcí, stejně jako po jeho kamarádech buditelích, hrdinech, 
bojovnících případně ruských bratrech, kteří tu také vyháněli Turka. 

Chvíli jsme lezli po sypkém kamení okolo plotu stanice, kochali se mořem 
a klidem okolí a vrátili se k autu. Bylo horko skutečně balkánské, nutili jsme se do 
pití vody, ale moc nám to nešlo. Stejnou cestou jsme se vrátili těch devět kilometrů 
na hlavní silnici a pokračovali dál na jih. Mys Emine tak nebyl zrovna 
nejpovedenější výlet, vytyčeného cíle jsme nedosáhli a vůz zase dostal do těla, ale 
krajina je to pěkná. No, není každý den svátek. 

Další zastávkou byl Nesebar. Když se vyhnete mamutím mrožím 
panelákovým výkrmnám na plážích, možná také naponěkolikáté najdete krásné 
staré městečko na kilometr dlouhém poloostrůvku. Prý je sem vidět právě z mysu 
Emine, ale to asi nesmí být takový opar – my neviděli ani odtamtud sem ani odtud 
tam. 

Nesebar je památkově chráněná lokalita UNESCO a je to dobře. Auto 
jsme zaparkovali ještě před úzkou šíjí a na poloostrov přešli okolo starého 
dřevěného větrného mlýna vlastně po jakési hrázi – byla tu již od přírody, ale je 
trochu dostavěná člověkem. Opět nemá cenu se snažit postihnout historii, ale 
osídlili to tu už Řekové v 6. století před letopočtem, což se jim ani nedivím, 
protože jako přírodní útvar to muselo být těžce super – na Černomořském pobřeží 
takovýchto výběžků mnoho není. Městečko sestává ze starších domků, které jsou 
zčásti kamenné a zčásti dřevěné a jejichž stáří je neodhadnutelné. Všechny jsou ale 
plné obchůdků se suvenýry nebo v nich jsou restaurace. Celý Nesebar je vlastně 
jeden velký obchod, tržiště, hospoda čajovna a pivnice zároveň. Kupodivu to ale 
nepůsobí nijak odpudivě – díky tomu, že je zde všechno malinké, si člověk 
nepřipadá ztracen a může volně korzovat křivými uličkami. 

Podle průvodce tu má být dvanáct kostelů, ale dlouho jsme je nemohli 
najít. Zbytky nejstarší byzantské baziliky jsou z 6. století našeho letopočtu a jedná 
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se skutečně jen o ruiny, i když zakonzervované. Jsou tu také nějaké hradby a vícero 
kostelíků ze středověku. Ovšem stavby jsou to zvláštním způsobem podobné tomu, 
co jsme viděli v Constanţe. Prvek střídání červených pálených cihel s bílými 
vápencovými bloky byl použit i v římských lázních, které jsme navštívili v muzeu 
s mozaikou u Ovidiova náměstí. Stejně tak i hradby, byzantské i středověké 
kostelíky – všude se objevuje vrstevnaté střídání těchto dvou stavebních materiálů, 
což trochu znesnadňuje zařazování staveb do správných časových souvislostí. 

Zapadli jsme do jedné hospůdky na vepřová žebírka, pivo a nějaký salát – 
respektive byli jsme zapadnuti. Číšnící zde postávají na ulici a vkusně lákají 
zákazníky do svých podniků. V rukou drží jídelní lístky a doporučují jakési 
speciality moře uváděné v nich na obrázku, což snižuje potřebu nechápavému 
cizinci něco vysvětlovat – ukážete na obrázek a oni to donesou. 

Poloostrov je zastavěný od vody k vodě a obešli jsme ho skoro celý. 
Nechci se tvářit, že mě to bůhvíjak uneslo, ale určitě to stálo za to. Průvodce je 
tedy dost k ničemu, tím že v něm není u měst žádný plánek, nese pouze informaci 
o tom, že zde něco je, ale obyčejný smrtelník to nesnadno hledá. Když už jsme 
nějakou evidentně starou stavbu našli, zase jsme né vždy zjistili, o co se jedná. Ale 
to není tak důležité, jestli je kostel z 11. nebo až 14. století je fuk, exotické je obojí 
stejně. Dali jsme nějakou zmrzlinu a doplazili se k autu. Vydrželi jsme nekoupit 
žádný suvenýr. 

Bylo okolo třetí a hodlali jsme se koupat. Pláže na sever od Nesebaru jsme 
zavrhli rovnou – Slunečné pobřeží je snad nejgigantičtější letovisko celého 
černomořského pobřeží. Pokračovali jsme na jih a zabočili jsme k vesničce Ravda, 
kde inzerovali kemp. Ostraha nás pustila dovnitř, ale auto jsme museli parkovat 
před vjezdem. Na pláži v kempu nebylo tolik lidí a břeh byl navíc zarostlý. Mimo 
kemp nebo mamutí letoviska se zde k vodě asi ani dostat nelze. Malinké pláže od 
sebe oddělovaly kamenité navážky – bylo to nějak uměle upravené, ale celkem 
slušné. 

Bára usoudila, že válet se nebudeme ani minutu a musíme plavat. Stejně 
jako ve Vama Veche jsem opět připomněl oblíbený závod, kdo jako doplave dál od 
břehu a stejně jako předevčírem jsem i teď prohrál. Plavali jsme tak podél břehu 
tam a zpět abych se nebál a Bára meditovala nad tím, co tam ti lidé celý den dělají 
a proč, když už jsou v té vodě, sahá jim stejně jen po kolena a dál do ní nejdou. 
Nevím, jsou to prostě mroži a my nejsme mroži. Moře si užijem během půl hodiny 
tím stylem, že se naprosto vyflusáme a jdem od toho. Absolvoval jsem dříve 
nějaké pobyty u moře a dobře vím, že je to k ničemu. Moře jako takové mě láká, 
chtěl bych se například potápět, ale jen tak si v něm celé dni máchat nohy je fakt 
blbost. Černé moře je málo slané a tak jsme akorát opláchli obličeje sladkou vodou 
a zbytek vzal ručník. Chybělo nám pětatřicet kilmetrů do Burgasu, což jsme za 
další půlhodinku hravě zvládli. 
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V Burgasu jsem prý už jednou byl. Prý říkám proto, že si na to moc 
nepamatuji. Bylo to v roce 1982 a skutečně mi tehdy bylo skoro pět let. Jednalo se 
o nějaký výlet, který pořádala televize, kde tou dobou pracovalo několik mých 
příbuzných. Letěli jsme letadlem někam, buď do Sofie nebo právě do Burgasu, a 
pak jeli celou noc někam autobusem. Pak si ještě vzpomínám, že v pokoji v hotelu 
lezli velcí švábi a já si vybral postel, u které zrovna nelezli, ale oni tam pak stejně 
přilezli. Také vím, že jsem tu tehdy nebyl schopen nic jíst, protože jsem si 
s podávanými pokrmy nevěděl rady a i když mi je někdo vypreparoval a nakrájel, 
stejně jsem toho moc nepožil, protože mi to nějak nechutnalo. Vybíravý nejsem a 
dnes tvrdím, že sním cokoli, co člověk sníst může. 

Tehdy jsme se skutečně jen flákali u moře, ale neměl jsem z toho rozum a 
užaslý jsem byl už z toho, že je něco, co nemá druhý břeh. Také mě fascinovali 
krabi, kteří tu tehdy všude lezli, takový jsem byl pětiletý zoolog. Aby to nevypadalo, 
že jsem jako malý cestoval sám, musím připomenout, že Bára také byla ve svých 
pěti letech v Bulharsku, prý někde u Varny. Bylo to přibližně patnáct let předtím, 
než jsme se potkali. 

 
Dnes tu žádní krabi nelezli a prohlídku Burgasu jsme zahájili nákupem 

kebabu pro mě a pytle oříšků pro Báru. Byl příjemný podvečer, slunce už tak 
nesmahlo a procházeli jsme hlavní pěší zónou. V Burgasu není nic moc 
historického, jen arménský kostelík (neptejte se, proč i tady jsou Arméni), který 
vypadá jako hodně starý, ale je z poloviny 19. století. 

Město je ale úžasné, sedli jsme si na Nescafé Frappé, což je nápoj, který 
jsme neznali a objevila to nějak Bára. Tedy musím přiznat, že jsem si následující 
měsíc, kdy bylo Frappé na denním pořádku, myslel, že už to znala, a proto mě to 
také naučila, ale prý o tom jen slyšela. Já kávu normálně nepiji, protože mi 
nechutná, ale když je to studené, hodně sladké a s mlékem, tak je to supr. 
Mimochodem mi také nechutnají cigarety a proto nekouřím, pokud je to relevantní 
informace. Vzpomněl jsem si na cestu letadlem z Moskvy v létě 1989, kdy jsem 
poprvé okusil něco, čemu ruské letušky říkaly káva a spolucestující maminka mi 
tehdy tvrdila, že právě toto káva není. Bylo to také hodně sladké, takže pokud 
někdo, kdo pije kávu tvrdí, že Frappé není káva, tak má nejspíš pravdu, nedovedu 
to posoudit, ale asi není, protože mi chutná a to normální káva nedělá. 

Podnikli jsme pokus dostat se do přístavu, protože jsem měl zálusk 
porhlédnout si nějaké pěkné záocenásnké lodičky, ale zde je přístav střežen jako 
nějaký vojenský objekt a jedinou bránu se do něj dá vejít pouze máte-li nějakou 
vstupenku či lodní lístek, no tak to ať si lodičky trhnou nohou. 

Na procházce parkem podél moře jsme celkem zapadli – chodí tu 
výhradně dvojice lidí, kteří se, stejně jako my, drží za ruce. Ti, co se už nedrží, 
před sebou tlačí kočárek. Jen nevím, jestli se nedrží proto, že musí tlačit ten 
kočárek a nemají ruce volné, anebo tlačí ten kočárek proto, že se v nějakou 
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osudovou chvíli přestali držet za ty ruce. Prostě úplně normální město v úplně 
normální zemi. 

Citace z průvodce stojí za to (upozorňuji, že skutečně vyšel v roce 2002): 
Burgas je turisticky velice atraktivní a romantické místo, kosmopolitního rázu, 
který mu dávají řady zde kotvících zámořských a záoceánských lodí. Přístav je 
cílem nesčetných toulek turistů. On vůbec celý průvodce má dikci jak Poučení 
z krizového vývoje, ale zajímalo by mě například i to, jaký je rozdíl mezi 
zámořskou a záoceánskou lodí a co to je nesčetná toulka. Úplně pomíjím fakt, že 
do přístavu se nelze dostat (objevil jsem tedy místo, kde by se zeď dala přelézt, ale 
Bára mě od toho odradila). 

Něco po sedmé jsme z města vypadli a vydali se směrem na Sofii. Na 
rozdíl od všech ostatních míst je v Burgasu dostatek silničních ukazatelů. Jako 
všude jinde v Bulharsku ale ani zde není poznat, kam ukazují. A vesnice na nich 
zmíněné stejně nemáte v mapě. Ale podle citu jsme se vymotali zpět na 
výpadovku, po které jsme přijeli, a tam skutečně najeli na dálnici na Sofii. Dálnice 
končí po dvaceti kilometrech a pak už jsme pokračovali po parádní státovce. Řídila 
Bára, já jsem trávil kebab a zážitky. Počasí se drobně zhoršilo. Lilo jako z konve a 
do provazů vody a mlhy občas probleskovalo zapadající slunce, které téměř 
znemožňovalo výhled na silnici, jeli jsme totiž opravdu přesně proti němu. Zavíral 
jsem oči, nevím, jestli to samé dělala i Bára. 

Po pravé straně jsme tak jen tušili hřeben Staré planiny. Chtěl jsem jet 
touto cestou na Sofii proto, že vedla pod horami a mohlo to být hezké, bylo-li by 
něco vidět. Další návrh zněl, že rovnou po překročení hranic z Rumunska 
pojedeme na jihozápad, ale rozhodlo, že jsme se chtěli podívat do Varny, Nesebaru 
a Burgasu, což jsme dobře udělali. Oproti itineráři jsme se tu u moře zdrželi o den 
déle, původně jsem si myslel, že všechna města projedeme za jeden den, ale bylo 
to dobře takhle – rezervu máme díky tomu, že jsme nejeli na Ukrajinu. 

Byla tma jak v pytli a navrhoval jsem někde bivakovat. Bára ale říkala, že 
se jí jede dobře a tak jsme jeli z Burgasu skoro tři hodiny nonstop. Bavil jsem se 
vyhledáváním nějských záchytných bodů na mapě. V této zemi je důležité si pořád 
zapisovat z tachografu kilometry křižovatek a odboček, protože vzdálenost je často 
to jediné, co vám napoví, kde asi jste. Po průjezdu další bouří téměř sněhovou a po 
170 kilometrech z Burgasu jsme to zalomili v romatickém borovém hájku nedaleko 
silnice, kam jsme se dostali přes louži asi půlhektarovou. V přestávce mezi dešti 
jsme přenosili krabice s věcmi dozadu do kufru a zařídili si spaní. Rozsvítili jsme 
ještě velkou lampu a studovali průvodce a mapu a plánovali zítřejší bojový postup. 

 
Pátek, 19. července, sedmnáctý den. Hned po výjezdu jsme brali benzín u 

zapadlé pumpy v polích na odbočce od hlavní silnice. Zde jsem přesněji 
diagnostikoval pohyby hlav místních obyvatel. Zjednodušená teorie zní, že Bulhaři 
kývou a vrtí hlavou na znamení souhlasu a nesouhlasu obráceně než my. Je to sice 
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v zásadě pravda, ale není to tak jednoduché – nemají naše gesta převrácená, ale 
používají jiná. 

Naším kývnutím nebo přikývnutím na znamení souhlasu se rozumí pohyb 
přední části hlavy směrem dolů. Může být jen jeden, nebo můžeme přikývnout 
víckrát, případně, pokud někoho bedlivě posloucháme a stále souhlasíme, kýveme 
pořád. Bulhar na znamení nesouhlasu nekýve, ale vystrkuje bradu. Jedná se naopak 
o jakýsi zdvih obličeje vzhůru, při kterém je brada vystrčena dopředu. Bulhar vždy 
vystrčí bradu alespoň dvakrát za sebou. Obě tato gesta mají společné to, že se 
konají podél stejné osy (procházející nad rameny směrem levo-pravým). 

Zatímco naše vrtění je pohyb okolo vertikální osy procházející trupem 
odshora dolů (cranio-caudální), Bulhar, pokud s námi souhlasí, hlavou nevrtí, ale 
bimbá ze strany na stranu a to podle horiznotální osy procházející zepředu dozadu. 
Tento pohyb koná z jedné strany na druhou a vždy ještě zpět, zatímco my 
nesouhlasíme drobným vrtěním někdy i s návratem třikrát na stejnou stranu. 
Rozlišujme tedy kývání, vystrkování brady, vrtění a bimbání a nemůže dojít 
k omylu. 

Pochopil jsem to ve chvíli, kdy jsem postupně ukazoval na jednotlivé 
stojany u pumpy a Bulhar jen roztodivně pohyboval hlavou. U jedné hadice však 
začal bimbat. To bylo palivo, jež patřilo do našeho vozu. Celý akademický výklad 
lze zjednodušit na tvrzení, že když Bulhar bimbá, auto pojede. 

Po osmdesáti kilometrech se naší první dnešní zastávkou stalo Karlovo. 
Nalákal nás průvodce, který tvrdí: Jsou zde zachovalé domky a uličky z 19., stol. a 
přímo z moderního centrálního náměstí jen nádherný výhled na soutěsku 
s Karlovskými vodopády ... No divné bylo už to, že jsme nejen nenašli žádné staré 
domečky, ale dokonce ani vůbec žádné náměstí, natož pak moderní a centrální. 
Stále jsme se pohybovali pod úpatím Staré planiny, na kterou bylo dnes dobře 
vidět. Město leží v tzv. Růžovém údolí mezi Starou planinou a Srednou gorou a 
nad ním se někde skrývá již vzpomínaná nejvyšší hora Botev. Růžové údolí je to 
proto, že se tu pěstovaly růže a lisoval se z nich olej, o kterémžto produktu jsem 
slyšel poprvé a je to dosti diskutabilní. Projeli jsme městem tam a zpět a při 
sebepečlivějším pozorování jsme žádné vodopády neobjevili. Vytipovali jsme 
jedno boční údolí scházející nad město, které vypadalo, že mají-li vodopády vůbec 
šanci někde být, musí to být tam. 

Dokázali jsme se přiblížit vozem až přímo pod kopce a pokračovali pěšky 
po cestě. Po chvilce jsme však narazili na plot přehrazující celý spodek úzkého 
údolí. Za ním stála jakási neforemná budova. Vrátili jsme se zpět a vydali se po 
turistické značce vedoucí po úbočí po pravé straně nad potokem. Vylezli jsme až 
nad budovu. Jedná se o jakýsi megavodovod doplněný možná o turbínu. Několik 
set metrů nad sebou jsme totiž mezi skalami soutěsky viděli ohromnou rouru o 
průměru tak metr, která končila právě dole v budově. Soutěska byla naprosto 
suchá. Pochopil jsem špinavý trik – vodopády tady jistě mohly kdysi být, sklon i 
ohlazenost kamenitého terénu tomu napovídal, ale všechna voda tekla nyní rourou. 
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Tehdy jsme definitivně pochopili, co je průvodce zač. Je to prachsprostá kompilace 
čehosi s čímsi, nejspíše bolševických propagačních letáčků s plakáty levných 
cestovních kanceláří a lidé, kteří průvodce psali, zmiňovaná místa asi nikdy 
nenavštívili – vodovod tu stál minimálně několik let, ale možná také třeba patnáct. 
Achjo. 

Sešli jsme zpět dolů a drobně rozčarováni jsme postupovali dál na západ. 
Po pětačtyřiceti kilometrech rychlé jízdy po velké silnici s dobrým povrchem jsme 
odbočili doleva na jih na Koprivšticu. Krásy městečka nám opět sliboval průvodce; 
byli jsme již trochu ostražití. Báru jsem k návětěvě Koprivštici víceméně 
přemluvil. Ukazatel na hlavní silnici obsahuje údaj, který se od skutečného liší jen 
o 50%, což je zde standard. (18 oproti skutečným 12 km). 

Proplétali jsme se uzounkou silničkou vedoucí přes mělké sedlo pohoří 
Sredna gora až do jednoho z jeho mnoha vnitřních údolí. Nerozuměl jsem tomu, 
proč si někdo stavěl město zrovna tady, protože jedniná jeho výhoda je dobré 
chránění proti větru ze všech stran kopci, ale jako obchodní křižovatka mi to moc 
nepřipadalo. Osada zde byla založena v 16. století jako pastevecká ves. Za Turků 
měli zdejší dokonce některá privilegia; mezi nejneuvěřitelnější patří to, že 
patrolující Turci zde museli ovazovat svým koním kopyta, aby jejich klapot o 
dlažbu nerušil místní spáče. Z nějakého nezřetelného důvodu pastevci úžasně 
zbohatli prodejem dobytka do Cařihradu a z vísky se stalo výstavní město. Pastevci 
pak prodávali nějaké látky, které zde tkali. Dokonce prý do Egypta a ještě dále do 
Afriky a na blízký východ, čemuž moc nevěřím. V polovině 19. století mělo město 
dvanáct tisíc obyvatel, což celkem ujde. Sofie měla to dobou také tolik. Dnes je 
zde památková rezervace chránící více než 300 domů. Asi zde byla opravdu 
vysoká koncentrace boháčů, protože všechny domy jsou velké hrázděné patrové 
s dvorem uprostřed a nyní i opravené a krásně barevně malované. Přes potok 
protékající středem městečka stojí několik klasických starých tureckých mostů 
(vzor Mostar) s jedním táhlým obloukem a lomeným zábradlím. Z jednoho z nich 
prý byla vypálena rána z děla, která z roce 1876 zahájila Dubnové povstání (vzor 
Aurora). To se týkalo boje proti Turkům a tehdy také padl již zmiňovaný hrdina 
Christo Botev. 

Prošli jsme trhem a pokračovali přes krásně upravenou náves nahoru ke 
kostelu. Proplétali jsme se uličkami a četli si cedule, kde kdo bydlel. Stejně jako v 
Karlovu i zde se to jen hemžilo národními buditeli. Mnozí se zde narodili a všichni 
zde žili. Něco jsme fotili. Koprivštica mě nadchla, nečekal jsem zde tak čisté 
upravené městečko. Navštívili jsme turistickou informační kancelář, která však 
veškerou svou energii koncentrovanou ve dvou ospalých dámách věnovala 
výhradně na pouhou svou existenci, získat jakoukoli informaci, pokud zrovna 
nemluvíte plyně bulhrasky, nešlo. Koprivštica byla několikrát vypálená a tak je 
většina domů z 19. století. Jeden je prý ale přes 300 let starý, ale nevíme, jestli 
jsme ho našli – na to jsme se byli právě zeptat v té kanceláři. 
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Stejnou silničkou jsme se vrátili zpět a po necelých sto kilometrech se 
vnořili do víru velkoměsta. 

 
V Sofii už jsem jednou byl. Anebo vlastně asi ne. Nevím přesně. Než se 

k tomu dostanu, povyprávím o tom, jak se to seběhlo, že jsem se sem dostal, a kde 
jsem pak skončil. 

V září roku 1999 jsem se pustil do akce, kterou jsem v tomto deníčku již 
jednou zmiňoval. Bylo krátce po válce v Kosovu a Česká katolická charita 
organizovala pomoc tamním lidem v podobě oprav škol a dalších objektů v okolí 
Gjilane a zabezpečovala také zásobování potřebných. Ač se toho účastnilo vícero 
mých kamarádů a někteří mí příbuzní, já sám jsem přispěl jen týdenní cestou, kdy 
jsem spolu s Mílou měl do Kosova dovézt kamion LIAZ naložený šesti tunami 
mouky. Nejednalo se o obyčejné auto, ale o veterána několika závodů. Vůz měl 
hnaná všechna kola a na nich ohromné balónové pneumatiky do písku, které se 
nesmí přetěžovat, což se stalo hned v Čechách po naložení mouky. Měl jsem na 
starosti velení vozu a fungoval jsem jako druhý řidič, tím prvním byl Míla, který též 
plnil náročnou funkci opraváře. 

Vyrazili jsme ráno 14. září, auto bylo naloženo už dříve. Celé dopoledne 
jsme ale ještě nakupovali nezbytné věci na cestu a rovnali palety s moukou na 
korbě – naložené byly tak, že auto sedělo na jednom boku. Z Prahy jsme vypluli až 
po poledni a hned nám prasknul měch na přední nápravě. Opravovali jsme ve 
Vesci, kde jsem byl nucen zaplatit markami, protože koruny jsem již všechny 
spotřeboval. Marek jsem měl mnoho tisíc a oprava z nich ani moc neukrojila. 

Navigačně nejhorší byla cesta do Brna. Protože jsme neměli dálniční 
nálepku a tehdy se ještě neprodávala žádná na dobu kratší než rok, postupovali 
jsme přes kdejaké zapadákovy a několikrát se ztratili. Po celodenní dřině jsme tak 
v devět večer dorazili do Hodonína, kde proběhlo naše první odbavení. Už jsem 
popisoval, jak to asi vypadá – před devíti měsíci jsem tudy projížděl s vejtřaskami; 
jak jsem již psal, také do Kosova. To bylo však ještě před válkou a tahdy jsme 
postupovali přes Srbsko. Z pochopitelných důvodů to nyní možné nebylo a trasu 
jsme měli naplánovanou přes Maďarsko do Rumunska a pak přes Bulharsko a 
Makedonii do Kosova. Ale postupně. 

V Hodoníně jsme strávili tři hodiny – vše tedy proběhlo hladce. Neměl 
jsem zkušenosti s proclíváním náklaďáku přes hranice a neustále se mi do sebe 
motaly jakési civilní předpisy s tím, že vezeme humanitární pomoc, což mi situaci 
mělo ulehčovat, ale né vždy to tak vyšlo. 

I nadále jsme postupovali stejně jako s vejtřaskami a stejně, jako jsme 
s Bárou jeli letos. Někde za Galantou jsme to ale s Mílou zapíchli. Já si lehl 
dozadu na korbu na mouku, Míla bydlel v kabině. Jak se mu spalo uloženému 
napříč přes anatomicky tvarované skořepinové sedačky mi není jasné, ale vydržel 
to následující týden. 
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Ráno 15. září jsme si udělali poklidné, Míla nainstaloval do vozu rádio a 
nabíječku na telefon. Ovšem po natočení motoru jsme zjistili, že není možné za jeho 
chodu řadit – nefungovala spojka. Míla cosi rozebral a pak to dokonce dokázal 
opět smontovat, aniž by došlo k jakékoli změně. Několik kilometrů jsme postupovali 
bez řazení tím způsobem, že bylo-li to do kopce, zařadili jsme dvojku, pak natočili 
motor a jeli na dvojku. Na kopci jsme zastavili, motor vypli, zařadili čtyřku, motor 
opět natočili a poskoky se rozjeli a postupovali na čtyřku. Vůz disponoval ještě 
půlkami, tedy dalšími rychlostmi, kterými bylo možno podle potřeby rozdělovat 
standardní čtyři stupně, což jsme však v dané situaci vskutku neužili. Okolo třetí 
odpoledne jsme se dokodrcali do Okoče, malé vesničky mezi lány slunečnic, kde 
nám v Jednotném rolníckém družstvu spojku ochotně opravili. Flákal jsem se. Míla 
vedl partu mechaniků a pilně svařovali a brousili a zase svařovali a montovali a 
rozebírali. Netrvalo to ani pět hodin a po deváté večer jsme už dorazili na konec 
fronty do Maďarska. 

Nejprve jsme obhlédli bojový prostor. Slováci měli nějaký svátek a 
kamiony neodbavovali. Už tak jsme poznali, že do Kosova rozhodně nedojedeme za 
čtyři dny, jak jsem si to plánoval. Předjeli jsme celou tři a půl kilometru dlouho 
frontu, vyděsili strážce u mostu přes Dunaj, nechali se ohlásit na liduprázdné 
celnici a vtrhli do ní. Začal jsem na ně valit, že vezeme humanitrání pomoc, což 
jsem dokládal poukazem na vůz polepený emblémy Charity, českými vlaječkami a 
dalšími podobnými artefakty. (Před cestou jsme ostatně auto zbavili několika 
vrstev nálepek ze závodů – reklamní slogany a loga zdobily každý čtvereční 
centimetr karoserie vozu.) Kromě nás se zvláštnímu zacházení těšily ještě dva 
italské kamiony, které vezly ovce. Prý ještě živé, a když vezete nějaká zvířata, 
můžete přes přechod i ve svátek. Zdejší celnicí jsme prostoupili v rekordním čase 
dvou a půl hodiny – nejdelší dobu zabrala hádka s maďarským celníkem, kterému 
se nelíbila naše nezaplombovaná plachta. Když pohlédl dovnitř a uviděl spoušť, 
kterou tam mouka již dokázala udělat, rezolutně prohlásil, že nás do Maďarska 
nepustí, kterýžto posléze překonaný názor mu vydržel něco přes hodinu. 

Byla půlnoc a další čtyři hodiny jsme postupovali celkem poklidně přes 
Győr po dálnici na Budapešť a pak na jih na Segeď, kteroužto trasu jsem poté 
absolvoval ještě vícekrát a kudy jsme také projížděli s Bárou cestou do Banátu. 
Kličkovali jsme mezi dálnicí a státovkou, abych se vyhnul placení mýtného, a u 
Kecskemétu jsme to na parkovišti u benzinky opět zabodli a ulehli do nacvičených 
pozic. 

Původně jsem si představoval, že pojedeme nonstop – jeden bude vždy 
řídit a druhý spát, ale jak pilotování vozu tak prosoukávání se celnicemi 
vyžadovaly bdělost obou zůčastněných a protože jsme pochopili, že postup bude 
skutečně zoufale pomalý, rozhodli jsme se normálně v noci spát, abychom alespoň 
fungovali jako standardní živočichové. Jízdu jsme tím sice ještě více zpomalili, ale 
nevěděli jsme, kolik dní pojedeme, a nebylo rozumné zůstat teď dvě noci vzhůru a 
pak někde zkolabovat. Komunikoval jsem mobilem přes satelit se základnou 
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v Praze i v Kosovu a oznámil jsem jim zdržení kvůli opravě spojky, respektive 
spojkových válečků u jejího pedálu. 

16. září jsme si vstali až v deset a přes Szeged jsme po jedné po poledni 
dorazili do Nagylaku. Zde se odbavování stalo již skutečně balkánským. S Maďary 
to kupodivu ještě šlo, ale Rumuni se flákali a Maďaři nás k nim nechtěli pustit čistě 
s fyzických důvodů – prý jim to nemohou udělat, když to nestíhají. Opět došlo na 
mouku. Palety se již rozpadly a po korbě se válely jen balíčky svázaných 
jednokilovek – vždy deset dohromady. Výhodu to mělo pro další noclehy, protože 
z menších balíčků si lze připravit hodnotnější lůžko – o to víc to ale vzrušovalo 
celníky. Celkem jsme zde strávili plodných pět hodin, což však bylo zanedbatelné 
oproti tomu, co nás čekalo dál. 

Prosoukali jsme se Aradem, kde jsme před měsícem pozorovali zatmění 
Slunce, a ve vesničce Vinga nabrali u Šeherezády naftu, jak se o tom zmiňuji na 
patřičném místě výše v tomto deníčku. V jedné vesnici mě stavěli policajti, že prý 
mi naměřili sedmdesát. Zastavili mě přímo u cedule označující začátek vesnice, 
takže s tou rychlostí měli nejspíš pravdu, ale zato neměli nic, čím by mě bývali byli 
mohli změřit. Chtěli vysokou pokutu něco přes deset marek, ale víc je zajímalo 
samotné auto. Posadil jsem je do kabiny, nechal nastartovat, zablikat všemi světly 
a pochválit nás, jaký to máme dobrý vůz. Těch deset marek jsem jim nakonec dal 
stejně, ale aspoň to měli s cirkusem. Projeli jsme ještě Lugoi a před městem 
Caransebeş jsme naprosto mrtví o půlnoci ulehli ke spánku na malém odpočívadle 
u silnice. Bál jsem se trochu, že to do nás někdo napálí, což bych asi nepřežil, 
protože jsem spal hned u zadní sajtny, ale neměli jsme sílu to řešit. Cestovali jsme 
tři dni a ujeli jsme jen málo přes tisíc kilometrů. To bylo dost zoufalé. 

17. září jsme si konečně užili trochu dobrého poježdění. Přejížděli jsme 
Karpaty, které tu nejsou příliš vysoké – sedlo mělo jen 600 metrů, ale tehdy se 
vyjevily přednosti závodního terénního vozu. I plně naložený moukou skvěle 
stoupal a předjížděli jsme dlouhé řady náklaďáků plazících se serpentinami po 
rozbité silnici. Úlohy byly rozdělny: vždy jeden řídil a troubil a druhý naznačoval 
míjeným zapoceným řidičům, že jako nemáme čas. Výhoda velkého vozu s rámem 
vepředu také je, že si nemusíte dělat tolik starostí s protijedoucími vozidly – pokud 
nejel proti náklaďák, mohli jsme se do protisměru vydat celkem sebejistě, protože 
osobní vozy ještě rády uhýbaly a pokud ne, k dispozici jsme měli osm velkých 
přídavných reflektorů, kterými bylo možno dotyčnému naznačit, kdo má větší 
karmu. 

Přijeli jsme tak od severu do Orşovy po cestě, po níž jsme s Bárou jeli 
v protisměru do Baile Herculane. Před Craiovou jsme dali nějaké to navigační 
otáčení a úžasným hliněným objezdem město zdolali bez ztráty květinky zato však 
asi po dvou hodinách. 

Ve tři odpoledne jsme dorazili do Bechetu, vesnice u Dunaje, který jsme 
měli přeplout a dostat se tak do Bulharska. Celníci si na nás vymysleli fintu – prý 
nám ve vjezdových papírech do Rumunska chybí nějaké razítko a tudíž nemůžeme 
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vyjet ven. Problém byl v tom, že to navíc možná byla pravda, protože když jsme se 
vymotávali z parkoviště v Nadlacu, nepustili nás kvůli něčemu takovému. Já to šel 
řešti a Míla mezitím projel závorou, kterou celníci nestihli včas zavřít po 
předchozím autu. Nějaké razítka jsem sice ještě získal, ale Míla mě přesvědčil, že 
když už jsme venku z celního prostoru, můžeme jet. V Bechetu jsme po půlhodině 
dospěli k tomu, že dvě stě marek by to spravilo, celníci byli totiž dva. Nechtělo se 
mi do toho a vyhrožoval jsem voláním na ambasádu, což jsem skutečně hodlal 
udělat, ale výše úplatku se začala velmi rychle snižovat. Po dvou hodinách jsme 
dospěli ke konečnému „poplatku“ naprosto neuvěřitlených 20 DM, které si celníci 
opravdu bratrsky rozdělili a pustili nás k rampě na přívoz. 

Zde jsem udělal další podvod – prohlásil jsem se za lehčího deseti tun, 
abych okradl chudé rumunské převozníky na lodním lístku; auto s nákladem vážilo 
ve skutečnosti tun patnáct. Váhu už jsme minuli před celnicí a tak nehrozilo, že by 
to vyšlo najevo. Detektivní úsilí, které by převozník musel vyvinout, aby si hmotnost 
liazky přečetl v papírech, jsem nepředpokládal. Strach z toho, že se utopíme v 
Dunaji kvůli tomu, že prám bude o našich pět tun přetížen, mě opustil ve chvíli, kdy 
se změnil v jistotu, že se tak stane proto, že tam, kam se mělo naložit osm náklďáků 
každý do dvaceti tun, se jich nacpalo čtrnáct, každý minimálně o čtyřiceti tunách. 
Naše Lízinka se mezi nimi krčila jako nejlehčí bobeček do počtu. Od břehu jsme 
odrazili po dvouhodinovém čekání a půlhodinovém postrkování přetížené lodi 
sedlé na dno a i samotný traverz proběhl uspokojivě. 

Ovšem netušili jsme, že na lodi stejně strávíme přes tři hodiny. Prám 
tvořila dvě plavidla svázaná lany a po najetí na pravý břeh se od sebe oba díly 
pošouply natolik, že náklaďáky z toho spodního nemohly vyjet na břeh. Jeden díl 
totiž vyjel vysoko na betonovu nájezdní rampu a po odjetí několika kamionů se 
ještě nadlehčil, takže z dílu, kde jsme pochopitelně trčeli i my, bylo nutno překonat 
čtyřicet čísel vysoký schod nahoru, než bychom se přes první část dostali na břeh. 
Míla prohlásil, že pro naše auto to není problém, jenže jsme stáli až jako poslední 
směrem do řeky a přes ostatní vozy se ke schodu stejně nemohli dostat. Byl proto 
přivolán další remorkér, který celé to monstrum stáhl znovu do řeky a přišoupl ke 
břehu trochu inteligentněji. 

První styk s bulharskými celníky proběhl uspokojivě – největší objem 
papírů a pasy jsme vyřídili za dvě hodiny. Byla právě půlnoc a dozvěděli jsme se, 
že dnes už stejně neodjedeme. Celníci mi sebrali Mílův pas a postupně jsem začal 
tušit nejhorší. Humanitární pomoc zde vezl každý. Už na předchozích hranicích 
jsme našli auta, která se tvářila, že stejně jako my jedou spasit válkou zničené 
Kosovo, ale zde to začalo být spíše problémem. 

Do půl druhé Míla rozebíral posilovač spojky, protože už zase blbě 
rozpínala. Po tomto zásahu šlo řadit krásně – vadu to mělo jen v tom, že po 
zařazení motor nezabíral, protože spojka naopak setrvávala v rozepnutém stavu. 
Míla to zase nějak rozebral a opět smontoval. Problém diagnostikoval jako 
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poruchu posilovače, nikoli nějakých válečků. Bulhaři nás zavřeli do ohrady, kterou 
zamkli. Šli jsme spát. 

Vzbudili jsme se v osm ráno. Bylo 18. září a náše situace vypadala bledě. 
Dozvěděl jsem se, že Bulharsko se o nás postará tím způsobem, že nám věnuje pro 
přejezd svého území policejní ochranu. Dlouhé hodiny jsem běhal po celnici, abych 
to nějak rozřešil, ale nikdo se se mnou nechtěl bavit. Míla rezignoval a pouštěl si 
dokola své dvě kazety v kabině auta, stále zamčeného v železné ohradě. Občas jsem 
si také dával pauzu, spojil jsem se s lidmi v Kosovu a trochu jsme pořešili, že 
tímhle tempem to tam nestihnem ani do týdne. Potřeboval jsem se vrátit 
mikrobusem, který do Gjilane zavážel nové pracovníky na střídání a ty, co tam už 
měsíc dělali, vezl zase domů. Pokud bych ho promeškal, neměl bych se jak dostat 
do Čech a zůstat měsíc v Kosovu jsem nehodlal, protože jsem ještě nějak chodil do 
školy a tvářil jsem se zodpovědně. 

Vydobyl jsem zpět Mílův pas; našel jsem ho v jedné kanceláři, kde jen tak 
ležel a příslušný úředník mi ho beze všeho podal. Míla uvedl vůz do 
provozuschopného stavu. Já se dozvěděl, že se napřed musí utvořit konvoj, kterému 
pak bude přidělen doprovod a vyrazíme. Když došlo někdy odpoledne na formování 
tohoto útvaru, zjistilo se, že ještě navíc potřebuji vyřídit klasickou spedici, protože 
jsem neměl nějaký papír k mouce, který jsem mít měl. Zádrhel spočíval v tom, že na 
tomto přechodu vůbec žádná spedice nefungovala a pro dámu museli někam zajet. 
Konvoj jsme tak promeškali a začínal jsem být zoufalý. Cesta už nás stála mnoho 
set marek a dáma ze spedice chtěla za své služby dalších sto padesát. Znovu jsem 
volal velení do Kosova a dostal nevyřčené oficiální povolení rozdávat úplatky tam, 
kde to uznám za vhodné. Nabídl jsem jí tedy padesát bez stvrzenky, což odmítla. 
Neměl jsem na vybranou a vyplázl nehoráznou sumu, aby mi vystavila požadovaný 
papír, že za nás jako v Bulharsku ručí. 

Byl jsem navýsost nasraný, protože mě tu drželi zamčeného proto, že mi 
chtěli dopřát policejní ochranu, a spedice se dělá proto, že co kdyby se s nákladem 
něco stalo. Pohádal jsem se o této nelogičnosti s jakýmsi velícím důstojníkem, na 
kterého jsem zaútočil s tím, že to asi ta jejich policie odvádí dost mizernou práci, 
když se bojí, že bych i pod jejím dohledem náklad někde zašmelil. Podotýkám, že 
mouka, kterou jsem vezli, měla hodnotu tisíc dolarů, ale ve standardních 
kamionech se převážejí náklady řádově vyšší hodnoty – mouku jsme stěhovali 
proto, abychom nejeli prázdní; hlavním cílem bylo dopravit do oblasti auto, se 
kterým tam měl Míla pracovat. 

Nakonec jsem vše vyhladil, zaplatil další marky za dezinfekce a podobné 
hovadiny a mohli jsme formovat konvoj. Před šestou večer jsme skutečně vyrazili. 
Na rumunsko – bulharské hranici jsme tak strávili neuvěřitelných dvacet šest a půl 
hodiny. 

Jel Míla, protože já byl zdrcen. Jednak jsem byl standardně utahaný 
z nedostatku spánku, jednak vyřvaný z celodenního jebání se s celníky a jednak 
dosti na dně psychicky – trochu jsem pochyboval o tom, že jsem si naložil 
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přiměřený úkol. Jasně, co je na tom těžkého, vezmete auto a projedete šestery 
hranice. Jenže není to tak jednoduché. Trápil mě i podle mého soudu nepřiměřený 
výdej peněz, které mi procházely rukama. 

Konvoj sestával kromě našeho auta ještě z jednoho Chorvata a dvou 
Maďarů. Ti všichni měli klasické návěsy a pohybovali se o mnoho líněji než my. 
Policajti udělali zásadní chybu, že nás zařadili na první místo hned za sebe. Míla 
byl celkem vytočený z čekání na hranici a tak se bavil najížděním na policejního 
žigula, kterémužto počínání tento vzdoroval stálým zrychlováním. Pro liazku to 
nebyl problém a tak jsme se brzy řítili po rozmlácených bulharských silnicích 
stovkou a zbylé kamiony nechali daleko za sebou. Policajti to zjistili až při střídání 
– po pár desítkách kilometrů, když jsme vjeli do jiného rajonu, se zastavilo, pod 
ochranou jsme se mohli vyčůrat a jeden policejní žigul předal naše pasy a velení 
konvoje jinému policejnímu žigulu. Ujet jsme jim skutečně nemohli – kromě pasů 
měli i další naše potřebné papíry a navíc – zas tak nenápadní jsme opravdu nebyli, 
s terénním kamionem spíš naopak. 

Po deváté večer jsme nějakou scestnou cestou dojeli po kousku dálnice na 
okruh Sofie, kde se mělo spát. Tři hodiny jsme se hádali s policií o tom, že když už 
je to tu tak nebezpečné, že nás musí hlídat, bylo by rozumnější pokračovat. Ale 
Maďaři chtěli spát. V každém vozu seděl jen jeden řidič, takže na to sice možná 
měli nárok, ale my chtěli pokračovat. Cesta se prodlužovala neúnosným způsobem 
a dnešní postup 177 kilometrů byl k smíchu. Ale nepomohlo to, prostě jsme museli 
zůstat na parkovišti motelu Viking. Zkusil jsem to ještě jednou, to když se naše 
policejní hlídka již naprosto zlila v místním baru. Zašel jsem za nimi a zkoušel 
z nich dostat své papíry. Ale prý je předali už někomu dalšímu, kdo nás povede 
zítra. 

Když jsem vylézal na korbu, vlítl na mě další strážce zákona. Nedokázal 
pochopit, že jsme se až sem dostali s nezaplombovanou plachtou – myslel si, že 
právě provádím to šmelení s nákladem, když se potajmu kradu k mouce. Seřval 
jsem ho a alkohol v jeho krvi zřejmě odvedl poctivý kus práce, takže mě brzy 
nechal. Aspoň jsme si trochu schrupli. 

19. září jsme byli probuzeni v půl sedmé a vyrazili jsme na další šílenou 
jízdu okolo Sofie. Doprovázely nás dokonce dva vozy. Jeden vždy zastavil na 
křižovatce, kterou pro nás celou zablokoval, a druhý nás přes ní přetáhl. Míla se 
náramně bavil, dělal bordel a jeho nálada se přenesla i na mě. Pokud jsme se 
pohybovali a měli jsme alespoň zdání postupu, bylo nám lépe. Policajti se chovali 
nadmíru vážně a souprava našich čtyř vozů tak způsobila v Sofii a přilehlých 
okresech naprostý dopravní kolaps. Ale ať si to vyžerou, já se jich o žádnou 
ochranu neprosil. 

Směřovali jsme k hranicím Makedonie, před kterými jsme zdolali sedlo ve 
výšce přes 1000 metrů. Krajina tu byla hnusná a vyprahlá, občas jsem něco fotil, 
ale nelíbilo se mi tu. Odtehdy jsem měl zafixovanou představu, že celé Bulharsko 
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vypadá takto. Jen trsy bodláčí, půda ležící ladem, bláto a odpadky, případně 
nějaké polorozbořené kučy budící dojem vesnice. 

V deset ráno jsme stanuli na hraničních přechodu Gjueševo ve výšce 1200 
metrů nad mořem. Ve čtyři odpoledne jsem již prosoukal nás, auto i náklad ven 
z Bulharska. V prostoru nikoho jsme se shledali s Emilem, což je mikrobus 
mercedes, kterým disponuje Charita a kterým jsem se měl vrátit. Kromě lidí, kteří 
směřovali zpět do Čech, s ním z Kosova přijel i můj bratr Tomáš, který mě měl 
vystřídat v liazce u Míly a zkusit se s ním dostat zpět do Kosova. 

Tomas byl řádně vytočený, už když jsme se potkali. Věděl o našich 
trablech z telefonátů. Zasvětil jsem ho do tajů úřadování a předal mu balík 
několika desítek papírů, které se k vozu a nákladu vztahovaly. I po Makedonii se 
mělo pokračovat v konvoji a vypadalo to ještě hůř, než na minulých hranicích. 
Vozů s humanitární pomocí zde stály stovky a všechny se nějak řadily a posouvaly. 
Postupně jsme se pohádali se všemi zůčastněnými celníky a strážci parkoviště, kteří 
po nás chtěli zaplatit opět několik desítek marek za použití prostoru, kam jsme 
museli zajet, protože nás tam zahnali celníci. I když už to vypadalo, že se 
prosoukáme ven odbaveni, nepustili nás kvůli zaplacení toho parkovného, pak zase 
buzerovali se spedicí a tak stále dokola. 

Zkoušeli jsme na celníky další špinavý trik. Protože vojenské kamiony 
označené KFOR mohou vjíždět do Makedonie rovnou a nemusí mít policejní 
doprovod, zkoušeli jsme z naší humanitární pomoci udělat také vojenskou zásilku. 
Tomáš za tím účelem dokonce přivezl z Gjilane na počítači vytištěné patřičné 
cedulky, kryto to bylo nějakou telefonickou dohodou s velitelem naší jednotky 
v Kosovu. Ale Makedonci se oblbnout nenechali. O půl šesté v podvečer, po šesti 
dnech cestování, jsem předal velení vozu Tomášovi, nalodil se do mikrobusu a 
během následující noci a dne se stejnou cestou dopravil domů. V řízení mikrobusu 
jsme se střídali a jako osobní vůz jsme neměli na hranicích problém. Jeli jsme 
nonstop a cestu jsme tak zvládli za 30 hodin včetně hranic, což je standardní 
výkon. Pro srovnání – s Mílou jsme měli čistou dobu jízdy 38 hodin, což není až 
takový rozdíl (doba strávená na hranicích v mikrobusu je v těch 30 hodinách 
zanedbatelná), ale vnější faktory prodloužili celkové trvání na 150 hodin, což na 
1705 km není špatné. Průměr tak činí 11 km/hod, což je hodně pomalý běh 
netrénovaného člověka. 

Tomášovi s Mílou se podařilo z Makedonské celnice vyjet až následujícího 
dne ve dvě po poledni a doba, kterou liazka strávila zdoláváním tohoto přechodu, 
tak ještě o dvě hodiny překonala dobu strávenou u Dunaje. Poté, co jsem auto 
opustil, cestovali kluci do Gjilane ještě dva dni. Tolik k cestě do Kosova, kam jsem 
vůbec nedojel. 

 
Propracovali jsme se až do centra města a objeli kruhový objezd okolo 

chrámu Alexandra Něvského. Netradičnost objezdu spočívá v tom, že se po něm 
jezdí oběma směry – uvnitř po směru hodinových ručiček a zvnějšku proti. 
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Zaparkovali jsme nejprve přímo na kruháči, ale po prostudování cedulek jsme 
usoudili, že botička by na sebe nenechala dlouho čekat, a přesunuli se jinam. Tam 
to bylo také nevyhovující – opět pro někoho rezervované. Napotřetí jsme to 
zabodli v malé uličce kousek od centra. 

Ozbrojeni průvodcem jsme se vydali na prohlídku chrámu zpět na kruháč. 
Budova je to majestátní, ale byla postavena teprve v roce 1912, takže nic moc 
historického. Ovšem kupole, která se nad vámi zvedá do výšky 45 metrů, zaujme 
každého. Vevnitř je tma jak v pytli, jako ve všech chrámech, ostatně jsem o tom již 
psal. 

Vedle Něvského za kruháčem stojí katedrála svaté Sofie, která dala městu 
jméno. Ta se sice vychloubá tím, že pochází už ze 4. století, je to ale tak, že tehdy 
zde stál malý kostelík, z nějž se zachovala akorát mozaiková podlaha. Kostelík 
rozbořili Vizigótové. V 5. století zde byl postaven větší kostel, který rozbořili 
Hunové. V 6. století zde byzantský císař Justinián postavil chrám, který pobořili 
Turci a udělali z něj mešitu. Zadní část definitivně spadla při zemětřesení v roce 
1818, přední při zemětřesení v roce 1858. Dnešní parádní podobu dostala katedrála 
v letech 1926 - 32. Uvnitř jsou fotografie zachycující stavbu před opravou a mnoho 
toho zde opravdu nezůstalo – jen torza zdí zarostlá vegetací. Je tedy otázka, na co 
se vlastně člověk dívá – je jistě záhodno pozastavit se nad tím, že stojíte na místě, 
kde se sloužily mše již před 1600 lety, ale zároveň se nacházíte v budově staré 70 
let, protože byla opravdu celá postavena znovu. 

Ty byly všechny památky, které jsme ve městě navštívili. Zavítali jsme do 
restaurace pod širým nebem, jakých tu byl dostatek, a s česky hovořícím číšníkem 
jsme se dokázali domluvit na nějakých příhodných pokrmech, ke kterým jsem chtěl 
donést ještě chleba, což mu trvalo asi půl hodiny. Rozložili jsme si mapy Rily a 
průvodce po bulharských horách a dohodli se, odkud na pohoří zaútočíme. Bára 
prosazovala myšlenku, že máme jít tak, abychom si nejvyšší kopec nechali 
nakonec, stejně jako na Făgăraşi, což jsem podpořil. Původně jsem si myslel, že 
vyrazíme od Rilského kláštera, ale kvůli pochybnostem, jestli bude možné tam 
nechat auto, jsme se rozhodli pro komplex Maljovica, kde by to jít mělo, protože je 
tam hotel a nějaká další zařízení. 

Syti jsme se vydali hledat Národní přírodovědecké muzeum. Tuto na první 
pohled praštěnou akci iniciovala Bára – usoudili jsme, že to tu opravdu ještě neby-
lo a šli se dívat na šutry a vycpaná zvířata. Nebylo vůbec jednoduché ho najít, přes-
tože adresu jsme znali. Ulice zde nemají cedulky se jmény a na domech nejsou 
popisná čísla. Jestli se vám zdá divné, že jsme nepoznali Národní přírodovědecké 
muzeum, tak vězte, že v centru Sofie vypadá každý dům jako Národní 
přírodovědecké muzeum, ale většinou je to banka nebo parlament. Tak proto. Hned 
u vchodu nás naštvali dvojími cenami. V Čechách se občas argumentuje tím, že 
cizinci platí víc proto, že si kupují prohlídku ve svém jazyce, což je samozřejmě 
blbost, ale zde měli popisky skutečně jen v bulharštině a nezajímaly je ani naše 
studentské průkazky. 
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Kamení dobré, posunuli jsme se do patra. Na schodech jsou akvária a 
terária s různými živými tvory, které tu krmí šváby. Ostatně o patro výš jsme na 
schodech začli potkávat přímo šťastlivce tohoto druhu, kterým se podařilo 
uniknout smutnému osudu potravy hadů a leguánů a zřejmě se vydávali na pochod 
Sofií někam, kde jim umožní zakončit svůj život důstojněji. Nějaký čas jsme 
strávili u vycpaných potvor, nejlepší byli kondoři odněkud z Jižní Ameriky, kteří 
byli fakt hodně velcí. Kytičky jsme vynechali. 

Nasyceni kulturou i přírodozpytem jsme v pozdním odpoledni hodinu 
sháněli chleba, což nás stálo ještě útratu za zmrzliny, něco k pití, hromadu sušenek 
a nějakou zeleninu. Při dotazu, jestli si snad Bára chce vyjet ven ze Sofie, se na mě 
podívala jako jestli jsem se zbláznil již dočista, nebo jen žertuji. Dopravní situace a 
styl bulharského ježdění není úplně pro každého, ale nemyslím si, že bych měl pro 
jeho zvládání lepší dispozice než Bára, spíš se jen méně bojím. Auto jsme našli 
v pořádku tam, kde jsme ho nechali. Podprsenky a kalhotky sušící se na šňůře nad 
zadním sedadlem, zapařená okýnka a naprosto zamazaná karoserie myslím 
spolehlivě odrazovaly potenciální zloděje. 

Dopravní zácpou jsme postupovali necelou hodinu, trochu jsem si 
zatroubil. Topili jsme si dovnitř vozu, abychom chladili motor, který se v zácpě 
vždy přehřeje, to mám vyzkoušené z Prahy. 

Bára mě nějak vcelku přímo navedla na výpadovku na Pernik, což 
vzhledem k nepřítomnosti cedulí moc nechápu, ale zkráka jsme asi nějací dobří. 
Postupovali jsme po cestě, kudy jsem jel onehdá s Mílou za blikajícím policejním 
majáčkem, ale po dvaceti kilometrech jsme zabočili na jih na Dupnicu. Opět jen 
podle mapy a ujetých kilometrů, nic jako ukazatele se nekonalo. Po padesáti 
kilometrech jsem v Dupnici přejel opět neznačenou odbočku na Samokov, které 
jsme si všimli, právě když jsme jí míjeli. Točili jsme přes dvě čáry na jakémsi 
dálničním sjezdu a překonali to protisměrem. 

Zde navigace trochu selhala. Chtěli jsme jet podél severního úpatí Rily, na 
kteou jsme zítra hodlali vystoupit. Jenže nás to nahnalo na paralelní silnici vedoucí 
několik kilometrů od hor. Když jsme začali stoupat do nějkých bočních hřbítků, 
znejistěl jsem. Dojeli jsme až do vesničky Klisura, která leží v sedle na silnici do 
Samokova, což bylo definitivní potvrzení špatné cesty. (Termín klisura obecně 
znamená všude na Balkáně cosi jako soutěsku, průrvu, sedlo, průsmyk; prostě něco 
sevřeného něčím jiným.) Vrátili jsme se pár kilometrů zpět a na první křižovatce 
odbočili směrem k horám. Značené tu není nikde nic. Malinkou spojkou jsme ale 
dosáhli Sapareva a vrátili se kus podél hor do vesničky Sapareva Baňa. Zajížďku 
jsem odhadl na 14 kilometrů. Hm. Zde jsme po kratším váhání zamířili po silnici, 
která podle turistické mapy měla přelézt část hor a dovést nás na komplex 
Maljovica (je potřeba rozlišovat komplex Maljovica, chatu Maljovica a horu 
Maljovica). 

Vystoupali jsme něuvěřitelnou výšku mnoha set metrů. Odměněni jsme 
byli užasnými výhledy na předhůří Rily. Na západ se nám otevíral výhled do širé 
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krajiny s červeným sluncem. Chvíli jsme se kochali, auto chladlo a zase jsme lezli 
dál vzhůru. Silnička disponovala dobrým asfaltem a vůbec to vypadalo nadějně. 
Asi ve 1200 jsme znejistěli a u jakési ubytovny se zeptali na cestu. Dáma mi 
tvrdila, že tudy cesta ma Maljovicu nikudy nevede. Do lesa se rozbíhalo několik 
stejně vyhlížejících cest. Prý terénním autem možná. Ptal jsem se jí, kudy to je, a 
ona zas, že naším autem to nepůjde. Prohlédl jsem si mapu, která jim v ubytovně 
visela a na které skutečně silnice ze Sapareva Baňy na komplex Maljovica 
propojena není. Z druhé strany vede jen k chatě Vada. Nakonec jsem z dámy 
dostal, kudy to jde tím terénním vozem (terénní vůz se bulharsky řekne džíp) a 
vydali jsme se tam. 

Po zkušenostech z Rumunského pohoří Rarau jsme to chtěli zkusit. Byl už 
večer a měli jsme před sebou tak půl hodiny světla. Postupovali jsme stále po 
slušné cestě, občas se zbytky asfaltu. Bára na každém rozcestí vyskakovala číst 
cedulky turistického značení, kterých je tu naopak dost. Celkem solidně jsme se 
orientovali právě na komplex Maljovica případně na další chaty, které jsme měli 
v mapě. Optimismus nás ale časem přešel. Cesta se prudce zhoršila. Tekly po ní 
proudy vody. Byli jsme přes 1500 metrů vysoko, nějak jsem neodhadl, že musíme 
překonat takovou výšku. Bláto mě nutilo k razantnímu projíždění zatáček i 
stoupání. Na dalším rozcestí jsme měli na vybranou skutečně jen ze tří blátivých 
lesních cest, na kterých už hrozilo zapadnutí. Vydali jsme se po prostřední, nejvíce 
do kopce a podvozkem jsme brousili o terén. Vyjel jsem na kopeček a po 
šmiglavém blátě se opatrně pouštěl dolů. Nevypadalo to dobře, ale překvapení 
přišlo z nečekané strany. 

Vynořili jsme se z lesa a na louce tu stálo několik stanů a vozů s obytnými 
přívěsy. Zprvu jsem propadl optimistickému nadšení, že se sem ti lidé museli 
dostat z druhé strany, a tudíž máme vyhráno. Vyvedli mě ale z omylu. Přijeli sem 
stejně jako my, jen pro posledních pár set metrů zvolili spodní cestu, která na louku 
přichází také, ale lze ji projet snáze. Na chatu Vada, která měla ležet na cestě na 
Maljovicu je to skutečně jen kousek, ale prý neprojedeme. Byli všichni děsně milí, 
dokonce okřikovali děti, ať nás nechají na pokoji. Starostlivě se ptali, kde jsme se 
tu vzali. Mapa byla již dvacet let stará, to je pravda, ale silnička v ní byla 
vyznačena s takovým přehledem, že jsem nepochyboval. Nabídli nám spaní, ale 
poděkovali jsme s tím, že stan máme. Rada starších nám vybrala místo, jeden strýc 
dokonce přinesl sekerku na zatlučení kolíků. 

Chvíli jsme přemýšleli ale nebylo co řešit. Byla již naprostá tma a trčeli 
jsme ve výšce 1700 metrů – tak vysoko jsme zatím s autem nebyli. Postavili jsme 
tedy stan, navlékli na sebe dlouhé spodní prádlo a vydali se po naznačené cestě 
s baterkou prozkoumat, jestli to půjde projet dál. Teď ve tmě to rozhodně nemělo 
cenu riskovat. Chvíli po nás sem dorazil ještě mikrobus, který zmizel právě 
směrem na chatu Vada, což ve mě vzbudilo naději, že je to sjízdné. Po několika 
stech metrech klesající lesní blátivky jsme ale došli k místu, kde cesta díky vodou 
vymletým brázdám tvořila velké schody. Při troše opatrnosti by to snad seskákat 
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šlo, ale o kus dál byl již regulérní močál, kde bychom zůstali tutově. Vedly tu sice 
stopy po autu, ale byla to nejspíš Niva, která se svým náhonem všech čtyř kol a 
přeci jen trochu vyšším spodkem mohla překonat jak schody, tak bláto. V Nivě zde 
jezdí policajti, které jsme potkali cestou nahoru. Mikrobus to podle stop zalomil na 
další cestu, která z té na Vadu odbočovala, ale vedla jinam. Cesta přes bahno byla 
celá v jakémsi rygolu a nebylo možné kritické místo objet. Znovu jsme analyzovali 
mapu a došli k tomu, že od chaty Vada jsme maximálně dva kilometry, ale možná 
také jen pět set metrů. Pokud bychom se dostali k ní, máme vyhráno, zdálo se, že 
cesty zde jsou opravdu takové, jak to stálo na nástěnné mapě v ubytovně, kde jsme 
se ptali na cestu. 

Nechtělo se mi vzdát se, ale Bára mě celkem rozumně přesvědčila, že 
pokud chceme autem ještě někam dojet, je hloupé o něj přijít tady na Rile jen 
proto, že by bylo dobré projet to, co jsme si předem vymysleli. Probrali jsme i 
možnost vyrazit na hory odsud, ale problém byl v tom, že už bychom se sem pro 
auto nikdy nevrátili, protože tu skoro nikdo nejezdí a od sestupu z hřebene na 
druhé straně je to sem okolo hor nesmyslně daleko. Dali jsme si tedy budíka na šest 
hodin s tím, že se zítra vrátíme dolů. Vzdali jsme to a bylo to tak jistě správně. Ze 
Sapareva Baňy jsme sem nahoru ujeli 19 kilometrů. Zítra musíme znovu do ní a 
pak do Sapareva a spojkou na hlavní silnici, přes sedlo a Klisuru do Samokova a 
zkusíme to nablížit na komplex Maljovica od východu. Budiž. 

Zde to ovšem bylo tak krásné, že vlastně nevadí, že jsme to zkusili. 
Nádherná polonina. Byla to tak vlastně naše první noc na Rile, jen jsem netušil, že 
ji strávíme i s autem. To ostatně nebylo ve vysoké trávě louky skoro vidět. Na 
všechno padla silná rosa a bylo dosti zima. Měl jsem trochu stísněný pocit 
z nepovedeného nápadu. Možná nás to samo schválně nahnalo na tu silnici na 
Samokov, ze které jsme se pak vraceli. Kdybychom to v Klisuře pochopili rovnou, 
mohli jsme si tento off-road ušetřit a pokračovat přímo právě do Samokova. Zalezli 
jsme ještě čestně před jedenáctou, takže naděje na přežití brzského vstávání stále 
žila. 

 
Sobota 20. července, osmnáctý den. Jak jsem řekli, tak jsme udělali. 

Přebalili jsme a připravili všechny věci na několik dní do hor. Ostatní obyvatelé 
poloniny ještě spali, nevzbudilo je ani opětovné startování vozu, který studený 
nechtěl chytat. Opravdu jsme se vydali na cestu již po sedmé hodině. 

Z louky jsme to vzali spodní trasou, ale byla rozbahněná také. 
Proháčkovali jsme se postupně až dolů do Sapareva Baňy a postupovali přesně 
proti včerejší jízdě. Výhoda byla aspoň v tom, že už jsme věděli, že mezi silnicí 
procházející Baňou a Saparevem pod horami a tou hlavní na Samokov existuje 
spojka, takže jsme jeli najisto. Vystoupali jsme opět do Klisury a sjížděli dolů do 
Samokova. Bára spala. V městečku jsme napřed minuli odbočku na Maljovicu, ale 
po otočení se jsme narazili dokonce na neuvěřitelnou ceduli se šipkou a údajem 
v kilometrech, který ve výsledku celkem seděl. Byl opravdu jen v jednom směru, 
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ale aspoň že tak. Pak už to bylo navigačně celkem snadné, řešili jsme jen dvě 
křižovatky, kde ale vše jednoznačně sedělo s mapou. Ta druhá byla v místě, kde 
jsme prudce uhýbali nahoru na komplex Maljovica, zatímco pozvolna stoupající 
cesta vedla rovně na chatu Vada. Tam někde kousek odsud jsme se před hodinou a 
půl vzbudili. Pěšky bychom tu jistě byli raz dva. 

Na komplex Maljovica (průvodce užívá termín turistické středisko 
Maljovica) vede supr asfaltová silnice, kde se pohodlně vyhnou dvě auta. I na 
nástěnné mapě ale byly všechny silničky na téhle straně Rily namalovány stejnou 
linkou – tedy opravdu bylo těžko nějak dopředu odhadnout, jak to bude vypadat. 
Silnice má prudké stoupání, postupovali jsme na dvojku a opět si topili, aby se 
motor uchladil. Komplex stojí ve výšce 1750 metrů, což byl také jeden z důvodů, 
proč jsme odsud chtěli vyrazit – šetřili jsme tak stoupání (vědomě jsme 
neuvažovali fakt, že se stejně budeme muset k autu zase nějak dostat odspoda – 
doufali jsme, že tak učiníme nějakým jiným dopravním prostředkem). Od spaní na 
polonině to sem na komplex bylo okolo hor 73 kilometrů. 

V jedné z budov, která vypadala jako nějaká levnější ubytovna, jsem se 
dozvěděl, že auto můžeme nechat kdekoli a den parkování stojí dvě leva. Chtěl 
jsem zaplatit tři dni s tím, že pak doplatím případný čtvrtý, ale neměli drobné, 
takže jsem zaplatil den jen jeden. Komplex sestával ještě s jakéhosi hotelu a 
restaurace, což byly budovy v podivném stadiu rozkladu, ale pracovalo se na nich. 
Jen nebylo poznat, jestli je dělníci opravují nebo rozebírají. 

Do bojového jsme byli oblečeni už od rána a v deset jsme tak opustili vůz 
a vydali se vstříc vrcholům. Chvíli jsme zmateně pobíhali okolo budov – patřičnou 
značku jsme našli jen na jednom stromě a nebylo tudíž poznat, kterým směrem 
komplexem prochází. Pod dojezdem sjezdovek a nástupem na vleky jsme ji však 
našli i na druhé straně louky a vydali se pozvolným stoupáním na chatu Maljovica. 
Mělo to být 300 výškových a ani né hodina chůze. 

Potkávali jsme vícero turistů, převážně Čechů. Postupovali jsme krásným 
údolím s divokým potokem. Nahoru ještě vidět nebylo, vše zahaloval mrak, který 
se ale postupně zvedal. Cesta byla dobře značená, což ostatně nebylo potřeba, 
protože nebylo kam uhnout. Chata nás přivítala dřevěnými stolky a lavičkami, 
nacpali jsme do sebe twigáče a sušenky zakoupené v Sofii. Dorazila parta Čechů. 
Bylo jich asi patnáct a dělali celkem čurbes. Občerstvovali se pivem v místním 
bufetu, což by mě asi dost skolilo. Vyšlo najevo, že tu chodí již několik dní a chtějí 
lézt na horu Maljovica. 

My naopak vyrazili směrem k hlavnímu hřebeni Rily. Navigačně to bylo 
opět snadné, ale terén byl obtížný. Stoupali jsme dalších několik set metrů 
hnusným porostem kleče a nějakých listnatých vrbiček po kluzkém blátě 
namatlaném na ještě kluzčích kamenech. Větve nám neustále zavázely o baťohy a 
zašpinění jsme byli od hlavy k patě. Mraky se naopak zahustily a začalo lejt. Za 
sebou jsme na západě slyšeli hromy. Blesky ale vidět nebylo, i když byla celkem 
tma. 
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Bouřka se postupně přesunula přímo nad nás. Ve výšce přes 2200 metrů 
jsme konečně definitivně překonali pásmo kytek a postupovali deštěm již jen po 
travičce a kamení. Liják se stával nesnesitelným a Bára začala kňourat, že se chce 
vrátit. Čelil jsem náporům větru i jejích návrhů. Rezolutně odmítala stoupat dál na 
holé skály mezi blesky, které už byly vidět celkem dobře. Hřmění se proměnilo 
v jednolitý neustávající rachot – každý hrom se odrážel od skalnatých štítů nad 
námi a dlouho dozníval, takže následující rána přišla ještě do zvuku té předchozí. 
Našli jsme převislý kámen a schovali se pod něj. Nedostávali jsme tak kýble vody 
na hlavy přímo, ale mokří jsme byli již na kost. Díky nedostatku pohybu jsme zde 
během následující hodiny a půl naprosto zmrzli. Přesvědčoval jsem 
spolupachatelku, že kvůli jednomu dešti nemá cenu výstup vzdávat, že když prší, 
musí zákonitě zase někdy svítit sluníčko. Argument nepadl na úrodnou půdu, v její 
mysli se vynořila vzpomínka na Altaj, kdy lilo bez přestání více než dva dni. 
Nechtěl jsem se vracet, nemělo to žádný smysl, protože mohlo přestat lejt za 
chvilku a pak o nic nešlo, nebo mohlo lejt pořád a pak bychom jako čekali pod 
Rilo na jaro? Chtěl jsem jít dál s tím, že pokud déšť neustane a nám se postupně 
namočí i bágly, můžeme to vzdát a sejít někudy dolů. Zatím jsme jen mokří, stan a 
spacáky jsou v pohodě, takže o život nejde. S těmi blesky to bylo něco jiného, těch 
jsem se bál také. Práskaly nad i pod nás a z paměti jsme lovil kapitolku ze 
Schubertovy knížky „Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu“, kde se popisuje, 
že i když se člověk schová pod převis, stejně po něm blesk přejede, protože tělo 
vytvoří příhodný vodivý svod na nerovném terénu skály. Bára si ale nestěžovala 
ani tak na mokro, jako na zimu. Né že bych byl chladem nějak nadšen, ale na 
druhou stranu i to lze nějak zvládnout. 

Na další pochod jsme vyrazili, když přestaly práskat blesky aspoň do 
nejbližšího okolí. Lilo stále, ale neměli jsme už co ztratit – mokro postupně zalezlo 
i mezi půlky našich stažených zadečků. Mluvit stejně nemělo cenu, protože jsme se 
neslyšeli, ale zdálo se, že centrum bouřky už nás přešlo. Potkali jsme protijdoucí 
zmrzlou skupinku Holanďanů, kteří putovali s malým děckem a stěžovali si, že 
nenašli nějaký útulek, který tu prý někde měl být. No nevím, my postupovali dál 
po značce a útulek jsme našli přesně tam, kde měl podle naší mapy stát, totiž u 
Strašlivého jezera (Strašnoto ezero – tak se to fakt jmenuje). Do malinké zděné 
boudy se zrovna skládalo několik lidí. 

Postupovali jsme svižně, čímž jsme se aspoň trochu zahřáli. Lezli jsme po 
kamenech a i když jsme procházeli kary nahoru a dolů sem tam se sněhem, 
převládající tendence byla stále výrazně stoupající. Hřeben Maljovické Rily jsme 
tak zdolali ve výšce 2570 metrů, což byl zatím i nejvyše dosažený bod celé 
výpravy. Po výstupu pod hlavní hřeben došlo i na lezeckou vložku – ke skále jsou 
zde připevněny řetězy, jejichž uchycení ale již místy vzalo za své a volné úseky 
jsou dost dlouhé na to, aby se jich téměř nedalo držet. Lezli jsme po kluzkých 
kamenných plotnách nad stametrovým srázem. Nepršelo už, ale museli jsme 
používat i ruce a tiskout se k terénu, takže voda tekoucí po skalách nám stejně 
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smáčela celé tělo. Obtížný terén jsme překonali svižně a úspěšně a klesali jsme na 
druhou stranu opět po travičce. V trsech trávy se třpytily krystalky rozbředlého 
sněhu, respektive ledu. Jistě tu nesněžilo, ale zároveň to nemělo nic společného se 
sněhovými plotnami na dně karů. Nejspíš to byla zmrzlá rosa nebo déšť, který sice 
padal relativně teplý, ale nad ránem tu pár stupňů pod nulou může klidně být. 

Potkali jsme další dva Čechy – kluk s děvčetem šli sami dva stejně jako 
my. Vyložili jsme si navzájem, co nás čeká při dalším pochodu. My chtěli dorazit 
k útulku v sedle Kobylino braniště, oni se zase ptali na útulek u Strašlivého jezera. 
Stejně jako my i oni říkali, že v útulku už někoho najdeme. Bouřku přežili tak, že 
si stihli postavit stan a zalézt do něj, není to špatné, ale na druhou stranu my měli 
zase stan suchý. Byly čtyři a na Kobylino braniště jsme šli ještě přes dvě hodiny. 
Toto sedlo mělo být nejbližším místem, kam jsme chtěli dojít, optimisticá varianta 
říkala, že to možná stihneme i dál, ale byli jsme naprosto mrtví a navíc nás na více 
než dvě hodiny zdržela ta bouřka. 

Sedlo je v 2200 metrech, takže člověk ani moc neztratí výšku. Údolí 
odcházející na západ od něj dojde posléze k Rilskému klášteru, který jsme hodlali 
navštívit až po přechodu hor. 

V útulku byl zalezlý jen jeden člověk, ale ani jsme s ním nekomunikovali. 
O půl šesté jsme již stavěli stan na příhodné travnaté loučce. Rozvěsili jsme věci, 
oblékli se do suchého a zalezli do spacáků. Krmili jsme se opět oblíbenými 
těstovinovými pochoutkami zakoupenými v rumunské Constanţe a probírali 
hrdinské zážitky posledních hodin. Bára už se nějak smířila s osudem zmoklé 
horalky. Počasí se lepšilo a převalující se mraky vytvářely krásné scenérie, kdy se 
na nejroztodivnějších místech objevovaly a zase mizely ostré štíty Maljovické 
Rily. Hned první den jsme si tak užili nejobtížnější partie hor, a to jak díky počasí, 
tak kvůli skalnatému lezecímu terénu. 

 
Neděle 21. července, devatenáctý den. Ve čtvrt na deset už jsme stoupali 

ze sedla dál na jih. Opět jsem si uvědomoval výhodou dvou lidí. Od vylezení ze 
spacáku po nahození báglů na záda nám to trvalo hodinu a půl a ještě jsme nikam 
nepospíchali. Ve větší skupině naopak člověk pořád buď pospíchá, protože je 
poslední, nebo čeká, protože je první, ale grupa stejně nikdy nevyrazí před 
jedenáctou. 

Postupovali jsme příjemným travnatým prostředím, jen občas přelezli 
nějakou menší skalku. Na kopcích okolo sebe jsme stále viděli i chomáče 
kosodřeviny, přestože jsme se pohybovali ve výšce přes 2400 metrů. Na takovém 
Făgăraşi v téhle výšce už nic moc neroste. Občas od naší cesty odbočovala nějaká 
pěšinka, značení bylo sporadické, ale víceméně jsme postupovali stále po jakési 
nezřetelné červené, které byla vždy olemována dvěma bílými pruhy stejně jako 
v Čechách. V mapě bylo také vyznačeno několik tras, ovšem nepoznalo se, která 
má jakou barvu – v mapě byly červené všechny. Průvodce říká, že k přeznačení na 
barvy došlo teprve nedávno, rozuměj začátkem osmdesátých let, ale mapa je ještě 
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starší. Později jsme také pochopili, že zimní cesty značené tyčemi nejsou totožné 
s těmi letními značenými bravami na kamenech. Často se sice shodují, ale tam, kde 
se rozdělují, jsou cestičky vyšlapané podél tyčí i podél značky, takže člověk se 
stejně musí řídit hlavně zrakem a odhadovat, kam ho asi navede ta či ona trasa. 
Holanďani, které jsme potkali včera, měli mapu novou, a cesty v ní byly vyvedeny 
v příslušných barvách. 

V jedenáct hodin jsme přelezli kopec 2670, o kterém nebudu spekulovat, 
jak se jmenuje, protože informace mapy a průvodce se trochu rozcházejí, resp. 
průvodce hovoří nejednoznačně, v mapě není napsáno nic. Navíc jsme nebyli až na 
vrcholu. 

Cestou podél hřebene jsme občas viděli průhledem na východ do 
hlubokých karů se svislými stěnami, v nichž byla v každém aspoň tři jezírka. Po 
pravé ruce jsme měli ohromné údolí, které se po čase spojí s tím, co odcházelo od 
Kobylina braniště, a spolu pak směřují ke zmiňovanému Rilskému klášteru. Tak tři 
kilometry vzdušnou čarou v karech v ohromném hřebeni naproti nám byla jezera, 
jejichž polohu perspektiva tak zkreslila, že jsme nedokázali vůbec odhadnout, jak 
jsou veliká. Jedno jsme ale identifikovali jako Smradlavé jezero (Smradlivo ezero), 
největší na Rile, které má mít 21 hektarů, což Bára označila za nesmysl, protože 
náměstí v Českých Budějovicích má prý hektar a tohle není jednadvacetkrát větší. 
Ale já myslím že je. Jezera se zde jmenují celkem divně, mají vždy nějaké 
přídomky ale žádné vlastní názvy. 

Někde dál před námi měla v dalším karu ležet také Rybí jezera, ke kterým 
jsme chtěli dojít. Neviděli jsme je ještě, ale nelíbilo se mi, že je tu tak hluboké 
údolí. Cesta ale vede skutečně až k jeho závěru, takže i když jsme neprolezli 
sedlem, ale do údolí jsme museli sestoupit, dělo se tak nejmilosrdnější možnou 
formou. Na okraji prudkého sestupu jsme dali oběd a spustili jsme se asi sto 
padesát metrů dolů. Porost se okamžitě změnil, tráva byla zahuštěna mnoha 
barevnými kytičkami. Velký potok jsme tak přeskakovali ve výšce, v jaké jsme 
spali. Pozvolna jsme vystoupali okolo Dolního Rybího jezera k chatě pod Horním. 

Zde si Bára dala čaj, který dostala zadarmo, protože když při placení 
vytáhla nějakou nesmyslně velkou bankovu, neměli jak na to vrátit. Otravovala tu 
kočka; když jsem rozložil mapu, tak si na ni sedla a nechtěla se nechat vyhnat. 
Spekulovali jsme o dalším postupu, protože podle mapy jsme se nějak měli probít 
karem, jehož téměř kolmé stěny obklopovaly Horní Rybí jezero, byly minimálně 
300 metrů vysoké a nikde v nich nebyla vidět žádná cesta a dokonce to ani 
nevypadalo, že by tam někde nějaká být mohla. Nad hřebenem karu se tyčil ostrý 
vrchol Kanarata, na který jsme podle průvodce měli vylézt, ale netušili jsme kudy. 
Měli jsme za sebou dnes již 500 metrů nahoru, stejně tak dolů a opět něco nahoru a 
představa výstupu na kótu 2691 mě moc nelákala. 

Po kratší pauze jsme se pustili loukou podél jezera a našli něco, co 
vypadalo právě jako cesta vzhůru karem. Postupovala ovšem východní stěnou 
v místech, kde nejsou skály ještě zcela svislé. V mapě to sice vypadalo jinak, ale 
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důvěřovali jsme značení. Červená barva se změnila na nějakou vyblitou žlutou, ale 
cestička byla pohodlná. Od chaty Rybí jezera vede několik cest a vycházeli jsme 
z toho, že když půjdeme tou nejvýchodnější, nemůže to být špatrně. Měli jsme se 
dostat na hlavní hřeben Rily obtáčející prameny Iskaru, takže pokud by nás to 
chtělo vést moc doprava, bylo by to špatně. Naopak dolů doleva k Iskaru už žádná 
cesta vést neměla a proto jsme zvolili tu nejlevější. 

Vylezli jsme skutečně konstatními serpentinami přes 300 metrů do 
neznatelného sedla v skalnatém hřebínku. Zde se ovšem cesta nevydávala po 
hřebeni nahoru na Kanaratu, jak jsem čekal, ale postupovala traversem téměř 200 
metrů pod vrcholem. Se sedýlka dolů do karu na východě vedla naopak tyčová 
zimní cesta. Byl zde dobře patrný rozdíl – zatímco letní trasy vedou tak, aby měly 
co nejmenší převýšení a všelijak se kroutí po kopcích, zimní tyčová cesta jde 
naopak co nejpříměji ve smyslu půdorysu a kašle na to, jak moc je to nahoru nebo 
dolů. Tyče skutečně prostupovaly kar jak když střelí a na protější straně někde 
v dálce vystupovaly zase nahoru. Krom toho se tam pásli tři koně, kteří si nás 
všimli a chvíli postupovali paralelně s námi ale o několik desítek metrů níž. 

Barva naší značky se opět trochu měnila, bylo to něco mezi zelenou a 
modrou, pročež jsme opět znejistěli, jdeme-li dobře. Ale asi ano. V místě, kde 
končil skalnatý travers, jsme předpokládali napojení cesty na oblý travnatý hřbet. 
Skutečně to tak dopadlo a Kanaratu jsme nefér podlezli se severovýchodní strany. 
Celý travers od sedla nad Rybími jezery mírně stoupal, pohybovali jsme se okolo 
2500 metrů. Z našeho pohledu byla Kanarata poslední skalnatý špičatý vrchol, dál 
na východ už jsme viděli jen kulatější kopečky, po kterých se postupovalo dobře 
nejen kvůli příjemné hliněné cestičce, ale i díky malému převýšení. 

Hřebínek se na jednom místě dramaticky zúžil, ale téměř jsme neklesli. 
Bylo nám dopřáno kochat se nádhernými výhledy na všechny strany. Rila je zde 
opravdu pozoruhodná. To, že člověk zrovna neleze po kluzkých plotnách, nemusí 
se zabývat jen svým pohybem, téměř neví co s rukama a jen si tiše nezaměstnán 
ťape pěšinkou je vynahrazeno tím, že má čas i prostor (ó, jak fyzikální) se rozhlížet 
opravdu dokola a všude něco vidí. Táhlým neznatelným svahem jsme přešli návrší 
2570. Byli čtyři odpoledne a shodli jsme se, že si najdeme táboření, kde se nám to 
bude líbit, a nebudeme to vázat na nějaké orientační body. 

Po další hodině a půl, kdy jsme sestupovali opět po velmi mírném svahu, 
jsme dorazili do sedla, ze kterého odbočovala na jih nějaká další cesta. Ke 
stanování jsme si vybrali severní prohlubeň. Pramenil tu potůček a měli jsme 
výhled do ohromného údolí Iskaru tisíc metrů pod sebou a také na Musalu, na 
kterou snad pozítří dojdeme. Závodní varianta počítala s tím, že Rilu přejdeme za 
tři dni, ale to padlo už včera – bývali bychom museli dojít dál, než jen na Kobylino 
braniště. Nyní jsme tedy počítali s tím, že zítra dáme pohodovou cestu po kulatém 
hřbetu okolo chaty Grančar a zatáboříme co nejblíž Musale to půjde a teprve další 
den ji zdoláme. Z chaty Ribni ezera to na chatu Grančar mělo být šest hodin, ušli 
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jsme tři. Protože jsme i předešlé úseky zdolávali téměř přesně podle časových 
údajů v průvodci, byli jsme skutečně asi na půl cesty na Grančar. 

Místo, kde jsme spali, mělo všechny parametry laboratorního tábořiště. 
Měkká travička, čistý potůček se pískem na dně a možností koupání, s malou 
kamennou kaskádou pro lepší nabírání vody. Stan stál jen půl metru nad vodou 
v jakémsi ďolíku, který patrně dříve potok vymlel, takže jsme byli i chráněni proti 
větru. Zároveň jsme tábořili asi jen deset výškových metrů pod cestou ale dost 
daleko od ní, aby nás nikdo nerušil. Výhled úžasný, na nebi mráčky jak ze 
Simpsonů. Měli jsme celý večer volný, nebyli jsme promočení ani zmrzačení. 
Dosušovali jsme vlhké oblečení ze včerejška, kupali se v ledové vodě a opět se 
celkem slušně nadlábli. Spáchal jsem také několik erotických fotografií Báry, jak 
se koupe. Po vzájemné dohodě jsme posléze zveřejnili jen jednu vcelku cudnou, 
ale fotky jsou stejně jen chabým odvarem skutečnosti. Byl to přesně ten večer, 
kvůli kterému má cenu na hory lézt, i když člověk občas trochu zmokne. 

 
Pondělí 22. července, dvacátý den. Stejně jako včera jsme i dnes vyrazili 

po deváté a pokračovali v pochodu po hřebeni. V údolí Iskaru jsme viděli 
vypuštěnou nádrž, která má dodávat pitnou vodu do Sofie; tak nevím, mají-li tam 
teď všichni žízeň, nebo jak. Napravo od sebe jsme se mohli donekonečna dívat na 
hřeben Pirinu, druhého nejvyššího pohoří Bulharska. Z tmavozeleného 
nezřetelného masivu podhůří zarostlého lesem se kontrastně vyděloval ostrý a 
naopak krásně čitelně rozbrázděný hřeben, zbarvený téměř do žluta. Hranice lesa 
vypadala jako naprojektovaná – z té dálky působila nepřirozeně rovně a Pirin 
jakoby probodával neurčitý příkrov měkkých oblých kopců a vystupoval vzhůru 
jako nějaká gigantická střepina cizího materiálu zespoda vražená do koberce okolní 
krajiny. Několikrát jsem to fotil a vzpomněl jsem si na Hanysovo oblíbené: kdo to 
chce vidět, ať sem jede. 

Je až zarážející, jak jsou si hory podobně vysoké. Musala má 2925 a je to i 
nejvyšší hora celého Balkánského poloostrova. Vichren na Pirinu, který je od nás 
vzdálen tak třicet kilometrů, má 2914 – je tedy jen o 11 metrů nižší. Mytikos, 
nejvyšší vrchol Olympu, který je odsud vzdušnou čarou asi 250 kilometrů, má 
2917, takže se vchází ještě do mezery mezi Musalu a Vichren. Šťouraly bych rád 
upozornil, že tento poznatek je nezávislý na reprezentaci – například ve stopách si 
budou kopce stejně vysoké stejně. Já vím, nic moc, ale zvláštní to je, ne? 

Zde se hodí též vzpomenout další zvláštní úkaz – v atlasech se můžete 
dočíst, že Bělucha je druhá nejvyšší hora Ruské federace. Zní to normálně, ale je to 
divné ne? Kupodivu je naprosto zřejmé, co je to nejvyšší hora – zkrátka bod 
nejvýše nad úrovní (nějakého) moře v daném ohraničeném území (zde je akorát 
zase čurbes v tom, je-li oblast uzavřená či otevřená, viz matematická analýza I. až 
V. semestr – například zrovna Bělucha leží právě na hranici), ale z této definice 
nejde nějakou indukcí odvodit, co je to druhá nejvyšší hora, protože nic jako druhý 
nejvyšší bod není. Mám-li pohoří, ze kterého se tyčí nejvyšší hora, jistě je vedle ní 
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nějaká další, které je jen o kousek nižší a to dokonce o libovolný, budu-li stále 
pracovat s body. 

Nabízí se něco jako intuitivní chápání hory, která je od jiné hory oddělená 
něčím, co právě neumíme popsat a v tom je ten zádrhel. Rusko je specifické tím, že 
jeho nejvyšší hora – Ključevskaja na Kamčatce – je sopka, takže okolo ní opravdu 
není žádná podobně vysoká „hora“ (teď myslím tu zobecněnou, intuitivní), protože 
sopka vyrostla sama vysoko nad ostatní terén. A tudíž je celkem možné, že 
Bělucha je druhá nejvyšší hora Ruska, protože je jen o 244 metrů nižší než 
Klučevskaja (což je zase divné; jsou od sebe skoro pět tisíc kilometrů, to by se do 
Evropy ale vůbec nevešlo...) a sama je nejvyšší horou Altaje. Podle tohoto 
intuitivního chápání, co je to hora, dojdeme k závěru, že Vichren na Pirinu je 
druhou nejvyšší horou Bulharska, hned po Musale, která je zároveň nejvyšší horou 
nejen Bulharska, ale i Balkánského poloostrova, jehož druhou nejvyšší horou je 
ovšem Mytikos na Olympu a nikoli Vichren. To je ale už opravdu dosti zvláštní. 

Potkali jsme skupinu asi čtyřiceti dětí s žebradly a ve žlutých a modrých 
pláštěnkách. Nepršelo sice, ale asi to měli befehlem. Osobně jsem jich pozdravil 
jen patnáct, pak jsem to bral kolektivně vždy po pěti. Chvíli nám s Bárou trvalo, 
než jsme opatrně vyslovili podezření, že se tu někdo asi zbláznil a nejsme si jisti, 
jestli jsme to opravdu my. Kam šli? Odkud? Proč někdo žene takové stádo děcek 
do hor? Kde mají vybavení na bivakování? Vyřešili jsme to tím, že nejspíš cestují 
od chaty k chatě, ale i tak je to celkem úlet. Tolik najednou. Výhodu to má ale 
v tom, že není vůbec možné, aby zahynuli všechni pohromadě, vždy to musí někdo 
přežít. Třeba je to nějaký nový extenzivní způsob dobývání hor. 

Přelezli jsme kopec 2620 a stále očekávali chatu Grančar. Podvod byl 
v tom, že tato neleží na hřebenové trase, jak jsem se podle průvodce domníval, ale 
stranou pod širokým sedlem. Najednou jsme ji pod sebou uviděli. Měli jsme to k ní 
400 výškových, což mě znechutilo. 

Ovšem ještě hodinu jsme postupovali po hřebeni až do sedla, které bylo 
stejně už jen v 2480, takže jsme seběhli ke Grančaru (2230) a dali u něj hodinku 
pauzu. Snědli jsme své zásoby a nakoupili nové, což byl ostatně hlavní důvod, proč 
jsme chtěli chatu navštívit. K všeobecnému překvapení zde přesně podle dvacet let 
starého průvodce fungoval obchod (což jsme ovšem pochopitelně nahoře na 
hřebeni ještě nemohli vědět, takže to byl stejně risk...). Není ostatně důvod, proč by 
se tu mělo něco měnit. Koupili jsme chleba a úžasné sušenky v čokoládě. 
Nejpodivnější byly nízké ceny. Po dvou zdolaných sušenkách (něco ve stylu 
tatranky, které už nám došly a které jsou stejně nepřekonatelné) jsem usoudil, že se 
jimi předzásobíme, což dopadlo nad očekávání úspěšně, jelikož dáma za pultem 
opět neměla drobné na vrácení, takže to dorovnala do kulatého počtu dalšími 
sušenkami. Mohli jsme se nyní vydat na nostop pochod napříč celým Bulharskem, 
sušenek jsme na to měli dost. 

Chata Grančar je dosažitelná vozem, nejspíše tedy terénním, a to dokonce 
z obou stran. Na jih jsme neviděli – přicházela odtamtud ale slušná cesta, která jistě 
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neměla problém vystoupat sem po táhlých zalesněných svazích odněkud od 
Rodopů. Ze severu, z údolí Iskaru, jsme dříve z hřebene naopak viděli cestu dobře 
– byla brutálně vyhrábnutá ve strmém svahu nad přehradou a bez servítek 
traverzovala kilometrovou serpentinou ohromný masiv hřbetu, na který vycházela 
právě v sedle, do kterého jsme prve přišli. Těch 250 metrů dolů se sypala také 
serpentinami, ale značená pěší cesta jde diretissimou přímo k chatě. 

Vyškrábali jsme se opět nahoru do sedla a pokračovali v hřebenovce. Před 
sebou jsme měli opět nejvyšší potenciálně dosažitelný kopec 2785, na který jsme 
lezli dvě hodiny. To je spíše nižší standardní výstupové tempo – 70 metrů za čtvrt 
hodiny. Za maximální považuji 100 metrů za stejnou časovou jednotku. Bylo to ale 
ubíjející, protože celých 550 metrů jsme před sebou ten zatracený kopec viděli. 
Z jeho vrcholu se nám opět otevřel krásný pohled jak na Pirin, tak na Musalu, která 
vypadala obdivuhodně blízko. Seběhli jsme sto metrů dolů a potkali protijdoucí 
skupinku Čechů. 

Všichni zde chodí opačným směrem, než jdeme my. Že to jsou vždy Češi 
je dáno jen tím, že tu v zásadě nikdo jiný nechodí. Samotný směr je dán zase 
nejspíše tím, že do Borovce pod Musalou se prý lze nějak dostat autobusem, 
kterýžto argument lze ale postavit na hlavu tvrzením, že většina lidí se po přelezení 
Rily chce nejspíš dostat ještě i zpět domů, takže není důvod začínat tam, když 
stejně musím shánět autobus i na druhé straně. Dále mám podezření, že tak všichni 
chodí proto, že průvodce popisuje hřebenovou trasu právě směrem od Musaly na 
západ. Bářin záměr vylézt na nejvyšší horu až na konci pochodu mi připadá 
naprosto logický – člověk leze několik dní nahoru, aby vylezl nahoru. Představa, 
že vylezu nesmyslný kopec, abych z něho pak šel tři dni dolů mi připadá 
nepříjemná. Ve hře je i další prvek, totiž že z Borovce vede pod Musalu lanovka, 
která zhýralcům většinu výstupu ušetří. Zkrátka jsme potkali další skupinku 
protijdoucích Čechů, což, připouštím, přestává být zajímavé. 

Přeběhli jsme ještě jeden kopeček 2775. V následujícím sedle, které jsme 
pracně vypočetli jako předposlední před Musalou, mě Bára překvapila tím, že 
navrhla zatábořit zde. Bylo to tu fajn a i mě napadlo, že nemusíme spát přímo pod 
Musalou, protože tam jistě budeme vidět z meteorologické stanice na jejím vršku, a 
stále jsme si nebyli jisti, jak je to tu s tím tábořením. Jsou tu totiž samé nějaké 
přírodní parky a rezervace, nikde se sice člověk nedozví, kde mají hranice ani co to 
znamená, ale zároveň jsme slyšeli zkazky o tom, že občas někdo někomu dělal 
problémy. Zatáboření dříve jsem se ale neodvažoval navrhnout, protože Bára 
neustále razila praxi, že dokud ještě napadáme do mdlob, měli bychom pokračovat. 

Bylo teprve půl páté – takhle brzo jsme ještě nebivakovali, ale proč ne. 
Nechal jsem jí, ať vybere místo na stan, a sám jsem se oddal jednomu 
z nejúžasnějších panoramatických sraní, jaké jsem zažil (pro nezasvěcené odkazuji 
na Hanysův slovníček v závěru deníku „Karpaty – zápisky z cesty na Podkarpatí a 
do Sedmihradska“). 
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Postavili jsme stan a opět na sebe navlékli všechno, co jsme měli. Bylo 
krásně, ale velká zima. Z chaty Grančar jsme si prozřetelně nesli plné všechny čtyři 
lahve na vodu, protože jsme zde předpokládali její nedostatek. S dvěma 
vyprázdněnými do útrob i ešusu jsem sešel asi sto metrů prudkým svahem na 
východ, ale nenalezl jsem ani kapku. Ještě několik set metrů pod sebou jsem viděl 
hliněné korýtko v závěru karu, které bylo také suché. Byla-li by někde pod námi 
voda, musela by odtékat právě tamtudy. Jezírko se rozkládalo přibližně tisíc metrů 
pode mnou, což byla informace pouze doplňující, ale k vodě mi nepomohla. 
Západní strana našeho sedla byla téměř neslezitelná, tam jsem to ani nezkoušel. 
Když se šetří, tři litry pro osobu na večer a ráno stačí. Vtip byl v tom, že jsme 
teoreticky potřebovali něco pít i při výstupu na Musalu, což, jak se později 
ukázalo, nebyla v praxi pravda. Tábořili jsme ve výšce 2700 metrů a bylo to 
nejvýše položené tábořiště celé naší cesty okolo Balkánu. Navíc skoro stejně 
vysoko, jako orlí hnízdo loni na Altaji po přelezení Kapčalského pěrevalu. 

 
Úterý 23. července, dvacátý první den. Iluze o krásném výhledu z Musaly 

nás přešla hned po vykouknutí ze stanu. Vidět bylo právě tak na kolíky na konci 
šňůrek, teplota kousek nad nulou. Tvářil jsem se, že dnes se mi nechce vylézt 
z teplého spacáčku ještě více než jindy, ale neuspěl jsem. Všechny komplikace, 
jako že vstanu až dostanu pusu a teplé kakao do postele, byly buďto splněny nebo 
odmítnuty jak irelevantní, a chtě nechtě jsem se musel vysoukat do nevábného 
povětří. Zabalili jsme ještě rychleji než jindy a tak i přes počáteční zdržování 
neuvědomělých ranních ptáčat jsme opět krátce po deváté vyrazili do mlhy. 

Podle předpokladu jsme skutečně přeběhli ještě jeden menší kopeček. Šlo 
se mi těžko a Bára se mi často ztrácela z dohledu – vidět bylo skutečně jen pár 
metrů. Navíc foukal silný vítr, který nedovoloval zvednout hlavu. Měli jsme na 
sobě veškeré oblečení, rukavice i čepice. Pod ním jsem se potil, ale obličej mě 
studil. Pít jsme opravdu nepotřebovali, každý nádech znamenal dostatečné 
provlažení všech vnitřních orgánů. 

V posledním sedle před samotným výstupem na Musalu jsme objevili 
jakýsi pomník, který je zanesen v mapě. Ze včerejška jsem si matně pamatoval 
pohled na stěnu Musaly – naprosto rovná stráň bez jakýchkoli orientačních bodů. 
Takže pohoda, lezeli jsme na kopec, aniž bychom ho viděli. Výškoměr díky 
poklesu tlaku trochu přeháněl; když ukazoval výšku vrcholu, byl jsem už dost 
vyčerpaný a zastavil jsem se. Bára se mi opět ztratila v mraku. 

Došel jsem jí. Stála a dívala se někam před sebe. Myslel jsem, že také 
odpočívá a utrousil jsem něco vtipného i počasí. Ovšem asi pět metrů před námi 
stála bouda. Byli jsme na vrcholu. Kromě meteorologické stanice zde je ještě 
obyčejné dřevěná bouda, do které jsme málem vrazili. Vylezli jsme až ke kovové 
konstrukci na samotném vršku, kde se skví očekávaný nápis – Musala 2925 m. Tak 
z výhledu opravdu nic nebude. Utěšovali jsme se tím, že bychom stejně asi 



 105

neviděli nic nového, protože téměř celé okolí Rily jsme měli možnost pozorovat už 
včera. Snad právě kromě směru na Borovec – zde nám výhled stínila Musala. 

Stáli jsme na kopci, který byl nejvyšší na naší cestě Balkánem. Nejen, 
proto, že jsme si ho jako svůj nejvyšší naplánovali – vyšší tu ani není. Byli jsme na 
cestě právě tři týdny a ani jsme nevěděli, že jsme v její polovině. Dosažení 
nejvyššího bodu zrovna uprostřed výpravy byla shoda okolností, protože konec 
cesty nebyl nikterak pevně stanoven. (S tou polovinou je to tak skoro – 
prostředním dnem výletu byl totiž až den následující – dvacátý druhý, ale nechte 
básníkovi prostor pro mírnou nadsázku.) 

Z boudy se vyvalili tři kluci. Češi samozřejmě. Že snad jako zajdeme na 
čaj, ne, když už jsme sem vylezli. V boudě bylo kromě radisty a vařiče čaje v jedné 
osobě ještě něco Bulharů. K dispozici zde mají návštěvníci místnost o rozloze 
přibližně 11,85 m2 s jedním stolem, takže jsme se trochu mačkali. Sundali jsme 
mokré šusťákovky a do zmrzlých rukou sevřely hrnky s vařícím čajem. Nekupte to, 
za padesátník. 

Kluci vylezli od Borovce (jak jinak) a protože byl večer a nějak to 
neodhadli, na vrcholu přespali. Právě zde v této místnosti. Měla dřevěnou podlahu, 
tak proč ne, radistovi to bylo fuk. Chvíli jsme kecali a porovnávali mapy. Trochu 
jsem je vyděsil svojí poznámkou o tom, že tady nahoře je dobře, protože tu na 
rozdíl od úbočí tolik nefouká. Po jejich opatrném dotazu, jestli jako na těchto 
horách někde fouká ještě víc než tady, jsem pochopil, že nepatří zrovna mezi 
protřelé horaly. V jejich očích jsme mezi ně ovšem patřili my, zvláště když vyšlo 
najevo, že s Bárou opravdu nečekáme na zbytek svojí skupiny, protože lanové 
družstvo tvoříme právě sami dva a to včetně velení, zásobovací čety, nástěnkářů i 
tankistů. 

Občas někdo vyšel ven, ale vypadalo to, že brzy začne sněžit. Dali jsme 
ještě jeden hrnek a vysvětlili klukům, že pokud včera za celý den dokázali vylézt 
z Borovce sem na Musalu, při kterémžto náročném výkony ulezli asi 600 metrů, 
protože zbytek vyjeli lanovkou, nezdá se nám zrovna pravděpodobné, že by dnes 
došli na chatu Ribni ezera. Z Grančaru je to tam poctivých šest hodin, na Grančar 
odsud tak čtyři a nyní už je tři čtvrtě na jedenáct a jejich pracovní tempo skutečně 
neuráží – skoro všichni už byli oblečení a pozvolna balili karimatky poházené po 
podlaze. Pochod Rilou brali trochu lehkovážně. S tím zdánlivě kontrastovalo to, že 
se podivovali, že si to tu tak špacírujem s Bárou sami – možná jsme naopak 
připadali lehkovážní my jim. Neodradilo je ani to, že včera nikam nedošli a dneska 
je venku tak, jak je, jestli ještě vůbec nějak je. Zde si právě člověk uvědomuje 
půvaby okřídleného rčení klasika, že lepší špatné počasí, než žádné. 

Od radisty jsme dostali vrcholové razítko včetně polštářku s ingoustem a 
všech pět si nás pečjatku otisklo do pasů. Mělo to být alibi pro passáky, kteří by po 
nás případně vyžadovali vysvětlení, kde jsme pobývali. V Bulharsku má cizinec 
povinnost se hlásit na policii, což ještě nikdy nikdo neudělal, ale všichni o tom 
mluví (asi jako já teď) a nahánějí tak hrůzu všem nezkušeným, kteří se do této 
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divoké země vydávají poprvé. Ještě nikdo s tím neměl problémy. Já navíc 
disponoval jakousi kartičkou, na které to stálo dokonce anglicky, že se máme 
přihlásit. Tu jsem dostal u příležitosti překročení hranic s vozem, a při výjezdu 
jsem ji měl opět předložit, jako že jsem tady auto nepropil ani neukradl. Trojice prý 
navštívila několik policejních stanic, ale odevšad je vyhnali – s nějakým 
přihlašováním nechtěla mít zdejší policije nic společného. 

Kluci se zvedli a my vypadli s nimi. Nechali jsme se od nich vyfotit na 
oba přístroje – aspoň jsme nemuseli instalovat samospoušť. Když jsme se 
rozloučili a vydávali se na rozdílné strany kopce, radista to nějak nepřenesl přes 
srdce a ptal se, proč jsme se rozdělili. Vysvětlil jsem mu, že jsme se vlastně 
nerozdělili, protože jsme spolu nikdy nebyli. Nechápal to, argumentoval tím, že 
jsme přece všichni Češi. Ó jak je nezkušený – všichni jsou zde přece Češi a my 
jsme exotičtí jen tím, že postupujeme obráceným směrem. 

Klesání na sever bylo mnohem prudčí, než výstup jižní stranou. Kmitali 
jsme serpentinami vyhráblými v kamenitém terénu, který jsme okolo spíš tušili, 
než viděli. Začali jsme potkávat také první výletníky, kteří vystupovali většinou jen 
v teniskách případně pevnějších polobotkách. Hm. 

Od kluků jsme se dověděli, že lanovka premává. Nevede ale přímo na 
cestu z Musaly do Borovce, ale kousek vedle k chatě Jastrebec a musí se od jejího 
horního konce asi půl hodiny traverzovat k chatě Musala. To jsme zjistili později, 
kluci se dušovali, že do Borovce se dá sejít i přímo pod lanovkou, což sice možná 
pravda je, ale možná také ne – oni sami tam nešli. 

Po naklesání asi 400 metrů se jednolitost mraku začala narušovat a my se 
svlékali. Prudce se oteplilo. Taky co by člověk chtěl, jsme přece v červencovém 
Bulharsku. Výletníci houstli, většinou to byli Bulhaři. Ptali se, jak je to daleko 
k zaslonu (shelter) u Ledového jezera. Vždy jsem mrkl na hodinky, jak dlouho 
jsme od něj klesali, vynásobil to dvěma a udělal jim tak radost. Hovořil jsem 
většinou plynule bulharsky, jen mladší jedinci dokázali navázat konverzaci 
v angličtině. Ledové jezero leží v 2700, ale neviděli jsme ho, jen zaslon. Nebyl to 
úkryt pro dvacet lidí jako u Strašlivého jezera nebo na Kobylinu braništi, ale 
nejméně pro dvě stě. 

Výletníci na sebe ječeli a všelijak jinak mi lezli na nervy. Já vím, každý ať 
si chodí, kde chce, ale proč u toho musí dělat takový bordel? Mrak se konečně 
trochu roztrhal a mezi ohromnými šutry poházenými v nepřehledných karech jsme 
slezli k chatě Musala. Ta má popisnou výšku 2389 metrů a je celá nějaká ohořelá. 
Vedle ní je stavěno něco, co vypadá jako pětipatrové garáže pod obchodním 
domem v nákupní zóně nevkusného velkoměsta, jenže nad povrchem. Hotová je 
zatím jen železobetonová hrubá stavba bez střechy, oken i dveří a to už několik let. 
Bohužel peníze zde došly příliš pozdě, tato věc tu přetrvá hezkých pár století, než jí 
hory roznesou. 

Viděli jsme horní konec lanovky u chaty Jastrebec. Uvažovali jsme chvíli 
o použití tohoto dopravního prostředku, ale proti byla nejen vysoká cena, ale i stále 
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se lepšící počasí. Za chvíli jsme dokonce našli červenou značku, jak klesá hlavním 
údolím od chaty Musala dále dolů k Borovci. Mraky se rozlezly dokonce i nad 
samotnými štíty a spatřili jsme tak vrchol, na kterém jsme před hodinou stáli. 
Kdybychom tam vydrželi a dali ještě dva čaje, mohli jsme něco vidět, ale nahoře to 
vypadalo, že zimní počasí tam možná zůstane do října. 

Lanovku jsme tedy zavrhli a sestupovali kosodřevinou pěšky. Cestička se 
občas rozdělovala a značení bylo silně sporadické. Nevadilo to ovšem, protože 
jakýmsi samospádem jsme se opět vždy napojili na hlavní vydupaný chodníček a 
postupovali podél potoka. Po chvíli se údolí sevřelo a už nebylo kam uhnout. 
Přesně jak podle Murphyho zákonů byly turistické značky nejhustěji nasázené 
v místech, kde naprosto nemohlo být sporu o tom, kudy pokračovat. Cestičku jsme 
opět ztratili v čistém lese, kde zřejmě každý chodí jinudy. Stáli jsme na kraji po 
vrstevnici jdoucí vyjeté cesty a nevěděli, kudy po ní. Značka samozřejmě nikde. 
Vydali jsme se nalevo, což bylo pochopitelně špatně. 

Traktorem lze vyjet překvapivě vysoko, teprve po další půlhodině chůze 
po cestě jsem hlásil shora dosaženou výšku Sněžky. Měli jsme dost. Po čtyřech 
hodinách poměrně jednotvárného pochodu od chaty jsme se napojili pod lanovku a 
dorazili k silnici, která opět vedla po vrstevnici a opět nebylo jasné, na kterou stra-
nu se dát. Podle mapy jsme to ale trefili dobře. Tato cesta spojovala Borovec se 
silnicí odcházející ze Samokova na komplex Maljovica. Výhledově jsme se chtěli 
dostat právě tam, ale zašli jsme napřed na druhou stranu do vesnice, abychom se-
hnali něco, co nás odveze. Tedy vesnice – Borovec je vlastně jen lyžařské středis-
ko, nic jako vesnice tu není – jen penziony, kavárny a servisy lyží. Leží ve výšce 
přes 1300 metrů. Dnes jsme nejprve vystoupali 200 metrů na Musalu a pak slezli 
1600 metrů dolů. 

Minuli jsme spícího taxikáře, u nástupu na lanovku vyměnili peníze a bě-
hem půl hodiny se dozvěděli, že se odsud dostat nelze. Taxikář se mezitím probral 
a nezřetelně stanovil cenu na komplex Maljovica na třicet leva, což jsme odmítli. 
Tvrdil jsem, že je to dvacet pět kilometrů, on že čtyřicet. Tvářili jsme se sebejistě, i 
když asi musel vědět, že je naší jedinou spásou. Pak ovšem dorazil druhý taxikář, 
jak se později ukázalo, byl to jeho syn. Dohodli jsme se na dvacce a vydali se zpět 
trochu nahoru po silnici. Jel s námi jak s vejci a nějak nemohl stihnout, co to dělá-
me za podivný manévr. Bylo mu nepochopitlené, že chceme odvézt až nahoru na 
komplex Maljovica, protože jsme smrděli jak tchoři a věděl, že jsme slezli z hor. 
Nakonec jsme si rusky vysvětlili, že tam máme vlastní auto – jak tedy sám podotkl 
– možná. 

Napojili jsme se na silnici ze Samokova a pokračovali po známé cestě 
přes několik dalších vesnic. Ptal se, jestli máme v Čechách také tak rozbité cesty a 
musel jsem připustit, že takhle tedy ne. Ale měl pravdu, že drsné je to jen ve vesni-
cích, mezi nimi se jezdí dobře. Jel velmi pomalu, opatrně přejížděl všechny scho-
dy, díry i mrtvoly domácích zvířat a ptal se, jaké máme auto. Ladou jsme ho 
nadchli, než si koupil tohoto opla, či co, tak měl prý také ladu. 
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Vystoupali jsme opět do 1750 metrů a spokojeně konstatovali, že auto zde 
máme. Bylo to sem z Borovce 32 kilometrů – přesně na půl cesty mezi mým a ta-
xikářovým odhadem (blafováním). Bára sympatického řidiče vyplatila a já se vydal 
dorovnat parkovné. Děvčata v recepci mi ovšem vysvětlila, že chlap od parkoviště 
tu není a platit nic nemusím. Bylo okolo páté, což byl skvostný výsledek – skoro 
jsem nepředpokládal, že bychom se k autu dostali tak pohodlně a brzo. Tím, že vůz 
stál na asfaltu, jsme měli možnost zkontrolovat, že z něho za ty čtyři dny nic nevy-
teklo. 

Zašel jsem ještě do hotelu pro razítka do pasů, jako že jsme tu bydleli, a 
sjeli jsme několik kilometrů dolů do údolí. Tam Bára vyhlédla parádní místo u po-
toka. Akorát pod cedulí „zákaz vstupu do chráněné zóny“ jsme si postavili stan, 
vykoupali se (už v chráněné zóně) a dobře najedli. 

Přišel k nám pes, který vypadal hladově. Což o to, to je celkem obvyklá 
charakteristika jakéhokoli balkánského psa, ale tenhle byl navíc ještě smutný a roz-
tomilý, jak se vyjádřila moje spolucestovatelka. Je fakt, že se choval trochu ne-
standardně, vypadal, že nežebrá jen tak normálně jako veškerá fauna včetně ma-
lých dětí, ale že asi fakt už dodělává. Pomalu se přibližoval a při jakémkoli našem 
prudčím pohybu se lekl a uskočil. Bára štkala nad jeho osudem – prý ho jistě někdo 
vyhodil z auta. Přemýšlel jsem, do jakého vozu by se asi šakal vešel a jak se hází 
s takovou mrchou. Krmili jsme tedy ještě psa – chleba namáčený ve vývaru ze so-
jového masa podle mě dosud nežral. Já se zabýval tím, jestli nás do Turecka pustí 
s tak velikou šelmou, protože to, že jsme ji právě získali, bylo naprosto jasné. Ne-
chápu, proč nešel do vesnice, protože z údolí pod sebou jsme při usínání slyšeli 
mohutný řev jeho soudruhů v druhu. 

 
Středa 24. července, dvacátý druhý den. Teprve když jsme projeli Samo-

kovem a směřovali opět přes Klisuru na Dupnicu, přečetli jsme si, že „samokovi“ 
byly vodní hamry, kterých tu prý byla spousta a celé město vyváželo železo a tím 
bohatlo. Kdo by to byl řekl, zní to tak, ale já si myslel, že Samokov byl zas nějaký 
hrdina. Ale těch tu údajně žilo také dost, zkrátka i Samokov je národně-
buditelským středem Bulharska. No nic, ani jsme se v něm nezastavili. To jsme 
naopak udělali v Dupnici poté, co jsme již počtvrté projeli přes kopce pod Sapare-
vem a Sapareva baňou. V Dupnici není vůbec nic, ale brali jsme benzín a nakupo-
vali jsme tu. Na návsi stály stánky se zeleninou a také něco jako kombinovaná 
masna s mlékárnou s jogurtem rozpatlaným přímo po podlaze. Využili jsme služeb 
všech zmiňovaných zařízení. Nakoupili jsme také dobré vody a pečivo a něco 
z toho hned zkonzumovali. 

Pokračovali jsme dál na jih po silnici zbudované za peníze Evropské unie. 
Každou chvíli jsme míjeli ohromný billboard, kde se to všechno psalo: kolik to sto-
jí v eurech i leva, kdy se to postavilo a tak. Vždy jeden billboard bulharsky a jeden 
anglicky. Je fakt, že to byla na zdejší poměry naprosto nadstandardní cesta – široké 
odstavné pruhy, černý asfalt vonící novotou a na něm bílé čáry, kterýžto prvek zde 
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obyčejně schází. Jedná se o hlavní tah ze Sofie do Soluně a jelikož v Kulatě je 
vlastně jediný přechod mezi Bulharskem a Řeckem, je to trasa opravdu důležitá. 
Vede širokým údolím řeky Džerman resp. Struma, která nakonec také doteče do 
Egejského moře. 

Třicet kilometrů za Dupnicou jsme z evropské silnice odbočili a vydali se 
přes vesničku Rila znovu do hor. Rilský klášter byl ku všeobecnému překvapení 
značen už dole na hlavní, přestože to k němu je po malinké silničce dalších třicet 
kilometrů. Očekával jsem návaly turistů, dojeli jsme i nějaký řecký autobus, který 
nešlo předjet. Dali jsme ještě pauzu a poobědvali. Vystoupali jsme do 1150 metrů a 
zaparkovali přímo před bránou kláštera (aktuální informace v průvodci o tom, že 
sem osobní auta nesmí, je nepravdivá). Zde nás obrali o pár leva, ale naopak vstup 
do samotného manastiru už zpoplatněn není. 

Je na co se dívat – Rilký klášter je přesně ta památka, o které sice člověk 
slyšel tolik, že má pocit, že už tam ani nemusí jezdit, ale když to vidí na vlastní oči, 
stejně tomu tak trochu nevěří. Jedná se o ohromný komplex, který má ovšem kla-
sickou čtvercovou podobu uprostřed s kostelem. Jenže každé křídlo budovy je asi 
sto metrů dlouhé a pětipatrové. Vše je naprosto čistě opravené a namalované – 
z bílých stěn vystupují černé trámy, okolo zarovnaný trávníček. Vnitřní část je vy-
plněna schodišti a pavlačemi, po kterých je možné v jednotlivých patrech dvůr ob-
cházet téměř dokola a na kostel se tak podívat skutečně odkudkoli. Fotili jsme jak 
diví – učebnicové scenérie vznikají zejména při zarámování pohledu na kostel do 
oblouku pavlače, v pozadí s vrcholy pohoří. 

Klášter byl prý založen na konci 9. či začátku 10. století poustevníkem 
svatým Ivanem Rilským. Ve 14. století ho prý zničila lavina a byl obnoven na tro-
chu jiném místě, kde stojí dodnes – na soutoku Rilské řeky a Drušljavice. Tato říč-
ka stéká od Kobylina braniště a Rilská řeka zase od Rybích jezer. Ovšem samotná 
stavba byla ještě mnohokrát vypálena a dobyta a znovu stavěna a předělávána, tak-
že to není zase až tak staré. Ale je to parádní, tady bych klidně mnicha dělal. Turis-
tů zde bylo kupodivu málo, všichni jen tiše korzovali po vrzajících pavlačích a foti-
li. V jisté době byla stavba také opevněna, což jí sice nějak moc nepomohlo, ale 
zbyla zde jedna kamenná věž, která nyní stojí uvnitř areálu. 

Přestože kostel vypadá z horních pater obytných budov malý, když vejde-
te dovnitř, výška kupolí vás překvapí. Opět je zde tma a voní dlouhé žluté svíce, 
které si každý návštěvník koupí u vchodu a zapálí před vyřezávaným oltářem. 
Službu konající mnich je pak típá a shrnuje ze země hromady roztaveného vosku. 
V jednom křídle kostela je také hrob bulharského cara, u kterého je záhodno se po-
zastavit a zatvářit zkormouceně. Celý vnitřek je vyzdoben malbami oddělovanými 
červenými rámečky stejně, jako tomu bylo v bukovinských klášterech. Zde se tedy 
spíše jedná o portréty, než o komiksové série scének, ale na první pohled to vypadá 
stejně. Zvenku je kostel vyzdoben ornamenty a celý je červenobíle pruhovaný. Jen 
zespoda na klenbách kryjících ochoz a vstup do vlastní stavby jsou vyvedeny výje-
vy nejdůležitějších momentů církevních dějin. 
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Stále znova jsme vylézali po dalších a jiných schodištích, z nichž některé 
se spíše podobají žebříkům, a procházeli jednotlivými patry a opakovaně fotili již 
vyfocené. Zaujalo mě také ohromné prkno volně zavěšené na řetězech z jednoho 
balkónu – na vysvětlení, o co se jedná, jsme si však museli počkat do řeckých Me-
teor. Naprosto kulturně vyždímáni jsme nasedli do auta a dokonce jsem zapomněl 
zabouchnout dveře, na což mě upozornil až přihlížející policista. Vrátili jsme se do 
hlavního údolí na luxusní silnici a pokračovali po proudu Džermanu (Strumy). 

Po pětadvaceti kilometrech jsem projevil nějaký nadpřirozený navigační 
talent a napoprvé jsme trefili složitou mimoúrovňovou odbočku na Razlog. Cílem 
bylo vlastně objet Rilu. Chtěli jsme prostoupit mezi ní a Pirinem a dál pokračovat 
přes Rodopy nějak podle čuchu. To jsme si ale po chvíli rozmysleli, protože ježdě-
ní po necestách už jsme měli dost, v téhle zemi jsme si už také něco užili, a usoudi-
li jsme, že se zkusíme posunout dál k Turecku. 

Vystoupali jsme přes sedlo do Razlogu, který jsme projeli pětkrát, než se 
nám podařilo najít přibližnou cestu na Velingrad. Nikde zde nejsou žádné cedule a 
orientovat se opravdu musíte jen podle kopců, případně názvů vesnic, protože ty tu 
občas jsou. Tím ale jen zjistíte, že jste špatně. 

Nalezli jsme úzkorozchodnou železnici a navigovali se podle ní. Zde prá-
vě není možné ani pokračovat podle toho, která cesta je víc ošoupaná nebo rozbitá, 
protože už tu neplatí ani to, že po tlustších silnicích v mapě se víc jezdí, nebo že 
asfaltový začátek znamená, že to někam vede. Přeskakovali jsme úžasné díry a au-
tíčko jen předlo. Mapa označuje tuto silnici jako „scenic“ (Landschaftlich beson-
ders schöne Strecke), což má znamenat, že je na co se dívat. Na první pohled ptá-
kovská zelená linka vedená vedle samotné čáry označující silnici ovšem ve skuteč-
nosti umožňuje vybrat si trasu podle toho, jestli se chcete někam dostat, nebo pro-
jet krásnou krajinou. Tyto dva požadavky je vyloučeno plnit oba najednou, a zde to 
byl právě ten případ kochání se. 

Postupovali jsme hlemýždím tempem, ale odměnou nám byly průjezdy 
krásnými pohádkově upravenými pastvinami a muslimskými vesničkami. Děvčata 
zahalená v šátcích nám nabízela jakési plody ve skleničkách, kteroužto nabídku 
jsme ignorovali a vedli vášnivé spory o to, co to asi může být. Pracovní verze zní, 
že borůvky, maliny, lesní jahody, třešně nebo něco v tom smyslu, ale skoro to vy-
padalo, že zde lidé sbírají něco, co z Čech neznáme. Mladší děti se při spatření po-
tenciálních zákazníků vrhali na silnici a průjezd mnoha zatáčkami plně osazenými 
nezletilými prodavači se tak stal bojem o život. Jako jejich tedy. 

Kroutili jsme se po kopcích a trápil jsem Báru, ať nějak zjistí, kde jsme. 
Za Jakorudou jsme opustili železnici, což se sice podle mapy mělo stát, ale zároveň 
jsme tak ztratili i poslední vodítko, kudy dál. Bára pak vytvořila trochu kostrbatou 
teorii, že jedeme blbě, ale azimut byl celkem dobrý. Po hodině nejistoty jsme dora-
zili do Velingradu, což jsme chtěli, a byli jsme zachráněni. Báli jsme se totiž, že 
jsme možná sjeli příliš k severu a směřujeme k hlavní silnici ze Sofie na Plovdiv, 
což jsme ještě nechtěli. 
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Na nesmyslném místě, kde nebylo ani rozcestí, jsme objevili dokonce ně-
jaký ukazatel. Podle jezera Batak jsme dojeli do obce Batak, kde jsme se opět ztra-
tili. Nějaký dobrý muž nám sám od sebe poradil, kudy dál. Trochu jsme se zarazili, 
protože jsme mu vůbec neřekli, kam chceme, ale ukázalo se, že ze vsi jde vyjet jen 
jednou cestou. 

Aniž bychom o tom kdy slyšeli, z Bataku do Peštery vede silnice překrás-
ným kaňonem. Na prohlížení bylo času dost, protože jsme před sebe chytli nějaký 
pekáč, jenž nebylo možno předjet, takže jsme svorně pokračovali třicítkou a vy-
chutnávali si každou zákrutu říčky. Z hustého listnatého šťavnatého porostu vystu-
povaly sem tam světlé skály. Koukal jsem více pod sebe na vodu, než na cestu. 
Mysleli jsme si, že víme, kudy jedeme a měli jsme dobrou náladu. Tak tohle je také 
Bulharsko – něco mezi tropickým pralesem a šumavskými hvozdy. 

Za Pešterou jsme naopak chtěli k hlavnímu tahu ze Sofie, ale cedulky na 
Pazardžik né a né se objevit. Nakonec jsme našli malinké ukazatele přímo na Plo-
vid, které nás navedly na silnici, která byla v mapě zakreslena tou nejmenší linkou, 
ale byla v perfektním stavu a dokonce i široká v pohodě pro dvě auta. Ze Simitli, 
od hlavního tahu na Soluň, jsme do Plovdivu urazili přesně 200 kilometrů. Byla to 
šestihodinová dřina a pokračovat tímto stylem podélně přes Rodopy by bylo tak na 
dva dni. 

Bára navrhla navštívit večerní Plovdiv, když už jsme se v něm octli. Pří-
sahám, že jsem to neplánoval a sám jsem tomu pak nevěřil. Totiž, až budete někdy 
v Bulharsku, nevynechejte Plovdiv. Je to úžasné město. Když pominu vtip 
z průvodce, totiž že Římané městu říkali Trimontium, protože stojí na šesti pahor-
cích (né, jednou se píše, že na třech, jindy na šesti, k průvodci jsme již přistupovali 
tendenčně a dělali si z něj legraci), jedná se na první pohled o labyrint bulharského 
humusu. Je to krom jiného i druhé největší zdejší město. 

Probili jsme se pod jeden pahorek a vylezli na něj. Město leží 
v Hornothrácké nížině, což je nížina skutečně učebnicová – naprostá placka plná 
kukuřice. Z nějakého nepochopitelného důvodu trčí z prostředka této placky tři 
kamenná skaliska, která jsou několik desítek metrů vysoká, a na nichž od dávných 
dob město stojí. Průvodce píše, že díky tomy, že domy stály na kameni, odolávaly 
zemětřesení lépe, než ty, které stály na okolním písku, což po třech letech studia 
geofyziky mám tu čest prohlásit za nesmysl – je tomu právě naopak. 

Pahorek, na který jsme vystoupali za účelem nalezení centra, se ukázal být 
ten, na kterém stojí hodinová věž. To byla informace hodnotná jen v tom smyslu, 
že jsme poznali, že aspoň něco v průvodci je pravda. Pečlivě jsme pozorovali zá-
stavbu pod sebou a jeden ze dvou dalších kopečků vytipovali jako ten pravý cent-
rální. Seběhli jsme dolů a projeli autem k němu. Dokonce jsme trochu vystoupali 
příkrou dlážděnou uličkou. 

Dostali jsme se tak opravdu do Plovdivu 19. století. Něco jako Koprivšti-
ca – nádherně opravené hrázděné domy v pastelových barvách. Bylo po sedmé a 
slunce červeně osvětlovalo koruny stromů, které vrhaly mihotavé stíny na zdi a 
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schodiště mezi obchůdky a hospůdky. Dláždění se poznenáhlu proměňovalo ve 
schody a pak opět v ulici. Vystoupali jsme až nahoru a dlouho koukali do okolí. 
Vidět je tedy zejména nový Plovdiv, kde není o co stát, ale samotný fakt, že vidíte 
tak daleko, byl hodný pohledu. Dali jsme Frappé v jedné venkovní hospůdce a sešli 
druhou stranou zpět dolů k hnusné hlavní čtyřproudé ulici. Pahorek opravdu ční ze 
současné a socialistické zástavby jako ostrov, ale zachovalý a opečovávaný. Domy 
na sobě nesou cedule o svých slavných obyvatelích, převážně se jedná opět o ná-
rodní buditele. Musel jsem si připomenout neuchopitelný fenomén opravených a 
zanedbaných památek. Proč takto nevypadá Sibiu? Kde bere Plovdiv peníze na 
opravu své staré čtvrti? Patří všechny ty nádherné domy soukromníkům, kteří 
v této zemi s nepříliš vysokým životním standardem nemají na práci nic jiného, než 
opravovat a natírat fasády dvě stě let starých stavení, nebo zde mají nějaké osvíce-
né radní? Jistě, takto by to mělo vypadat, ale né vždy se to daří. Pozoruhodné, to 
nikdo neříkal, že Plovdiv je tak krásné město. 

Po kávě jsme usoudili, že máme hlad, a vydali se vozem zpět do čtvrti, 
kudy jsme přijeli, protože tam byla spousta hospůdek. Ještě pod kopečkem se sta-
rým městem jsme však narazili také na jednu a usedli pod slunečník před ní. Byla 
už dávno tma a neřešili jsme, kde budeme spát. Město nás trochu vyvedlo z míry a 
z průjezdu jím se stala několikahodinová zastávka. Zde jsme také poprvé konstato-
vali, že musíme parkovat auto za restaurace a nikoli před ně, protože kdyby ho 
vrchní viděl, nenalil by nám ani sodovku. Disponovali jsme suverénně nejzasraněj-
ším zemědělským strojem nejen v celké Thrácké nížině, nejen ve všech ostatních 
balkánských nižinách a pohořích, ale jistě v celé Evropě. Z blatníků nám 
odpadávaly několikakilogramové hrudky bláta, které už byly zralé, kapota byla 
pokryta souvislou vrstvou až po sklo, ve kterém byly průhledy odškrabané pouze 
stěrači. Nacpal jsem do sebe nějaký šašlik, Bára obligátně šopský salát. V deset 
hodin jsme se konečně vydali na cestu. Řídit jsem nemohl, neboť byla škoda neo-
chutnat místní pivo, které bylo nejen vcelku pitelné, ale hlavně v něm byla spousta 
alkoholu. Směřovali jsme přímo na Istanbul. Aniž bych to nějak výrazně vnímal, 
ujeli jsme ještě 90 kilometrů, než se mi podařilo první pilotku přesvědčit, že bych 
chtěl moc, ale opravdu moc spinkat. Minuli jsme Haskovo a za vesnicí Podkrepa 
jsme to zalomili nejprve na vedlejší silničku a z ní pak na polní cestu. Za příhod-
ným křovím jsme elegantně zaparkovali, přeházeli vnitřek vozu do spací úpravy a 
zalehli. Z vesnice jsme opět slyšeli psi, to je zde asi povinné. 

Dnes to byl svými 461 kilometry spíše nadstandardně přejezdový den, ale 
kromě nádherné krajiny a romantických vesniček (nebýt to muslimové, řekl bych 
ladovských) jsme stihli i Rilský klášter a velké překvapení cesty po Balkáně – Plo-
vdiv. 

 
Čtvrtek, 25. července, dvacátý třetí den. Horko a breberky nás probudily 

celkem brzo a padesát kilometrů do Svilengradu jsme urazili pohodlně pokračujíce 
po hlavní silnici. Okolo města to vypadalo už hodně neevropsky – všude humus, 
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rozbité cesty, odpadky, kšeftaři se vším a žádné navigační cedule. Za poslední leva 
jsme nabrali benzín, což netrvalo ani půl hodiny. V samotném nabírání problém 
nebyl, ale děvče si nás nějak oblíbilo a museli jsme probrat všechny strasti světa, 
jak se to ostatně při správném nakupování dělá. Moc aut jí tu asi nezastavuje. 
Předmětem hovoru byly zejména stojany s nápisy v češtině; ač jsme platili v leva, 
za počitadlem se skvělo „Kč“. 

Směřovali jsme na Kapitan Adreevo, což je označení přechodu do Turec-
ka. Bulhaři mrkli do pasů a následovala očekávaná otázka, kde jsme bydleli. Od-
pověděl jsem, že na komplexu Maljovica na Rile a usměvavá dáma mě ani nene-
chala najít v pase razítko, kterým jsem to hodlal doložit. Poděkovala a spokojila se 
s kartičkou týkající se auta, kterou jsme skutečně neztratili, jak se to na ní psalo. 
Takže až pojedete do Bulharska, na přihlašování se na policii kašlete, nikoho to 
nezajímá. 

Turecká strana byla o hodně záživnější. Nikdy jsem v této zemi nebyl a 
nevěděl jsem, co se dá od zdějších passáků a celníků čekat. Propustili nás dvěma 
závorami, než nějaký úředník po prostudování seznamu všech zemí světa usoudil, 
že jako Češi potřebujeme vízum. To nás nepřekvapilo, ale způsob jeho získání už 
trochu ano. Poslal nás k okénku s osobou, kterou vůbec nezajímalo odkud jsme a 
víza nám do pasů nalepila ještě než jsem stačil vylosovat řeč, kterou jsem chtěl o 
daný úkon požádat. Dvacet dolarů. Opět beze slova jsem do okénka vsunul dvacet 
euro a tvářil se, že je to v pořádku. Nebylo, prý dvacet jedna. To jedno euro navíc 
jsme pro změnu doplatili jedním dolarem, který vyzískala Bára na minulém hra-
ničním přechodu. 

Posunuli jsme se přes další řadu průjezdních budek, které se vyznačovaly 
tím, že v nich nikdo nebyl. Ovšem za nimi se tlačil chumel lidí, jejichž vozy byly 
nepřehledně poházené všude okolo. Zastavili jsme, protože dál se stejně fyzicky 
pokračovat nedalo, a šel jsem zjistit, co se tu asi tak činí. Bára seděla v autě a tváři-
la se, že tyto hranice se jí netýkají. Během půlhodinky jsem pochopil, že se zde ko-
ná opět jakýsi buzer ohledně vozu. Lidé se cpali u jednoho okénka, do kterého po-
dávali pasy, smotek bankovek a nějaké papíry. První dvě věci jsem uměl také, ty 
papíry nějak ne. Uchvátil jsem jakousi uniformovanou existenci, která mi vysvětli-
la, že mám zaplatit pět euro jako nějaký poplatek a bude to. 

Paráda – postupoval jsem jako ostatní. Vložil jsem do pasu desetieurovku, 
zelenou kartu a techničák a procpal se k okénku. Tam si to ode mě vzali a zařadili 
mě na neslosovatelné místo doprostřed hromady dalších padesáti takto vyhlížejí-
cích dokumentů. 

Času jsme měli evidentně dost a tak jsem patřil na lid. Tak takhle vypadají 
Turci, dvě ruce, dvě nohy, prostě normálka, žádná tykadýlka. Akorát jeden zrovna 
lezl Báře do auta, ale usoudil jsem, že si nějak poradí (oba). Žigulík se nepozoro-
vaně přesouval na stále výhodnější startovní pozici – z Bulharska přijížděla další 
auta a sem tam dokonce i nějaké odjelo do Turecka. Šlo ale o to, dostat se tak dale-
ko, aby jsme poté, co případně vyřídíme papíry, nemuseli čekat, až je vyřídí i 
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všichni ti, kteří stáli před námi. Oni ostatně přijeli dříve, ale pořadí zde nehraje 
žádnou roli – aspoň ne nějak jednoduše vysledovatelnou. Nevím, jestli za dobré 
umístětní v pelotonu mohla Bára nebo ten Turek u ní, ale než jsem se znova propa-
síroval k okýnku, žigul už stál v první řadě a jistě se mohl umístit na bodovaných 
pozicích. Směrem do nitra země půlměsíce už snad překážela jen jedna závora. 

Prohlížel jsem si bankovky v rukou spolučekajících a udiveně jsem kon-
statoval, že na nich je ještě o několik nul více, než jsem čekal. Bářina maminka 
nám SMSkou poslala kurs liry ke koruně, ale posléze se ukázalo, že byl o tři řády 
posunut. Na budkách okolo mě visely ceníky, ze kterých jsem jen pochopil, že se 
jedná o ceníky, protože vše bylo výhradně turecky. Cifry na cedulích se pohybova-
ly v řádech tisíců, ale lidé žmoulali v rukou bankovky o hodnotách se šesti a více 
nulami. Kurs jsem tedy nerozřešil, hodlal jsem to prověřit v nějaké směnárně. Na 
svých deset euro jsem dokonce neuvěřitelně dostal pět zpátky, do pasu nějaké ra-
zítko a parafu a k tomu ohromný papír, kde o našem voze stálo víc údajů, než vědí 
v Praze na dopravním inspektorátu. 

Věděl jsem, že to ale ještě není konec – během čekání jsem si totiž občas 
vybral nějakého člověka a pozoroval jeho těkání – stejně jako nás ve škole učili 
sledovat Brownův pohyb jedné vybrané částice. Od budky šel sice jedinec ke své-
mu autu, ale s ním tam přikvačil ještě nějaký oficír, pak spolu zase zašli k budce a 
pak teprve se mohlo odjet. Přistoupil jsem tedy k pokuřující uniformě a nablble se 
otázal, jestli jako teď mohu odjet. Napotřetí to vyšlo a cigareta zareagovala. Zavo-
lala na nějakou jinou osobu, ta se optala, jaké auto je moje, já jí to ukázal, ona si 
žigula prohlédla a pokývala hlavou. Do pasu jsem dostal jakousi parafu a s tou 
jsem měl jít zpět k budce. Za dalších dvacet minut se mi podařilo přesvědčit jiného 
pokuřujícího bankéře, aby si plivl na razítko a potvrdil parafu jeho otiskem. Tento 
otisk pak ještě potvrdil svojí parafou a gestem sultána mi pokynul k odchodu. Vy-
startovali jsme a u poslední závory jsme jako kontrolu splnění všech paraf a razítek 
dostali ještě jedno razítko, samozřejmě parafované, jinak by neplatilo. Vjezd do 
Turecka tak v mém pase spotřeboval celou stránku, i když samotné vízum je ma-
linkaté. Plachtu s údaji o voze jsme opět pečlivě uschovali, což se na ní nepochyb-
ně i psalo, ale tentokrát jsme tomu opravdu rozumět nemohli. 

Proč to zde funguje takto nesmyslně i přesto, že samotná celnice je posta-
vená na odbavování postupně se řadících aut u jedntolivých budek stejně jako 
platíte třeba mýta na dálnici a stejně jako vypadají i jiné celnice, to jsem 
nepochopil. Vypadalo to, jako by úředníkům nikdo neřekl, k čemu tam tu řadu 
budek mají a že se nemusí nutně vše odehrávat na jedné stoličce v chumlu po sobě 
šlapajících lidí. Prvním příjemným zjištěním bylo, že oproti předešlé zemi zde na silnicích 
mají ukazatele a naopak stejně jako minule se i zde jezdí vpravo. Patnáct kilometrů 
jsme urazili za vzájemného líčení si právě prožitého dobrodružství a ponořili jsme 
se do Edirne. Na celnici jsme ještě stihli navštívit turistickou informační kancelář, 
kde nás zásobili nejen nepoužitelnou mapou celé země, ale i obrázkovými průvodci 
v Englištině. Takže jsme hodlali začít hned tady v Edirne, když už to propagovali. 
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O Edirne jsem četl něco doma, ale s sebou jsme nic neměli a v původním itineráři 
jeho návštěva ani nějak výrazně nefigurovala. 

Gigantickou mešitu celkem nejde přehlédnout, zaparkovali jsme těsně 
před ní a nenechali se ošálit cenou za parkování – dohodli jsme se, že zaplatíme, až 
se vrátíme. Hlídač na nás sice chrlil i cenu jedno euro, ale hodlal jsem napřed zjis-
tit, co to ta turecká lira vlastně je. 

Selimiye mešita v Edirne byla první, kterou jsem kdy navštívil. Z Kosova 
jsem sice znal malinké mešitičky s jedním minaretíkem, které jsou tam na každém 
rohu, ale byly vždy zavřené. A tak až zde jsem poprvé zul boty a prošel se po čers-
tvě vyluxovaném koberci, jak jsem o tom slyšel vyprávět. Bylo to přivítání skuteč-
ně monumentální – klenba hlavního prostoru je 43 metrů vysoká a má 31 metrů 
v průměru, čtyři minarety ční přes 70 metrů vysoko (každý, nejedná se o součet 
výšek). A to nejsou ani 4 metry široké – když stojíte přímo pod nimi, máte nepří-
jemný pocit, že vám spadnou na hlavu. Nelezli jsme na ně, ale jsem přesvědčen, že 
to je přesně ten typ výšky, ze které bych měl závrať. Prostor, který zaujímá celá 
stavba, je údajně největší v architektonické historii, což je jistě pravda, protože to 
neznamená nic. Mešita je zevnitř celá pomalovaná ornamenty a působí krásným 
prosvětleným dojmem. Postavena byla v druhé polovině 16. století a stáří na ní ne-
ní vůbec znát, vše je pečlivě vyčištěné a nikde nic okopaného ani ošoupaného, vy-
padá to, jako by to dělníci opustili předevčírem. 

Člověk se na tu nádheru vydrží dívat dlouho. Už tady mě překvapilo, jak 
přirozeně mešita působí. Čekal jsem něco exotického. Což o to, samotná stavba 
exotická je, ale vyznívá stejně jako kterýkoli velký kostel. Možná působí trochu 
veseleji než gotická katedrála, ale základní princip, totiž že vcházející člověk 
vzhlédne vzhůru a pochopí, že zde je v domě božím, je stejný. Ve své omezenosti 
jsem si nějakým předsudkem zafixoval, že islám a křesťanství jsou nějaké dvě růz-
né záležitosti, ale není to tak. Jen to jinak vypadá. V Americe jeleni také vypadají 
jinak než v Evropě a přesto každý poznáme, že to jsou jeleni. My v Evropě také 
vypadáme jinak než většina lidí na Zemi, a přesto si o sobě myslíme, že jsme lidé. 
A stejně tak i náboženství se liší v přístupu a vnějších atributech, ale né v principu. 

Edirne je stotisícové město, kde by jistě bylo možné strávit prohlídkami 
mešit celý týden, ale my chtěli navštívit právě jen tuto, protože je jednak největší, 
jednak je to symbol a jednak jsme směřovali do Istanbulu a nehodlali jsme se tu 
zaseknout déle. Tak jsme byli povrchní, zkrátka otřesné. 

Prošli jsme přilehlý bazaar, a zjistili, že v Turecku neexistují směnárny. 
Navštívili jsme banku, kde naše žádost o výměnu 60 euro na dvacet minut zaměst-
nala čtyři úředníky. Zjevně naprosto nestandardní věc – kdo si kdy kupoval turecké 
liry? Dostali jsme jich 100.200.000 (sto miliónů dvě stě tisíc; pro ty, kterým jdou – 
stejně jako nám – z tolika nul oči šejdrem...). Pochopil jsem zádrhel s nulami – ce-
ny jsou uváděny bez posledních tří, protože to už je tak malinké, že se to psát ne-
musí. Koupili jsme limonády, kebab, pytel oříšků a zplatili parkoviště. Například 
na limonádě stálo 1.500, tedy vytáhnete jeden a půl milionu. Parkoviště stálo rovný 
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milion, což je o dost méně než jedno euro, protože to je za 1.670.000; dobře jsme 
udělali, že jsme se nenechali přesvědčit k platbě předem. 

Vydali jsme se na Istanbul. Nechtěli jsme jet po dálnici, protože jsme jed-
nak předpokládali, že se za ni platí, ale hlavně jsme se chtěli kochat Tureckem a né 
svodidly. Podél dálnice vede navíc příhodná stará silnice, takže nebylo co řešit. Po-
stupovali jsme mírně zvlněnou krajinou a občas projeli nějakým městečkem. Bylo 
to tu celé nějaké takové trochu vyprahlé a nevábné, neumím sice popsat nic kon-
krétního, co by mě odpuzovalo, ale okolí mě zrovna neuchvacovalo. Po sto padesá-
ti kilometrech jsme se přiblížili Marmarskému moři. Vjeli jsme do zástavby, která 
v kuse obepínala silnci následujících sto kilometrů až do centra Istanbulu. Nikdy 
jsem ničím takovým neprojížděl a ani toto nepůsobilo zrovna přívětivě. 

Před městem jsme vzali benzín, což byla historka hodná zaznamenání. Na 
reklamní ceduli psali, že berou kartu Maestro, což po delší debatě připustili i pum-
paři, ale chtěli ji vyzkoušet, jako jestli jsou na ní peníze. Že jako napřed vytáhneme 
padesát milionů a když to půjde, můžem si načerpat. Naštval jsem se na ně a chvíli 
jsme se hádali: já chtěl napřed načerpat a pak platit. Zkoušeli na mě kdeco – půjčil 
jsem jim kartu, ať jako zkusí, jestli funguje a oni ať prý jim řeknu PIN, což jsem 
nehodlal. Nakonec jsme se nějak dohodli a natočil jsem tam za 61 milionů a nějaké 
drobné. Pumpař vzal kartu, naťukal něco do strojku a chtěl po Báře PIN. Ovšem na 
strojku už zase nebylo vidět, jakou cenu do něj naťukal – se stojanem, který cenu 
načetl, to nijak elektronicky spojeno nebylo. Operaci s kartou jsme opakovali ještě 
dvakrát, než se nám podařilo přesvědčit pupmaře, že chceme vidět, jakou cenu tam 
ťuká, a teprve potom tam sami zadáme PIN. Aby se při jeho vyťukávání díval ji-
nam než Báře pod ruku, to už jsme nezvládli, ale později po návratu jsme se pře-
svědčili, že nás skutečně moc neošidil. Ovšem prostota, s jakou se o to snažil, byla 
zarážející. Jen to trochu zaokrouhlil na 62 milionů. 

Řítili jsme se pětiproudou silnicí rychlostí přes sto kilometrů za hodinu 
nárazník na nárazníku v koloně aut. Bára občas kvičela, mě se to celkem líbilo. 
Jezdí se tu slušně, i když na naše poměry trochu neobvykle. Důležité je nedávat 
blinkr, tím okolí zmatete. Levou rukou držíte volant a pravá kmitá mezi řadicí pá-
kou a klaksonem, který je naopak pro pohyb ve městě nezbytný. Turci ovšem ne-
troubí tak zuřivě, jako občas naši řidiči, jen tak si přitútávají, aby o sobě dali vědět. 
Nezlobí se na sebe, neposunkují vulgárními gesty, nenadávají, prostě jen tútnou a 
vrhnou se do nějaké operace. Paráda. Zastaví-li kolona na semaforu, což za odpo-
lední špičky většinou udělá, po rozsvícení zelené se všichni rozjednou naráz, takže 
všechno rychle odsejpá. Ale tútají pořád a všichni. 

Před pátou odpolední jsme se vnořili do samotného Istanbulu a Bára mě 
navedla velmi blízko centra. Na prakovišti už nikdo nebyl, takže pro tento večer 
jsme tu stáli zadarmo. Namířili jsme si to přímo k hlavním památkám, ale za prv-
ním rohem nás dav vcucl do Velkého bazaaru, kterým jsme tak neplánovaně prošli. 
Ihned jsme se rozhodli, že sem se jistě ještě vrátíme a prostudujeme podivuhodnou 
stavbu i její obchůdky podrobně. 
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Pokračovali jsme na hippodrom a přes něj do Modré mešity. Ta je na prv-
ní pohled stejně ohromná jako ta v Edirne, ale má šest minaretů. Sultán Ahmed I. 
zadal stavbu architektu Mehmedu Agovi, který stavbu dokočil v roce 1616. Stavi-
tel chtěl prý postavit větší chrám, než je nedaleko stojící Hagia Sofia, ale nepoved-
lo se. Šest minaretů má prý proto, že sultán chtěl mít minarety za zlata (altin), ale 
Mehmed mu rozuměl alti (šest). Tolik legenda. Kupole se opět zvedá 43 metrů nad 
podlahu, ale v  průměru má „jen“ 23 metrů. Podpírána je čtyřmi sloupy, které mají 
v průměru pět metrů a působí naprosto nelidsky a kolosálně. Z kupole visí na 
spoustě šňůrek osvětlení v podobě mnoha malinkých lampiček zavěšených těsně 
nad hlavami přítomných – zbytek objemu je osvětlován přirozeným světlem okny. 
Stejně jako v Edirne si i zde Bára zahalila hlavu šátkem. Naboso a v dlouhé modré 
sukni jí to moc slušelo, čímž opravdu nechci nic naznačovat – prostě jen slušelo. 

Teprve po opuštění Modré mešity jsme se trochu probrali z omráčení měs-
tem. Korsovali jsme uličkami a začínali si uvědomovat, kde to jsme. První pozoru-
hodný výsledek byl už ten, že jsme sem skutečně dojeli, a to navíc tak, jak to bylo 
vymyšlené. Natočeno jsme měli 4700 kilometrů a auto nejevilo žádné známky po-
ruchovosti. Pomalu mi docházelo, že jsme se opravdu ocitli v trochu jiném světě. 
Začalo to už šílenou jízdou sto kilometrů městem – pořád jen domy a obchody a 
zase domy, semafory a to stále dokola – hustota zalidnění je tu asi vysoká. 

Základní dojem, který jsem měl při procházce centrem, se dal vystihnou 
snadno: San Francisco. Nové budovy se mísí se starými omšelými, odevšud vidíte 
moře, každý člověk je jiný, má jinou barvu, jiný účes, všichni něco nakupují, nebo 
se válejí na trávníku či v prachu ulice, mazlí se, krmí holuby, cpou se hot-dogem, 
všude na vás blikají reklamy. Takhle to přesně vypadalo i ve Friscu. Nejsem něja-
kým přívržencem měst jako takových a psal jsem už o tom, že nevím, co táhne lidi 
k tomu, aby jezdili na čtrnáct dní Paříže jen kvůli Paříži, ale okamžitě jsem poznal, 
že Istanbul se stejně jako San Francisco těmto zjednodušujícím charakteristikám 
vymyká. Ani ve Friscu ani v Istanbulu by mě asi nebavilo trávit týdny, ale na první 
pohled je to user friendly město, kde se cítíte příjemně. 

Rozhodli jsme se, že dnešní večer jen tak volně propaříme a že zítra se ně-
jak trochu pověnujeme kultuře. To jsme narušili už tím, že jsme navštívili Modrou 
mešitu, jenže v Istanbulu od sebe návštěvu památek a korso městem neoddělíte – 
když narazíte na Modrou mešitu, zkrátka do ní vlezete, protože proč ne. Pročítali 
jsme průvodce staženého z internetu i toho, co jsme obdrželi na hranicích. Utvářeli 
jsme si obrázek o tom, co kde je, jaké jsou rozměry města, a pochopili jsme, že 
hodláme-li tu pobýt dnešní večer a celý zítřek, bude nám stačit samotné historické 
centrum a jeho nejbližší okolí. Město se táhne desítky kilometrů na všechny strany 
a je naprosto neuchopitelné. Průvodce nás lákal do vzdálenějších čtvrtí, kde prý za-
jisté nesmíme vynechat ulici plnou kaváren, pak jinou plnou rybích restaurací, ně-
jakou zábavní čtvrť apod, ale to se opravdu nedá stihnout. Navíc – nejsme tu proto, 
abychom Istanbul prozkoumali, ale abychom si ho trochu užili a udělali si předsta-
vu, co je to zač. 
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Sešli jsme k moři a vydali se podél Bosporu na sever. Překvapilo mě, jak 
je průliv úzký – na druhou stranu bylo v pohodě vidět – i to je stejné jako ve Fris-
cu, jen zde namají Alcatraz (on tady jistě někde bude, jen jsme ho nenašli). Hro-
mady lidí zde chytaly ryby a koupali se u nasypaných kamenů chránících pobřežní 
komunikaci. Ušli jsme asi dva kilometry a zahnuli do zátoky Zlatý roh. Zde jsme 
způsobili menší incident s jakousi ozbrojenou vojenskou stráží, která nás odmítla 
vpustit branou zpět nahoru do města s tím, že zde vstupujeme do objektu jen pro 
vojáky. Na můj dotaz, jestli všechny ty děti, která tam prošly před námi, jsou vo-
jenské osoby, se mi dostalo ujištění, že samozřejmě ano. Na to nebyl protiargument 
a pokračovali jsme tak dál podél moře. Soustava paláců totiž svými hradbami obe-
píná stovky metrů pobřeží, takže probít se někudy zpět opravdu není snadné. Chvíli 
jsme pozorovali trajekt naloďující hromadu aut a převážející je na asijskou stranu. 
V dálce jsme viděli přes Bospor ohromný most a odhadovali jsme, jestli je levnější 
přejet průliv lodí nebo právě přes most. 

Cestou zpět k autu jsme dali čaj v jedné z mnoha pouličních čajoven. 
Všude nás lákali číšníci. Postávají před vchodem do svých podniků, a když si vás 
vyhlédnou za obět, vystartují po vás, drží vám pod nosem jídelní lístek a lákají vás 
k sobě. Podobně jako v Nesebaru, ale v mnohem větší míře a s větším randálem. 
Ale nedotknou se vás a po chvíli toho sami nechají. Zprvu nás udivovalo, že ihned 
poznají, že jsme Češi, ale poté, co nás několik číšníků česky dokonce pozdravilo a 
popřálo šťastnou cestu, jsme se už nedivili ničemu. Zkrátka přijedete do Istanbulu 
a Turci na vás mluví česky, to dá rozum, jde přece o kšeft. 

Bylo už po desáté, když jsme vyparkovali a rozhodli se dát večerní pro-
jížďku podél Bosporu. Vyrazil jsem naslepo do uliček svažujících se k vodě, ale 
dlouho jsme se z nich nemohli vymotat. Ovšem naprosto překvapeni jsme byli 
čtvrtí, kterou jsme bloudili. Byla zde naprostá tma, nesvítilo jediné okno ani jedni-
ná lampa, všechno zatažené těžkými kovovými roletami. Dal bych ruku za to, že 
před hodinou jsme tudy procházeli a všecho tu žilo, otevřené čajovny a restarurace 
a teď – mrtvo. Po ulici se válely hromady odpadků a mezi nimi se proplétaly 
smečky koček a psů. Světla auta vybírala z ponurých scenérií náhodné výřezy a 
klouzala po naprosto liduprázdných ulicích. Scény jak vystřižené z hororového 
filmu. Křižovali jsme jednosměrkami, prudkými silničkami nahoru a dolů (jako 
v San Franciscu, už jsem se zmiňoval...?) a po chvíli se nám podařilo vyjet ven na 
pobřežní silnici. Nevěřili jsme vlastním očím a ještě dlouho kroutili krky. 

Urazili jsme patnáct kilometrů směrem na jih a asi hodinu hledali kemp 
Atakoy, který nám doporučili v jedné cestovce v centru. Cedulky se stejnojmennou 
čtvrtí tu sice byly, ale po chvíli jejich sledování jsme je vždy ztratili. Ve tmě a ne-
známém terénu se nám podařilo dokonale se zmást a neměli jsme představu, kde se 
nalézáme ani odkud jsme přijeli. Neustále jsme se někoho ptali, ale nepomáhalo to. 
Když jsme se počtvrté vrátili na stejnou křižovatku a konečně jsem se odhodlal 
k přestupku a projel jakýsi zákaz odbočení, dostali jsme se skutečně ke kempu. 
V recepci nikdo nebyl, ale hlídač nás jen požádal o jeden pas s tím, že zaplatíme zí-
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tra. Cena byla vysoká, ale nijak šokující a navíc – zkuste bydlet za deset euro na 
osobu skoro v centru Istanbulu. 

Postavili jsme stan a zašli na pivo a rakiju. Restaurace přímo u moře byla 
zařízena na hodování u opékaného masa a náš požadavek číšníky stále vyváděl 
z míry – neustále nám nosili talíře a náčiní na konzumaci půlky vepře, ale rakije a 
piva jsme se dočkali až po půl hodině. Poseděli jsme, poklábosili, pár metrů od nás 
šplouchaly vlny moře, občas se Bosporem prohnala nějaká veleloď a měli jsme po-
cit, že nám patří svět. 

Pak jsme ještě sehráli scénu při placení, protože nám kromě obsluhy a 
flašky vody, kterou jsme sice pili, ale neobjednali a tudíž to byla pozornost podni-
ku, naúčtovali i dvojitou rakiji, kterou jsme také nechtěli. Pohádal jsme se postup-
ně se všemi jedenácti číšníky a nechal si zavolat vedoucího. S tím jsem cenu 
usmlouval na polovinu původně požadované sumy, kterážto polovina právě seděla 
s tím, co jsme skutečně objednali. 

Osprchovali jsme se a při usínání debatovali o tom, jestli nás Turci oprav-
du chtějí natáhnout, nebo jestli konají podle svého nejlepšího svědomí a naše mě-
řítka, jako že benzín zaplatím až po načerpání a chci dokonce vědět, kolik jsem 
platil, případně že v hospodě budeme platit jen to, co jsme objednali, jim nic neří-
kají, protože to zde zkrátka funguje jinak. Diskuse neměla žádný závěr, mít ho ani 
nemohla, ale nevadilo to. V Istanbulu se mi líbilo. 

 
Pátek 26. července, dvacátý čtvrtý den. Dáma v recepci nám nezapočetla 

stan, na což jsme jí zbytečně neupozorňovali a 16 jednotek zaplatili desetieurov-
kou, pětieurovkou a jednodolarovkou. Takže jen osm na osobu, paráda. Okolo de-
váté už jsme se vrhali do dopravní špičky Istanbulského předměstí a směřovali na 
stejné místo jako včera. Opět jsem si pochvaloval zběsilou jízdu městem, Bára ne-
chtěla řídit ani za nic a Turky prohlašovala za magory a sebevrahy. Je fakt, že půl-
hodinka do centra mě dala celkem zabrat – člověk se musí neustále soustředit a 
vnímat dění všude okolo sebe, nestačí jen vepředu. Nejezdí se v pruzích, i když 
namalované tu jsou. Ve špičce se celkem efektivně do tří nalajnovaných drah na-
cpe pět proudů automobilů, které neustále přejíždějí zleva doprava, ale vše plyne 
v rychlém tempu a bez zádrhelů. Za celou cestu městem jsme neviděli jediné na-
bourané auto. Zkrátka to nějak umí, povinně bych nechal každého skládat řidičák 
tady. Dopravní situaci v Praze by víc než všechny okruhy, tunely a mosty bez ná-
jezdů pomohlo, kdyby se v ní jezdilo jako v Istanbulu. 

Hlídač parkoviště nás obral o skutečně velmi nekřesťanskou sumu, řekl 
bych, že i neislámskou, a s vážnou tváří nám nabídl, abychom si klíčky od vozu 
pověsili na hřebíček v jeho budce. Nerozuměl asi dobře našemu hlasitému smíchu, 
my zase nepochopili, do kolika hodin jsme si to zaplatili, ale asi do šesti a pak už je 
to zadarmo. Vyrazili jsme přes areál Istanbulské univerzity, kam vás ozbrojená 
ochranka pustí po zběžné osobní prohlídce. 
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Jako první památku jsme vybrali Sulejmanovu mešitu, která je skoro stej-
ně obludná jako ta v Edirne a jako Modrá. Zuli jsme si botky, nacpali je do igelitek 
k tomu zde přichystaných a courali se po měkkoučkém koberci. Výška kupole 47 
metrů, průměr 27,5, nuda. Super vymalováno ornamenty, opět klasické osvětlení 
těsně nad našimi hlavami, neuvěřitelná sbírka návštěvníků z celého světa, dva lu-
xující zřízenci a pohoda. Postaveno roku 1557 Sulejmanem Velkým, který je po-
hřben na přiléhajícím prostranství za vlastní stavbou. Říkat tomu hřbitov se mi ne-
hodí – je to takový parčík s altánky vyhrazenými jak Sulejmanovi, tak jeho man-
želce (nějaké významnější asi) a pak následně i celým rodinám. Do hrobek můžete 
vejít, je zde také koberec, takže bosi. Před sebou spatříte ohromné rakve potažené 
zeleným plátnem se zlatými arabskými nápisy. Dobrý způsob pohřbívání, celé je to 
vlastně vyzdobeno jak přepychová ložnice. K mešitě opět přiléhá komplex dalších 
budov, fontány a umývárny, které musíte navštívit před tím, než se jdete pomodlit. 
Pak další nádvoří a všemu dominují čtyři minarety. 

Prosoukali jsme se uličkami přecpanými obchodníky a jejich zbožím, pa-
sážemi s tlumeným osvětlením s voňavým kořením, okolo domů neurčitelného stá-
ří a podél trmavaje, co vypadá jako naše metro opět k prostranství před Modrou 
mešitou. Požil jsem nějaký ten kebab, Bára trochu sladkých dortíků a koláčů a roz-
hodli jsme se navštívit chrám Hagia Sofia, kterému se také říká Aya Sofia. 

Zvenku není moc o co stát – celé je to nějaké oprýskané a takové poslepo-
vané jak vlaštovčí hnízdo – samé věžíčky, komíny, okna, terasy, podpěrné zdi, mi-
naret, kupole, zkrátka stavba sama o sobě působí dojmem neuspořádaného 
chuchvalce, na jejích měděných zašlých střechách se povalují zbytky lešení a ko-
lečka s hromádkami suti, která už nestihl nikdo dovézt na místo určení. Voda pro-
sakuje okapy a na zbytcích štuku maluje pozoruhodné krápníkové útvary rozpouš-
tějíc někde zřejmě méně odolné části zdiva. Trochu to nekoresponduje s barevnými 
fotkami v publikaci věnované výhradně tomuto chrámu a psané německy, kterou 
jsme si přivezli z domova a ve které jsme si ukazovali. Pohledy v ní jsou asi 
z vrtulníku a celý komplex tak smysl dává – problém je v tom, že se jedná o tak 
rozsáhlou stavbu, že ze země nikdy její uspořádání nepochopíte. Ovšem jak člověk 
přichází na to, s čím má vlastně tu čest, vysvětlují se i některé zdánlivě podivné 
úkazy. 

Vystáli jsme čtvrthodinovou frontu, která se u kasy tvořila i včera a 
úspěšně zakoupili studentské vstupenky. ISIC karty tu vcelku uznávají a místo kru-
tých 15 milionů (9 euro) jsme tak za prohlídku dali milionů jen 5. Ovšem za stej-
nou cenu si můžete ještě přikoupit další zvláštní propustku na horní galerie chrá-
mu, na což jsme kašlali. Okolosedící domorodci nám nabídli provedení stavbou 
v rozličných jazycích, což jsme též s povděkem odmítli a vydali se do jejího nitra 
ozbrojeni anglickým textem přivezeným z domova. 

Hagia Sophia byla původně postavena v roce 360 jako byzantský chrám 
císařem Konstantinem. Vyhořela již roku 404 a následně byl na tomtéž místě po-
staven další kostel, který také vyhořel. Císař Justinián I. pak v roce 537 dokončil 
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stavbu posledního chrámu, který zde stojí dodnes. Už samotný fakt, že se dílo do-
chovalo skoro patnáct století, přebíjí jakékoli komentáře o jeho vzhledu, konstrukci 
či dokonce smyslu. Kostel sloužil jako základní církevní stánek Východní říše, ko-
naly se tady všechny korunovace a podobné státní a církevní ceremoniály. V roce 
1453 se však Konstantinopole zmocnili Turci a Mehmed Dobyvatel nařídil promě-
nit křesťanský chrám v mešitu. Počínal si z dnešního pohledu uvážlivě – ke kom-
plexu přistavěl čtyři vysoké minarety, interiér nově omítl a nechal vyzdobit podle 
svého gusta. Protože muslimové neradi obrázky, jednalo se pouze o ornamenty. 
Také posunul oltář, kterému přestal říkat oltář, a nasměroval ho správným směrem. 

Tak se stalo, že zde vlastně stojí svatyně, která je jak křesťanů (resp. byla 
jejich 900 let), tak muslimů (skoro 500 let). Moudrý Mustafa Kemal Atatürk roz-
hodl šalamounsky: aby se lidé už nehádali, nařídil ukončení všech náboženských 
obřadů a vůbec jakýchkoli jiných podujatií v Ayasofyi a politicky korektně ji pro-
hlásil za muzeum. V roce 1929 se tak začalo s odstraňováním omítky Mehmeda 
Dobyvatele a světe div se, pod ní se objevily byzantské mozaiky, které se v per-
fektním stavu dochovaly právě jen proto, že posledních 500 let byly nahozeny no-
vým štukem, který je ochránil před nepřízní času i osudu. Proto si na prohlídku ku-
pujete vstupenky, jdete přece do muzea a do žádného kostela ani mešity. Muzeum 
nespočívá ovšem v ničem jiném, než právě ve vlastní stavbě – uvnitř jsou samo-
zřejmě vysvětlující tabule s nákresy původních kostelů, plány stavby, s ofocenými 
detaily fresek a mozaik a kdečeho dalšího, ale je to zkrátka Hagia Sophia Museum. 
(Nedivte se, že název píšu pokaždé jinak – snažím se vyčerpat všechny možnosti, 
na které lze narazit, ale asi se mi to stejně nepodaří, protože tolikrát zde jméno 
chrámu opakovat nemůžu.) Z dálky to samozřejmě vypadá pro našince jako mešita, 
protože dominantní je gigantická kupole obklopená minarety, zevnitř naopak jako 
katedrála, protože na vás pohlížejí svatí z fresek a na zemi není koberec. 

Takže pár čísel – od podlahy ke stropu kupole je to 56 metrů. Nikdy jsem 
nic takového neviděl – je to prostor, kam byste schovali Petřínskou rozhlednu. Pro-
stě by se vešla dovnitř, neumím popsat, jak moc je to vysoké. Průměr kupole, poté 
co se sejdou zdi různých lodí a galerií zakončené ohromným věncem, je 31 metrů 
ve směru západo-východním a 33 metrů v severozápadno-jihovýchodním. To jsou 
tři autobusy za sebou. (Je to taková brambora, trochu se to vlní.) Stěny hrají vše-
možnými barvami mozaik, fresek a omítek. 

Zážitek byl trochu zkažen jednak tím, že čtvrtinu prostoru vyplňovalo le-
šení, u kterého jsem se několikrát marně snažil spočítat patra, a pak také bolestí 
v mém břiše – ke slovu asi přišly všechny ty nádherné poživatiny, které jsem snídal 
a svačil a to několikrát dokola. Chvíli jsme pobíhali od tabulí s barevnými obrázky 
v jedné z postraních lodí a snažili se podle nich identifikovat obří mozaiky desítky 
metrů nad sebou a pak jsem jen půl hodiny seděl a koukal. Bára teda pobíhala po-
řád, té špatně nebylo, což je nespravedlivé, protože ač nejí kabab, zbaštila zase 
množství oříšků, což je jistě ještě břichobolnější. 
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Občas jsem se posunul na jiné stanoviště – lze zde procházet dveřmi, kte-
rými by projeli tři kamiony zároveň a to nad sebou. Usedl jsem do nové pozice, 
uklidňoval bolest v útrobách a kochal se dalšími výjevy. Nakonec je jedno, která 
mozaika je kdo. Vesměs jsou z 9. století, což je tak dávno, že tomu stejně nevěříte 
a navíc v historii nejsme honění, takže jména různých císařů nám zase až tak moc 
neřeknou. Ještě tak kdejaké panenky Marie a Ježíšci, maximálně archanděl Gab-
riel. No ale síla. Všichni to viděli, všichni tam byli, všichni o tom vyprávějí, ale 
když to vidíte sami, je to tak. Jako Grand Canyon. I u Ayasofya se jistě ušklíbáte, 
když vám vyprávím, jak je to veliké, ale jeďte se na to podívat. 

Vylezli jsme ven a usoudil jsem, že můj stav spraví láhev Spriteu. Bára 
doporučila koupit Coca-colu, což jsem udělal, ale nic moc. Protloukali jsme se 
chvíli ulicemi a vymýšleli, co si přivezeme jako suvenýr. Spekulovali jsme o koupi 
koberce, ale přišlo nám to trochu praštěné. 

Sedli jsme v jedné restauraci a dali čaj, který po nás ovšem nechtěli zapla-
tit. Když vyšlo najevo, že opravdu nechceme nic dalšího, pozvali nás k sobě na ve-
čeři s tím, že čaj teď v poledne byla pozornost podniku. Paráda, ušetřili jsme dva 
miliony a rozhodli se, že pokud někam na večeři půjdem, bude to skutečně sem. 

Dalším podnikem byla návštěva archeologického muzea v části paláce 
Topkapi. Popisky jsou v angličtině a k vidění je tu všechno. Rozsáhlé sbírky před-
mětů kdejakých smyšlených civilizací jako jsou Sumeři, Babylóňané, Asyřané, 
Chetité a pod, pak všichni Řeci a Římani, Byzanc, Turci, zkrátka vystavili tu vše, 
na co přišli, takže prohlédnout se to nedá. Poposedával jsem různě po lavičkách a 
židlích, protože při procházení nekonečnými místnostmi mě stále bolelo břicho. 
Z celého muzea mě nejvíc nadchla naprosto začerněná místnost s nasvícenými bí-
lými sarkofágy, před kterými byly opět příhodně umístěné lavičky. Spolu s námi si 
sbírky prohlížela i banda Poláků, které jsem fotil jak lezou po čtyřech před reliéfy 
nějakých lvů, do jejichž vzezření se hraví sousedé stylizovali. Sbírka římských 
soch je mnohem větší než ta v Constanţe, zajímalo by mě, kde to všechno vzali – 
v Rumunsku vystavují akorát to, co našli přímo tam, ale tohle je jistě pobrané ze 
všech koutů světa. 

Znaveni kulturou a dějepisem jsme usedli do čajovny pod širým nebem. 
Tedy vlastně ulehli. Na prostorných gaučích a postelích potažených hrubou látkou 
s příjemnými polštáři a barevnými přehozy se člověk uvelebí tak, že ani ten čaj 
nemůže vypít, protože by se jím polil. Číšník nás ubezpečil, že si skutečně můžeme 
zout boty, posadit se, natáhnout se; narovnal nám pod hlavy polštáře s tím, že po-
kud bychom usnuli, nic se neděje, nikdo nás rušit nebude. Na pohovce vedle nás to 
ostatně dávala najevo dáma z nedefinované země – ruce jí bezvládně visely na 
zem, nedopitý šálek na stolku, jedna noha v botě, druhá na kanapi. Obdrželi jsme 
nizounký dřevěný stoleček určený k podávání nápojů přímo na rozložité posteli a 
dali si nějaký koktejl, čaj, coca-colu a ještě cosi. Babka za námi smolila placky, 
které vzdáleně připomínaly pizzu, ale dělala to s marmeládou. Nebýt mi špatně, ur-
čitě bych si dal. Prošli jsme opět průvodce, probrali nashromážděné dojmy, nechali 
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se vyfotit, jaká je to v Istanbulu dřina, a psychicky se připravovali na návštěvu 
Velkého bazaaru. 

Vnořili jsme se do něho naslepo. Průvodce uvádí, že i když to na první 
pohled vypadá chaoticky, je v tom jakýsi řád, ale na ten lze přijít tak po pěti letech, 
odhaduji. Hlavní ulice bazaaru je plná šperků a zlata, nic pro nás. Odchýlili jsme se 
někam do strany a brzo jsme naprosto ztratili orientaci. Velký bazaar v sobě skrývá 
4.400 obchůdků, 17 hospůdek, desítky kaváren a čajáren, má 64 ulic, pracuje tu 
25.000 lidí a vlézt do něhu můžete 22 branami. Jedná se o bludiště zastřešeného 
loubí, které sice sestává z navzájem skoro kolmých (vivat deskriptivní geometrie) 
průchodů, ovšem klenby se různě prohýbají, občas je to trochu nahoru a jinde zase 
do zatáčky. V každém oblouku sídlí jeden krámek, z něhož zboží vyhřezá ven, tak-
že užšími uličkami lze sotva projít. 

Bára nějak obdivuhodně konstruktivně rozhodla, pro které členy svého 
příbuzenstva a další přátele přiveze jaký dárek a systematicky zadaný plán plnila. 
Já toho schopen nebyl, tak jsem nekupoval, jen koukal. Motali jsme se dokola, pak 
Bára potřebovala čůrat, což je zde trochu problém. Prodrali jsme se uličkou 
s koženými bundami, následně s kořením a čaji, pak následovaly opět šperky, hr-
níčky mističky a tácy, vodnice, masky, nádobí, obrazy, trička, skleněná Alláhova 
oka, oříšky, čaje a zase oblečení, polštáře, koberce, kabelky, kufry, starý nábytek, 
nože a zase šperky. 

V krčmě s nějakými lektvary si mě vzal mladý obchodník stranou a dopo-
ručoval mi zelený koktejl, který prý zaručeně zvedá potenci. Hovořili jsme anglic-
ky za použití těch nemála výrazů, které si každý osvojí téměř ihned. Když jsem si 
nechal vyložit, co všechno to s mými orgány provede, zdvořile jsem zázračný vý-
robek odmítl. Prodávající se zatvářil zkormouceně a ukazuje palcem přes rameno 
na Báru se optal, jestli s ní jako nechci spát, nebo co. Ubezpečil jsem ho, že pro-
blém není v mé nechuti k sexu, ale že nám to naopak jde dobře i bez jeho příprav-
ků. Hurónským smíchem se rozesmál na celý bazaar a Bára pak ještě několik dní 
škemrala, že chce vědět, o čem jsme si to povídali. 

Sháněli jsme koberec. Běda, jak se zastavíte před nějakým krámkem a 
okem spočinete na jediném výrobku. Jste okamžitě vtaženi dovnitř, usazeni na pol-
štář, stoličku nebo zem a před vámi se postupně kupí nejroztodivnější koberečky, 
koberce, přehoze, deky, pláště, futrály na polštáře, závěsy a ubrusy. Báře se líbil 
jednoduchý vzor na klasickém malém modlitebním koberečku, jakým jsou vysklá-
dány mešity, ale pak jsme se přechýlili k tomu, že pořídíme něco většího. Nechali 
jsme si obšírně vysvětlit rozdíly mezi strojově a ručně tkanými kusy, z nichž ty 
nejlepší se pohybovaly v řádech vyšších stovek dolarů. Obchodník se vždy zeptal, 
v jaké měně chceme cenu uvádět, jestli jako v lirách, dolarech nebo českých koru-
nách. Euro a dolar zde považují za totožnou věc, stejně jako třeba ráno v kempu. 
Vždy jsme se po chvíli rozloučili s tím, že se možná ještě stavíme, což bylo vylou-
čenu už proto, že stejný krám nelze najít dvakrát. Spíš jsem měl strach, že pokud se 
nám to přece jen podaří, bude to trapas, protože nepoznáme, že tady už jsme byli. 
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Prolezli jsme postupně snad všechny kobercárny v celém bazaaru. Strávili 
jsme tu asi dvě hodiny, než jsme našli skutečně obchůdek s kobercem, který se 
nám líbil. Po další půlhodině jsme to z počátečních 50 euro usmlouvali na 35 a od-
nesli si úžasný modrý předmět velikosti dvojpostele, na které také nejspíše najde 
uplatnění – je to spíš takový přehoz. Zdoben zlatými Alláhovými oky, na krajích s 
třásničkami. No tak supr, když už nepřivezu nic nikomu doma, máme aspoň první 
pořádný suvenýr sami pro sebe. 

Byli mi už lépe a hodlal jsem to zpestřit opět nějakým kebabem. Měli 
jsme pocit, že tedy Istanbulu si užíváme plnými doušky. Občas jsem si vzpomněl 
na auto, jak ho tam asi chudák Turek hlídá, bez těch klíčů. Zašli jsme na parkoviš-
tě, protože už bylo po šesté, a vůz přeparkovali, aby nám ho na místě kde stál pů-
vodně nezamkli. Uložili jsme do něho nabyté zboží a vydali se znovu na hip-
podrom. 

Dnes zde samozřejmě žádní koně nerajtují, ale počátkem letopočtu to prý 
dělali. Staré byzantské zavodiště pak dokonce převzali i Turci a rejdili na něm dál. 
Už od 4. století zde stojí kamenný Egyptský obelisk, který sem nechal přivézt The-
odosius I. Původně ho nechal vysochat faraón Tutmosis III. v 16. století před leto-
počtem. Z původních 60 metrů se z obelisku většina ulámala a ztratila cestou, takže 
teď je k vidění jen jeho vršek. 

Další obelisk ze tří hadů navájem se proplétajících šlohnul pro změnu cí-
sař Konstantin Veliký z řeckých Delf, konkrétně z Apollónova chrámu. Pak je tu 
ještě třetí obelisk, který nějak napodobuje ten egyptský. Hm. Jinak je hippodrom 
něco jako Karlák v Praze – náměstí zarostlé stromy. 

Něco jsme pojedli, ale na večeři jsme nešli, nevešla by se do nás. Sedli 
jsme do vozu a vydali se na projížďku podél Bosporu. Překonali jsme záliv a po-
kračovali přes kopeček zpět dolů k moři a podél něj na sever. Orientovali jsme se 
čistě geometricky, měla to být ohružní vyhlídková jízda. Fotil jsem zpoza volantu. 
Podjeli jsme visutý most přes průliv a v dálce viděli ještě druhý takový. Dříve jsme 
neuvažovali o tom, že přejedeme na druhou stranu a i teď jsme to zavrhli. Zaplatit 
za přejezd jen proto, abychom to jako přejeli nám přišlo praštěné a jet na druhou 
stranu proto, že se tak dostaneme do Asie, jsme nepotřebovali, protože už jsme v ní 
byli loni, takže suchost. A navíc si most lépe prohlédnete z odstupu, než z něho 
samotného. 

Pokračovali jsme ještě kousek podél vody, dali menší procházku po ná-
břeží, otočili se a „rychlou zácpou“ se vrátili pod paláce v centru a stejnou cestou 
jako včera ke kempu se vydali hledat nějakou únikovou cestu z města. Cedule tu 
mají celkem slušné, takže jsme bez problémů natrefili hlavní magistrálu, po které 
jsme včera do města dorazili. Byla už tma, když jsme se definitivně rozjeli po 
mnohaproudé silnici a zanechali tak za sebou Istanbul, který jsem si i za tu chvilku 
velmi oblíbil. 

Následující hodinu a půl jsme projížděli neustále zastavěnou aglomerací a 
o kempování nemohlo být řeči. Pokračovali jsme dál podél pobřeží Marmarského 
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moře. Když jsme minuli odbočku na Edirne, zástavba prořídla, ale pořád to bylo 
nepoužitelné. Bára spala a já měl taky dost a doufal jsem, že čím více se od města 
budeme vzdalovat, tím snáze najdeme chráněné místečko na přespání. Projeli jsme 
Tekirdag a odbočili na malou pobřežní komunikaci. Po patnácti kilometrech, za 
vesničkou Kumbag, skončil asfalt a přestože je silnice v mapě vcelku výrazná, da-
leko bychom po ní asi nedojeli. Původní záměr byl, že si uděláme zajížďku a do 
Řecka dojedeme podél moře, protože trasa tudy byla značená jako „scénic“, ale 
poznali jsme, že je to právě akorát na přespání – zítra se musíme vrátit a pokračo-
vat z Tekirdagu na západ dál po hlavní. 

Ve vesnici duněly diskotéky a vypadalo to, že teď, krátce po půlnoci, se 
zábava právě rozjíždí. Dohrkali jsme to ještě o tři kilometry dál a z prašné cesty 
odbočili na malinkou polňačku a v nejbližší zatáčce to zapíchli. Bylo vedro ale 
usnuli sjme hned. 

Spánek však netrval dlouho – probudila nás policejní svítilna a klepání na 
okýnka. Prý se máme obléci, pochopil jsem z posunků mladého policisty. Říkal 
jsem si, že jestli ho pohoršují dvě nahá těla v zánovním žigulíku, nemusí se na ně o 
půl čtvrté v noci dívat. Hodil jsem přes sebe spacák a ulehl. Jenž policajti to mysle-
li vážně. Znovu nás vybušili, donutili obléci, vystoupit a po pár dotazech, kterým 
jsem bohužel nerozuměl, nás obrali o pasy. Museli jsme narovnat přední sedačky, 
natočit vůz a vydat se za nimi. Jejich vozidlo bylo plně obsazeno – na obhlídku vy-
razili ve čtyřech. Nechápal jsem incident, ale když jsme sjížděli za blikajícím mod-
rým majáčkem krokem dolů k vesnici, vzpomněl jsem si na loňskou příhodu 
z Barnaulu – na policejní stanici jsme tehdy s Hanysem také skončili o půl čtvrté. 
Moc, ale opravdu moc jsem si nepřál být v tuto dobu a tomto stavy vyslýchán 
čtyřmi tureckými policisty, kteří byli patrně z překvapivého nálezu vyvedeni 
z míry více než my. 

Jakmile nás zahnali za plot před stanicí, nadirigovali, kam mám zaparko-
vat a zatáhli řetěz vjezdu, bylo mi jasné, že jsme v čudu. Nevypadalo to, že se od-
sud jen tak dostaneme. Jenže vše skončilo dalším překvapením. Když jsme koneč-
ně podle policajtů stáli již na tom nejlepším místě, vrátili nám pasy a poprvé vy-
slovili něco, čemu bylo rozumět. Hlavní vedoucí akce ukázal významně za sebe na 
černé kopce nad vesnicí, ze kterých jsme se sem sesypali a řekl: 

„Mountín – denžrs.“ Pak označil parkoviště, sebe, své kolegy a policejní 
stanici a ohodnotil to jako: 

„Sekúr.“ 
Pak ještě naznačil, že teď máme podle jeho rozkazu spát a oni že nás bu-

dou hlídat. Vzdálili se. Bára tomu nevěřila, ale holt jsme museli znovu zalehnout – 
když to nařizuje turecký policajt, není vyhnutí. 

 
27. července, dvacátý pátý den. Stejně jsme nedospali – v šest na nás přišli 

vojáci se samopaly a vybídli nás k odjezdu. Noční hájení zjevně skončilo. 
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Přesunuli jsme se na druhý konec vsi a zajeli k moři. Ohromná pláž, včera 
večer nabitá k prasknutí, byla naprosto prázdná. Okolo se válely odpadky ukazující 
na to, že diskotéka se zřejmě vydařila – kelímky, petlahve a plechovky od piva. 
Několik set metrů od nás přiběhl na pláž joggující stařík, slunce zrovna vycházelo. 
Ponořili jsme se do Marmarského moře jak nás Alláh stvořil a čvachtali se v teplé 
vodě. Když jsem jako malý trávil prázdniny na mlejně v Jižních Čechách, vždy 
jsem ráno lezl do rybníka, ale toto bylo lepší. Postupně jsem se probouzel a ve 
chvíli, kdy jsem hodlal vylézt z vody, spatřil jsem blížící se dvojici dívek. Ťapkaly 
bosky na rozhraní písku a moře, jemné vlnky jim šplouchaly na kotníky, vesele si 
povídaly a evidentně si mě nevšimly. Bára plavala kdesi hluboko v červeném třpy-
tícím se pruhu, který na hladině vytvářelo slunce. Počkal jsem, až dívky přejdou a 
vystoupil na pláž za nimi. Ovšem ony se náhle otočily a navracely se ke mě. Na-
jednou si mě všimly a jak na povel se obě synchronně znovu obrátily zády. 
Chichotání ustalo. Tak a máte to, ještě že nemusíte ke zpovědi. 

Přestože nebylo ještě ani sedm, což bylo nevkusné, byl jsem plně probu-
zen. Vrátili jsme se do Tekirdagu a navštívili místní supermarket. To na něm bylo 
napsáno, ve skutečnosti to bylo něco mezi trafikou a čistírnou bot, hlavně nám ale 
vůbec nerozuměli a vzdali jsme to. Ve vedlejším obchodě jsme pořídili něco ve 
smyslu pečiva a vody na pití. Spolu s okurkou a zbytkem rozmatlaného sýra to by-
la parádní snídaně. 

Krajina byla zase taková nijaká, mírně zvlněná, políčka s plodinami spíše 
šedými a žlutými, nic zeleného, každou chvíli nějaký čurbes, žádné vesnice, bez li-
dí. Zvláštní. Poměrně snadno jsme se navigovali po jediné zdejší silnici a blížili se 
k Ipsale. Měla to být poslední zastávka v Turecku a tak jsme u zdejší Shellky na-
brali nejen benzín na kartu, ale pomocí nákupu sušenek se zbavili i posledních ně-
kolika miliónů čudlíků nesmyslné měny. Když nepočítám Českou republiku a Slo-
vensko, bylo Turecko první a poslední zemí, kde se nám při cestě okolo Balkánu 
podařilo zaplatit u pumpy kartou, a to hned dvakrát. Na celnici to bylo pár kilomet-
rů a už z dálky nás vítala fronta kamionů. 

Vnořili jsme se do stejného humusu, jako cestou sem. V místě, kde se ces-
ta rozšiřovala, si kdosi vyžádal papír o autu a jen tak do něj bouchl další razítko. 
Zaparkovali jsme, respektive spíš jen zastavili, a vydali se pěšky na obhlídku bu-
dek a okének. Nebylo zřejmé pořadí, ve kterém jsme měli procedury absolvovat. 
Na vjezdu do Turecka jsme postupovali lineárně, vždy bylo aspoň jasné, kde se 
odehraje další byrokratický souboj. Nyní neplatilo ani to. Vlezli jsme zkrátka ně-
kam. Celkovou přehlednost nejlépe ilustroval fakt, že se nás za okýnkem trůnící 
passák zeptal, jestli jedeme z Turecka, nebo do něj. Chtěli jsme ven a to bylo o 
okénko vedle. Dostali jsme razítka jako že nejsme teroristi a poslal nás za roh, kde 
nás odbavil celník, jako že nic nevezeme. Auto neviděl, to stálo v chumlu jiných 
podobných na prostranství připomínající spíše tržiště než celnici. 

Procedury známé ze střední Evropy jsme měli za sebou, ale tušil jsem, že 
musíme ještě někde udat ten strašný papír, kde je rozkresleno celé naše auto. Ne-
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hodlali jsme si lámat hlavu s tím kde, a pokročili k výjezdové závoře. Tam se 
zrovna propasírovávalo několik kamionů a Ital s kemprem, který se neuměl rozjet. 
Bylo to trochu do kopečka, ale to ho neomlouvalo. Sprostě jsme ho předjeli a za-
blokovali tak výjezd všem dalším, protože hbitý kontrolor jediným pohledem na 
příslušnou stránku v mém pase odhalil, že u třech kulatých razítek vztahujících se k 
vozu ještě jedno chybí. Zaparkovali jsme už za závorou na mostě přes jakýsi močál 
a nechal jsem se navelet k tomu správnému okénku. Vida, jak to funguje. Tam 
jsem něco podepsal, pokýval hlavou na znamení souhlasu se všemi otázkami, ode-
vzdal papír pro další razítko a s tím už jsem mohl k poslední kukani, kde si to po-
zorně přečetli a do pasu mi udělili toužebně očekávaného kulatého berana, jako že 
mohu s vozem ven. U závory jsem předložil pas ke kontrole, usmál se na vojáčka 
stejně jako on na mě a nahrnuli jsme to do Řecka. 

Evropská unie nás přivítala skutečně nonšalantně. Všude nápisy v anglič-
tině, usmívající se úředníci, odbavení v klidné frontičce vozů pod střechou. Zkrátka 
tak, jak to má být. Né že by to u Turků nefungovalo, ale dělají si v tom zbytečný 
maglajs. Ovšem i Řekové nezklamali, co se dokumentace vjezdu vozidla týká. 
Stránku v pase dokázali zapatlat ještě hustěji než Turci. Obdržel jsem celkem sedm 
razítek podpořených třemi parafami a přes to ručně vyplněnou SPZ žigulíka. Neke-
cám, pas je k nahlédnutí u mě doma. Vše ale proběhlo hladce, bez čekání a ve sro-
zumitelném pořadí. Tak vítejte v Řecku. 

Nebe se začalo mračit. Zprvu jsme tomu nepřikládali váhu, ale později se 
ukázalo, že to byl začátek jakéhosi monzunového deště. Už v Turecku mě trochu 
překvapovalo, že nebylo horko – předpokládal jsem, že v těchto zeměpisných ší-
řách se budeme smažit, ovšem s prvními kapkami zde v Řecku přišlo další citelné 
ochlazení. 

Hned od hranice vedla fungl nová silnice, vlastně rozměrů dálnice 
s krásnými zelenými ukazateli vždy nejprve řecky a  potom to samé v latince. Pří-
padné vysvětlující poznámky byly uvedeny anglicky. Sjeli jsme zpět k moři 
k městečku Alexandroupoli. Déšť zesílil. Zpomalili jsme a stěrače běžely naplno. 
Pokračovali jsme tedy bez přestávky dál trochu do vnitrozemí přes Komotini, zase 
k moři a přes Xanthi do Kavaly. 

Původně jsme chtěli tábořit někde tady u Egejského moře. V této části 
Řecka není ani moc památek, ale chtěli jsme se tu jen tak flákat a užít si trochu mo-
ře. Ovšem studené počasí rozhodlo jinak. Díky tomu, že jsme vstali tak brzo a hra-
nicemi proběhli vcelku svižně, bylo teprve něco po poledni. Měli jsme za sebou už 
320 kilometrů a rozhodli jsme se, že to dotáhneme do Soluně a pak se uvidí. Lilo 
pořád jak z konve. 

Bára si u nějaké pumpy koupila kafe, protože usínala. Z Kavaly jsme chtě-
li jet po staré silnici, ale trochu jsme zabloudili a pak se vrátili na dálnici. Pobřežní 
silnička byla sice krásná, ale v tomto počasí dost nebezpečná. Odhalil jsem zásadní 
nedostatek jinak výborných řeckých silnic. Neznají tu příkopy, takže všechen hu-
mus a hlína ze svahů okolo vozovky se naplavoval na ni. Jelikož jsme postupovali 
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po cestách nových, často zahráblých v kopci, eroze způsobovaná přívaly vody do-
sahovala obludných rozměrů. Občas jsme vlítli do hlubokého bahna, ve kterém to 
klouzalo a nešlo zatáčet. Postup se zpomalil. Myslel jsem si,  že to musí někdy pře-
stat, občas jsme slyšeli bouřku a ta přece dlouho netrvá, ale zdálo se, že počasí se 
ustálilo, naděje na změnu žádná. 

Po páté odpoledne jsme dorazili do Soluně. Celé severní pobřeží Egejské-
ho moře jsme tak přejeli na jeden nádech a z plánovaného koupání nebylo nic. Ale 
pláže jsme míjeli pěkné, často v odlehlých místech daleko od vesnic i měst – tam 
by jistě nikdo nebyl, i kdyby bylo krásně. 

 
Vsuvka o soluni – volby - kosovo 
 
Prosoukali jsme se předměstím a podle cedulí směřovali do centra. Nějak 

se mi to nezdálo – předpokládal jsem, že střed historického města poznáme, ale 
projížděli jsme neustále naprosto jednolitou masou činžáků. Stejnou, jako všude 
okolo objezdu města. Zkrátka mraveniště, kde naprosto ztrácíte orientaci. Nikde 
nic neční, nikde žádný park či průhled, jen naprosto pravidelné bloky stejně vyso-
kých a stejně dimenzovaných domů, odlišujících se jen designem dveří a okapů. 
Dorazili jsme až k moři, nemohlo být pochyb o tom, že toto je centrum. Nacházeli 
jsme se již na území kontrolovaném mapkou v průvodci, identifikovali jsme to 
podle názvů ulic, ve kterých jsme se marně snažili zaparkovat. Za stálého lijáku 
jsme tak nakonec učinili na městském parkovišti, které bylo skoro prázdné – za 
ohradou s vjezdem pod zvednutou závorou. Nikde nikdo, nic o žádném placení, 
mrtvo, ticho, déšť. 

Ozbrojili jsme se šusťákovkami a knížkou a vydali se ke kamenné Bílé 
věži na nábřeží. Báli jsme se, že už nám památky zavřou kvůli pokročilé hodině, a 
chtěli jsme tak oběhnou aspoň některé a pak případně courat městem. Věž byla 
otevřená, vstup zdarma. Ale pozor, každopádně si musíte vzít vstupenku, kde se pí-
še „Entrance free“. Vylezli jsme po točitém schodišti nahoru a ujistili se, že město 
je opravdu celé naprosto stejné. Dost humus. Nic jako centrum. Mezi pravidelnými 
řadami baráků nebylo vidět ani žádnou proluku. Nejvíc mě fascinovalo, jak je to 
všechno stejně vysoké. Jak je možné postavit takové město? Vypadá to, jako kdyby 
celé vzniklo během dvou let, jinak není možné postavit něco tak homogenního. 
Kroutili jsme krky a vytipovali jsme další památky k navštívení. 

Tím že jsou zde ulice označeny jmény, se poměrně snadno orientujete – 
podle okolí to nejde, protože nepoznáte ani, kde už jste byli, chybí zde jakékoli zá-
chytné body jako náměstí nebo význačná budova nebo vůbec cokoli. 

Ovšem po chvíli hledání je historiechtivý návštěvník přece jen odměněn. 
Už samotná Bílá věž je celkem parádní záležitost z 15. století. Sloužila, jak si kaž-
dý snadno domyslí, jako vězení. 

Zamířili jsme k podle průvodce „zdálky viditelnému“ chrámu Ajia Sofia 
(nepřipomíná vám to něco...?). Ten jsme ovšem nenašli a dali se stranou ke zbyt-
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kům vítězného oblouku. V jakémsi nezřetelně rozšířeném místě skryta mezi šesti-
patrovými činžáky se krčí stavba, která dříve údajně překračovala starou římskou 
cestu, měla několik kleneb, mnoho sloupů a kupoli. Dnes chrání popelnice i od-
padky, které se do nich již nevešly. Hustý provoz se stavbě vyhýbá, ale brzy ji jistě 
uhlodá. V přilehlé ulici jsme narazili pod úrovní terénu na další vykopávky, ale ne-
identifikovali jsme je. Jednalo se o zakonzervované zbytky zdí nacházející se 
v díře v místě, kde měla jinak vést ulice – po chodníku to jde obejít. 

Galeriova rotunda už byla ovšem stavba jak se patří. Sice ostavěná leše-
ním zvenku i zevnitř, ale zato hodně stará. V ranných dobách křesťanství byla 
přeměněna na kostel a vyzdobena mozaikami, které, kdyby tam nebylo to lešení, 
jsme prý mohli vidět. Turci pak kostel předělali na mešitu, takže kousek stranou 
stojí minaret, jehož spodní část připomíná tovární komín elektráren v Severních 
Čechách a to nejen kvůli betonovému hranatému podstavci a plechovým vratům. 
Stojí to mimo vlastní loď chrámu, asi aby se to dobře bouralo, kdyby se zas někdo 
rozhodl z toho udělat třeba svatyni šintoistickou. Na letáčcích jsme si prohlédli a 
přečetli, co jsme bývali mohli vidět, a pokročili zpět diagonálně střiženou ulicí 
k Bazilice Ajia Parasevski. 

I tato se krčila přesně v místě jednoho vynechaného bloku nové zástavby, 
také pod úrovní terénu. Před patnácti sty lety, kdy baziliku stavěli, bylo asi celé 
město o dva metry níže. Tento chrám nás již nadchl. Skvěle vyzdoben, hořící svíč-
ky, vůně kadidla a indických tyčinek zároveň, několik jeptišek. Pozoruhodný ost-
rov v hučícím velkoměstě. Kdo hledá najde, Soluň opravdu skrývá skvosty, ale 
jsou naprosto vytrženy z kontextu – od jedné takové památky nevidíte žádnou dal-
ší. Každý kostel je značně převyšován okolní zástavbou, která mu nechává jen tolik 
místa, aby se kolem něj dalo ještě projet autem. 

Nic jako park nebo náměstí se nevztahuje ani k chrámu Ajia Sofia, který 
jsme napodruhé našli. Opět k němu slézáté po schodech a přečtete si, že asi každou 
chvíli spadne, protože má hnutou statiku a nikdo neví co s tím. Píše se také, kolik 
už nápady, jak to zachránit, sežraly peněz. Ale chrám funguje, lidé se modlí, svíce 
hoří, absolvovali jsme skromnou svatbu ozdobenou mnoha videokamerami. 

Vyběhli jsme do mírného kopečku k největšímu soluňskému chrámu, pěti-
lodní bazilice sv. Demetria z 5. století. Ten je umístěn tak, že ho lze dokonce vyfo-
tit, před jaho čelem totiž chybí jeden činžák, takže si máte kam stoupnout. Samotná 
stavba si jako základ vzala mnohem starší římské lázně, kam jsme se také podívali. 
Těsne vedle ikonostasu totiž můžete po prudkých schodech sestoupit do podzemí a 
prolézt vkusně nasvícené úzounké, klenbou překryté prostory, případně pročíst pár 
cedulek vysvětlujících, o co jde. Římské lázně pod bazilikou jsou skoro přitažlivěj-
ší než ona sama. Její architektura je podobná jako u předešlého kostela Ajia Sofia a 
třeba také chrámu Sofie v Sofii (jestli si rozumíme; já ty názvy nevymýšlel). Jed-
notlivé lodě jsou podpírány sloupy v různém stádiu zhroucení a naklonění a vše je 
překryto dřevenou, na trámech položenou téměř placatou střechou. To asi umožňi-
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lo vytvořit vnitřní prostor dostatečně veliký bez konstruování složitějsích kleneb či 
kupolí – jedná se o tzv. styl „stodola“. 

V průvodci nás zaujaly ještě inzerované zbytky římského fóra. Narazili 
jsme podle mapky na něco, co by tomu mohlo odpovídat. Zabíralo to dokonce čtyři 
čtvercové bloky chybějících činžáků – tak moc se museli Soluňané uskrovnit. Je-
nom nebylo jasné, jestli se zde zrovna obytné domy nedostavují – bagry, buldozery 
a nákladní auta v několik metrů hluboké jámě vypadaly, že se spíše než odkrývá-
ním dva tisíce let starých zbytků zabývají hloubením základů pro dokončení celist-
vého vzhledu současného města. 

Během našich pochůzek se střídal prudký liják s mrholením. Usoudili 
jsme, že nastal čas na večeři. Hodlali jsme si někam sednout a dobře pojíst. Ovšem 
následující dvě hodiny jsme bloumali Soluní, aniž bychom objevili jediný takový 
podnik. I když jsme si s Bárou často povídali o tom, že člověk se v jiných krajích 
za jiných mravů může divit, ale neměl by být šokován, protože zkrátka lidé jsou 
různí a nezbývá, než přijímat jejich styl života a pokyvovat hlavou, tomuhle jsme 
opravdu nerozuměli. Nevím, stejně mi to asi nevěříte, ale v Soluni jsou opravdu 
výhradně kavárny, kde vám sice dají na výběr z tisíce druhů neznámých nápojů, 
ale kromě sušenek nic k jídlu. Objevili jsme jeden podnik, který nás lákal na moř-
ské speciality, z nichž každá stála tolik, že už bychom neměli na cestu domů a na-
víc v restauraci nikdo neseděl, což bylo opravdu trochu zvláštní. Pizzeria byla za-
vřená a tak nezbylo, než se vrátit ke staveništi, tedy vlastě k římské agoře, a dát si 
kebab. Bára si jako býložravec vybrala z nabízených lahůdek hranolky s majoné-
zou. Tedy večeři v Soluni jsme si představovali jinak, ale nakonec proč ne, aspoň 
člověk ušetří. 

Volně jsme kráčeli ukusujíce zakoupené dobroty, když se prudce zatmělo 
a zvedl se prudký vítr. Nepršelo zrovna, ale když myslím vítr, tak opravdu. Slyšeli 
jsme řinčení rozbíjeného skla a vzduchem kolem nás začaly poletovat okna se 
zbytky záclon, stánky na ulicích se bortily, auta zastavovala, semafory padaly. 
Celkem dobrý poryv. Rozběhli jsme se k nejbližšímu podloubí umě se vyhýbajíce 
létajícím plechům ze střech trafik a zavřených fast-foodoo (podle vzoru voodoo, 
nevím jak je druhý pád od „food“). Trvalo to několik minut, ale to nejhorší nás 
stejně minulo. Po zakoupení druhého kebabu jsme cestou k autu narazili na ulici, 
ve které popadaly stromy a zpřerážely vozy zaparkované pod nimi. Trochu 
s obavami jsme se blížili ke svému parkovišti – najdem také žigula rozpůleného 
gigantickým listnáčem? 

Vše bylo v pořádku, naše auto v dosahu žádný strom nemělo a stálo na 
svém místě. Aspoň bylo po dlouhé době pořádně umyté. Bylo po osmé, ale díky 
počasí jsme vyráželi již v naprosté tmě. Najeli jsme na dálnici na Katerini, protože 
obyčejnou silnici jsme neobjevili a v tomto počasí bylo lepší nebloudit. Zaplatili 
jsme mírný poplatek a vrhli se do souboje s opět zuřícím deštěm. Na dálnici se mu-
sely před chvílí dít také pěkné věci – míjeli jsme auta poházená na střechách jak na 
samotné vozovce tak na přilehlých stráních. 
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Postupovali jsme rychlostí čtyřicet a svítili vším, čím to šlo. Řekové nás 
štvali – dokud sami vůbec něco aspoň trochu vidí, nerozsvítí si ani za nic. Evrop-
ská unie sice nejspíš dobře formuje státní správu, viz všechny ty nové cedule a po-
pisky v angličtině. Ovšem opečované prostředí, spravené silnice, snadná orientace 
podle anglických cedulí a informace na každém rohu jsou v naprostém kontrastu 
s lhostejností lidí, jejich naprostou neznalostí jakéhokoli jazyka, neschopností po-
radit, kde najdete hospodu, bordelem v ulicích a ježděním za tmy bez světel. Jako 
by k sobě lidé a jejich země napatřili. 

Dohrkali jsme to ke Katerini a pokračovali dál po stejné silnici, ale dálnice 
už to asi nebyla. Úspěšně jsme našli odbočku na Litochoro, projeli vesnicí a podle 
cedulí se nechali navést směrem k Olympu. Počítali jsme s tím, že zde případně 
vezmeme nějaký kemp, ale ihned za vsí jsme se ponořili do hustého podrostu, kte-
rým silnička stoupala klikatě vzhůru. V jedné zatáčce jsme sjeli na polní cestu a 
v jejím rozšíření zaparkovali. Dobrá zašívárna, tady nás jistě nikdo neobjeví. 

Opatrně jsme probírali, jestli se zítra vydáme nahoru, ale rozhodnutí jsme 
nechali na ráno. Třeba se s počasím něco stane. Stále lilo, bylo pozdě a tak jsme 
ulehli. Dnešních neplánovaných téměř 600 kilometrů byla nejdelší denní štace, ja-
kou jsme za celou cestu po Balkáně dali. Jen o málo ji překročil výkon při návratu 
domů do Čech. 

Byla zima, byli jsme mokří a vůz zapařený. Tak tohle je Řecko, no tak to 
jsme nečekali. 

 
28. července, dvacátý šestý den. Probudili jsme se do počasí, v jakém 

jsme usínali, ale nelilo tolik. Po kratším váhání jsem, opřen o pochybný argument, 
že nahoře musí být lépe, podpořil výstup na bájnou horu. Rozdýchali jsme zmrzlý 
vůz a vyjeli 16 kilometrů na parkoviště u strže Prioni ve výšce 1150 metrů. Neměli 
jsme žádného podrobného průvodce ani mapu. Informace z výstupu na vrchol 
Olympu jsem čerpal zejména z knížky „Mezi Olympskými bohy“ od Arnošta Čer-
níka, částečně z průvodce po Řecku z nakladatelství Olympia (který je na rozdíl od 
toho bulharského celkem použitelný) a pak také z vyprávění rodičů, kteří horu do-
byli někdy před lety. Černík zde vystupoval v roce 1963 a musel jít pěšky z větší 
vzdálenosti než my – ke strži Prioni (česky Pila) se dostal až po někalika hodinách 
pochodu. My sem tedy dojeli pohodlně autem, i když posledních pár kilometrů to 
není po asfaltu a cesta trochu klouzala. Navíc jsme ji až tak moc dobře neviděli, 
protože mlha zahalovala nejen místo našeho spaní dole v 500 metrech, ale táhla se 
po kopcích v nezměněné podobě a znemožňovala i výhled do krajiny. 

Parkoviště je vlastně jen rozhrabaná štěrková plocha u níž se krčí chatka, 
jež ukrývá občerstvovací zařízení. Na to máme ale ještě čas. Jak jsme tak na sebe 
za stálého mrholení natahovali trička, fleeceky, šusťákovky čepice a rukavice, mu-
seli jsme se navzájem přesvědčovat, že tam opravdu moc chceme. Přibyl další ar-
gument: na parkovišti stálo už několi vozů – kromě nás tedy leze nahoru ještě ně-
kdo jiný. 
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Tady dole ale už nikdo nebyl. Bylo před devátou a studovali jsme ceduli 
s mapou a časy pochodu – nebylo jasné, pro jaké díly cesty se údaje vztahují, ale 
znovu jsem nahlas zopakoval maminčinu tezi, že výstup na Olymp je „choďák, na 
jeden den v pohodě“. Také jsem ale musel připomenout její výstup do výšky 4200 
metrů v Sierra Nevadě, což Báru moc neuspokojilo a pojala podezření, že opět po-
lezeme po ostrých skalách pověšeni v lepším případě na zbytcích řetězů, v horším 
jen na svých rukávech. To jsem rezolutně odmítl, zatvářil se odhodlaně a vyzval 
jsem celé lanové družstvo k zahájení pochodu. 

Vydali jsme se značenou širokou pěšinou do vlastní soutěsky Prioni, ve 
které hučel pořádný potok. Prvních několik set metrů je lemováno zábradlím a přes 
vodu jsou zhotoveny funkční dřevěné mostky. S přibývající výškou jsem hlásil i 
evidentní změnu počasí k lepšímu – přestalo lejt a mohli jsme si sundat kapuce. 
Chvílemi jsme viděli i pár stromů před sebe, a když jsem měl tu čest ohlási „Sněž-
ku“, dokonce jsme část oděvu odložili. Ó jak pošetilé počínání to bylo. 

Litoval jsem, že nic nevidíme. Mlha na chvíli ustoupila a mohli jsme se na 
okamžik kochat pohledy na několik set metrů vzdálené strmé svahy hor, porostlé 
bujnou sytě zelenou vegetací. Neustále jsem sobě i zbylým členům družstva musel 
dokazovat, jak je dobře, že jsme to nevzdali. Dělali jsme si legraci z toho, že jsme 
uvažovali o tom, že zde budeme čekat na počasí. To se dělá pod Mont Blancem, 
ale neslyšel jsem, že by někdo čekal pod Olympem. Pro výstup jsme se rozhodli i 
proto, že nebylo jak a kde čekat. U moře? V tomhle dešti, před kterým se schová-
vají i makrely, se dalo maximálně sedět v hospodě. A jsme přece stateční. 

Vystupovali jsme konstatním tempem, noha nohu míjela a výška krásně 
přibývala. Děsil jsem se trochu představy 1800 metrů v jednom zátahu. Horko nám 
rozhodně nebylo a nutili jsme se do pití, protože jsme dost potili. Když je člověk 
mokrý, k pití nemá moc chuť. Vlezli jsme opět do mraku. Kapky, které se vznášely 
vzduchem, nebyly veliké, ale zato prolezly všude. 

Vzali jsme jen jeden batoh se sušenkami, pitím, (případně) vrcholovou 
čokoládou, oběma foťáky a lékárnou. Nic tedy nevážil a nesl jsem ho já. Obdivoval 
jsem Báru – stále se mi vzdalovala. Stoupala první, což byl nacvičený systém už 
z loňských pochodů po Altaji a já v závěsu za ní, ale nestíhal jsem ji úplně. Nevím, 
snad to bylo přeci jen tím batohem. Mám pocit, že když neseme batoh oba, postu-
poval bych možná rychleji než ona, ale pokud jí ze zad zátěž zmizí, její tempo 
vzroste, zatímco já si připadám, že postupuju pořád stejně. To nemusí být pravda, 
jí také jistě připadá, že jde stejně. 

Výstup je opravdu snadný, protože stále sledujete příjemnou cestičku, šla-
pete do hlíny, případně do štěrku, nejsou tu žádné kameny k přelézání. Téměř na 
polobotky. Nerozuměl jsem tomu, kde se berou protijdoucí skupinky výletníků. 
Sestupovali s pořádným randálem a jeden na nás dokonce hodil kámen, když po-
chodoval o serpentinu nad námi. Nechtěně, prostě šel tak blbě, že mu z pod nohou 
ulítl balvan jak lidská hlava. Když jsme ho v zatáčce potkali, vesele něco štěbetal. 
Nechal jsem ho zdvořile domluvit a pak mu spisovnou češtinou sdělil, že se s ním 
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bavit nebudu, protože a) řecky neumím a b) nás málem zabil. Nevím, jak dlouho 
mu překvapení vydrželo, šli jsme stejnou cestou i dolů a to už tam nestál. 

Dávali jsme menší pauzy a po dvou a půl hodinách stanuli před chatou; 
takzvané Refugium A, neboli Alfa, Spilios Agapitos, Katafygon A, nebo také první 
chata. Stojí ve výšce 2100 metrů, měli jsme tedy za sebou skoro tisíc. Paráda. Pře-
kvapila nás cedulka opakující se ve všemožných řečech na dřevěné tabuli u chaty. 
Stálo to tam i v češtině: prý se jedná o soukromý objekt a pokud tam nechcete no-
covat, ale chcete se schovat například před deštěm a sníst si s sebou přinesené jíd-
lo, musíte zaplatit poplatek 1,60 eura. Pozoruhodné, ale tržní. Myslel jsem, že cha-
ta patří řeckému horolezeckému klubu, což se tak i tvářila podle cedulek na ní sa-
mé (Ellinikos orivatikos syndesmos), ale to je asi právě ten soukromý majitel. No 
nic, sedli jsme pod strom a sjeli něco sušenek zakoupených v Soluni. Pršelo stále, 
to je samozřejmé. 

Náhodou jsme si sedli zrovna k pomníčku Christose Kakalose. Byl to člo-
věk, se kterým se tu při zmiňovaném výstupu v roce 1963 setkal i Arnošt Černík. 
Kakalosovi bylo tehdy čtyřiaosmdesát let a lezl na Olymp také. Jenalo se o společ-
ný oslavný pochod horolezců ze všech koutů Evropy k padesátému výročí novodo-
bého výstupu na Olymp. Je to zarážející, že na takovou horu nelezli lidé pořád, ale 
možná právě proto – přece jen ten Zeus tam nahoře... Navíc žádný starodobý vý-
stup zdokumentován není, snad kromě jednoho uvedeného v následujícím odstavci. 
Christos Kakalos v roce 1913 první výstup vedl. Moje mysl omámená nízkou tep-
lotou a zoufalou situací si nemohla rozpomenout a přesně k sobě poskládat pracně 
přeslabikovaný nápis na pamětní desce se vzpomínkami na Černíkovu knihu, ale je 
to tak, ať žije Christos Kakalos. Citujme Černíka: 

 
Zeus ve svém paláci uchovává dvě důležité nádoby. Jednu s Dobrem a 

druhou se Zlem. První je bílá, druhá černá. Z nich nabírá každému člověku jeho 
osud. Protože by to všechno sám nestačil, pomáhají mu bohyně Moiry. Kromě osu-
du ukrývá Zeus na Olympu také oheň, polotovar, ze kterého mu Héfaistos vyrábí 
blesky. A k tomuto ohni se víže pověst o počátcích horolezectví. 

Jednoho dne spatřil Titán Prométheus, syn Japeta a Klymény, na modrém 
helénském nebi překvapivou záři. V dáli se zatřpytil neuvěřitelně vábný vrchol. Zá-
řil a svítil a planul, až zažehl v srdci Titánově touhu, která dodnes přetrvává 
v srdcích citlivých lidí – touhu po horách. Prométheus neodolal. Náhle se rozhodl 
a začal stoupat vzhůru. Lezl stále výš a výš opojen krásou; ani si nevšiml, že zlézá 
Olymp. Najednou se ocitl na vrcholu a udiveně zíral na nádherný Diův palác. Ti-
tán, protože měl neklidnou duši horolezců, místo obvyklého odpočinku zvědavě 
okukoval nevídané věci a tu si povšiml Diova ohně. A protože myslel, že je to onen 
třpyt, který ho tak lákal z údolí, rozhodl se vzít kousek s sebou dolů mezi lidi... 
Ukryl ho do duté větve a pospíchal, seč mu titánské síly stačily, po skalách dolů. 

Když se Zeus vrátil, na první pohled poznal, že mu ubylo ohně. Strašlivě 
se rozlítil, a protože byl vševědoucí, přišel snadno na to, kdo byl pachatelem. 
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„Za to tě krutě potrestám!“ zahřímal, až se země třásla, a uložil dvornímu 
zámečníkovi Héfaistovi, aby zhotovil pouta. Pak spojenými silami dopravili nebo-
hého horolezce do vysokých sněhobílých hor a přikovali ho ke skále. 

Od té chvíle byl Prométheus nucen třicet tisíc let nedobrovolně bivakovat. 
Nebylo to nic příjemného. Každý den k němu přilétal hladový orel a škubal mu 
z těla játra, která stále dorůstala. Titán visel na kavkazské skále nad propastmi, 
vzdychal a žaloval sněhům i bystřinám, bohyni Gaie i Héliovi, který putoval denně 
nad horami po nebeské klenbě. 

Konečně se bohům Prométhea zželelo. Jednoho dne spěchal kolem skály 
proslavený hrdina Héraklés právě ve chvíli, kdy se nenasytný orel chystal k hosti-
ně. Rek napjal tetivu nikdy nechybujícího luku a skolil dravce šípem. Pak jediným 
rozmachem rozrazil pouta a Titána vyprostil. 

Zeus se s Prométheovým osvobozením smířil, avšak jako symbol trestu 
musel Titán nosit na prstu kroužek v podobě pouta s kamenem ze skály, k níž byl 
přikován. 

Od té doby všichni lidé solidárně nosí prsteny, avšak jen někteří se podle 
Prométheova příkladu odvažují stoupat na vrcholy a ještě méně je těch, kteří na je-
ho počest v horách bivakují... 

 
Za Alfou se cesta probíjela trochu strměji, postup se stížil, ale výšku jsme 

nabírali stejně rychle jako pod chatou. Porost řídl a ztratili jsme tak poslední před-
měty, na které jsme mohli fixovat zrak. Mlha zhoustla tak, že když mi Bára o pár 
kroků utekla, ani jsem ji neviděl. Byli jsme již naprosto mokří, cítil jsem, jak mi 
proužek studené vody stéká mezi půlky. Přes dlouhé spodky a deptáky jsme na-
vlékli ještě šusťáky, protože vítr sílil a nohy nám tuhly chladem. Šusťáky mokru 
nezabrání, ale vítr aspoň tolik neochlazuje. 

Nemluvili jsme a vybavoval jsem si Černíkův popis okolí. Vlastně na 
Olymp se leze zejména proto, že z něho jsou dobré výhledy. Začínal jsem tušit to, 
co se později ukázalo jako skutečnost – lezli jsme na horu proto, že jsme se tak 
rozhodli. Naše rozhodnutí bylo motivováno něčím, o čem jsme věděli, že nenasta-
ne, ale odmítali jsme si to přiznat. Prostě jsme lezli na kopec, ale neviděli jsme na-
prosto nic. Uklidňovalo mě aspoň to, že ty dvě a půl hodiny na Alfu celkem odpo-
vídaly údaji na ceduli dole v Prioni – další dvě a půl hodiny to mělo být někam na-
horu. 

Čekal jsem, kdy přijde Bářin návrh dobývání vzdát. Byli jsme hodinu a 
půl nad chatou a nikoho jsme nepotkali. Bylo jasné, že ať řekne cokoli, nebudu mít 
jediný argument proti. Chtěl jsem nahoru, ale bývalo by pro mě vysvobozením, 
kdyby se chtěla vrátit. Mlel jsem z posledního, nohy se neohýbaly, jen jsem vy-
smrkával vodu z nosu a otíral si obličej promočenými rukavicemi. A pak že se jí 
nechce za polární kruh, nevím, co by nás tam čekalo horšího. Možná, že po zkuše-
nostech z Rily měla Bára strach mi navrhnout ústup – tehdy jsem jí celkem nemilo-
srdně přesvědčil, že máme v bouřce na skalách zůstat, protože počasí se zlepší. 
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Jenže od včerejšího rána, kdy jsme do téhle zpropadené země vjeli, leje v jednom 
kuse a na zlepšení to ani přes silý vítr nevypadá. Často jsem se díval na výškoměr a 
počítal, jak dlouho bude utrpení ještě trvat. 

Pracovali jsme v naprosté tichosti, slyšel jsem jen bušení kapek o kapucu. 
Každé otočení hlavy směrem do údolí mi stíralo za krk další studenou vodu – mu-
sel jsem se ale neustále přesvědčovat, jestli náhodou někde v mraku nevybyla sku-
linka. Stačila by malá, na jediný pohled do údolí. Beznadějné. 

Cesta se zhoršila. Odpadl i nízký porost v podobě trávy a keříků a postu-
povali jsme jen po holé suti, ve které byla stěží rozeznatelná i samotná cestička. 
Navíc zde bylo vyšlapáno několik tras, takže jsme občas hledali značku. Ztratit jí, 
tak nejenže nevylezem nahoru, ale už ani netrefíme dolů. 

Po pěti hodinách jsme stanuli na prvním z vrcholů Olympu – Skala 2866. 
Identifikovali jsme ji dobře podle ohromného nápisu červenou barvou – byla tu ta-
ké šipka ukazující na pokračování značené cesty na nejvyšší vrchol Mytikos. Chví-
li jsme se na sebe dívali a nějak neverbálně ale zřetelně se dohodli, že to zkusíme. 
Až sem byl výstup fyzicky a bezpečnostně poměrně snadný. Ovšem ze Skaly se 
trochu sestoupí strmým skalnatým žlabem a pak jsme už lezli. Červené terčíky 
značky se porůznu zjevovaly na skalnatých plotnách a doháněli jsme je kličková-
ním po uzoučkých římsách. Zase jsem dostal strach, že to schytám. Sliboval jsem, 
že lezení nebude. 

Po kolenou, po všech čtyřech. Ještě že není vidět, kam spadneme. Napros-
to jsme netušili, jestli první záchytný bod pod námi je vzdálen deset nebo tisíc met-
rů. Tato část výstupu seděla s Černíkovým popisem – jeho knihu jsem konfronto-
val s vyprávěním svých rodičů a byl jsem opakovaně ujištěn, že na samý vrchol lze 
vylézt po dvou nohou a pěšince. To platilo o výstupu na Skalu beze zbytku, ale ne-
zdálo se mi, že to, že tu visím v nesmyslných pozicích, je dáno jen drobně zhorše-
ným počasím. Zkrátka né vždy všechno souhlasí. Ale špatně jsme jít nemohli, pro-
tože značka sem směřovala jednoznačně a seděl i směr hřebínku, po kterém jsme 
lezli. Ač už jsme několik hodin neviděli dál než pár metrů, celkem dobře jsem si 
představoval prostorovou orientaci hor a světové strany – to nějak v člověku zůsta-
ne, snad možná právě proto, že mu nic jiného ani nezbývá a navíc není rušen vněj-
šími podněty. Znáte to – vyrazíte si na procházku do lesa na Vrchovině, zakecáte 
se a po chvíli nevíte, kudy zpátky do hospody. Určitě jsme lezli na Mytikos. 

Traverzovali jsme kluzká skaliska a po čtvrt hodině začali zase stoupat. 
Překonali jsme výšku Skaly a neodvratně se blížili vrcholu. Lezení se zdramatizo-
valo – došlo na tři pevné body, respektive kdo měl pocit, že má pevný aspoň jeden, 
ať zvedne ruku. Při každém uchopení skály, po které se řinuly proudy vody, mi do 
rukávů a následně na břicho natekl snad litr vody. Připoměl jsem si smutný úděl 
kajakáře – ten má také pořád mokré obě ruce. Výškoměr ukazoval už hodně přes 
vrchol a nad sebou jsme tušili černé skalisko, k jehož špici se značka neúprosně 
blížila. Jenže když jsme ho dosáhli, značka ho oblezla. Vydýchali jsme se a pokra-
čovali dál. Doplazili jsme se k průrvě, za níž se skála opět zvedala, jenže překonat 
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to šlo stěží. Pokusil jsem se o to a v jakési nedůstojné pozici s obličejem připlácnu-
tým k hřejivé skále jsem zabodl zoufalý pohled na Báru: 

„Serem na to.“ 
Vyšvihl jsem se zpět k ní a dosažené místo jsme prohlásili za vrchol My-

tikosu. Ten má 2917 metrů. Výškový rekord jsme překonat stejně nemohli, protože 
na Musale jsme byli o osm metrů výš. Dal jsem k dobru zlatou zásadu himalájské-
ho horolezectví – nikdy nevystupovat na samotný vrchol, vždy je nutné zůstat pár 
metrů pod ním, aby se bohové nezlobili. Přesně to jsme teď udělali. Podle rozdílu 
výšek vůči Skale to nahoru nemohlo být víc než deset patnáct metrů a za život to 
nestálo. Na druhé straně hřebínku spadaly skály dolů naprosto kolmo a ani na téhle 
by nebylo o co zabrzdit. Vyfotili jsme se navzájem a pak ještě jednou společně jen 
tak z ruky do obličejů. Všechny tři fotky vyšly perfektně. Sjeli jsme také čokoládu, 
víceméně i s alobalem, protože v dřívějších dnech se horkem roztavila, obal vstře-
bala do sebe a teď byla tak zmrzlá, že to z ní nešlo vytahat. Nedalo mi to a změřil 
jsme teplotu. 60 Celsia není na červencové Řecko špatný výkon a to i když připus-
tím, že jsme byli skoro ve třech tisících. Když připočteme vítr a mokro i za posled-
ním chlupem na zádech, nebylo divu, že nám byla taková zima. Arnošt Černík říká: 

 
Vždycky jsem si Olymp představoval jako pravidelnou kuželovitou horu, 

která se tyčí osaměle z roviny asi jako Fudžisan, Cotopaxi nebo Orizaba, a zatím 
zírám na šedobílý roztřepený hřeben korunující ohromný oblý masív skal. Jeho 
hroty věnčí nehybné, načechrané bělostné chomáče mraků... Stojím strnule a mlč-
ky. Hřeben jakoby se rozplýval v modři nebe, jakoby neměl začátku ani konce. 
Úchvatný a neskutečný zárověň ční v nedostažitelné dálce. 

Je to fascinující okamžik. Fudžisan je vznešený a ladný, Matterhorn strhu-
jící, Alpamayo má dokonalý tvar. Na Olympu je typická netypičnost. Postrádá 
harmonické linie. Je chaotický... Olymp zneklidňuje! 

Od této chvíle se již nedivím, proč si antičtí bohové vybrali právě tuto ho-
ru za své sídlo. 

 
K smutným výsledkům našeho snažení nutno připočítat nejen to, že jsme 

nic neviděli shora, ale i to, že za celý výstup jsme ani jednou neviděli horu, na kte-
rou jsme lezli. Jediné, co jsme si dokázali bylo, že máme přeci jen pud sebezácho-
vy. Ten nám zavelel zanechat šíleného počínání těsně pod vrcholem a nezabít se 
jen proto, abychom spatřili vrcholový kříž. Prostě na to kašlem. Teď je nejdůleži-
tějším úkolem zkusit se opatrně dostat zpět na Skalu, pak už snad bezpečně po ces-
tičce dolů. 

Mytikos se tak vedle Moldoveanu a Musaly zařadil jako hora na čárku. 
Vylezli jsme na ni, jen abychom jí měli v životopise a v deníčku. Později jsem to 
vyhodnotil tak, že výstup na Olymp byla největší kravina, jakou jsme za celou ces-
tu spáchali. Promítal jsem si diskusi ráno nejprve v autě ještě ve spacácích a pak 
v Prioni: proč jsme se vlastně rozhodli sem vylézt? Dělali jsme, jako že se rozho-
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dujeme, ale rozhodnuti jsme byli přece už z domova – jeli jsme do Litochora proto, 
abychom zdolali Pantheon, místo zasvěcené všem bohům, a tak jsme to prostě udě-
lali. Déšť a zima se staly jen námětem do debaty, ale né argumentem, i když jsme 
se navzájem balamutili tím, že zvažujeme možnost vzdát to už dole. 

Vzpomněl jsem si ale na svou další oblíbenou alibistickou zásadu – vždy 
je dobré si nechávat možnost, proč se do přitažlivých míst vrátit ještě jednou. A žít 
s kormoutivým pocitem, že už se tak nikdy nestane. Přesně s tímhle uvažováním 
jsem před třemi lety odjížděl z Făgăraşe – chtěl jsem si prolézt exponovaný hřeben 
pod Serbotou a Negoiu, ale tehdy jsme také raději zvolili bezpečnější variantu. Na 
Făgăraş jsme sice letos vystoupili znova, ale znova zvítězil zdravý rozum a místo 
jsme nelezli. Ovšem díky tomu, že už jsem nejvyšší rumunské pohoří přešel dva-
krát, klesla pravděpodobnost, že to udělám ještě jednou, k nule. Stejně tak jako 
možnost, že se ještě někdy vydám na strastiplnou pouť přes Altaj, abych vystoupil 
na Běluchu. Neumím si to představit, ale čeká tam na mě. A tak z Olympu slézáme 
s pocitem dobře a poctivě vykonaného kusu zbytečné práce. Třeba se sem jednou 
vrátíme a uvidíme, na co jsme to vlastně vylezli. Ale co to poznání člověka stojí... 

Mysl jsem fixoval na jiný požitek – zajedem do Litochora a suprově se 
nadlábnem v nějaké hospodě! 

Ovšem čekaly nás ještě čtyři hodiny sestupu sice známým terénem a ne-
změněným počasím, ale o to ubíjejícnější. Pod Refugiem A jsme potkávali zase 
hordy výletníků, vystupujících překvapivě vzhůru, většinou mladých. Anglicky se 
nás tázali, jak je to daleko na chatu. Opět jsme násobili dobu, kterou jsme od ní se-
stupovali, dvěma, a mátli tak nezkušené horaly odpovědí v čase, i když se ptali na 
vzdálenost. Ale tak to v horách chodí. Ti, co ráno naopak sestupovali, asi v chatě 
přespali. 

Od chaty nahoru jsme byli ten den skutečně jediní, kdo se tam vydal, 
všichni ostatní z těch aut dole u Prioni skončili právě v refugiu. Náš dnešní pochod 
trval devět a půl hodiny včetně kratičkých zastávek – ani to není špatný výsledek. 

Auto jsme našli v pořádku. Bylo v něm už hodně vody, a když jsme se za-
čali převlíkat, z deště se stal opět sprostý ceďák, ve kterém jsme už skutečně ne-
hodlali trčet ani minutu. Vlezli jsme dovnitř mokří nemokří a převlékli se na seda-
dlech za naprostého zmáčení zbytku suchého interiéru. Udělali jsme ze sebe spořá-
daně vypadající turisty, jen tváře jsme měli nepřirozeně červené. 

Litochoro nás přivítalo množstvím hospůdek – vybrali jsme si jednu 
s nápisem Pizza – restaurant a zapadli dovnitř. Pivo, čaj a gigantická pizza udělali 
své, skoro jsem to nemohl dojíst. Navíc tam měli teplo. Posílali jsme SMS, aby 
všichni příbuzní věděli, že jsme přežili další ze svých dobrých nápadů. Po krutém 
přecpání se jsme dali volné korso nádherně upravenou vesničkou, až pozoruhodně 
podezřele upravenou. 

Přestalo lejt a vrátili jsme se těch pár kilometrů na oblíbené místo, kde 
jsme spali na dnešek. Byla už tma a nemělo cenu se v tomhle počasí vydávat hledat 
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cokoli jiného. Navíc ve stavu, v jakém jsme se po dobytí hory a po večeři nacháze-
li, bychom stejně nemohli nikam na silnici. 

 
29. července, dvacátý sedmý den. Probudili jsme se a co myslíte? Počasí 

nezměněno. Ale naděje byla, směrem dolů k moři jsme viděli dokonce vesnici a 
zdálo se, že mlha se zvedá. 

Úkolem číslo jedna bylo nabrat benzín. To se povedlo hned v Litochoru a 
mohli jsme pokračovat dál po pobřeží. Od posledního tankování v turecké Ipsale 
jsme najeli 513 kilometrů a nádrž ještě nebyla úplně suchá. Auto tak spotřebováva-
lo příznivě málo paliva – díky pomalé jízdě po slušných silnicích jsme dosahovali 
neuvěřitelných 7,5 litru na 100 kilometrů. 

Trochu jsme zabloudili, když jsme se nedokázali na nějaké příliš mimoú-
rovňové křižovatce napojit na hlavní silnici. Ovšem díky tomu jsme zakrátko nara-
zili na odbočku, která opět směřovala kolmo od moře a sápala se někam nahoru do 
hor. Přestože v mapě byla značena velmi malinkou čárkou, rozhodli jsme se to 
zkusit a nebylo to rozhodně špatně. 

Šplhali jsme po výborném asfaltu mezi vlastní Olymp a Malý Olymp (Ká-
to Olympos). Cesta byla čerstvě opravená a po několika stech výškových metrech 
se nám otevřel výhled zpět na pobřeží. Tak tohle jsme asi mohli vidět i včera, ale 
z mnohem větší výšky. Mraky stále visely kousek nad námi a silnice byla ještě 
mokrá, ale situace se zlepšovala. Po vychlazení motoru jsme opět stoupali nepravi-
delnými serpentinami až do sedla ve výšce přes 1000 metrů – byli jsme skoro tak 
vysoko, jako při nástupu z Prioni. Naposledy jsme se pokochali širokým 
panoramatem linie pobřeží hluboko pod sebou a vrhli se do údolí oddělující obě 
pohoří. Za půlhodinu stoupání jsme nepotkali jediné auto a spekulovali jsme o tom, 
za jak dlouho nastane situace, která nás donutí vrátit se zpět a pokračovat po nějaké 
seriózní větší silnici. Optimismus se zvýšil ve vesničce Karia, kde to vypadalo, že 
do ní přijíždějí lidé i z druhé strany. 

Proplétali jsme se romantickými horami, všude okolo se válely cáry mra-
ků, občas jsme zastavovali a fotili. Ve vesnici byla silnice dost rozbitá, za ní se sice 
stav trochu zlepšil, ale nebyl to už ten krásný černý asfalt jako při stoupání od mo-
ře. Kličkovali jsme mezi drobnějšími kopečky v ohromném širokém údolí a stále 
ještě trochu stoupali. 

Devět kilometrů za Kariou jsme dosáhli nejvyššího bodu přejezdu – sedla 
v 1200 metrech. Stojí za zmínku proto, že v něm trčí ukazatel s cedulí “Mytikos 7 
hodin“. Když jsme se zahleděli směrem, kterým ukazoval, nedovedli jsme samo-
zřejmě nejvyšší horu vypátrat, ale masív Olympu byl patrný vcelku dobře. Tedy i 
toto je možnost nástupu, ovšem obtížněji dosažitelná než cesta z Litochora. 

Hory se ale rozkládaly všude okolo nás, krajina měla alpský charakter 
včetně stád krav. Díky zimě, mlze v údolích a zelené vegetaci nenasvědčovalo nic 
tomu, že se nacházíme v červencovém Řecku. Kdybych pod fotky z této oblasti 
napsal „listopad ve Skotsku“, asi byste nepojali podezření z podfuku. 
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Ze sedla jsme prozkoušeli brzdy – cesta v několika málo obrovitých táh-
lých zatáčkách sjíždí stovky metrů a definitivně jsme se tak přehoupli do vnitroze-
mí. Projeli jsme osadou Kallithea, kde jsme se papírově napojili na trochu větší sil-
nici. V praxi se to nijak neprojevilo, ale křižovatka tam skutečně je. Po chvíli jsme 
dosáhli již důležitého tahu na Larissu, odkud jsme ale v městečku Elassona opět 
odbočili dál na západ. Následujících čtyřicet kilometrů jsme sice nejeli již tak vy-
soko, jako při přejezdu mezi Olympy, ale opět to byla jízda horami po malinké sil-
ničce mezi dobytkem, roztroušenými staveními, sem tam menší vískou a vůbec 
všelijak jinak romantickým okolím. 

Za vesnicí Doskati jsme objevili originální v mapě nezanesenou T-
křižovatku, na které byla Kalambaka značena oběma směry. Toto město byl sice 
dobrý orientační bod, protože v jeho blízkosti leží skalní kláštery Meteora, které 
jsme chtěli navštívit, ale přiznám se, že na rozcestí, kde vedle sebe stojí dvě cedule 
se shodným nápisem ukazujícím jedna nalevo a druhá napravo jsme chvíli hlouba-
li. Vyřešeno – jedeme doleva, protože to je zkratka – sice po menší silnici, ale jistě 
ušetříme. A skutečně – po necelém kilometru jízdy po rozbitém asfaltu jsme nara-
zili na další ceduli Kalambaka, která nás tentokrát poslala již definitivně na pra-
šanku mizející za oblým horizontem. Na prvním možném místě jsme to otočili a 
vrátili se na hlavní. Byl to jen špinavý trik, protože křižovatka, která odpovídala 
mapě, je až několik kilometrů za Doskati a cedule zde nás již bezpečně navedly na 
zmíněnou zkratku, které byla pro změnu kvalitnější, než silnice, po které jsme sem 
dojeli. 

Opět jsme klesali a kromě několika oslíků nepotkali žádný jiný dopravní 
prostředek. Podporováni pochybnými argumenty jakože takto skvělá cesta s novým 
asfaltem nemůže jen tak skončit jsme skutečně dorazili k hlavní silnici vedoucí 
opět severojižním směrem a po ní se vydali na jih. Postup se ale zpomalil díky ná-
klaďákům, které se tu vlekly v dlouhých nepředjetelných kolonách. 

Řekové kromě toho, že neznají příkopy u silnic, neznají ani institut přeru-
šované čáry. Všude je zde plná a tudíž všichni předjíždějí přes ní, protože to zkrát-
ka jinak nejde. Neexistence příkopů nám ztrpčovala cestu i po dešti – naplavené 
bláto a kamení z okolních svahů tvořily již ztuhlou pevnou krustu mnohdy o výšce 
obrubníku – takovéto brzdné pásy měli někdy délku mnoha metrů a plazily se 
v roztodivných tvarech na neočekávaných místech silnic. Obloha byla stále zamra-
čená, ale nepršelo již soustavně, jen sem tam pár kapek. Zastavit na kraji silnice 
ovšem někdy znamenalo těžký boj o rozjetí – všude bylo plno bahna a silné vrstvy 
u krajnice klouzaly i na rovných usecích. 

V Kalambace jsme usoudili, že kultura se nesmí uspěchat, a tudíž jsme 
poobědvali v místním zařízení. Kebab, salát a Nescafé Frappé zahnaly všechny 
obavy z obhlídky památek a vnořili jsme se do ohromných skalních věží, jimiž se 
silnička proplétá přes vísku Kastraki pod samotné kláštery. Souborný název Mete-
ora je množné číslo středního rodu a nikoli jednotné ženského, jak s oblibou Češi 
používají. Jeden klášter je Meteoro(n) a dnes je jich zde k vidění šest. 
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Těšili jsme se sem, protože vyprávění těch, kteří Meteora viděli, dávala 
naději, že se jedná skutečně o výjimečnou podívanou. A opravdu – je to opět po-
koukání podle vzoru Grand Canyon – víte o tom vše, viděli jste fotky, ale přesto to 
stojí za to. Ovšem se západními Spojenými státy mají Meteora ještě jednu společ-
nou charakteristiku. Jedná se o ohromnou přehlídku geologického šílenství planety 
Země. Na okraji širokého údolí přechází krajina do hor nikoli svahem, ale ohrom-
nou skalní plošinou tvořenou hrubozrnnými slepenci, které zerodovaly do fantas-
tických bloků se svislými stěnami stovky metrů vysokými. Sedimenty sem snad 
přinesla řeka Pinios, ovšem když se zde kamení a písek proměňovaly na slepenec, 
bylo tu asi všude někde nějak moře, jako ostatně vůbec skoro všude, což je sice 
divné, ale prý to tak bylo. 

Není zde s čím rozměry skal srovnávat a tak se vám při stoupání po klika-
té silničce stále vynořují a opět mizí scenérie, které ohlupují vnímání perspektivy a 
vy se nestačíte divit tomu, jak nedokážete odhadnout, kudy jste před pár okamžiky 
projeli. 

Vysoko před sebou jsme již spatřili první klášter Ajios Nikolaos. Ten jsme 
vynechali a kroutili se dál vzhůru pod klášter Rusanu. Na úzké silničce parkovala 
spousta aut a mezi nimi pobíhali turisté, kteří, stejně jako my, dychtili spatřit na 
vlastní oči a zblízka, cože za podivné stavby si to tu ti mniši zbudovali. Pod Rusa-
nu jsme také jen projeli a vystoupali ještě výš ke klášteru Vaarlam. Nemají zde 
žádná parkoviště a návštěvník je tak nucen zaparkovat na okraji srázu tak, jak mu 
to odvaha dovolí – při pohledu na autobusy poházené po skaliskách okolo jsme 
bezstarostně píchli žigulíka k popelnicím v jedné zatáčce a vydali se na obhlídku 
terénu. 

Fotili jsme o sto šest. Kam člověk pohlédne, může zmáčknout spoušť a 
být si jist, že scenérie za to stála. Nacházeli jsme se dokonce kousek nad Vaarla-
mem a ze vzdálenosti tak dvě stě metrů prohlíželi spleť stříšek, opěrných zdí, bran 
a průchodů důmyslně nalepených na vrcholku oblého slepencového bloku. Od sil-
nice je možné sejít po schodech trochu dolů a přes uzkou rokli se vyškrábat do sa-
motné stavby. 

Nás ale nejprve zaujal samotný materiál, ze kterého jsou fantaskní bloky 
utvářené. Vypadá to skutečně jako velmi hrubý a nekvalitní beton s přemírou ob-
lázků. Systémově stejné jako pískovec známý z Čech, ale zrna jsou mnohem větší 
– kamínky mají i několik centimetrů v průměru a materiál mezi nimi je ledabyle 
poskládaný z písku až člověk nevěří, že už se to nerozsypalo dávno. Ohmatával 
jsem mokrý slepenec a drolil ho mezi prsty; zvláštní. 

Po chvíli kochání se jsme popojeli ještě výš až k Megalo Meteoro (Meta-
morfosis). Je to největší komplex a hodlali jsme si ho prohlédnout i zevnitř. Zde 
jsme napěchovali auto do skulinky mezi dva autobusy a po kamenných schodech 
sestoupili od silnice výšku několika pater k mostku překlenujícímu průrvu 
k vlastnímu zastavěnému skalisku. Na druhé straně vede cestička tunelem vyseka-
ným ve skále a po obdobně zbudovaném schodišti opět nahoru k bráně kláštera. 
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Zde kromě zaplacení vstupného projdete i kontrolou vhodnosti oděvu a v případě 
příliš krátkých kalhot či sukně obdržíte jakousi zástěru na zakrytí patřičných partií 
těla. Je to stejné jako v mešitách v Turecku. 

Metamorfosis se nazýval hlavní chrám kláštera a po něm chvíli i celá 
stavba – kvůli její výsadní velikosti se jí ale později začalo říkat Megalo Meteoro. 
Meteoron je něco, co se vznáší ve vzduchu, a při pohledu ze zdí budov do stovky 
metrů hluboké propasti všude okolo není potřeba vysvětlovat, proč mniši nazývali 
svá obydlí zrovna takhle. 

Na skalách v okolí se poustevníci a mniši usazovali již v 11. století. Ve 
14. století, kdy Thessalii ovládala srbská knížata, která také poskytla mnichům cír-
kevní autonomii, zde začaly vyrůstat kláštery, kterých tu do 16. století bylo po-
stupně zbudováno čtyřiadvacet. Megalo Meteoro disponuje kostelem právě ze 16. 
století, jehož oltářní část je ale zbytkem původní kaple ze století 14. Celý interiér 
chrámu je vymalován drobnějšími oddělenými výjevy a připomíná tak kláštery bu-
kovinské nebo Rilský. Obytné budovy jsou ale na vlastní kostel přilepené a vše tak 
tvoří jediný propletenec – nějaké větší nádvoří tu není kam umístit. Mezi staveními 
tu přesto pěstují okrasné kytky. Při průchodu mezi jednotlivými částmi stále vchá-
zíte do budov a zase vycházíte na nějaké pavlače, proplétáte se mezi zídkami, po 
schodech a zas do nějakých dveří. 

Na okraji skály směrem na Kastraki je vyhlídka s nízkým zábradlím, kde 
teprve člověk ocení výšku, ve které mniši rozjímali. Fyziologicky nejpřitažlivější 
jsou ovšem toalety, které pánům umožňují při konání malé potřeby prohlížet klenu-
tým okénkem na okolní scenérie. Dámám je toto potěšení odepřeno – abych jim 
alespoň naznačil, jaký to byl pocit, po dokončení vyměšování jsem do rámu okén-
ka vsazený pohled vyfotografoval. Stále mírně poprchávalo a foukal silný vítr – 
okolí tak dostávalo dramatický nádech, jenž se na fotkách projevuje zejména pří-
tomností mraků. 

Prohlédli jsme jídelnu mnichů, pak jakousi kostnici s lebkami bez čelistí, 
truhlářskou dílnu, kuchyň a nalší naaranžované prostory. V jedné chodbě jsme 
zhlédli také výstavu fotografií, které s kláštery neměly vždy něco společného, ale 
vztahovaly se k Řecku a zdejším lidem obecně. Některé černobílé snímky mohly 
pocházet třeba ze Šumavy 19. století, jen těch oslů na nich bylo povícero. Pak tu 
mají ještě něco, co slouží zároveň jako muzeum a zároveň jako prodejna suvenýrů, 
vše podmalováno tlumeným zpěvem mnichů bezchybně reprodukovaným značko-
vou hi-fi věží. 

Kulturně povzneseni jsme se vrátili k autu a popojeli zpět kolem Vaarla-
mu a dalšího kláštera Ajia Triada k Ajios Stefanos. Ten jsme vytipovali jako dru-
hý, který navštívíme, ale byl zavřený. Zprvu nás na ústup zahnal poryv deště, ale 
ten zakrátko ustal a počasí se vrátilo do své standarní sychravé podoby. Pokochali 
jsme se krásným pohledem pro změnu na jih do daleké roviny řeky Pinios a vrátili 
se k Triadě. 
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Ta měla být podle průvodce civilistům nepřístupná, leč opak byl pravdou. 
Tento klášter je focen do všech publikací a na pohlednice jako ilustrační příklad 
Meteor – ovšem jen jako jediný z dochovaných staveb se tyčí skutečně na skalisku 
se stěnami kolmými na všech stranách – ostatní kláštery mají vždy ze strany od hor 
přístup po schodech či mostě. Ajia Triada disponuje sice jakousi nově zbudovanou 
zrezivělou lanovkou, která ji spojuje se silnicí vedoucí právě ve výšce stavby, ale 
unikátní je zejména starý výtah, kterým se mniši původně dopravovali nahoru 
z úpatí skály. Jedná se o budku né nepodobnou záchodové, které je visutá na trá-
mech z vlastní kamenné budovy kláštera. Má otvírací dno a nahoře jakýsi rumpál, 
kterým se nebohý mnich vytahoval ke svým druhům do kláštera. My ovšem nahoru 
vystoupali po schodišti vytesaném v pozdější době přímo do skály a obtáčejícím 
polovinu skalního bloku. 

Opět jsme prohlédli malinkou kapli a pozorovali mnicha zapalujícího sví-
ce v důmyslně řešených lucerničkách na kladkostrojích, kterými světlo vytahoval 
nahoru pod klenbu. Z budovy kláštera je možné vyjít do „volného prostoru“: 
nejsou zde žádná zábradlí a člověk může dojít k okraji tak blízko, jak si sám trouf-
ne. Okolo polehávala banda Italů a my vylezli na nejvyšší bod skaliska ke zvonici 
s křížem. Opět jsme pozorovali zbylé kláštery okolo – Stefanos je odsud jen asi ki-
lometr a vidět nebyl, ale k nejvzdálenějšímu Megalo Meteoro je to tak čtyři kilo-
metry a i z té dálky působí úchvatně. Opět jsme fotili a jen tak postávali. Pod sebou 
jsme viděli Kalambaku, která připomínala miniaturní městečka stavěná na modelo-
vých železnicích. 

Naprosto syti dojmů z pozoruhodných staveb ale zejména ze samotné pří-
prody jsme se vrátili do Kalambaky a opět zasedli do příhodného občerstvovacího 
zařízení. Dali jsme jogurt s medem, do ochutnání kteréžto speciality mě přemluvila 
Bára, která to prý požívala na Krétě. Ač jsem se k netradiční kombinaci stavěl zpr-
vu skepticky, musím souhlasit s tím, že to je nejen poživatelné, ale dokonce dobré, 
zvlášť dostanete-li mezi obě základní ingredience nakrájené kousky ovoce. Seděli 
jsme venku u stolku přímo na chodníku a z bezpečné pozice pozorovali skály nad 
sebou. Dobře patrná byla zvonice u Ajia Triada, u které jsme před chvílí stáli. 

Meteora by byla úžasná, i kdyby tu žádné kláštery nebyly. Stavby na ska-
lách jen umocňují nevšednost celého výjevu a při pohledu zdálky mnišská obydlí 
skromě zdobí sílu přírody. 

Den se chýlil ke svému závěru, přestalo konečně pršet a my se vydali po 
hlavní silnici přes Trikalu a Karditsu dál na jih. Za městem Lamia jsme drobně za-
kufrovali. Nechtěl jsem jet na Athény tak, jak byly všude značené, protože to nás 
hnalo na pobřežní dálnici, za kterou bychom určitě zase platili a navíc bychom nic 
neviděli. Chtěl jsem projet do hlavního města přes hory, ale chyběl tu most přes 
potok, nic nebylo značené a tak jsme zkrátka najeli asi patnáct kilometrů navíc. Ve 
tmě jsme viděli jen obrys města a černé siluety hor okolo – z toho se o dalším po-
kračování silnice moc nedovíte. Nakonec jsme to nějakými podezřelými objížď-
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kami s krátkým návratem zpět na hlavní našli a stoupali jsme černou krajinou opět 
kamsi do kopců. 

Řídila Bára já se snažil vyhnout se další neplánované zajížďce. Křižovat-
ku v Bralosu jsme natrefili dobře a pokračovali na jihovýchod objíždějíce tak ze 
severu pohoří Parnas. Litoval jsem trochu, že jsme ho neviděli, ale otázka je, jestli 
bychom si za denního světla pomohli, stejně bylo pořád zamračeno. Dlouho jsme 
postupovali naprosto mrtvým údolím bez jediného světýlka. 

Kousíček východně od města Livadia jsme se napojili na hlavní silnici ve-
doucí po severním okraji Korintského zálivu a směřovali na Théby. Projeli jsme 
nějaké osady a opět jsem postupně přesvědčil Báru, že bych to už někde fakt zabo-
dl. Dostala se zase do druhého dechu a vypadala, že pojede celou noc. Měli jsme za 
sebou dnes již přes 430 kilometrů, když jsme zahli na hrbolatou asfaltku směřující 
někam do kopečků a z ní pak ještě na prašnou cestu. Respektive prašného tu neby-
lo nic, naopak, po několikadenních lijácích jsme klouzali po blátě a vše završili 
samovolným umístěním vozu do olivového hájku. Zde nás jistě nikdo hledat nebu-
de a navíc bychom se odsud v téhle tmě stejně nedostali. 

První krok po otevření dveří nám dal jasně najevo, že bude problém udržet 
se vůbec na nohou. V terénu mezi olivami by se dala sázet rýže – nedostatkem 
vláhy by jistě netrpěla. Interiér vozu jsme tak při rovnání krabic v jeho zádi napros-
to zamatlali. Usínali jsme s přáním hezkého počasí, protože další déšť by definitiv-
ně znemožnil se odsud vyhrabat a ukončil by tak naši cestu bídnou smrtí utopením 
se ve voňavém olivovém hájku ztraceném kdesi v řeckých horách. 

 
30. července, dvacátý osmý den. Po třech dnech deště se vyplnila Bářina 

předpověď, že opravdové řecké léto nastane ve chvíli, kdy se budeme procházet 
Athénami a nebude kam se schovat. 

Z oliv jsme se vyhrabali úspěšně, auto bylo ale zamatlané až po okénka a 
to zvenku i zevnitř. Do řecké metropole jsme pohodlně dorazili po 120 kilometrech 
pomalé jízdy většinou opět za nějakým náklaďákem. Při dalším braní benzínu jsme 
pochopili, že pokoušet se nabízet Řekům při placení kartu je zbytečné – vezmou si 
ji od vás, s výrazem vášnivého filatelisty podrobně prozkoumají a poté vrátí s tím, 
že o tento exponát nestojí. Bára nepěkně komentovala přístup svojí Raiffeisenbank, 
kde na výslovný dotaz, bude-li možné s kartou v Řecku platit, obdržela informaci, 
že u benzínových pump samozřejmě ano. Platit v hotovosti nebyl žádný problém, 
ale trochu nás udivilo, že karta je zde něco naprosto výjimečného. 

Proniknout do centra nás stálo hodinu v zácpě. Kvůli chlazení motoru 
jsme topili na plné pecky a pomalu se šinuli městem. Orientačně jsme to nezvládli 
zcela čistě – řídit se zde můžete vlastně jen geometricky podle Akropole, kterou 
vždy zahlédnete nějakým průhledem v boční ulici a snažíte se to poslat k ní, což 
díky jednosměrkám nejde úplně přímo. Mapa města nám moc nepomohla, protože 
zde nepoznáte, kde zrovna trčíte. Po několika velkých obloucích jsme i ztratili po-
jem o tom, odkud jsme přijeli, a orientovali jsme se již jen podle sluníčka. Zapar-
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kovali jsme na chodníku před nějakou pekárnou a vydali se hledat Akropolis. Zní 
to neuvěřitelně, ale opravdu jsme vyrazili nazdařbůh ulicemi a teprve po hodné 
chvíli spatřili v dálce čnící Parthenón. Kopeček byl jinde, než jsem ho čekal, což 
znamenalo, že jsme ho obtočili ještě nějakou další pomocnou smyčkou. Ale neva-
dilo, aspoň jsme se prošli. 

Na úpatí pahorku se všude pilně opravují chodníky, staví fontány, dláždí 
ulice a všelijak upravují zbytky parku, takže projít staveništěm znamená přelézat 
bahnité louže, balancovat na obrubnících čnějících nad okolní terén bez povrchové 
úpravy, podlézat zábrany a překračovat cementová jezírka. Dav houstl a na vlastní 
pahorek jsme se uschlým pošlapaným parkem se zbytky stromků museli skoro 
prodírat mezi zástupy všech národností ověšených kamerami a fotoaparáty. Cel-
kem jsme asi zapadli, protože do tak pestré směsky zapadne každý. Těžko si vy-
myslet úbor či výbavu, se kterou byste tu budili pozornost. Zaskočilo nás vstupné – 
12 euro pro dospělého, ale naštěstí uznali naše ISIC kartičky a dali to za polovic, 
ale i tak je to dost. Ceny za kalíšek ledové tříště nedávaly možnost osvěžit se ani 
kapkou, a tak jsme se ozbrojeni tištěným průvodcem vrhli do Propylají. 

Dojem z Akropole mám trochu zmatený. Co se to tu děje? Prolezete po 
plechových schodech pod ohromným lešením s cáry jakési textilie, překročíte že-
lezné kolejnice umě zabetonované do dva tisíce let starého kamenného podkladu, 
na hlavu vám málem spadne zbíječka i s dělníkem, všude rachot a lomoz, povalují 
se tu zbytky kamenných kvádrů i kulatých koláčů z rozebraných sloupů, všichni do 
něčeho tlučou a osekávají šutry do nových ladnějších tvarů. Jeřáb přesahuje celý 
překlad Propylají a sundavá z nich několikatunové bloky umě tam poskládané an-
tickými mistry. 

Proběhli jsme vstupní branou a jali se obcházet vlastní Parthenón. Hledal 
jsem úhel, odkud je možné spatřit ho tak, jak vypadá na všech pohlednicích prodá-
vaných dole pod Akropolí i na obrázku v našem průvodci, ale nedařilo se. Na vy-
obrazeních je minimálně jedna z delších stran chrámu kompletní, ovšem ať jsem se 
díval jak jsem chtěl, viděl jsem na jedné straně chybějící dva sloupy a na druhé čty-
ři, o překladech ani nemluvě, těch na Parthenónu zbylo jen pomálu. Celá stavba je 
opět obehnána těžkými kolejemi, po nichž se sune jeřáb rozebírající ještě stojící 
části. Skupinky kameníků se plazí po chaoticky poházených kruhových blocích, 
z nichž ještě před chvíli sestávaly ohromné sloupy Parthenónu, a cosi na nich tesají 
a brousí. Patnáct metrů od chrámu se táhnou celuloidové zátarasy, jakože na stavbu 
se nesmí. Udiveně jsme na to zírali. Že je potřeba o památky pečovat, to tušíme, 
ale proboha proč to celé rozebírají? A čemu pomůže otloukání původních bloků? 
Vždyť to k sobě pak nebude pasovat. Narazili jsme i na evidentně fungl nové ose-
kané a ohlazené prvky dovezené sem patrně za účelem nahrazení starších již 
definitivně ztrouchnivělých kamenů. Udiveně jsme obcházeli staveniště a ani 
neměli chuť do focení. 
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Zbytky kamenných stavebních prvků i reliéfů a soch se válejí všude oko-
lo, mezi jejich hromadami jsou vynechané cestičky pro procházení jako mezi zá-
honky, vše nalajnováno oranžovým pásem na kovových tyčkách. 

Ovšem pohledy na město stály za to. Překvapilo mě také, jak je Akropolis 
vysoká – zafixovány jsem měl pohledy na chrámy na ní, ale nikoli to, že se jedná o 
ohromné skalisko dostavěné v horní části mohutnými opěrnými zdmi nesoucími 
celé víceméně rovné prostranství nahoře. Prohlédli jsme nejen obě divadla vesta-
věná do svahů pahorku, ale i Diův palác (respektive těch pár sloupů, co z něho 
zbyly) stojící opodál uprostřed moderní zástavby. Opět zde není nic jako historické 
centrum; kam dohlédnete, rozlévá se okolo vás bílé jednotvárné mraveniště. Spolu 
s přístavem Pireás zde žije přes tři miliony obyvatel. 

První osídlení se datuje do doby tří tisíc let před letopočtem. Ale nějak se 
neví, kdo tu žil. Ve druhém tisíciletí byla již Akropole opevněna mohutným zdi-
vem s palácem mykénské kultury. Na rozdíl od ostatních měst té doby Athény pře-
čkaly zánik mykénské civilizace a osídleny byly kontinuálně. V 5. století před le-
topočtem žilo ve městě údajne půl milionu obyvatel – byla to doba největšího kul-
turního vzestupu Řecka, kdy, jak uvádějí učebnice dějepisu a průvodce, zde vládla 
„otrokářská demokracie“, což, musíte uznat, je termín hodný podtržení. Pak dosta-
lo město po hubě od Sparty a šlo to s ním skopce. Ve 2. století před letopočtem se 
Řecka zmocnili Římané, kteří tu tu nějak pytlíkovali ještě pár set let, ale od 3. sto-
letí po Kristu už to byla jen provinční vesnice. To vydrželo celkem dlouho – by-
zantská říše ukončila definitivně pohanské filosofování zdejších myslitelů v 6. sto-
letí a z Parthenónu se stal křesťanský chrám. Tomuto řádění učinili přítrž až Turci, 
kteří v 15. století udělali z Parthenónského chrámu pro změnu mešitu, v Erechtheiu 
měl místodržitel dokonce harém. V 19. století se několikrát vystřídlala turecká vlá-
da s řeckou a v roce 1834 se město definitivně stalo hlavním sídlem novodobého 
řeckého státu. To měly Athénu asi jen třicet tisíc obyvatel, v roce 1920 tři sta tisíc a 
v 70 letech 20. století už dva miliony. 

Naštvali nás ale tím, že vstupenku si nekupujete jen na Akropolis, ale cel-
kem do šesti památek (postupně vám utrhávají její další perforované části), což je 
sice fajn, ale navštívit všechny jsme rozhodně nehodlali a tak by bylo lepší, kdyby 
stála vstupenka úměrně méně s tím, že by si ji člověk kupoval jen na atrakce, které 
hodlá zhlédnout. Postávali jsme na vyhlídkách a prohlíželi město ve snaze nalézti 
aspoň římskou agoru, když už jsme si do ní zaplatili vstup. 

Po vynadívání se po okolí jsme se chtě nechtě vrhli do podrobnějšího prů-
zkumu staveniště na vlastní Akropoli. Odhadovali jsme, jak by asi mohl vypadat 
Parthenón, kdyby ho nezakrývalo lešení, přečetli si, jak monumentální jsou Propy-
laje a litovali, že už tam téměř nestojí, a pokývali hlavou nad napodobeninami Ka-
ryatid nesoucích verandu Erechtheionu. Všechny významné stavby Akropole po-
cházejí z 5. století před letopočtem. Za zmínku stojí, že největší destrukci nemá na 
svědomí ani tak zub času, jako benátské ostřelování pahorku v roce 1687. 
V Propylajích byl za Turků navíc uchováván střelný prach, takže si každý domyslí, 
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jak to dopadlo po jednom zásahu bleskem. Co na Akropoli zbylo a mělo ještě něja-
kou cenu, to odvezli sběratelé do Paříže a Londýna. Dnes se to rozebírá pečlivě a 
mechanizovaně. Přesto jsme se na paběrky zašli podívat do muzea, moderní to bu-
dovy postavené vtipně přímo na starém opevnění v jednom rohu vrchní plošiny. 

Muzeum potěšilo zejména klimatizací a popisky v angličtině. Procházeli 
jsme sály naplněné střepinami ze soch upevněnými v sádrových představách ar-
cheologů o tom, jak asi vypadala původní díla. Dočetli jsme se i to, že chrámy a 
sochy byly původně bohatě barvené, což se sice moc nedochovalo, ale zbytky čer-
veně se našly na jednom reliéfu a proto se myslí, že natřeno bylo všechno. 

Ve skleněných vitrínách se můžete podívat na originály Karyatid, ovšem 
kromě té, kterou si v roce 1801 odvezl lord Elgin do Londýna. Zachovalé sochy 
jsou zachovalé v tom smyslu, že některým chybí hlava, která je ale umě doplněna, 
takže estetický dojem to neruší. Ovšem je otázka, čemu muzeum vlastně slouží, 
jestli spíše jako ukázka toho, co ze zachovalo, nebo jako učebnice toho, jak možná 
vypadala Akropolis ve starověku. Obojí je ale užitečné. Většina exponátů v muzeu 
jsou sádrové odlitky originálů z muzeí v západní Evropě, ale aspoň že tak. 

S pocity hodně smíšenými jsme sestoupili dolů a prohlédli si zbytky Dio-
nýsova divadla ze 6. století před letopočtem, do kterého jsme si také nuceně pořídi-
li lístek. Samotná stavba je celkem pobořená, ale kupodivu zachovalé jsou sedačky 
v první řadě pro významné návštěvníky – jsou to jakási kamenná křesla s opěradly 
i pro ruce. Zde uváděli své hry nejslavnější řečtí dramatici a údajně se na ně mohlo 
dívat až 15.000 diváků najednou. 

Ódeion Héroda Attika pod Propylajemi je stavba římského typu z 2. stole-
tí našeho letopočtu, která je naopak zachovalá velmi dobře. Není ale běžně přístup-
ná, protože se v ní konají představení a jedná se tak nikoli jen o archeologickou 
památku, ale po rekonstrukci o normální fungující divadlo. 

Znaveni vedrem jsme odmítli kávu za tři eura v hospůdce s výhledem na 
Akropolis a dali si jí o blok dál za euro jedno, ovšem bez výhledu. Krom toho jsem 
sjel i souvlaki. Při placení jsme se pohádali s hostinskou. Už na začátku mi bylo 
divné, proč zde mají ceny s přesností na jednotky centů. Ukázalo se, že dáma se 
v eurech naprosto neorientuje. Přestože nám číšník řekl, že káva je za euro, vrchní 
chtěla 450 drachem, což je asi 1,19 eura. Při argumentaci používala kalkulačku se 
dvěma displeyi. Vyťukávala cenu v drachmách a na spodním řádku se sama obje-
vovala cena v euro. Pozoruhodné. Tvrdila, že káva vždy stála 450 drachem a tudíž 
je chce. Bylo mi jí líto. Táhlo jí k šedesáti a pokud celý život prodávala kávu 
v tomhle zapadlém podniku a pokud vždy stála 450 drachem, rozumím tomu, že 
má problémy vypořádat se s tím, že jí hosté platí v euro. A ještě ji navíc chtějí ob-
rat o dvakrát 19 centů, což už je vážně pro zlost. 

Pokračovali jsme v obcházení Akropole proti směru hodinových ručiček a 
dostali se tak až do starší zástavby okolo agory. Pro ujasnění: jsou tu dvě agory – 
stará řecká a pak římská. Řecká vypadá asi jako prostranství za nádražím Bubny 
v pražských Holešovicích – bodláky zarostlá humusná plocha plná hromad suti, 
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odpadků a toulavých koček, oplocená a nepřístupná. Římskou je možno navštívit, 
což jsme také udělali, ale kromě Věže větrů tu není nic, co by stálo za koukání. Na 
zemi se táhnou půdorysy bývalých staveb, sem tam nějaký menší patník, občas za-
končený hlavicí. 

Po prohlídce Akropole a muzea na ní jsme už neměli chuť na návštěvu 
Národního archeologického, i když i tam je jistě na co koukat. Potloukali jsme se 
uličkami plnými obchodů se suvenýry a hledali bankomat, kde bychom doplnili 
tenčící se zásoby hotovosti. Díky nemožnosti platit kartou jsme se museli dostateč-
ně předzásobit, ale počítali jsme s tím už z domova – hotovosti jsme měli právě to-
lik, aby nám s rezervou vystačila do Řecka, protože podle informací našich bank 
neměl být problém si zde další peníze vyzvednout. Ukázalo se, že to ale nebude 
jednoduché: v Athénách skoro nemají bankomaty a když už, tak rozhodně neberou 
Maestro. Podle indicií v několika bankách a průvodce jsme na náměstí Syntagma 
našli Národní banku, kde snad jako na jediném místě ve městě Maestro brali. Měli 
jsme dvě karty, obě stejného typu, což nebylo zcela strategické, ale zde to zafun-
govalo a z bankomatu jsme za krvavý poplatek vytahali co se dalo. Finanční trans-
akci jsem pomocí SMS konzultoval ještě s bráchou doma v Čechách, kerému patří 
používaný účet, tak aby se nedivil. 

Courali jsme pěší zónou a fotil jsem jednoduché náměty ze života athén-
ské ulice. Opět jsme zakoupili láhev vody a spriteu a po hodině dorazili k autu. 
Obešli jsme tak Akropolis kolem dokola a měli jsme pocit, že Athény nám už nic 
přitažlivého nechystají. Není to špatné město, ale trochu moc veliké a na rozdíl od 
Istanbulu mnohem jednotvárnější. Vzorek jsme odebrali dobrý, zas taková bomba 
to není, zkrátka Athény splněny, už do nich nemusím. 

Ač to tak nevypadá, strávili jsme ve městě skoro šest hodin a byl nejvyšší 
čas někam vypadnout. Chtěli jsme bydlet u moře a užít si trochu večer na pláži. 
Počítali jsme s tím, že někde vezmeme nějaký kemp, a za účelem občerstvení jsme 
na západním předměstí Elefsina nakoupili víno, sýr a olivy. Olivy jsou zde celkem 
levné a koupili jsme vážené (2 eura za kilo) – ty v pixlách jsou sice plněné kdečím, 
ale o mnoho dražší. Prosoukávali jsme se podél dálnice, po které jsme přijeli, a po-
kračovali na Korint. Opět jsme hodlali použít starou pobřežní silnici, ale cedule nás 
nemilosrdně naháněly zpět na dálnici. 

Konečně jsme opustili roztahanou aglomeraci a postupovali dál po klikaté 
silničce vedoucí přímo po útesech nad mořem. Dali jsme za pravdu průvodci, který 
praví, že cestujete-li po Řecku vozem, máte možnost narazit na krásné opuštěné 
pláže vzdálené hotelům a rekreačnímu ruchu. Ovšem na spaní to moc nevypadalo, 
přeci jen je to blízko silnice, na pláži jste odevšud vidět a navíc kraj byl stále dost 
rušný a obydlený, takže jsme se rozhodli najít v mapě značený kemp. 

To se sice povedlo, ale k našemu zaražení dáma v recepci naprosto neru-
zuměla tomu, co po ní chceme. Neznají tu totiž způsob cestování, kdy přijedete 
s tím, že chcete jednu noc přespat a zítra zase zmizet. V kempu také nebydlel jedi-
ný cizinec. Byl plný karavnů, v kterých tu lidé tráví celé prázdniny. Recepční sou-
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hlasila s ubytováním, ale mátly ji naše požadavky. Prohlédli jsme kemp a po nena-
lezení jediného použitelného místa jsme se jí ptali, kde si tedy máme postavit stan. 
Našla plochu právě tak na gemmu, ale odmítla striktně, že by u ní mohlo i parkovat 
auto – to prý musí na parkoviště za kempem. Snažili jsme se dozvědět, co ji vede 
k tomuto nesmyslnému kroku, ale díky její jazykové výbavě jsme moc nepochodi-
li. Je skutečně pozoruhodné, jak zde v klidu dělá recepční někdo, kdo nezvládá 
kontakt s cizincem. Asi proto tu žádní nejsou. No nic, poslali jsme ji k čertu a po-
pojeli dvě stě metrů ke vchodu do druhého kempu. 

Zde se nejprve odehrálo to samé, ale po vyjasnění si problému, totiž že 
skutečně hned zítra ráno opět zmizíme, jsme dostali k dispozici plácek jemného 
štěrku pod stromy s tím, že auto můžeme parkovat u stanu. Ale i zde měli všichni 
své vozy mimo prostory, kde kempovali, což by nám dost komplikovalo život, pro-
tože víc než ve stanu jsme žili právě v autě. 

Tento kemp disponoval pokračováním kamínkové pláže předchozího uby-
tovacího zařízení a vypleskli jsme se na ni ve chvíli, kdy z ní právě všichni ostatní 
obyvatelé odcházeli. Jestli se tam čachtali celý den, potažmo týden či měsíc, ani se 
jim nedivím. Slunce rychle klesalo a po několikerém zaplavání si nám byla dokon-
ce zima. Víno dosáhlo ve voze teploty bramborové polévky, olivy byly převařené a 
sýr nám šel naproti. Ovšem ochlazováním všech ingrediencí v igelitové tašce 
s mořskou vodou jsme dosáhli poklesu na 28 stupňů, takže tělo dostávalo fyziolo-
gicky zevnitř i zvenku lázeň o shodné teplotě. 

Za tmy se dostavila partička hlučných Řeků, kteří na pláži rozložili pře-
nosný gril a dělali mi chutě voňavým masem, které s výkřiky požírali. Nakonec 
nám také nabídli, což díky tomu, že Bára chcíplou zvířenu nekonzumuje, znamena-
lo celkem dobrý vzorek pro můj žaludek. 

Poslal jsem do světa SMS, která obsahovala text: „Modré moře, bílé víno, 
žlutý sýr, zelené a černé olivy a prohlídka Akropole k tomu, kdo dá víc?“, kterým 
jsem chtěl naznačit, že žijeme a je nám dobře. Obdržel jsem dotaz, kam jsme ztrati-
li červenou, protože ta přece dělá diák. Ale červené měla Bára plavky. 

 
31. července, dvacátý devátý den. Když jsme spali někde zašití, vstávali 

jsme vcelku brzo a hned se snažili zmizet, abychom minimalizovali šanci, že nás 
někdo vybrabčí. V kempu to samozřejmě potřeba nebylo a tak jsme jednak trochu 
vyspávali a za druhé pořádně uklidili. Vymetli jsme všechen čurbes z vozu, vyhá-
zeli asi třicet prázdných petlahví a přišrouboval jsem opět spolujezdecké sedadlo, 
jemuž se uklepal šroubek a připomínalo spíše houpací křeslo. 

V účelně zařízených umývárnách jsme si vyprali – mají k tomu speciálně 
utvářené lavóry, jejichž jednu stranu tvoří valcha. Vybrali jsme bláto z vnitřku vo-
zu, na vnější karosérii jsme kašlali. Cirkusem roztahaným všude po kempu jsme 
budili trochu pozornosti, ale slušní Řekové se tvářili, že to nevidí. Vše jsme pečlivě 
uspořádali, mokré oblečení rozvěsili na šňůry nad zadním sedadlem, zaplatili uby-
tování a vyrazili vstříc Peloponésu. 



 149

Kempovali jsme kousek před vesnicí Agios Theodori a bezpečně se zori-
entovali ke Korintské šíji. Mastili jsme to po slušné silnici, snažili se nenajet na 
dálnici a vyhlíželi průplav. Jenže najednou, aniž bychom pojali jakékoli podezření, 
pod námi zaduněl plechový most a byli jsme na druhé straně. Skutečně – vykopete-
li v krajině díru, nic v okolí nenasvědčuje tomu, že tam je. Vrátili jsme se pěšky na 
most a čtvrt hodiny zírali na průplav jak malé děti. Je to fakt hustá věc: dlouhý je 6 
kilometrů, nejhlubší místo prokopání, které je někde tady blízko mostu, má 80 met-
rů hloubku, vody je tam 8 metrů, šířka hladiny 23. Čísla jsou ale k ničemu, chce to 
vidět to. Fotili jsme menší člun projíždějící z Egejského do Iónského moře a divili 
se tomu, že se téměř kolmé stěny výkopu ještě nesesuly. 

Projeli jsme Novým Korintem, městem, které vzniklo na jiném místě než 
stávalo starověké sídlo, takže vykopávky nejsou rušeny moderní zástavbou. U sa-
motného archeologického naleziště je sice také několik hospůdek a prodejny se su-
venýry, ale nepřekračuje to vkusnou mez. Líbily se zejména vázy za několik set 
euro, ale další cestu by stejně nepřežily. Nacpali jsme vůz mezi prořídlé nízké a 
poněkud odkvetlé stromky ve snaze ochránit ho před přímým slunečním svitem a 
vydali se na prohlídku rozsáhlých zbytků města. 

Průvodce nás lákal označením místa jako oázy klidu a je to tak. Velký 
rozdíl oproti Athénám – potkali jsme zde jen několik dalších skupinek návštěvníků 
tiše se ploužících mezi rozvalinami a obnaženými zdmi a nakukujících do letáčků 
s mapkou a popisky. Naprosté ticho dávalo možnost užít si toho, na co na Akropoli 
nebyl prostor: když se posadíte na nějaký kámen opracovaný před dvěma a půl ti-
síci lety a pod překlady zbytků Apollónova chrámu nesenými ohromnými sloupy 
koukáte na pevnost na Akrokorintu – skalnatém kopci nad starověkým městem – 
můžete si dovolit zasnít se a představit si, jak asi město vypadalo, když zde žily 
statisíce lidí. Nepřišli jsme na to, čím je Korint výjimečný, co nás na něm tak přita-
hovalo – přece jen jsou to zbytky mnohem skromnější než v Athénách, ale je to asi 
opravdu tím prostředím – opuštěnost a klid dodávají místu posvátný nádech, skoro 
vás to nutí šeptat jako v kostele. 

To, co dnes návštěvník vidí, jsou zejména stavby z římského období (1. 
století před letopočtem a později). Ovšem dominantou je Apollónův chrám pochá-
zející z 6. století před letopočtem. Pozoruhodné je, že sloupy nejsou – jako napří-
klad v Athénách – z kamenných koláčů poskládaných na sebe, ale z jednoho kusu. 
Dnes jich z původních 38 stojí jen 7 a zbytky dalších se válí okolo. Město bylo 
však založeno ještě několik set let před stavbou chrámu a už v 8. století bylo cen-
trem rozsáhlé říše, do které patřilo například Korfu (Kerkýra) či Syrakusy. Vtip 
města spočíval v tom, že mělo dva přístavy – jeden u Egejského a druhý u Ionské-
ho moře. Kolem roku 600 nechal tehdejší vládce Periandros zbudovat vlečku, kte-
rou se po kamenných kolejnicích na podvozcích přetahovaly lodě i s nákladem přes 
šíji od jednoho moře k druhému. 

Korint samozřejmě válčil se všemi okolo, jak se na slušné starověké řecké 
město patří, dokonce i se svojí původní provincií na Korfu. Ve 2. století ho dobyli 
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Římané, přičemž ho naprosto zlikvidovali a obnovil ho až Caesar. Císař Nero se 
prý dokonce snažil o prokopání Korintské šíje, ale nějak se to nezdařilo, úspěšný 
pokus se konal až na konci 19. století. Město překvapivě fungovalo i nadále, uchý-
lili se sem dokonce první křesťané, pobýval tu apoštol Pavel. Válčilo se pořád a 
kromě toho bylo město bořeno častými zemětřeseními. Definitivní rána přišla až 
roku 1858(!), kdy se po velkém zemětřesení obyvatelé vzdali a město opustili. Poté 
začali osm kilometrů odtud budovat Nový Korint. 

Procházeli jsme rozvalinami a snažili se identifikovat je. Není to ale nut-
né, místo působí na člověka ve svém celku a nepotřebujete přesně vědět, která bu-
dova čemu kdy sloužila. Památky jsou navíc vcelku fotogenické, vyhledávali jsme 
různé pohledy na sloupy doplněné o zelená křoviska a stromky, detaily zdí 
s Apollónovými sloupy v pozadí i celkové pohledy na agoru s Akrokorintem. Se-
smahlí sluncem jsme se uchýlili do muzea, které schraňuje nejen antické sochy, ale 
i předměty z pravěkého osídlení. 

Zejména díky počasí jsme vzdali výstup na Akrokorint, který ční do výšky 
575 metrů nad moře, což je celkem monumentální, protože Starý Korint leží kou-
sek nad hladinou. Nahoře se nacházel Afroditin chrám, ve kterém prý stovky slu-
žebnic provozovaly chrámovou prostituci. Tento trochu neuchopitelný fenomén má 
jednoduché vysvětlení – cílem bylo posílit rodinný život Korinťanů. Muži užívající 
si legálně v chrámu neměli potřebu utíkat od svých žen, které naopak trpěly jejich 
návštěvy Akrokorintu (to jsem si výjimečně nevymyslel, říkali to v televizním do-
kumentu BBC). No nevím, dejme tomu. Navíc z prostitutek se postupně stávaly 
společnice ve smyslu přívěsku pro ukazování se na veřejnosti a na nejednoho poli-
tika prý měly větší vliv než jeho rodina či přátelé. Dnes je na pahorku k vidění 
mišmaš byzantských staveb a středověké pevnosti ze 14. století. Uvnitř jsou prý i 
zbytky mešity, aby to bylo vše pěkně pohromadě, ty ale odspodu nevidíte. 

Cestou od muzea jsme ještě mrkli na divadlo vmáčklé do svahu pod měs-
tem. Není nutné do něho lézt – prohlédnout si ho můžete svrchu přes drátěný plot. 

Při vybírání vhodé restaurace nás nalákal česky mluvící Řek, který dokon-
ce dokázal vyštrachat česky psaný jídelní lístek a ještě nás upozornil, že jako jeho 
přátelé dostaneme slevu – od cen vyškrtal různé padesátníky a devadesátníky. Proč 
ne, zašli jsme k němu, dali Frappé, kabab, resp. gyros, že, kdo se v tom má vyznat, 
je to to samé, Bára zas nějaký salát. Znovu jsme pročetli průvodce a letáčky a opa-
kovali si visuálně získané poznatky konfrontací s literaturou. Tak Korint má pět 
hvězdiček, stálo to za to se sem proháčkovat. 

Do Mykén (39 km) jsme postoupili nějakou nepravděpodobnou silničkou, 
když se nám nepodařilo najít hlavní tah, ale aspoň jsme si podrobně prohlédli 
smutnou suchou Peloponéskou krajinu bez stromů jen s dodělávajícími křovisky. 
Není to nijak vábné – spekulovali jsme nad tím, proč si zrovna tady lidé stavěli ve-
liká města už tak dávno. Zas o tolik jiné tu podnebí být nemohlo a nedostatek vody 
a naprostá neúrodnost musela přece každého odradit. Ostatně všechny starověké 
civilizace vznikaly v nepříliš šťavnatém pásu okolo Středozemního moře případně 
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v Mezopotámii – v Egyptě ale měli aspoň ten Nil s jeho záplavami, ale tady? Nám 
například lilo tři dni v kuse, ale myslím, že to není pravidlem, standardní letní řec-
ké počasí vypadá takto – hodně přes třicet stupňů ve stínu, který tu ale žádný není. 

Mykénský hrad leží také několik kilometrů od současné stejnojmenné 
vesnice. Na velkém asfaltovém parkovišti postávalo několik autobusů z rozličných 
koutů Evropy včetně České republiky a turisté se jak mravenečci rozbíhali po pa-
horku bývalé pevnosti. I my jsme tak učinili, ale narozdíl od všech ostatních jsme 
se nefotili pózujíce před Lví bránou. Když jsme ji spatřili, dokonce jsme ani hlasitě 
nekřičeli, i když už by se to asi ztratilo. Samotná pevnost je zajímavá jen tím, že 
tam kdysi stála – zbytkou jsou opravdu velmi skromné, v zásadě jen půdorysy zdí 
bez jakékoli vypovídací hodnoty. Kromě vstupní Lví se na druhém konci areálu 
nachází ještě zachovalá Severní brána, ale to je všechno, kde jsou aspoň dva kame-
ny na sobě. 

Objektem zájmu se tak stal zejména pozoruhodný obrovský motýl, jehož 
fotografie nese název MyMo (Mykénský Motýl), protože v Schmetterlingologii 
nejsme ještě zcela zběhlí. Co překvapí ale každého je kluzkost ošlapaných kamenů 
pevnosti – neustále se zde všichni válejí v prachu, protože našlapování na ohlazené 
schody a zbytky zdí vyžaduje jistou zručnost, respektive spíš znožnost. Vycvičeni 
náročnými velehorskými přechody jsme si poradili i s Mykénským hradem. Ta-
neční polobotky ale nedoporučuji. 

Mykény byly centrem kultury, která je ještě o tisíc let starší než její ná-
stupkyně v Athénách či Korintu. Zatímco zmíněná města dnes představují památky 
z doby okolo 5. století před letopočtem (i když založena byla samozřejmě dříve), 
stavba hradu v Mykénách byla zahájena v 16. století; to, co se dnes dochovalo, je 
tak ze 13. Největší slávy dosahovala mykénská kultura do konce 13. století, pak už 
to šlo od deseti k pěti. Mykény založil Perseus a vykopal je Schliemann, to je jas-
né. 

Mnohem přitažlivější než samotná pevnost jsou hrobky pod ní. Jedná se o 
kupolové stavby, do kterých vejdete úzkým průchodem vyhrabaným v terénu. Sa-
motná hrobka je celá pod úrovní země a jedná se vlastně o kruhovou, zvláštním 
způsobem se zužující klenbu, ze všeho nejvíc to připomíná iglů. Prostor uvnitř je 
překvapivě veliký a klenba téměř nepoškozená. Takových hrobek je v okolí devět, 
navštívili jsme jen dvě. V sousedství pahorku z trávy občas vykukují další zdi, o 
kterých ale nevíte, jestli patří také ke starověkým Mykénám, nebo jsou to zbytky 
hospodářských stavení starých 50 let. Opět jsme pečlivě vysáli anglicky hovořící 
letáček a usoudili jsme, že návštěva dalších rozvalin a hrobek asi o kilometr dál už 
nás nikterak neobohatí, přestože se jedná o ještě zachovalejší stavby, než ty pod 
hradem. 

Naše dnešní putování po archeologických pamětihodnostech Peloponésu 
návštěvou Mykén zdaleka nekončilo. Opět jsme se pohybovali po nějakých nezře-
telně značených silničkách – tentokrát se jednalo naopak o tak nové cesty, že k nim 
ještě asi nestihli značky napíchat. Přiznávám, že jsme se trochu ztratili – z mapy 
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navíc nebylo ani patrné, kam směřujeme. Týrins je tam sice napsáno, ale tak veli-
kými písmeny, že nevíte, kde je vlastní osada. A ta je navíc jinde, než archeologic-
ké naleziště. Při jedné zastávce kvůli dalšímu luštění mapy jsme vedle silnici ná-
hodou spatřili ohromné balvany a vytvořili zakrátko potvrzenou teorii, že toto je 
právě hrad Týrins. Na rozdíl od Mykén se nachází na placce a není vůbec vidět; 
skoro je až divné, že stojí zrovna tady. Umístění Parthenónu na athénské Akropoli 
nebo mykénské pevnosti na skalnatém pahorku je vcelku pochopitelné, ale Týrins 
připomíná stavbu takové té rozhledny v Paříži, co si ji nepochopitelně vztyčili na 
nejnižším místě města hned u řeky. 

Jestliže Mykény překvapují velikostí kamenů použitých na stavbu hradeb, 
Týrins vám v tomto ohledu vyrazí dech. Jak přesně vypadali Kyklopové nevím, ale 
věřím tomu, že to mohli postavit jedině oni. Mnohatunové kvádry jsou na sebe na-
vršeny do výšky, která ihned klade otázku, k čemu si, probohy, před třemi a půl ti-
síci let lidé stavěli tak nedobytné hradby? Dnes jsou vysoké skoro 10 metrů a pů-
vodně prý byly dvojnásobné. Hrad Týrins patří do doby mykénské, i když místo 
bylo osídleno údajně už ve druhé polovině 3. tisíciletí před letopočtem. Je sice 
hezké, že Kyklopové tu na sebe skládali valounky o 15 tunách, ale proti čemu to 
byla obrana? Nebo to mělo jen estetický účel? Zdi o tloušťce 5 až 10 metrů by odo-
laly konvenčnímu útoku i v dnešní době a těžko si představit, že tehdy se lidé (ne-
bo i Kyklopové) báli něčeho horšího. 

Prohlídka zříceniny se vyznačovala zajména tím, že zde kromě nás byli 
jen tři Francouzi a ospalý prodavač vstupenek, jinak nikdo. Některé partie rozsáhlé 
stavby jsou nepřístupné (Dolní hrad), jinde se můžete pohybovat podle libosti 
(Horní). Navíc na Dolní část se lze s úspěchem dívat z té Horní. Celý opevněný 
komplex má 300 metrů délky a široký je od 60 do 100 metrů. Něco jako Spišský 
hrad, je to zkrátka důstojné už svojí rozlehlostí. 

Nutil jsem Báru, aby si stoupla ke zdi za účelem nafocení instruktážních 
obrázků – bez srovnání není patrné, jak jsou kvádry ohromné. Bránila se tomu – 
oba máme nechuť k fotografování sebe sama a činíme tak jen na vrcholcích hor a 
pak tehdy, když o tom ten druhý neví. Jenže tady jsem chtěl, aby se mi naaranžova-
la ke kyklopskému zdivu, což v ní probouzelo choutky téměř agresivní. Nakonec 
jsme domluvili kompromis, za jedním kamenem je Báře vidět akorát hlava a to ješ-
tě zezadu a v klobouku... 

Nejznámějším vládcem Týrinsu byl Héraklés, který ale stejně podléhal 
Mykénám, jejichž král Eurystheus ho také poslal plnit dvanáct praštěných úkolů. 
Vykopávky zde zahájil opět Schliemann a byly při nich odstraněny zbytky byzant-
ského chrámu, který se na hradě shodou okolností dějin vyskytl. 

Nejpozurohodnější je chodba s tzv. „nepravou klenbou“, jestli jsem dobře 
pochopil výklad průvodce stran tohoto označení. Jedná se o to, že trojuhelníkový 
strop tvoří kamenné bloky uložené šikmo a opřené nahoře o sebe, takže je to vlast-
ně jen taková střecha a né klenba. Navíc to musí spíš rozvírat spodní svislé zdi, ale 
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ty jsou tak mohutné, že jim to asi nevadí. My trempové bychom řekli „Áčko“. Do 
chodby se nesmí, pročež Francouzi tam lezli. 

Už z hradu jsme viděli další svůj cíl – městečko Nauplio. Nezapojuji se do 
diskusí, jak se jeho název píše a jak vyslovuje, a činím obé tak, jak se mi to nejsná-
ze line ze rtů a klávesnice. Respektive městečko až tak vidět není, ale pevnost nad 
ním ano. Jedná se o malé útulné sídlo na břehu moře, jehož záliv také vidíte už 
z Týrinsu, byť je to k němu ještě 7 kilometrů. Ovšem ve starověku sahalo moře prý 
až ke hradu. 

Propletli jsme se novější zástavbou Nauplia až do centra, zaparkovali pří-
mo na přístavním molu a usedli do proutěných křesílek vhodně umístěné restaurace 
s výhledem na moře a ostrůvek Burdzi. Každou chvilku od nábřeží odrazila hlučná 
čmoudící loď, vykonala okružní jízdu okolo ostrůvku a vyklopila návštěvníky zpět 
na břeh. Atrakci jsme si nechali ujít, místo toho jsme do sebe nacpali jogurt 
s medem, tentokrát ale bez ovoce. Listovali jsme literaturou a dozvěděli se, že pev-
nost stojící na ostrůvku byla napřed vězení a teď je to luxusní hotel. 

Stručný přehled obyvatel z dějepisného pohledu: založeno někdy v 7. sto-
letí před letopočtem, nejspíše tedy Řeky. Římané, byť ovládali kdeco v okolí, ne-
chali město ležet ladem a obnovili ho až Byzantinci. Ti přistavěli také opevnění. 
Ve 13. století to rozbili křižáci, ve 14. Benátčané, v 16. Turci a v 17. zase Benátča-
né. Pak patřilo město opět Turkům a to až do roku 1822, kdy sem zatím definitivně 
vlítli řečtí partyzáni. Pozoruhodné je, že toto sídlo o velikosti Týnce nad Sázavou 
se roku 1828 stalo hlavním městem novodobého řeckého státu. Parlament zasedal 
pro jistotu v mešitě, vedle které je k vidění několik benátských domů. 

Dobyvatelé sice vždy něco pobořili, ale mnohem více přistavěli; pevnost 
Palamidi vysoko nad městem je z doby druhého benátského panování. Pod ní se 
nacházejí trosky postupně vzniknuvších a zbouraných pevností předchozích vlád-
ců. Zbytky toho všeho dohromady včetně hradeb dnes tvoří ohromný komplex táh-
noucí se stovky metrů do stran i na výšku. Není moc dobře patrné, kdy byla jaká 
část města před a jaká za hradbami, protože jejich zbytky jdou napříč dnešní zá-
stavbou. Její domy pocházejí zejména z 19. století, ovšem zmíněné benátské jsou i 
starší. 

Courali jsme upraveným městečkem a fotili barevné domy krz uzké ulič-
ky. Občas jsme procházeli opuštěnými bloky, ale hned za rohem nás lákala spousta 
hospůdek a obchodů s kdečím. Bylo již hodně pozdní odpoledne a v Naupliu vládl 
tichý klid. Znaveni náročným programem jsme se drželi osvědčeného postupu ne-
lézt pěšky do žádných výšek a vydali se na Palamidi vozem. Od hradeb sice vedou 
po skále úžasné schody, ale neměli jsme na ně. Silnička obtáčí kopec z druhé stra-
ny; od moře by to sotva nějaký kolový pojezd zvládl. Dovnitř jsme ale nešli, proto-
že jsme hodlali stihnout dnes ještě Epidauros a navíc vstupné bylo opět dost vyso-
ké a výsledek nejistý. Parkoviště je schované také za pevností, takže jsme dohro-
mady směrem na moře ani nic neviděli, ale to je život, nemůže být každý den svá-
tek. 
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Pro dnešek vedly památky nad hospodami už 4:2 a skóre jsme hodlali vy-
lepšit ještě největším zachovaným amfiteátrem v Řecku. Bylo čtvrt na sedm, když 
jsme sklouzli z příkrého kopce od Palamidi a vydali se do bezútěšné kamenité a 
suché krajiny hledat cestu do Epidauru (31 km). Nevěřili jsme, že nás tam ještě 
pustí, ale na ohromné parkoviště před samotným areálem jsme dorazili za sedm 
sedm. Zřízenci u vchodu nám s ušklíbnutím sdělili, že jestli jako stojíme o prohlíd-
ku na pět minut, můžeme dovnitř bez placení, v sedm se zavírá. 

Trik je v tom, že divadlo stále funguje. Je opravené a páteční a sobotní ve-
čery jsou vyhrazeny představením. Dnes byla středa, takže smůla. Vlétli jsme do 
amfiteátru a museli konstatovat, že to je jiné kafe než malý teátřík v Korintu. Do 
hlediště se vejde prý 14.000 diváků, což je sice méně než v Dionýsiově divadle pod 
athénskou Akropolí, jenže tam je stavba dost zničená – zde naopak můžete vychut-
nat obří půlkruh v celé parádě. Na jevišti stála jako kulisa příď ohromné lodi a pro-
bíhala zde zrovna zvuková zkouška, takže jsme nemohli vychutnat údajně skvělou 
akustiku. Dnes se tu zvučí mnohasetwattovými reproduktory s mixáží hodnou kon-
certu rockové kapely o patnácti členech. Vše je také řádně nasvíceno desítkami ba-
revných reflektorů. 

Nemuseli jsme pospíchat, protože areál byl plný lidí a nezdálo se, že by je 
dva líní seržanti u brány dokázali vyhnat během jedné minuty, která jim do zaví-
račky zbývala. Na prohlídku muzea ani zbytku vykopávek jsme neaspirovali, pose-
děli jsme na horních stupních hlediště a libovali si, jak jsme to dnes hezky všechno 
zvládli. 

Dorazili jsme k moři u Starého Epidauru (zatímco všechny ostatní řecké 
názvy mají přízvisko Starý a Nový, Epidaury jsou dokonce tři – dva nové (oba u 
moře) se jmenují tradičně Starý a Nový a pak je tu ještě archeologické naleziště 
s divadlem (17 kilometrů ve vnitrozemí), které je sice skutečně staré, ale jmenuje 
se prostě jen Epidauros) a nechali se nalákat cedulemi do kempů. Jsou tu celkem tři 
vedle sebe a tak jsme se jednoduše ubytovali v tom, kde jsme dostali nejnižší cenu. 
Pláž měly opět společnou, tak to bylo jedno. Bydlela zde spousta cizinců ze západ-
ní Evropy a nějací Chorvati. Také personál se nezdál být překvapen žádostí o 
nocleh a vůbec všichni se zde tvářili tak nějak jako my; totiž že zde jen přespí a zít-
ra zas někam vyrazí. 

Na pláž jsme se vyplazili už za tmy a dali tak romantickou koupačku ve 
světle halogenového reflektoru. Při dnešním ranním úklidu jsem, světe div se, ob-
jevil v podpalubí vozu ještě tři plechovky Gambrinusu, které se vcelku vkusně 
ochladily vodou v úmývárnách. Příjemná tečka za horkým dnem. 

 
1. srpna, třicátý den. Dnešním cílem byly Delfy, do kterých nás však čeka-

lo skoro tři sta kilometrů cesty. Ze Starého Epidauru jsme vyrazili na sever zpět ke 
Korintské šíji. K průplavu jsme tentokrát přijeli podél moře, takže jsme měli mož-
nost prohlédnout si ho odspoda. Přímo před námi se jím prosoukávala ohromná 
osobní loď velikosti čtyřpatrového paneláku. Ke stěnám jí chyběly snad centimet-
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ry. Zblízka jsme si také všimli silného proudu, který směřoval z Ionského moře do 
Egejského. Po průjezdu lodi se přes ústí průplavu vytáhl hydraulický mostek pro 
osobní auta, ale my projeli ještě na Peloponéské straně nahoru k mostům, u kterých 
jsme zastavovali včera. Znovu jsme se tak pokochali pohledem z výšky a Pelo-
ponés definitivně opustili. Vykonali jsme zde malinké kolečko o délce 190 kilome-
trů, do kterého jsme zhustili několik zásadních památek nejenom tohoto poloostro-
va, ale Řecka vůbec. 

Stejnou cestou jako jsme přijeli z Athén jsme se nyní vraceli podél moře 
zpět k odbočce na Théby. Odbočku jsme ale nemohli nalézt. Už příjezd se severu 
znamenal najet na dálnici směrem na Korint a pak se točit o 180 stupňů, protože 
nájezd směrem na Athény se teprve stavěl. Ovšem okopírovat tento trik v obráce-
ném směru se nám nepodařilo a než jsme přes jakési staveniště skutečně našli ne-
značenou cestu na Théby, nakroužili jsme po spletitých dálničních sjezdech a kři-
žovatkách odnikud nikam patnáct kilometrů. Poznali jsme, že postup nebude tak 
rychlý, jak jsme si představovali. Hornatým terénem sice vede silnice dobře sjízd-
ná, ale náklaďáky nás brzdily a snižovaly průměr posunu pod 50 km za hodinu. 
Klikatých několik desítek kilometrů před Théby bylo utrpení, pak se to trochu 
zlepšilo. Stejně jako při cestě na jih jsme i tentokrát u města obkroužili kulaťák tři-
krát, než se nám podařilo odhadnout správný výjezd. Předtím jsme se nesmyslně 
proplétali městem a to jsme teď nechtěli, proto ta navigace. 

Až před město Livadia jsme ale postupovali po cestě, kterou jsme znali. 
Jinudy to ani nejde – po pobřeží Korintského zálivu tu žádná silnice nevede. Kři-
žovatkou, na kterou jsme předevčírem dorazili od severu, jsme projížděli po 570 
kilometrech a pokračovali dál na západ do stále se zvedajících hor. 

Naštvali nás cenou dvě eura za kávu v jednom motorestu, pili jsme tedy 
jen teplou vodu. Oba jsme usínali, ale řídila Bára. Každý vám řekne, že ho překva-
pilo, jak moc je Řecko hornaté. Nás to nepřekvapovalo, protože nám to právě už 
všichni říkali, ale je pravda, že hory jsou to jediné, co drželo naší pozornost těsně 
nad hranicí mdloby – kdyby ke vší té poušti okolo vedla silnice ještě navíc plac-
kou, daleko bychom se asi nedostali. V různých neočekávaných situacích vždy je-
den z nás zapochyboval, jedeme-li dobře, a snažil se druhému vnutit představu, že 
jsme měli odbočit po malé silničce někam do horoucích pekel. Byli jsme zpocení, 
špinaví, páchnoucí a jízda nás už moc nebavila. To včera to bylo jiné – každých 
čtyřicet kilometrů nějaké kulturní pokoukání, ale tohle bylo už moc. Závisí to 
hlavně na počasí – pět se kilometrů podél severního okraje Egejského moře jsme 
v dešti urazili jak nic a bylo nám jedno, že sedíme celý den v autě. 

Po šesti hodinách kodrcání jsme zastavili ve vesničce Arhova a dali osvě-
žující studenou kávu Frappé, tradičně s mlékem a hodně sladkou. Seděli jsme pod 
slunečníky před hospůdkou, které se vzápětí proměnily v deštníky. Přišla pořádná 
bouřka, což paradoxně projasnilo naši mysl a povzbudilo ochablé údy. Soukali 
jsme si do hlav informace o Delfách, které se měly vynořit po pár kilometrech. Ar-
chova leží přimáčknutá na svahu Parnassu, přímo nad vesnicí se nachází dokonce 
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nejvyšší kopec 2457 m n. m. Už déle jsem otravoval Báru návrhy na výstup podo-
pořenými zejména doměnkou, že hodně vysoko lze dojet lanovkou. Ale vzpomínky 
na výlet na Olymp byly ještě příliš živé, a tak jsme počkali až přestane lejt a do-
soukali ten kousek do Delf. 

Bylo skoro pět hodin odpoledne a největší nával turistů mělo archeologic-
ké naleziště už asi za sebou. Posvátný okrsek je namáčkuntý v jakémsi karu ve 
výšce mnoho set metrů nad mořem, které ale přímo z něj vidět není. Starověká 
věštírna se nachází na úbočí údolí směřujícím k moři, ale to se trochu zatáčí. 
Všichni se obdivují tomu, jak jsou Delfy umístěné, ale dovedl bych si to představit 
i lépe – například současná vesnice stojí právě až za ohybem hor a výhledy z výšky 
600 metrů do prostoru nad mořem jsou mnohem úchvatnější – z věštírny nikam 
moc nevidíte. Přesto je terén hlavním magnetem pozornosti. Než projdete Svatou 
cestu od vstupního prostoru až nahoru ke stadionu, překonáte téměř sto výškových 
metrů. Stavby se rozkládají na terasách a prudký sklon povrchu a schody tak určují 
vnímání okrsku jako „nahoře a dole“ a nikoli „vlevo, vpravo, vepředu a vzadu“. 

Podle mapky lze poměrně dobře identifikovat jednotlivé pamětihodnosti – 
začnete pousmáním nad podstavci památníků, které nikdy nikdo neviděl a jen se 
spekuluje, co to tak mohlo být. Cesta je lemována kameny s nápisy komentujícími 
sochy, které ale odvezli asi už Římané začátkem letopočtu. Podle vyobrazení 
v knížce jsme hledali Athénskou pokladnici. Jednotlivá města ucházející se o pří-
zeň věštkyně zde stavěla výstavné altánky, do kterých ukládala dary a poklady. 

Jenže přestože Athénská pokladnice byla už restaurována francouzskými 
archeology začátkem 20. století, dnes je skoro celá rozebraná. Podobá se to činnos-
ti na Akropoli v Athénách: i zde stojí mohutné lešení, pomocí kterého dělníci sun-
davají bloky překladů i části sloupů a rozkládají je okolo na zem. Konfrontovali 
jsme rozházené části puzzle v okolních křovinách s obrázkem v průvodci a poznali, 
že toto skutečně bývala Athénská pokladnice. Na jednom dosud stojícím sloupu 
v průčelí je dobře patrné, které jeho části už byly nahrazeny novými kameny a kte-
ré jsou naopak asi původní. Rozdíl je tak výrazný, že naprosto kazí dojem – vymě-
něna je totiž spodní a vrchní část sloupu – ty mají jasně žlutou barvu a jsou hladké 
– prostředek je tmavý a okopaný. Zvláštní, celkem by mě zajímalo, k čemu se tu 
směřuje – postaví to celé znova z nových kamenů, nebo nějak ohladí ty staré, jak to 
dělají v Athénách, nebo to opět poslepují – něco se nechá a něco nahradí? Pozoru-
hodné je už to, že Athénská pokladnice je jedinou kompletně restaurovanou stav-
bou v Delfách a dnes z ní návštěvník vidí jen torzo, protože dochází k restauraci 
restaurovaného, což mi připomíná pražské opravy tramvajových tratí, kdy se 
zejména s velkým úsilím opravují tratě nedávno opravené, protože jejich oprava 
nestojí tolik jako oprava těch zanedbaných a dlouho neopravovaných. 

Prohlédli jsme zbytky Apollónova chrámu a vytvořili zjednodušující teo-
rii, že nechcete-li nazývat vztyčené sloupy vulgárně „patníky“, můžete používat 
synonymum „Apollónův chrám“, které zní politicky korektně a celkem vždy se tre-
fíte – Apollón to měl zkrátka zmáknuté, uctívali ho všude. Nicméně patníčky jsou 
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to apartní. Včetně hlavice sestávaly ze 13 koláčů, ovšem celý stojí v Delfách už jen 
jeden. Dalších pět se krčí vedle něho – mají 9, 8 a tři po 7 kamenech. Ohlodané 
jsou zejména hrany bloků, takže patníky se v místech, kde na sebe jednotlivé části 
přiléhají, zužují a působí tak jak vyřezávaná noha od klavíru. Vztyčeny byly také 
nedávno a mnoho dalších kamenných koláčů se válí všude okolo. 

Doplazili jsme se k divadlu a opět vyfotografovali stokrát zvěčněný po-
hled přes hlediště na zbytky chrámu s částí Parnassu v pozadí. Na poslední terase 
nad divadlem se nachází stadion, který v tomto terénu překvapuje svojí velikostí. 
Je trochu zvlněn a to jak horizontálně, tak vertikálně, Parnass tu asi trošku uhýbá. 
To ale nic nemění na perfektní zachovalosti jak samotné sportovní plochy tak tri-
bun. Je až zvláštní, že stadiony stavíme dodneška naprosto stejně jako to dělali Ře-
kové před dvěma a půl tisíci let. Zatímco divadla a chrámy se proměňují, stadiony 
jsou stejné – oválná plocha a okolo ní postupně se zvedající tribuny. 

Z významějších výjevů jsme identifikovali ještě posvátný pramen v rokli 
nad silnicí, po které jsme přijeli. Naopak nelézt se nepodařilo tholos na terase 
Marmaria. Několikrát jsme se přesvědčili, že sice hledíme správným směrem, ale 
„zdaleka viditelnou kruhovou stavbu skvěle restaurovanou francouzskými 
architekty“ né a né nalézt. Asi se také znovu restauruje, nejspíš někde úplně jinde. 

Po sestupu zpět k silnici jsme navštívili muzeum, nad jehož schody jsme 
mohli obdivovat „pupek světa“ – kamenný kulatý věc s reliéfy kolem dokola. Zde 
je totiž střed světa. Dle pokynů Bářiny maminky jsme ho měli přivézt domů, ale 
jeho rozměry a hmotnost to nedovolovaly. Muzeum ukrývá především památky 
z pokladnic, jejichž zbytky jsme viděli podél Svaté cesty ve věštírně. Je toho tu 
hodně a na většinu věcí se dá celkem koukat nejen jako že jsou dost staré, ale i 
krásné. Bronzový vozataj v životní velikosti, kterému chybí akorát čtyři koně a so-
cha by byla celá, je sice největším klenotem, ale na kamenné reliéfy a sochy nemá. 

Ven jsme byli vykázáni díky pozdní (sedmé) hodině. Zastavili jsme se ješ-
tě ve vesnici a obdivovali již zmíněné výhledy na Korintský záliv. V místním su-
permarketu o rozloze asi 3×2,5 metru jsme nakoupili chleba, sýr a oříšky a vydali 
se na cestu dolů k moři. Opatrně jsme kroužili serpentinami – tlumiče už byly hod-
ně opotřebované a na hrbolech v zatáčkách tak zadní kola uskakovala do strany. 
Žíznivé oko dávalo sprostou oranžovou barvou najevo, že i žigulík by chtěl nakr-
mit. 

Zastavili jsme u Shellky v městečku Ithea, které už leží dole u moře. 
Pumpař se sice ochotně vrhl k nádrži, ale musel jsem ho vykázat – víčko bylo za-
mčené a nedostal by se do ní. Na dotaz, jestli můžeme platit kartou nereagoval. Na 
dveřích měl sice nálepku Maestro – tu zde mají skoro všude, ale nic to neznamená. 
Benzín tu byl mnohem dražší než jinde v Řecku, a tak jsem po něm chtěl, aby na-
točil jen 20 litrů. Ukázalo se, že chlap nereaguje ani na tupé údery – byl naprosto 
imunní vůči jakémukoli indoevropskému jazyku. Do prachu na zadním okně auta 
jsem tak nakreslil „20 Λ“, na kterýžto pokyn tam něco nažbrundal. Pochopil jsem 
jeho tázavý výraz, jestli to má jako zaokrouhli na 16 euro, když už to bylo sice 20 
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litrů, ale cena nebyla kulatá. Bylo jasné, že stejně budeme platit v hotovosti a 
nechal jsem ho tedy, ať to dotočí do celé jednotky. Pupmaře jsem vyhodil i od 
zavírání nádrže, což se mu nelíbilo – ulomené víčko nepasuje na závěr a je potřeba 
jistý cvik, aby palivo nešplíchalo ven, proto jsem si to chtěl zavřít sám. 

To jsem ho sice popudil, ale karta Maestro způsobila mnohem větší 
škodu. Beze slova si ji vzal a projel jí čtečkou. Nic. Znovu. A zase nic. Pak začal 
plyně řecky vysvětlovat, proč to nejde. Tvářil jsem se chápavě a nechal ho, ať to 
vyřeší. Najednou vstal a vyběhl ven. K pumpě přijelo další auto a on se jal mu 
natáčet benzín. Na Balkáně to totiž asi všude funguje tak, že pumpař je povinnen 
řidiče obsloužit tak, že tento nemusí vůbec ven z vozu. A to i za cenu toho, že 
předchozího zákazníka nedoobsloužil. Vydržel jsem to a opřen o pult jsem čekal, 
až se vrátí. Provedl ty samé směšné pohyby s kartou a tvářil se, že to jako nepůjde. 
Když vyběhl ven podruhé, vzal jsem kartu a nasedl do vozu. Trochu se vyděsil a 
začal o překot mluvit. Bára se za něj přimluvila a prosadila, abychom mu zaplatili, 
protože za svou negramotnost třeba nemůže. Jenže on si ode mě vzal zase kartu a 
s výkřiky pětiletého dítěte mi vysvětloval, že rozbitá je moje karta a ne jeho čtečka. 
Dostal 16 euro na ruku a vypadli jsme. 

Achjo. Ať si aspoň sundají ty nálepky, když jim to nechodí. Ještě chvíli 
jsme diskutovali o tom, jak je možné, že chlap u řecké Shellky nerozumí ani 
německým ani anglickým ani ruským či jinak slovanským číslovkám. Nic, benzín 
nic, chtěl mi tam lít naftu. Diesel – nic. Naprosto neschopen komunikace 
v jakémkoli orangutaním slangu. Řecko jsme tak prohlásili za prdel Evropy, i když 
mají v Delfách pupek světa. Ale bylo to přehnané – nevěděli jsme ještě, co nás 
čeká v zemi následující. Tam jsme pochopili, že Řecko je samozřejmě turistům 
země zaslíbená a komunikativní. Pořád se musíme učit a kontrolovat své unáhlené 
závěry. 

Uháněli jsme po pobřeží. Takhle si to představuji. Večerní projížďka 
podél břehu tmavého moře, sem tam loď, občas malá vesnička s nezbytnými 
oslíky, okolo trní a olivy, dědýšové bez zubů, nápisy v angličtině. Krásná země. 
Urazili jsme ještě 40 kilometrů na západ, když nás zaujala ohromná pláž v jednom 
mělkém zálivu. Stál na ní italský kemper a holandský osobák. Pláž se táhla asi čtyři 
sta metrů do délky a vypadalo to, že se ještě vejdeme. Kemper měl kolečka 
podložená soklíky a zdálo se, že aspoň Italové zde budou nocovat. Silnice v tom 
místě trochu odcházela od břehu a vinula se podél strmých skal zvedajících se až 
v závěru zátoky. Projeli jsme jakousi pastvinou a přistáli na oblázcích pláže. 
Autem by se dalo dojet až do vody, ale Báře se to nějak nezdálo. Díky rozumnému 
povrchu snad zapadnutí nehrozilo, ale neriskovali jsme to. Za Bářiného 
pohrdavého ušklebování jsem vůz ještě několikrát pošoupl a natočil, aby byl rovně; 
nebudeme přece spát nakřivo, když je tu tolik místa. 

Vlezli jsme do vody, ale ouvej, dokonce dvakrát ouvej. Jednak to bylo 
děsně studené a to tak, že dokonce ani Bára neplavala na druhou stranu 
k Peloponésu, jak jsem to předpokládal. Velký rozdíl oproti předchozím mořím. Za 



 159

druhé jsem si šlápl na mořského ježka, o kterýchžto zviřátkách sice vím, ale cestou 
jsme je ještě nepotkali, takže jsem nedával pozor. Rychle jsme se ošplouchali a 
navzájem se omyli od slané vody pod petlahvemi vodou sladkou. Zvedl se vítr a 
tak jsem rozdmýchával vařič pod zadním kolem, samozřejmě blízko nádrže – 
protože tam bylo závětří. Spát jsme chtěli v autě, jelikož jsme postupně zjistili, že 
je to opravdu pohodlné a navíc se člověk může rychle zdekovat – vidět jsme byli 
ze vzdálenosti přibližně čtyř kilometrů od západu a dvou z východu. Aspoň je 
zjevné, že tu neprovádíme žádnou protistátní činnost – každý, kdo jel po silnici, 
viděl, že tu pokojně papáme; no a že z toho usneme, za to vpodstatě nemůžeme. 

Překvapení přišlo ale krátce po půlnoci. K osamělému vybydlenému 
baráku na konci zálivu, u kterého předtím stály jen vraky nějakých vozidel, se sjely 
desítky aut a pořádala se tam nějaká technopárty. Bylo to od nás asi dvě stě metrů, 
ale rachot nedával naším duším klid. Italové to vzdali, vytáhli podložky z pod kol a 
zmizeli. Holanďani už tam nebyli, vyčišeli asi ještě večer. Ovšem jak párty začala, 
tak kolem páté ranní skončila a spali jsem již sladce, respektive slaně. 

 
2. srpna, třicátý první den. Řecký týden se pomalu chýlil ke konci. Na 

programu už jsme v této zemi neměli nic výrazného, ale pohled do mapy ukázal, že 
dneska zkrátka musíme jet. Opustili jsme ono zvláštní místo na pláži a ještě chvíli 
kroutili hlavami na nenadálostí noční diskotéky. Postupovali jsme dál podél 
Korintského zálivu. 

Krajina je to opuštěná, občas něco jako vesnička. Někde tu je schovaná i 
seismická stanice naší Katedry geofyziky. Musím se přiznat, že nevím přesně kde a 
neměl jsem náladu to místo hledat. 

První pozoruhodný objekt dnešního dne přinesla vesnice Andirria,  která 
leží naproti Patrasu. Vše nasvědčovalo tomu, že se zde přes úzký průliv moře staví 
most. Z vody trčí ohromné betonové pilíře a pobřeží je rozbordeleno těžkou 
technikou. Snad vědí co dělají – Peloponés se tu od pevniny vzdaluje rychlostí 1 až 
2 cm za rok, tak doufejme, že to bude most natahovací. 

Ale protože jsme kulturní a Řecko kdysi bývalo také, rozhodli jsme se, že 
zkrátka musíme navštívit ještě nějakou památku. Mapa i průvodce slibovali nějaké 
zbytky hradeb, agory, divadla a chrámu ve vesničce Stratos. 

Postupovali jsme na sever po hlavní silnici okolo města Agrinio, a po 
chvíli skutečně nalezli inkriminovanou vísku. Problém byl jen v tom, kde v ní najít 
archeologické naleziště. Objevili jsme dokonce hnědý ukazatel, ale směřoval přes 
příkop tak hluboký, že jsme ho museli oblhlédnout, než jsme ho svým terénním 
vozem zdolali. Intuitivně jsme směřovali k zarostlému návrší. 

No tedy zbytky – opravdu hodně zbytky. V nepřehledné houštině dvoume-
trových kaktusů a oliv lze najít několik zídek, které možná patřily ke dva tisíce let 
starému opevnění, ale mohl je tam také naskládat někdo minulé jaro. Trošku roz-
pačitě jsme bloumali po pěšince v ostré trávě a hledali něco identifikovatelného. 
Nic. Žádná informační cedule, žádné vstupné, žádné letáčky, ale také žádný regu-
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lovaný pohyb návštěvníků. Celkem rozdíl oproti památkám na Peloponésu. Když 
by se to trochu proplelo a pustila se na to brigáda archeologů nejprv s lopatkami a 
pak se štětečky, možná by bylo co ukázat. Jak ale průvodce ví, že zde je schován 
chrám, hradby, divadlo a agora? 

Plni dojmů z nevšední podívané jsme se vrátili dolů k autu, popojeli 
k benzínové pumpě a dali si Nescafé Frappé. Vůbec to tu vypadalo tak nějak divně. 
Všude nepořádek, odpadky, rozbitá silnice, rozbordelený štěrkový plac před ben-
zínkou, všude louže oleje, pár chcíplých psů, na mezi hubená koza, ušmudlané 
stolky s polámanými plastovými židličkami a nikde nikdo. 

Pokračovali jsme dál. Nejeli jsme horami. Velký rozdíl oproti dosavadní-
mu putování Řeckem – už severní pobřeží Egejského moře je kopcovaté, o střed-
ním Řecku ani nemluvě. Tato krajina nebyla moc zajímavá a chuť na další paměti-
hodnosti nás prozatím přešla. 

Výlet okolo Balkánu se přechyloval do fáze, která sice byla plánovaná, ale 
moc jsme o ní nemluvili, protože se nezdálo pravděpodobné, že se dostaneme tak 
daleko přesně podle plánu. Zítra jsme chtěli vjet do Albánie. Chtěli jsme opět prak-
tikovat osvědčenou metodu začít překračovat hranice poránu, abychom na nich 
případně nevythuli přes noc. Proto jsme dnes hodlali bivakovat někde před nimi. 
Postupovali jsme vcelku rychle, byl malý provoz a i obvyklé ploužící se náklaďáky 
měly dnes volno. 

Natankovali jsme plnou nádrž ve městečku Arta, kde se sice inzerují něja-
ké byzantské chrámy, ale nezdrželi jsme se. 

Silnice teď z placky vešla do širokého údolí a kopce po stranách se po-
stupně zvyšovaly. Po dalších 80 kilometrech kousek před Ioanninou jsme zahlédli 
hnědou cedulku ukazující doleva do hor. Archeologické naleziště Dodoni mělo být 
vzdáleno 14 kilometrů. Nikdy předtím jsme o něm neslyšeli, a přes mírný Bářin 
odpor jsem prosadil, že se tam musíme podívat. Třeba si napravíme dojem a zapu-
díme kulturní absťák po „prohlídce“ Stratosu. 

Malinká asfaltka se klikatila v serpentinách několik set metrů nahoru a 
opět dolů do opuštěného údolí. Řidičsky to byl zážitek – dvě auta se sem vedle se-
be stěží vejdou, ale moc jsme jich nepotkali. Na parkovišti před vstupem do areálu 
stál jeden vůz, zaparkovali jsme  tedy spořádaně vedle něj a šli se optat na cenu 
vstupenek. Naleziště bylo oploceno, v plotě branka, u branky dřevěný domeček 
s informacemi v angličtině. Studenti mají vstup zdarma a prý si to máme hezky 
užít. Vešli jsme a pochopili, že jsme sem nejeli nadarmo. 

Dodoni byla věštírna. Údajně se zde odehrávaly jakési rituály už v době 
bronzové v letech 2600 až 1100 před letopočtem. Podle těchto pramenů se tak jed-
ná o nejstarší věštírnu v Řecku vůbec. Řecké obyvatelstvo, které postupně Épeiros 
zaplavilo, zde v pátem století před letopočtem uctívalo samotného Dia s manželkou 
Dióné. Dióné je víceméně trochu předělaná bohyně plodnosti Gaia, která zde byla 
uctívána předtím. Diovi byl zasvěcen posvátný dub a věštby se uskutečňovaly 
podle šumění jeho listů. Když zrovna nefoukalo, projevoval Zeus svou vůli vrká-
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ním černých holubic, které na dubu vysedávaly. Pokud někdy vyplašil i holuby, 
měl naději ještě v bubální posvátného pramene a pokud by vyschnul i pramen, mlá-
tilo se jednoduše zběračkou do kotlíků a věštilo se podle tohoto malebného zvuku. 

Vedle posvátného stromu postupně vyrostl i Diův chrámek a král Pyrrhos 
zde ve třetím století před letopočtem nechal vybudovat sloupovou síň, stadion a di-
vadlo. Po Římanech, kteří to zde také  trochu přestavěli se sem nastěhovali křesťa-
né. Ti přidali něco baziliky a ve čtvrtém století po Kristu vzala Dodónská věštírna  
definitivně za své. 

Místo je to krásné samo o sobě. Nebyli tu žádní lidé. Korzovali jsme po 
zeleném trávníku a kochali se střídavě pohledy na zbytky památek a na okolní 
kopce. Nejpozoruhodnější je určitě divadlo, které není jako všechny ostatní řecké 
amfiteátry vměstnáno do nějakého svahu, ale je celé vyzděné. Zachovalo se úplně 
celé; až se nechce věřit, že to tu bylo objeveno až v roce 1875. Opěrná zeď držící 
skoro padesát řad sedadel je ohromná. Divadlo je samozřejmě na vyvýšeném mís-
tě, ale údajně fascinující pohled z něj do kotliny řeky Lúros nám musel zprostřed-
kovat pouze letáček, protože do divadla se nesmí. Fotili jsme jak diví. Divadlo ze-
předu, pak z boku aby byla vidět zeď, potom půdorys baziliky i jenom roztroušené 
zbytky zdí čnící z trávníku mezi stromky. Stadion je také vcelku zachovalý, jen 
trochu zprohýbaný. Moc příjemné místo. Až tudy někdy pojedete, v Dodoni se ur-
čitě zastavte. 

Vrátili jsme se přes kopec na hlavní a dorazili do Ioanniny. Zde byla plá-
nována zastávka. Dali jsme korzo starší částí města a prošli se po nábřeží jezera. 
Ioannina je na rozdíl od měst,  která jsme viděli dříve, místem s tradicí několika 
posledních století. To je právě v této zemi ojedinělé – máte tu vždycky řecké ani-
tické období, někdy trochu Římanů a pak je patnáct set let tma, pak se vyhnal Tu-
rek a založilo se novodobé Řecko. Ioannina vznikla někdy v sedmém století, ale to 
tu byla právě  ta  tma. Ve 14. Století zde sídlila srbská knížata, což nevím přesně, 
co znamená, ale něco si pod tím  poředstavit lze. Od poloviny 15. století zde vládl 
Turek, což v zásadě všude na Balkáně, ale na přelomu 18. a 19. to byl dokonce od-
bojný Turek, který vůbec neposlouchal sultána. Turek se jmenoval Ali paša a na-
konec skončil tak, jak se sluší – byl zavražděn, když chtěl jednat o příměří se sul-
tánovými vojáky, kteří Ioanninu oblehli. Stalo se tak právě na ostrůvku jezera, po 
jehož nábřeží jsme korzovali. 

Základním námětem našeho bloumání po městě byl však nákup suvenýrů. 
Řecko je země, odku lze suvenýry dovézt, ale dosud jsme žádné nepořizovali. Zde 
jsme si to bohatě vynahradili, za zmínku stojí několik galonů alkoholických nápo-
jů, zejména metaxy a ouza. Nebezpečný byl i náklad sklenic s medem, ve kterém 
jsou zakomponovány nejůznější oříšky. To bude pro maminky a pro babičky. 
S dámou, kteár med prodávala, jsme strávili družnou půlhodinku. Byli jsme 
v tomto týdnu asi její první zákazníci a usoudila, že když jsme tak z daleka, že to 
zabalí pořádně, aby to vydrželo cestu. Obrátila krámek vzhůru nohama a odnášeli 
jsme si tak ohromnou krabici vystlanou zmuchlaným papírem, ve kterém snad ně-
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kde dlely jednotlivě též pečlivě zabalené lahve medu. No snad vezme něco ten pa-
pír, až to praskne. Dáma mluvila francouzsky, Bára asi portugalsky a já řecky. 

Pohádal jsem se s prodavačem hamburgerů, no považte: ptám se ho, kolik 
stojí hamburger, on že prý jedno euro, tak si tu pochoutku objednám, on mi ji po-
dává a chce euro padesát. No nezabili byste ho? Ale nebylo to poprvé, Řekové to 
prostě zkouší, co kdyby to vyšlo. Dostal euro, ale příště k němu už fakt nepůjdu. 
Chvíli jsme hledali inzerovanou mešitu, zašli do internetové kavárny domluvit 
mejlem naše případné ubytování kdesi za paterými hranicemi v Bělehradu a kul-
turní vyžití zakončili v supermarketu, kde jsme doplnili zásoby lahví metaxy a po-
řídili i něco poživatin. Brali platební kartu, tak to byl civilizovaný supermarket. 

Oproti očekávání zabral odjezd z Ioanniny o hodinu déle, než kdokoli 
z členů posádky zamýšlel, protože jsme nemohli najít cestu z města. Požadovaným 
azimutem se jet nedalo a silničky, které vedly tímto směrem s přijatelnou odchyl-
kou končily všechny beznadějně u jezera. Vrátili jsme se tedy až na hlavní silnici 
směrem k Dodoni, po které jsme do Ioanniny přijeli, protože tam byla naděje na 
nalezení nějakého ukazatele a objetí města někudy ze západu. Problém byl v tom, 
že směrem k albánským hranicím už nic není a není to tudíž ani značené. Ale našli 
jsme se, i když jsme si dost zajeli. 

U benzínky kdesi v kopcích za městem jsme nabrali něco, co bylo prohlá-
šeno za pitnou vodu, ale o této otázce nepanovala v posádce stoprocentní shoda. 

Řídila Bára. Nedával jsem zrovna moc pozor na cestu, když jsem vzal 
hlavou nejprve o sloupek dveří a pak se naopak překotil na Báru. Když se auto do-
smýkalo a já si vylezl zpět na sedadlo, vrhl jsem tázavý pohled směrem k prvnímu 
pilotovi. 

„Želva“ zněla rozvitá odpověd. Stihl jsem se ještě otočit a fakt že jo. Do-
stat jí, možná jsme přišli o nápravu. Neměl jsem sílu opakovat svoje chytré řeči o 
tom, že lepší je mrtvá veverka než mrtví my dva – Bářin pud záchrany zviřátek mě 
občas přiváděl k zoufalství, ale želva je želva, to nás v autoškole neučili. Postup te-
rénem se zpomalil. Nemohla za to jen špatná silnice, ale především stáda želv. Lez-
ly si tu všude podél cesty. My zastavovali, tvorečky fotily a popojížděli k dalším, 
zase je fotili a tak. Želvy mají aspoň tu výhodu, že vám do silnice nevběhnou – je 
to zkrátka zvíře, které se chová transparentně, což je v silničním provozu důležité. 
Naaranžoval jsem si jednu skupinku čtyř výletnic do spořádaného dvoustupu, udě-
lal poslední fotku a zařekl se, že ač jsou velmi krásné, další už fotit nebudem. Po-
rušili jsme to pak už jen jednou. 

Úkolem bylo najít vhodný bivak. K hranicím jsme to odhadovali tak na 
dvacet kilometrů a nebylo asi bezpečné přibližovat se blíže. Krajina byla kopcova-
tá, zarostá a bez známek civilizace. Ovšem pohraničníci tu jistě fungují, přeci jen 
střeží tu vyspělou Evropskou unii. Odbočili jsme k vesničce Doliana (ó jak krásný 
slovanský název) a z afaltky pak ještě na prašnou cestu (opět stádo želv) a z ní pak 
na jakousi lesní stezku. Moc se mi to tu ale nelíbilo. Les byl sice vysoký, ale po-
divně suchý a zvláštně voňavý. Sestával víceméně z nějakých přerostlých keřů. 
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Všude poletovali nějací obrovští brouci a ozývaly se divné zvuky. Nedaleko jsme 
identifikovali chalupu s uštěkaným čoklem. Procházel jsem cestu několik set metrů 
tam a zpět, abych se ujistil, že vzduch je čistý, ale nepříjemného stísněného pocitu 
jsem se nezbavil. Možná v tom byl i kus napjatosti z očekávání, co přinese překra-
čování řecko albánské hranice a hlavně, co samotná Albánie. 

Osprchovali jsme se pod vodou z petlahví a zalehli do vozu. Deseticenti-
metroví brouci útočili na nevítané návštěvníky bushe a my se ujišťovali, že pro 
svoji bezpečnst toho více udělat nemůžeme. 

 
3. srpna, třicátý druhý den. Na hranice to bylo opravdu 21 kilometrů. Re-

spektive na hranice – na konec (resp. začátek…) fronty aut. hranice byla bohužel 
ještě o tři kilometry dále. Udělali jsme dobře, že jsme se zařadili krátce po deváté 
hodině ranní, protože po hodinovém měření posunu a extrapolaci výsledků směrem 
k hraničnímu přechodu byla jistá naděje, že bychom před půlnocí mohli vstoupit 
do Albánie. 

Zabývali jsme se zejména pozorováním procesu čekání. Vyskytovali se 
zde v drtivé většině jen Albánci a Řekové. Od přechodu se občas přišouralo nějaké 
auto a co deset minut se naše kolona právě tak o jednu či dvě délky vozu pošoupla 
směrem k přechodu. 

Bylo opět vedro. O zábavu se postaral mladší muž s jakýmsi vypletým 
oplem, který přijel z Albánie a zastavil na silnici uprostřed svého pruhu nedaleko 
od nás. Vezl svojí ženu a uřvané dítě, které zjevně hodlalo blít či se jinak vyměšo-
vat. Žena na muže křičela a pochopili jsme, že po něm chce, aby auto postavil stra-
nou od silnice. Asi to mělo být na déle. Jenže on, chudák, se v rozrušení nekoukl, 
jak vypadá krajnice, a na jedničku to zalomil doprava v místě, kde zrovna stál. 
V písčitém svahu se opel dosoukal po břiše poměrně daleko, ale byla jasné, že 
vlastními silami se už auto nepohne ani o centimetr. 

Chlap odeslal ženu s capartem do kaktusů a chvíli dělal, že to zvládne. Po-
stupně se nás u něj sešla pěkná partička, obhlédli jsme situaci, zkusili rukama za-
hrabat v písku. Auto mělo přední kola téměř ve vzduchu, leželo přesně uprostřed 
břicha na písečném násepu silnice a zadní kola se právě tak odlepovala od zbytků 
asfaltu na krajnici. Vedle silnice bylo sice něco jako štěrkové parkoviště, jenže by-
lo o metr a půl níž a sjezd na něj byl o kus dál. 

Napadlo mě, že sem couvnu s žigulem, ale když jsme ještě chvíli počkali a 
parta záchranářů se dostatečně zvětšila, uchopili jsme opla každý za nějaký díl ka-
roserie a vynesli ho zpět na silnici. Chlap se tvářil vděčně, seřval ženu s poblitým 
dítětem a odšustili. Tato epizoda zabrala bohužel jen asi dvacet minut – za tu dobu 
se před žigulem vytvořilo místo právě na délku jednoho osobního vozu. 

Ovšem záchrana přišla v nečekané podobě. Už chvíli jsme věděli, že kus 
za námi stojí frontu nějaký Ital. Teď se s ním vybavoval řecký policista, který 
předtím jen volně projížděl okolo fronty v terénním mercedesce. Vytáhl Itala do  
protisměru a oba popojeli až k nám. Nás také vytáhl z fronty do protisměru, zařadil 
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před Itala a nařídil čekat. Nastat mohly dvě možnosti: buď nás začne buzerovat a 
ztratíme své místo ve frontě, nebo… Ale nepředbíhejme, protože nastala skutečně 
varianta druhá. 

Postupně někde vyhmátl ještě další dva cizince, rozuměj ne-Albánce a ne-
Řeky a zařadil je za nás. Byli jsme vytipováni jako vedoucí konvoje. Dostali jsme 
pokyn udělat „alarm“, což jsem nepochopil, ale Bára zapla varovky a policista po-
kunul k přesunu směrem k hranici. Dostali jsme se s přehledem až na sto metrů 
k první závoře, kde jsme počkali, až se vytvoří mezera na jeden každý vůz ve fron-
tě a byli jsme do ní dalším policistou zařazeni. Paráda. Aniž bychom věděli proč, 
ušetřili jsme něco mezi osmi a dvanácti hodinami čekání. 

Výjezd z Řecka se odehrál o dvacet minut později, všechny neuvěřitelné 
papíry ohledně našich maličkostí i vozu byly shledány platnými a správně orazít-
kovanými, byly také znovu orazítkovány a odebrány. Tedy pasy jsme dostali zpět. 

Řekům to docela šlo, ale Albánci se flákali. Po opuštění stanoviště řec-
kých celníků totiž následovalo čekání ve frontě, která se již vůbec neposunovala. 
Byl jsem se zeptat u zavřených vrat, co se dějě, a voják v helmě a se samopalem mi 
ochotně vysvětlil, že nás nepustí k Albáncůlm dřív, než se to u nich trochu uvolní. 
Mělo to smysl, stejné to bylo už na maďarsko-rumunských hranicích. Po hodince 
se skutečně přiblížil služební vůz, vystoupil chlap se svazkem klíčů, obřadně ode-
mkl dvoukřídlá vrata a vypustil nás z Evropské unie vstříc nové zemi. 

Na pochvalu albánského osazenstva celnice musím říci, že skutečně pra-
covali jako diví, ale naprosto jim to nešlo a nával aut nezvládali. Turci sice také 
zdržovali, ale dávali najevo, že je to nestresuje, Albánci vypadali, že jsou ve shonu 
a opravdu se snaží proces urychlit. Bylo to kontraproduktivní. Po několikerém 
zkontrolování pasů jsem se dopídil systému, že totiž musím k jakési budce nechat 
si potvrdit, že jako vjíždí jedno auto a dva lidi a s tímto zajít do další budky, kde se 
odehraje jakýsi byrokratický proces. Ital mě poučil, že tam zaplatím za každého 
deset dolarů a bude to. Měl dobrou informativní spojku, protože krásná Italka, kte-
rou si vezl ve svém krásném italském voze nebyla samozřejmě vůbec žádná Italka, 
ale Albánka, která věděla, jak to tady chodí. 

Podrobil jsem se tedy těmto manévrům. Zatímco celník zuřivě vyplňoval 
nějaké papíry o nás dvou, četl jsem si albánské vývěsky po jeho kanceláři. On opi-
soval každý z našich dvou pasů ne jeden arch A4 plný jakýchsi kolonek. Já si 
mezitím snažil rozpomenout na albánské názvy měsíců a vyhledal jsem aktuální 
zprávu. Ze stránkového textu jsem pochopil, že deset dolarů musí zaplatit ten, 
který by měl mít pro vstup do Albánie vízum, ale nemá ho. Našel jsem  také 
seznam inkriminovaných zemí, jejichž občané jsou povinni si vízum pořídit. Jsou 
to ostatně úplně všechny země, ale byly zde pečlivě vypsané. Přiznávám, že četba 
mi trvala skoro tak dlouho, jako celníkovi vyplnit ty dva listy, totiž okolo dvaceti 
minut. Konečně se na mě vítězoslavně usmál a něčím mezi němčinou a angličtinou 
mě požádal o dvacet dolarů. 
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Pochopil jsem co se stalo. Naše pasy ležely na stole celou dobu otevřené 
jen na stránce s osobními údaji. Převrátil jsem je tedy tak, aby byla dobře patrná 
albánská víza. Celník se zděsil. Koukal nešťastně střídavě na mě a na víza 
v pasech. Nemusel jsem už nic říkat. Pomalu si zase sednul, přisunul si před sebe 
ty dva formuláře a velmi uctivě se mi omluvil. Samozřejmě. Byli jsme asi první, 
kdo mu sem letos přinesl vytištěná víza v pase, a tak je tam ani nehledal. 
S pečlivostí prvňáčka začal zašmudlávat údaje ve formulářích, a do mezírek mezi 
kolonkami vyplňoval údaje jiné. Skončil dole na stránce tím, že pečlivě zamaloval 
kolonku s vyznačenými deseti jednotkami americké měny. Pak pohlédl na formulář 
a i jeho otrlá úřednická duše musela uznat, že takhle to tedy nejde. Papír byl více 
černý než bílý. List tedy roztrhal, natáhl se do poličky a před sebe si položil dva 
identické fungl nové bílé prázdné formuláře. To už jsem nevydržel. Odpotácel 
jsem se k autu vysvětlit Báře, jak náročné je ušetřit dvacet dolarů, odměřil jsem 
dvacet minut a vrátil se do kanceláře. Už to skoro měl, tak jsem minutku posečkal. 

Aplikovali jsme stejný postup jako na výjezdu z Turecka. Protože sice by-
lo jasné, že nám ještě nějaká razítka chybí, ale zato nebylo jasné, kde je sehnat, 
zamířili jsme k závoře střežící výjezd do země. Ital byl už někde v trapu a nezdálo 
se, že by někdo z několika set dalších účastníků blešího trhu hraničního přechodu 
pochopil moji otázku, jestli mám všechno, co mít mám. To mohl zkontolovat jedi-
ně voják u závory. Podle očekávání mě poslal nikoli už k budce ale jen ke stolku 
postaveném uprostřed placu, na kterém se proces odbavení odehrával. Pochopil 
jsem, že se zde bude ještě nějak odbavovat auto. Kupodivu jsem ani nemusel nic 
zaplatit – jen se prodrat chumlem lidí, vmáčknout úředníkovi svoje a automobilové 
papíry a nechat si orazit nějaký další papír. Samotné auto nikdo nekontroloval. 
Vrátil jsem se k žigulu u závory, který zde náležitě překážel, a vjeli jsme 
do Albánie. 

Sjížděli jsme z kopců a krajina byla stále vyprahlejší. Nejen že zmizely 
stromy, ale ani tráva si to moc neužívala. Zkrátka to tu vypadalo podle předpokla-
dů. 

Prvním cílem bylo město Gjirokaster. Ukazatelů tu moc nemají, ale mapa 
to celkem spraví. Mysleli jsme si, že odbočíme ze silnice vedoucí na pobřeží do-
prava, ale zakrátko jsme bez jakékoli křižovatky vjeli do ohromného údolí a po 25 
km od hranic dorazili do města. Respektive pod město. Gjirokaster je nalepený pod 
ohromnou pevností, která ční několik set metrů nad údolím řeky Drino. Pevnost je 
právě to, co zde stojí za vidění, ale i město pod ní je malebné. Dříve bylo jistě ještě 
malebnější, ale dnešní zanedbanost lze snado od celkového zjevu odečíst. 

Vyjeli jsme na jakési náměstí, zaparkovali před hotelem a šli na průzkum. 
Už sem vedla cesta zespoda z údolí po pěkně strmých serpentinách a uličky se dále 
přiostřovaly. Procházeli jsme starou kamennou zástavbou a všimli si, že po šikmé  
rampě vedoucí nahoru k pevnosti jede auto. Seběhli jsme zpět k hotelu a po něko-
lika chybných pokusech našli výjezd nahoru také. Ušetřili jsme zase asi sto výško-
vých metrů šlapání. 
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Parkovali jsme nyní přímo před branou pevnosti, a to jako jediní. Nemají 
tu nic jako náznak jakékoli informace o čemkoli. Nevěděli jsme dokonce, ani jestli 
jsme skutečně u funkčního vchodu do pevnosti, nebo jestli jsme vyjeli zezadu 
k nějaké její nepřístupné části. Po chvíli jsme se ale dobouchali vrátného v placaté 
čepici, který nám ochotně odmekl. Neuměl ani slovo žádnou řečí, ale pokynul nám, 
abychom šli za ním. 

Procházeli jsme dobře zachovalými sály. Byly mnoho metrů vysoké, tma-
vé a plné jakéhosi vojenského náčiní lehkými děly počínaje a menšímy tanky kon-
če. Hliněná podlaha, kamenné stěny a klenba, žluté žárovky pro osvětlení, trochu 
smrad a vlhko. Parádní hrad. 

Před nádvořím nás vrátný zastrčil do kanceláře, kde se kupovaly lístky. 
Respektive my jsme se jich dožadovali, což dvě děvčata uvnitř celkem mátlo. Na-
konec jsme ale uspěli. Neznali jsme ještě přesný kurs k leki, ale nějak jsme to do-
hodli, zaplatili eury a dostali každý po lístku. Tím náš společenský styk 
s osazenstvem pevnosti skončil. 

Dílo je to vskutku impozantní. Jednak je z hradeb rozhled, kterým se ne-
může pyšnit jen tak kdejaký hrad. Pak je to také stavba hodně stará – kopec byl 
údajně osídlen již v 5. století. Ale to to tu ještě asi nevypadalo takhle. Gjirokaster 
je písemně poprvé zmiňován ve 14. století. Tehdy se mu říkalo Argyropolihne 
podle princezny Argyry, která údajně, než by se nechala zneuctít dobyvateli, skoči-
la z věže hradu. Z toho lze usuzovat na to, že tu už asi nějaký hrad stál, byť není 
zřejmé, kdo byli ti dobyvatelé. Ale město bylo ovládáno byzantskou říší do konce 
14. století a pak se ho zmocnil albánský princ Zanebisha. Toho vyhnali v roce 1432 
Turci, ale nějaká albánská knížata zde sídlila stále a vládla lokálně nejbližšímu 
okolí. V letech 1811 dobyl hrad Ali Pasha Tepelena a během roku celý komplex 
zrekonstruoval a přestavěl. Vypadá to, že to, co je zde k vidění dnes, pochází z této 
doby. Největší výstavba domů ve městě se odehrávala v první polovině devatenác-
tého století, a to už tu asi byla pevnost v celé své kráse a město se stavělo 
v podhradí. 

Procházeli jsme několika nádvořími. Je to tu celé zanedbané, což jsme če-
kali, ale teprve teď jsme viděli, co to znamená, být zanedbaný po albánsku. Přesto-
že samotná stavba je v dobré kondici, všude je doslova a dopísmene nasráno. 
V rozích sálů a nádvoří rostou keře, tráva zarůstá postupně ochozy a střechy. O od-
padcích ani nemluvě. O to více překvapilo něco jako bistro, které se nachází pod 
posledním nádvořím. Bylo zavřené, ale vypadalo, že není opuštěno celých dvě stě 
let od dob Aliho Paši. 

Prosoukali jsme se až do věže čnící na nejvýraznějším ostrohu skaliska. 
Umě se vyhýbajíce hovnům, užívali jsme si pohledy na Gjirokaster. Město se roz-
kládalo hluboko pod námi a z té výšky vypadalo nádherně. Většina domů má staré 
kamenné střechy, které musí vážit snad tunu na čtvereční metr. Obešli jsme kus 
hradeb k místu, kde se několik domků drží přímo na skále pod pevností a mohli si 
tak vychutnat architektonické řešení krovů. Naproti přes údolí se táhl výrazný hře-



 167

ben hor, ostatně podobný tomu, který lemoval údolí i z této naší strany, ale ten ne-
byl tak dobře vidět. Krajina byla suchá a rozpálená, převládající barva světle hnědá 
a žlutá. Fotili jsme kamenné město průhledy v hradbách, pak věž hradu, zase ty 
kamenné střechy domečků a nějaké mešity mezi nimi. Pak také kostel přímo 
v pevnosti. Bylo na co koukat a nelitoval jsem toho, že jsme sem zajeli. Dál jsme 
totiž nechtěli jet vnitrozemím, ale podél moře, a museli jsme se tedy kus vrátit po 
silnici, po které jsme sem dorazili. Už teď jsme věděli, že problém bude v tom, že 
cestou sem jsme nenašli křižovatku, odkud vede silnice právě k moři a tudíž neví-
me, kam se máme vracet. Ale zpět do Gjirokasteru. 

Když jsme se dostatečně vynadívali, usoudili jsme, že vyměníme nějaké 
peníze a dáme něco malého v hospodě. Při výměně peněz jsme poprvé narazili na 
fenomén, který nás pak provázel celou Albánií. Ještě nikdy se mi to nestalo, až ta-
dy. Měli jsme vážný problém se zdejšími lidmi komunikovat. Chlápek v jakémsi 
obchodě, možná směnárně možná drogerii, nechápal, o co nám jde. Posunky a od-
počítáváním peněz jsme mu to naznačovali stále dokola, až vyťukal na kalkulačce 
nějaký kurs. Né moc výhodný, mezitím jsem totiž před obchodem dohodl 
s vexlákem trochu lepší. 

Vyměnili jsme u vexláka a prošli se kus městem. Zapadli jsme do hos-
půdky, kde jsem si objednal to samé, co mají ti dva pánové u vedlejšího stolu, ale 
místo brambor jsem k pečenému masu chtěl chleba. Zádrhel. Dáma nereagovala na 
žádný výraz pro chleba v šesti řečech, které jsme dali dohromady. Přišla ředa na 
tužku a papír, tancoval jsem, jak krájím bochník – nic. Dokonce jsem jí šel prohel-
dat kuchyň ale neobvyklou poživatinu jsem neobjevil. Dáma však projevila velkou 
míru schopnosti improvizace a zavolala nějaké své známé, že jsou tu podivní ci-
zinci a přejí si „brot“ – jestli neví, co to je. Odpovědi se jí asi dostalo, protože se 
rozzářila a světe div se – donesla nakrájené jakési bílé pečivo. Bára si dala salát a 
uvažovali jsme nad tím, jak se tu asi domlouvají Američané, kteří seděli u dalšího 
z několika stolků před hospůdkou. Zaplatili jsme, utřeli mastné huby a šli nakupo-
vat chleba a zeleninu. 

Opět nastal problém – zde se ale zdálo, že prodavač je vyplašen nenadá-
lým zjevením se cizinců – po chvíli se rukama nohama nechal přesvědčit a vyřkl 
nějakou sumu za zboží, které jsme si vzali z jeho ošatek. To nebyl jen problém 
v jazykové výbavě – tenhle neuměl komunikovat vůbec nijak. 

Začaly se v nás mísit dva proti sobě jdoucí pohledy na toto místo, které 
jsme pak byli nuceni zobecnit na celou zemi. Gjirokaster je úžasné město, kde je co 
vidět, z turistického pohledu je to celkem exotické, ale prostředí, které zde vytváře-
jí lidé, je zvláštně neuchopitelné. Připadalo nám, že jsme opravdu na jiné planetě – 
jakýkoli styk s místním obyvatlestvem představoval problém. 

Pozvolna jsme také začali pronikat do systému albánské měny. Platné  čís-
lice v kursu k euru zhruba seděly, ale falírovala v tom jedna nula na konci. Napří-
klad za 20 euro jsme u vexláka dostali něco, z čehož se dalo usuzovat, že jedno eu-
ro je za 134 leka, ale šmudla ve směnárně říkal, že nám dá ze jedno euro 1300 leka, 
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ale mával u toho papírky, jejichž součet dával dohromady 130 leka. Proto jsme 
měnili u vexláka, protože ten mával těmi stejnými papírky, ale bylo jich víc o čtyři 
leka. Ale navíc v tom lítal ten jeden řád. Už po výměně jsme se na to ptali směnár-
níka, který napřed  nechápal a stále ukazoval stolekovou bankovku a vykřikoval 
„tauznd,  tauznd“. Ťukal si při tom na čelo a naznačoval, že ta nula je jako v jeho 
hlavě. Prostě se to píše jednička a dvě nuly a je to tisíc. Směnárník se při této před-
nášce dost rozčílil a tak jsme ho nechali být. Jenže vexlák, tomu řikal sto a  né tisíc. 
Byl ale asi připraven na to, že jedná s cizincem, kterému je srozumitelné vyprávět 
stejné cifry, jakou jsou na bankovkách. 

Vytvořili jsme tedy pracovní teorii, že zde proběhlo přeznačení peněz, kdy 
se škrtala jedna nula, což bylo však provedeno pouze na penězích, ale ne v myslích 
Albánců. Vzpomněl jsem si na Rusko před čtyřmi lety – na trhu tam měla jedna 
babka cenu v jednotkách rublů a druhá v tisících. Když se ale škrtají nuly tři, je to 
celkem transparentní. V Turecku také někdo píše tisíce lir a někdo miliony, ale je 
jasné, že jsou to stejné řády, protože o tisícinásobek vás na zmrzlině nikdo neobere. 
Jenže tady, kde člověk opravdu neví, kolik co stojí, může být desetinásobek hravě 
zamlžen. 

Zkrátka pocity jsme měli smíšené. Ale nekonfliktnost zdejších zážitků 
spíše probouzela zvědavost a chuť přijít na kloub zvláštnostem, které si pro nás ta-
to země připravila. 

Sjeli jsme dolů do údolí a vraceli se po známé silnici. Je zrovna celá ve 
stavbě, což se projevuje tak, že většina je jí již pokryta novým asfaltem, ale chybí 
na ní mostky. Tak co pět kilometrů jdete prudce na brzdu, protože je nutno sjet po 
štěrku někam stranou a případný vodní tok zdolat přírodní cestou. Vody zde lae na-
štěstí moc neteklo. Samotná díra v silnici je přitom jen několik metrů dlouhá a na 
druhé straně hned zase pokračuje asflat. Měli jsme podezření, že tato silnice je, 
stejně jako třeba v Bulharsku, stavěna za peníze Evropské unie. Pečlivě jsme odpo-
čítávali kilometry a snažili se natrefit odbočku, která by tu někde měla být. 

Minuli jsme jednu ohromnou křižovatka, které ale chyběla jakákoli jiná 
silnice než ta, co jsme po ní jeli. Zdá-li se vám to divné, věřte, že zde to možné je: 
z nové silnice jsou vybudovány přibočovací a odbočovací pruhy, úplné dálniční 
brejle ale úrovňové, jenže to vše končí po dvaceti metrech v kamení a štěrku a ni-
kam to nevede. Ale křižovatka je to parádní. Za jakousi kolnou jsme ale nakonec 
přeci jen našli uzounkou silničku s rozbitým asfaltem, která dávala naději, že začne 
šplhat na kopce směrem na západ. Po prvních dvou stech výškových metrech se 
narovnala po vrstevnici a přicházela až nad slepou křižovatku popsanou výše. Tu 
jsme si tak mohli vyfotit z ptačí perspektivy. 

Pokračovali jsme pomalu dál a výš a zastavovali na focení a kochání se. 
Po přejezdu sedla se silnice rozdělovala, což je značeno i v mapě. Do Sarandy do-
jdou obě verze, ale zvolili jsme to levou, protože v mapě byla tlustší. Možná to by-
la zase chyba, protože tlustší znamená důležitější a to znamená používanější a to 
znamená rozbitější. Ale nebylo to nic strašného, sjížděli jsme na dvojku a poska-
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kovali na vymlácených dírách. Kopce okolo byly opět o něco zelenější, třeba tu na 
straně přivrácené k moři přece jen někdy prší. 

V rovině pod horami jsme se trochu motali. Jak už bylo řečeno výše, uka-
zatele zde nemají, respektive je mají v místech, kdy nelze jet jinam než rovně. Ne-
jsou to tedy vlastně ukazatele, ale informace o vzdálenosti. 

Kupodivy zde tekla voda, myslím tím něco jako potoky nebo spíš umělé 
kanály, ale naplněné průzračnou  čistou vodou. Naprosto to nepasovalo do uschlé a 
člověkem poničené krajiny kolem. Nakonec jsme přece jen našli průjezd poslední 
hradbou kopečků a sjeli až k moři do Sarandy. 

Prozatím jsme městem jen projeli a pokračovali po pobřeží na jih. Směřo-
vali jsme do antického města Butrint. Silnička, která vlastně nikam nevede, protože 
po 18 kilometrech v Butrintu končí, je velmi úzká. Velmi znamená, že když se po-
tkáte s protijedoucím osobákem, nejspíš se nějak po chvíli dohodnete, ale pokud 
jede proti autobus, musíte do kaktusů. Krom toho vede nad srázem, ale paradoxně 
nikoli ve svahu směrem k moři, ale naopak do vnitrozemí. Pobřeží je zde lemováno 
vysokou hradbou skal a kopců a na moře není vidět. Posledních pár kilometrů vede 
silnička podél jezera, které leží právě v proláklině před stěnou, která ho odděluje 
od moře. Vypadá to velmi exoticky – opět čistá voda, zelené rákosí a to vše zasa-
zené do vyprahlého okolí. 

Samotný Butrint leží v zákrutu říčky vytékající z jezera do moře v místě, 
kde hradba kopců končí. Na první pohled je patrná středověká pevnost na kopečku, 
obklopená zákrutem řeky, v jehož bujném porostu se ale skrývají rozvaliny antic-
kého města. 

Bylo nám vedro a zamířili jsme k hospodě u parkoviště. Zde byla ale do-
mluva jednoduchá – ceny za zmrzlinu byly natolik přemrštěné, že jsme se jen napi-
li vlastní čisté vody a odebrali se na prohlídku pamětihodností. Napřed jsme se po-
hádali u vstupu, protože lístek stál naprosto neuvěřitelných sedm tisíc leka (přes 
pět euro). Nakonec jsme to usmlouvali za deset tisíc pro oba, což je ostatně stan-
dardní cena pro místní, ale zkusili to, jsme přece cizinci. Problém je v tom, že zde 
za své vstupné nenajdete jedinou relevantní informaci o tom, co je tu možné vidět 
– mají zde jen nějaké albánsky psané zákazy čehosi. Byli jsme naštěstí vybaveni 
vlastními zdroji již z domova, ale nevím tedy, za co tu vybírají. Ale nevadí, Butrint 
za to nemůže. 

Probrouzdali jsme nejprve antické město. Prošli jsme několik zbytků sta-
vení a setrvali chvíli v divadle. Je to klasický amfiteátr, nikoli snad tak veliký, jako 
Epidauros nebo Dodoni. Ale přiléhá k němu rozsáhlý komplex dalších staveb. Za-
chované je například průčelí, které uzavíralo jeviště a z jehož třech kleneb zřejmě 
vystupovali herci. Takovéto architektonické řešení je zachované (resp. spíš dosta-
věné) v Athénském divadle Héroda Attika pod Akropolí, ale u Dionýsova divadla 
tamtéž ani u divadla v Epidauru, Delfách či v Dodoni se nic takového nezachovalo. 

Po půlhodině chození a hledání památek v džungli dobře živeného porostu 
jsme si uvědomili, že stojíme na místě poměrně velkého města. Průvodce označo-
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val některé zříceniny tu za římské lázně, jinde za byzantskou baziliku, palác něja-
kého vladaře, zkrátka všehochuť. Zvláštní rozměr dodává městu i to, že jeho nej-
nižší části leží dnes pod úrovní hladiny jezera, takže například místo jeviště je 
v divadle polokruhový bazén neuměle zakrytý prkny. 

Zavrhli jsme identifikaci jednotlivostí podle mapky a rozjímali nad prosto-
rem jako celkem. Kamenné zdi jsou občas proloženy bílým hladkým sloupem za-
končeným hlavicí, u kterého sice už není patrné, co asi nesl, ale velikost stavby lze 
odhadnou ze zbytků dalších sloupů a půdorysu načrtnutého zbytkem zdi v okolí. Je 
také ale možné, že zeď je o několik století mladší než sloupy, stejně jako je možné, 
že ty stojí jinde, než stály před dvěma tisíci lety. Je také asi pravděpodobné, že při 
stavbě křesťanské baziliky vzaly některé antické památky za své. 

První vykopávky zde vedli Italové ve dvacátých letech dvacátého století, 
pak v nich pokračovali Albánci a Řekové po druhé světové válce. Od té doby se 
zde patrně nehnulo prstem, prosekané jsou ale asi nějaké cestičky, protože křoví by 
za šedesát let město opět zcela zakrylo. 

Procházeli jsme městem pod hradbami již zmíněného hradu. Ten je pro 
změnu benátský – celkem srozumitelně byl postaven na příhodném místě o dva ti-
síce let později, než město pod ním, ale stavby si zřejmě nevadily. Prošli jsme oko-
lo Jezerní brány a vstoupili do hradu bránou Lví. Po schodech nahoru, po hradbách 
a k výhledům z upravených nádvoří. Zde bylo vidět, že přestože hrad není pod ně-
jakou výraznou restaurátorskou péčí, je minimálně udržován v přístupném a bez-
pečném stavu. Na nejvyšším místě vlála rudá albánska vlajka s černým nasraným 
orlem a do vzduchu mířily hlavně několika kanónů. 

Shlíželi jsme z hradeb na amfiteátr pod sebou a vedli poučené hovory o 
tom, jak by se taková památka asi prodávala, kdyby neležela zrovna v Albánii. 
Jenže pak nám došlo, že podobně je na tom i Dodoni. Nejde jen o to, jak jsou pa-
mátky opečované a jaké k nim můžete dostat informace a další služby. Dodoni je 
stejně jako Butrint stranou  turistického ruchu, protože i když jedete do Řecka přes 
půl zeměkoule, stejně vás budou vozit po Athénách a Peloponésu, ale těžko se bu-
dete kodrcat přes celou zemi do Dodoni. Naní to tedy jen Albánií, ale i nepřítom-
ností dalších podobných atrakcí v okolí. Butrint mi připadal například mnohem za-
jímavější než celé Mykény. Asi k tomu ale přispívá právě i to, že tam není pro da-
vy lidí kam šlápnout, zatímco tady kromě několika uřvaných puberťáků nikoho ne-
potkáte. 

Butrint je tak místem, o kterém jistě hodně uslyšíme, ale tak za deset či 
dvacet let. Albánie bude turistickým klenotem středomoří a antické památky si bu-
dete prohlížet na trase Butrint – Epidauros pěkně zabalené v desetidenním pozná-
vacím zájezdu australských cestovních kanceláří. Ale zpět do reality. 

Večer se blížil a museli jsme si hledat ubytování. Na  kempování ve volné 
přírodě to moc nevypadalo. Jednak se tu nedá zajet autem vůbec nikam od silnice a 
za druhé tu nějak moc není žádná ta příroda. 
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Projeli jsme uzounkou silničkou nad jezerem zpět směrem k Sarandě a 
hledali stavení, na jehož plotě byla cedulka KAMPING. Všimli jsme si jí cestou do 
Butrintu. Našli jsme a rozhodli se využít této jediné příležitosti. Zaparkovali jsme 
decentně přímo  před domem v jakémsi oploceném pozemku – říkat tomu zahrada 
je asi nepatřičné. Postarší personál,  který nemluvil jinak než albánsky, dokázl 
vcelku bleskurychle sehnat děvče, které naopak hovořilo slušně anglicky. Všichni 
se tvářili vstřícně a tak jsme začali neobvyklým dotazem, kde je tu jako ten kem-
ping. Nerozuměli, na co se ptáme, tak jsme zatancovali stan a dva lidi v něm. Krči-
li rameny, jako že to je v pohodě, ať si tu postavíme stan. Střídavě jsme se ptali na 
to, v které části rozbordelené kamenité parcely si ho tak asi máme postavit a na to, 
kolik to bude stát. Postavit si ho prý můžeme, kde chceme, ale druhé otázce opět 
nerozuměli. Pořád se ptali, co jako chceme kupovat. Míjeli jsme se naprosto 
v pojetí světa rozděleného na nějaké zboží a služby, za něž se platí – v Albánii se 
platí jen za zboží. Stále se ujišťovali, že máme ten stan, a pak se znovu divili, proč 
chceme platit za ubytování. Ok, prostě tu budeme bydlet zadarmo. 

Domek obsahoval jednu ohromnou místnost, pravděpodobně jídelnu, a 
pak zastrčenou kuchyň. Vše bylo neuvěřitelně vysmýčené a načinčané, domek no-
vý, natřený s placatou betonovou střechou. Vyřadili jsme z konverzace starší pár a 
bavili se již jen s mladou dámou. Jejím prostřednictvím jsme také nakoupili dva 
cucy na špejli a jeli strávit večer do města. 

Saranda je údajně turistickým letoviskem. Cizince jako takového jsme tu 
nepotkali jediného, ale je možné, že je něco pravdy na tom, že sem jezdí páry 
z celé Albánie na líbánky. Moře je tu skutečně celkem přívětivé, přímo pod korsem 
centrální části města jsou písčité pláže obležené návštěvníky všech generací. Sem 
tam kotvící kocábka, nějaké ty stánky s občerstvením. Zakoupil jsem si plechovku 
jakési tekutiny, snad toniku, a korzovali jsme stejně nenuceně jako místí. Rozebíra-
li jsme nepochopitelný přístup místních, kteří, místo aby z nás vytáhli pár euro, ne-
chají nás u sebe bydlet jen tak. No uvidíme, ale situaci jsme zhodnotili jako bez-
pečnou. Též jsme rozhodli, že u nich bohatě povečeříme, ať z toho něco mají. Né 
že by nám šlo o záchranu krachujícího albánského pohostinství – měli jsme už také 
hlad. 

Prohlídka Sarandy se vešla do hodiny a měli jsme pocit, že tedy dneska 
jsme si toho už užili dost. A právě proto jsme se museli vykoupat. Celý den smaži-
lo sluníčko jak někde na Balkáně a z místních silnic jsme byli dosti zaprášení. Měli 
jsme již z domova tip na úžasné místo na koupání od jistých členů rodiny, kteří 
sem zavítali loni v létě a rozhodli jsme se toho využít. Kolem ústí říčky do moře 
jsme už ostatně dnes dvakrát projeli. Je to nejen krásné koupání, ale i krásný kraji-
notvorný prvek – naprosto ledová a průzračná  čistá  řeka se vlévá do horkého mo-
ře. V místě soutoku je písečná kosa, před kterou se řeka prudce zahýbá a vtéká do 
moře úzkým průlivem s prudkým proudem, který je ale zastavován půlmetrovými 
vlnami. V tomto místě tak zároveň na jedné části těla cítíte teplou vodu moře a na 
jiné ledový závan z řeky. A to nemluvím o tom, že když se v moři řádně vyčvach-
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táte, můžete se o pět metrů dál omýt od slané vody ve vodě sladké. Zkrátka to tady 
vypadalo přesně jak nám to vyprávěli. 

Zvláštní ale byla právě přítomnost té řeky. Jednak jsem se zase divil, kde 
se  tady bere  tolik vody, což už ostatně dneska  několikrát. Krajina je naprosto vy-
prahlá, tráva žlutá, stromy tu nejsou a keře jsou uschlé. Všude jen kamení, písek, 
případně nějaké zbytky po tvořivé činnosti lidské. Dále pak bylo divné, že když už 
teče voda takovou rozpálenou zemí, jak to, že je tak ledová. U nás se přece všech-
ny řeky v létě ohřejí, ale tady to byly fakt žiletky. A v neposlední řadě jsem se divil 
tomu, jak to, že ta řeka, která  tu vůbec nemá být a má být teplá, je tak neuvěřitelně 
čistá. Takovou vodu bych čekal někde ve vápencových krasových útvarech, ale 
opět né tady. Když už né samotná krajina, tak minimálně člověk by to musel nějak 
zaprasit. Zkrátka jsem se divil, což je ostatně zdravé, protože divením se člověk 
zoceluje. 

Protože byl už večer, pláž se vylidňovala a koupel se tak stávala stále 
rozkošnější. Nicméně na programu byla ještě večeře, takže zatnou zuby, vymáchat 
v řece a šup do lepivého auta. 

Pár kilometrů do „kampingu“ jsme dojeli bez výraznějšího zašpinění. Za-
parkovali jsme vůz za domek tak, že od silnice nebyl vidět a postavili si stan přímo 
na rozhraní kousku travičky a pláže z drobných kamínků. Usedli jsme do restaura-
ce s výhledem na zapadající slunce nad mořem a nacpali do sebe nějaké mořské 
potvory. Tedy já – Bára si dala opět nějaký salát, jestli se nepletu. 

Další setkání s mimozemskou civilizací pak ochotná číšnice zažila, když 
si Bára přála do čaje mléko. Znovu se ujišťovala, že ho tom má nalít, a když už stá-
la u baru, na kterém kouřil hrnek s teplým nápojem, zase se otočila na Báru a ta da-
la pokyn k užbrundnutí mléka do šálku. Tomu jsem se nedivil – já osobně mléko 
v čaji  rád nemám, ale proti gustu… Jenže situace se vzápětí vysvětlila: jestli si Al-
bánci lijí mléko do černého čaje se nám zjistit nepodařilo, protože čaj byl samo-
zřejmě z nějakých aromatických bylin a zelený. Mléko se s ním vůbec nesmísilo a 
už když ho před Báru číšnice stavěla, smrdělo to po celé hospodě. Bára jen přičich-
la, já dokonce okusil. Tohle ale opravdu pozřít nešlo. Byli jsme tu celý večer sku-
tečně jedinými hosty a tak mě mrzelo, že jsme zarmoutili servírku svou nechutí 
k připravenému nápoji. Ale kdo to mohl tušit. Přidal jsem navrch pár historek o 
tom, že Burjati si do čaje dávají máslo a Rusové se jim za to smějí, ale dávají si ho 
tam také. 

Již za šera jsme se sešli u stolku venku s mladou anglicky hovořící dámou 
a nějakým jejím nápadníkem. Chtěl jsem telefonovat jednomu z vytipovaných 
známých do Kosova, že se za ním za pár dní stavíme, ale zdejší síť můj mobil ne-
bral. Děvče se nabídlo, že mi půjčí telefon svůj, což jsem zprvu odmítl, protože 
jsem si myslel, že to nějak rozchodím. Když jsem se ovšem vydal o telefon ji přeci 
jen požádal, už u stolku neseděla. Zmizela, jako ostatně úplně všichni ostatní. 
Zvláštní. 
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Když jsme uléhali na spacáky, protože do nich díky teplotě vzduchu ne-
mělo smysl lézt, ještě jednou mě napadlo, jestli skutečně náhodou nejednáme proti 
všem bezpečnostním radám. Bydlíme na prapodivném místě, kde je cedule kam-
ping, ale zařízení na to nejsou. Nechtěli od nás peníze a chovají se vstřícně. Je jim 
naprosto jedno, co kde děláme a kam po domě chodíme, nabízejí nám svoje mobil-
ní telefony. Místo na bivak je to ale krásné. Zkrátka jsme dospěli k závěru, že situ-
ace je opravdu naprosto upřímná a všechno, co nám místní říkají a jak se chovají, 
dělají proto, že je to tak přirozené. Navíc nám již při první návštěvě odpoledne sdě-
lili, že u nich již nějací Češi spali. 

Moře šplouchalo asi dvacet metrů od našich hlav a lahev piva mě uspala 
dřív, než jsem stihl všechny dnešní zážitky řádně analyzovat. 

 
4. srpna, třicátý třetí den. 


