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Jaké to bylo v Tádžikistánu?
Všechno začalo tak, že se mě začátkem léta 2007 Zuzka zeptala, jestli bych se nechtěl přidat na výpravu 

do Fanských hor. Plánovaly to už nějakou dobu s její kamarádkou Verčou a sháněly někoho, kdo by jel s nimi. 
Tehdy jsem ani pořádně nevěděl, kde to je, ale po pár dnech shánění informací bylo jasno. Chci jet. Tím rozhod-
nutím bylo to nejdůležitější učiněno a zbývalo zařídit už jen ostatní. Verča už měla celou výpravu nějakou dobu 
v hlavě a tak to nebyl až takový problém. Domluvit dovolenou v práci, vyřídit víza, koupit letenky, sbalit věci  
do batohu a letět ...

pondělí, 30. července 2007 (1. den)

Probudil jsem se, když motory našeho TU 154 
snížili  otáčky  a  letadlo  začalo  klesat.  Je  kolem 
páté  hodiny  ráno  a  Tádžikistán  nás  vítá  úchvat-
nou podívanou. Nad Pamírem na východě právě 
svítá a dole pod námi pozorujeme v přibývajícím 
ranním světle Fanské hory, cíl naší cesty. Oblou-
kem přelétáme nad  jejich centrální  částí, kterou 
tak máme jako na dlani. Ledovce a zasněžené vr-
cholky pětitisícovek  jasně září v  ranním šeru a z 
výšky celé pohoří vypadá jako obrovská plastická 
mapa. V průzračném vzduchu, ve kterém se hory 
zdají  být  nadosah,  pozorujeme  kopce  a  údolí  a 
představujeme si, jaké to tam dole asi bude.

Přistáváme v Dušanbe.1) Toto slovo znamená v tádžičtině pondělí. Ještě před 80 lety tady bylo jen tržiště, 
kde se každé pondělí konával trh. A podle toho dostalo i nově vzniklé město své jméno, tedy Dušanbe. Dnes 
má město asi milion obyvatel a je hlavním městem Tádžikistánu.

Hned na letišti se dáváme do řeči s partou pěti Rusů, kteří přiletěli stejným letadlem jako my a mají také 
velké batohy. Sedíme s nimi na obrubníku před letištěm a řešíme co dál. Jejich vedoucí se jmenuje Saša a mají 
plány podobné těm našim. Na rozdíl od nás však mají registraci a dopravu do hor domluvenou už dopředu 

a  čekají  tady na  člověka,  který pro ně  formality 
zařizuje. Po jeho příchodu se pak všichni přesou-
váme taxíkem do hotelu Dušanbe2) v centru měs-
ta. Nabízejí nám, že za 40 dolarů na osobu vyřídí 
registraci i pro nás. Nechceme dát pasy a peníze 
úplně  neznámému  člověku  a  jdeme  raději  do 
města hledat ulici Puškina, kde má být kancelář, 
která registrace vyřizuje.

Nevíme přesně kde to je, tušíme jen směr. Vy-
ptáváme se lidí, ale nikdo taky moc neví. Po dlou-
hé době hledání se nás cestou z práce ujímá jeden 
místní chlapík a přivádí nás až ke kanceláři. Tady 
zjišťujeme, že registrace stojí 35 dolarů a byla by 
hotová až zítra večer. To by znamenalo, že nestih-
neme odvoz, který má Saša domluvený na zítřejší 

ráno a museli bysme si ho shánět sami. Navíc by nás tak cesta přišla mnohem dráž a ztratili bysme spoustu 
času. Po krátkém rozmýšlení se vracíme zpět do hotelu bez registrace.

Znovu procházíme ulicí Rudaki, která se táhne celým centrem města a kde sídlí všechny důležité instituce. 
Cestou měníme naše dolary a eura na zdejší Somoni3) a pak v krámku nakupujeme nějaké pečivo. Všechno 
jídlo do hor vezeme už od nás, ale není to potřeba. Potraviny jsou tu levné, a pokud člověk nutně nepotřebuje 
předvařenou rýži, bramborovou kaši v prášku a podobné vymoženosti, dá se tu sehnat všechno potřebné.

Medresa kde se byla podívat Verča.  foto: Verča

Bazar v Dušanbe.  foto: Verča
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U  Rusů  na  pokoji  se  pojídá  cukrový meloun 
a k tomu popíjí nějaký jejich likér. Je moc dobrý. 
Řešíme pořád tu registraci. Nakonec necháváme 
pasy  a  120  dolarů  Sorbonovi,  který  vyřizuje  re-
gistraci Rusům, s tím, že je s potřebným razítkem 
pošle do kempu u Alaudinských jezer, kde si je za 
týden  vyzvedneme.  Je  to  trochu  risk  a  prohře-
šek proti cestovatelské zásadě nikdy nedávat pas 
z ruky. Aspoň, že máme jejich kopie.

Saša a  jeho kamarádi se k večeru chystají na 
výlet do muzea ve staré medrese kousek od Du-
šanbe. Verča se tam chce jet podívat s nimi. Zuzka 
a já jdeme spát. Jsme dost utahaní z dvoudenní-
ho cestování. 

V pokoji  je vedro. Spíme při otevřeném okně 
a přikrytí jen prostěradlem. Na terase o dvě patra níž vyhrává až do pozdních nočních hodin ryčná arabská 
muzika. Ještě, že jsme tak unavení, jinak bysme při tom rámusu snad ani neusnuli.

úterý, 31. července 2007 (2. den)

Snídáme  spolu  s  Rusy  v  hotelové  restauraci. 
Kolem deváté přijíždí  domluvené auto, nakládá-
me  batohy  a  vyjíždíme.  U  pumpy  na  předměstí 
ještě  kupujeme  benzín  do  vařiče4)  a  pak  už  jen 
dlouhá cesta na sever do Fanských hor. Přesto, že 
jedeme po jedné z hlavních cest v zemi, asfaltový 
povrch končí kousek za městem a dál už pokraču-
je  jen prašná  cesta plná  kamení.  Silnice  se  však 
opravuje. Na mnoha místech je vidět čilý stavební 
ruch a náš řidič se musí proplétat po různých pro-
vizorních objížďkách.

Po několika hodinách přejíždíme sedlo Anzob 
(3 373 m n. m.) a na chvíli zastavujeme u pramene 

minerální vody hned vedle cesty. O kousek dál, jen taktak objíždíme zpola převrácený Kamaz, což na této cestě 
není asi žádná vzácnost a nikoho to moc nepřekvapí. Před časem tu Íránci prorazili pod sedlem několikakilo-
metrový tunel, ale je v něm hodně vody a používá se jen když je silnice přes sedlo neprůjezdná.

Odpoledne  řidič  zastavuje  v  malé  osadě 
u přístřešku s  jídelnou. K  jídlu  je vývar z hovězí-
ho masa a po něm vařené hovězí maso s cibulí, 
podobné našemu guláši, nebo pohanka. K tomu 
lepjošky, což jsou docela tuhé pečené placky z ky-
nutého  těsta  –  obdoba  našeho  chleba,  rajčato-
vý salát,  jogurt a samozřejmě čaj,  ten se tu pije  
všude a pořád.

Další,  tentokrát  neplánovanou,  zastávku 
máme v Chušikatu, kde se opravuje cesta. Čeká-
me asi hodinu, než buldozery dokončí další část 
své práce a na chvíli uvolní staveniště nahroma-
děným autům. Zatím co stojíme,  jdu se podívat, 
co to tu prodávají za žlutou tekutinou ve skleně-
ných nádobách vystavených u cesty. Už několikrát 
jsme to viděli cestou, ale pořád jsme nevěděli, co to je. Je to benzín. Do hrdla nádrže se strčí trychtýř a kýblem 
se ze sudu nanosí, kolik je potřeba. Později jsme tak lili do nádrže našeho auta benzín i my.

Oběd s Rusi cestou do hor.  foto: Franta

Čekání v Chušikatu.  foto: Franta

Prodej benzínu.  foto: Verča
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Pomalu se blíží večer a my jedeme údolím řeky Zjeravšan dál po cestách, kudy kdysi vedla bájná Hedvábná 
stezka a kudy dávné karavany dopravovaly do Evropy čínské hedvábí. Dál po proudu leží města Pendžikent 
a  za hranicemi  v Uzbekistánu pak  starobylý  Samarkand,  jedna  z  významných  zastávek dávných obchodní-
ků na jejich cestě do západních zemí. Hory se tu 
zdají být divoké, a okolní kopce jsou ve večerním 
světle  úžasně  barevné.  Různé  horniny  zbarvují 
kopce  tu do  tmavě hnědé,  tu do  červené,  jinde 
zase do žluté. Se soumrakem opouštíme Hedváb-
nou  stezku  a  začínáme  stoupat  po  kamenitých  
cestách do hor.

Do  kempu  Artuč  přijíždíme  až  někdy  kolem 
půlnoci.5) Chvíli sedíme v jídelně u melounů a čaje 
a klábosíme s Rusy. Přijeli sem asi na měsíc a dělají 
předvoj další velké skupině, která přijede později. 
Chtějí vylézt na několik pětitisícovek tady v okolí. 
Saša dělá něco s pohonnými hmotami. Když jsme 
jim řekli, že nás letenka vyšla na celý měsíční plat, 
dívali se na nás skoro jako na žebráky, a hned by 
za nás zaplatili celou útratu v kempu.

Vytahujeme z auta zaprášené batohy a jdeme se ubytovat a pod sprchu. Jsme celí od prachu, jako ty naše 
batohy, a je to na dlouhou dobu asi poslední šance se osprchovat. Kolem druhé ráno usínáme.

středa, 1. srpna 2007 (3. den)

Vstáváme, když už je slunce vysoko na obloze. Je nádherný sluneční den. Chvíli jen tak zevlujeme na terase 
a užíváme si tu pohodu. Po snídani, ke které je kromě lepjošek a čaje výborná rýžová kaše s máslem, se jen 
líně loudáme zpátky k našemu domku a balíme na cestu. Loučíme se s Rusy a něco po poledni odcházíme 
z kempu. Chceme dnes dojít k jezeru Kulikalon.

Asi jdeme dost pomalu, protože jak tak stou-
páme údolím nahoru, předbíhá nás jakýsi čiperný 
stařík. Jde prý navštívit svého syna, co pase naho-
ře u jezera ovce.

Postupně  se  zatahuje,  a  když  se  blížíme 
k jezeru, začíná pršet. Naštěstí je to jen přeháňka, 
místo na přespání hledáme už zase bez pláštěnek. 
Vypadá to  tu moc pěkně.  Jezero Kulikalon  je na 
velké planině a  je  to vlastně hned několik  jezer. 
Vedle toho velkého je tu spousta malých  jezírek 
a  tůní, mezi  kterými  se  voda přelévá  soustavou 
potoků, až nakonec odtéká do údolí, odkud jsme 
právě přišli. Všude okolo  rostou  tůje a  tak  to  tu 
vypadá trochu jako v zahradě.

Večeři  vaříme na ohni  z  tůjí. Ono  tady v ho-
rách ani žádné jiné dřevo neroste, jen ty pokroucené tůje. Jejich dřevo ale na malém ohňišťátku mezi dvěma 
kameny moc hořet nechce. Trocha foukání však pomáhá a ušetřený benzín se bude hodit, až nebude žádné 
jiné palivo. Benzínu do vařiče máme tak akorát na plánovaných čtrnáct dní.

Už skoro za tmy sedíme před stanem a dojídáme svoji dávku rýže s čímsi, když jde kolem starší chlapík, ta-
kový ošuntělý a ve starých maskáčích. A hned jestli si může přisednout a že tady někde spává na druhé straně 
jezera, ale my prý máme velký stan a že by u nás chtěl přespat a pořád dokola podobné řeči. Hned je jasné, že 
se chce nasomrovat za holkama. Pořád dokola mele svoje a nechce se nechat vyhodit. Už je docela otravný, 
tak ho začínáme ignorovat. Trvá dobré čtvrt hodiny, než dá pokoj a jde si konečně po svém. Před spaním se 
jdu ještě podívat směrem, kterým odešel, ale už po něm není ani stopy.

Ráno v kempu Artuč.  foto: Franta

Děcka z planiny Kalikulon.  foto: Franta



Jaké to bylo v Tádžikistánu?

strana 4

čtvrtek, 2. srpna 2007 (4. den)

Snídani už chceme vařit na vařiči, aby to bylo 
rychlejší. Ale, není. Vařič nechce pořádně hořet. 
Metodou pokusu a omylu s Verčou postupně ro-
zebíráme celý vařič do posledního dílu a čistíme 
trysku i přívodní hadičku. Vařič neznáme, máme 
ho jen půjčený, a je to boj. Ale po hodině snažení 
známe vařič dokonale a plamen pod ešusem jen 
šumí. Verča tak může pustit z hlavy krizový plán, 
který už promýšlela. Po téhle napínavé epizodě si 
snídani určitě zasloužíme. Chtěli jsme ušetřit čas 
a místo toho vyrážíme zase až o půl jedenácté. 

Dostáváme se na druhou část planiny, která je 
úplně rovná a porostlá jen travou. Pase se tu ně-

kolik oslů, krav a koní. Na druhé straně už rozeznáváme cestu do sedla Kulikalon a míříme přímo k ní. Zvědavě 
přibíhá malý klučina od stanu domorodců z nedaleké vyvýšeniny, ale nechce se s námi bavit. 

Po  chvíli  výstupu  pěšinou  nahoru  se  začínají  zpoza  kopců  ozývat  hromy  a  přichází  odpolední  déšť.  Jít 
nahoru do sedla v takovémto počasí by nebyl dobrý nápad. Rychle sbíháme zpět na planinu a tam sedíce 
v pláštěnkách na batozích přemýšlíme co dál.  Pršet  sice přestává,  ale  za  kopcem hřmí dál  a počasí  je ne-
jisté. Verča by se  ráda podívala k domorodcům, 
jejichž příbytek jsme viděli na planině. Tak jdeme. 
Holky si berou batohy s sebou.  Já ho nechávám 
pod pláštěnkou na místě v domnění, že ještě dnes  
půjdeme nahoru.

Nevíme,  jestli  nás  přijmou,  ale  přicházíme 
k nim s nadějí, že s nimi navážeme bližší kontakt 
a dozvíme se něco o tom, jak se tu u nich v horách 
žije. Jsou přátelští a zvou nás k sobě do stanu, kde 
se  o  nás  starají  jako  o  hosty.  Zatímco manželka 
přináší  něco  k  jídlu,  hlava  rodiny  s  námi  leží  ve 
stanu na kobercích a baví se s námi. U čaje, svaře-
ného mléka, lepjošek, meruněk a našich českých 
sušenek se bavíme o tom, odkud jsme, jak se jim 
tu daří a tak podobně.

Jeho rodina tu žije jen přes léto a jinak bydlí dole v údolí. Mají tři kluky a jednu holku. Občas se sem za 
rodinou přijde podívat jeho starý otec, který už žije jen dole v kišlaku. Je to ten stařík, kterého jsme potkali 
včera. Rodina se živí pastevectvím. Patří jim dobytek, co se pase na planině, u stanu mají v ohradě asi dvacet 

koz a v kopcích se pase asi tisíc ovcí, o které se 
tam starají dva pastevci.

Jejich  letní  domov,  to  jsou  jen dva  stany.  Je-
den, kde všichni bydlí a kde nás teď hostí a dru-
hý, ve kterém mají ostatní potřebné věci. Kromě 
toho, mají před stanem postavenou pec, a o pár 
metrů dál na druhé straně ohradu pro kozy. Pří-
prava  jídla a  celý  chod domácnosti  se odehrává 
venku před stanem. Většinu věcí k obživě si berou 
z  okolní  přírody  a  všechno,  co nepotřebují,  v  ní 
zase nechávají.

Zatímco  se  bavíme  s  mužem,  děcka  sedí 
s námi ve stanu nebo se motají venku, kde man-
želka chystá hlavní jídlo. Když je hotovo, přinášejí 
do stanu velkou mísu rýže se zeleninou a s kusem 

Stloukání másla.  foto: Franta

Rodina z planiny Kalikulon.  foto: Verča

Jezera na na planině Kalikulon.  foto: Franta
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skopového masa a k tomu salát z rajčat a cibule. Je to podobné na-
šemu rizotu. Jíme pak všichni společně a je to výborné.

Škoda, že se ženou se nedorozumíme přímo, neumí totiž rusky. 
Ve městech ovládají ruštinu všichni, ale tady mluví rusky jen muži, 
kteří byli na vojně. Přesto se nás nijak nestraní a za chvíli už si zkouší 
nahodit na záda Zuzčin batoh.

Po jídle se ještě chvíli leží ve stanu. Na to, abysme dnes ještě někam 
šli, je už dost pozdě a obloha je stále zatažená těžkými mraky, ze kte-
rých občas vypadne nějaká kapka. Vracím se pro batoh. Do sedla už  
dnes nepůjdeme.

Zatím  co  jsem  pryč,  život  domácnosti  se  přesunul  před  stan. 
Manželka stlouká máslo a kluci zahání kozy do ohrady. Jeden pořád 
kašle,  asi má  teplotu  a  celkově  nevypadá moc  dobře.  Prý  to  trvá 
už  tři  dny.  Chvíli  se  o  tom  radíme  a  pak mu  dáváme  nějaké  léky,  
co máme s sebou.

Je čas odejít. Bylo zajímavé na chvíli nahlédnout do jejich světa 
a pozorovat, jak se tady v horách lidem žije. Na rozloučenou jim dá-
váme čokoládu a sušenky a odcházíme zpátky k jezeru najít místo na 
přespání. Spíme celých dvě stě metrů od včerejšího místa.

pátek, 3. srpna 2007 (5. den)

Vstáváme brzy, abysme se vyhnuli každodennímu odpolednímu dešti, ale po včerejších bouřkách se počasí 
změnilo. Celý jeho ráz je jiný než v předchozích dnech a změnil se i směr větru z jihozápadního na severní. 
Vypadá to, že přešla studená fronta, což by mělo přinést pěkné počasí.

Vycházíme kolem osmé. Přes planinu přebíháme jako nic, ale na chodníku stoupajícím do sedla už to jde 
hůř. Je to dřina ty naše batohy, každou chvíli odpočíváme. Tak jako na začátku každé výpravy trvá tělu několik 
dní, než přivykne zátěži a smíří se s tíhou batohu 
na zádech. Na našem výkonu se už asi projevuje 
i vyšší nadmořská výška. Ale na tu si tělo časem 
taky zvykne.

V poledne jsme v sedle (3 628 m n. m.) a jsme 
rádi, že už to máme za sebou. Chvíli po nás při-
chází  z druhé strany skupina starších  francouzů. 
Na zádech mají jen malé batůžky. Jsou tu prý na 
zájezdě  s  cestovkou  a  jejich  zavazadla  přijedou 
za  nimi.  Moc  se  tu  nezdržují  nějakými  výhledy 
a chvátají zase dál. Chvíli potom přichází karava-
na oslů s jejich zavazadly. Zvířata naložená batohy 
a městskými kufry s kolečkama.

Kluci od oslů se chtějí nechat vyfotit a dávají 
nám adresu, že jim pak máme poslat fotky. Těžko 
říct, jestli to dojde. Líbí se jim Verčina teleskopická hůlka a když jim ji podá na podívání, pochopí to tak, že 
ji dostali a hned by s ní odešli. Rychle je musíme zastavit. To už je v sedle celá karavana. Srovnají náklad na 
oslech, chrčením je pobídnou a jdou dál stíhat frantíky.

Cestu k Alaudinským jezerům si zkracujeme traverzem po chodníku, který nemáme v mapě a do kempu 
Vertikal Alaudin přicházíme kolem páté odpoledne. Je to kemp, který tady po celé léto provozují Rusové. Mají 
tu i buldozer aby mohli každé jaro opravit přístupovou cestu, kterou poničila zima. Je to jejich lezecké centrum 
v této oblasti.

Hledáme Rufinu Grigorievnu, starší paní, která to tu dlouhá léta vede a u které by už měly být naše pasy. 
Rufina spí, avšak její pomocník nám po chvíli vysvětlování přináší tři pasy slepené páskou do úhledného ba-
líčku a označené Verčivým jménem. Jsou naše a je v nich i potřebné razítko. Paráda, Sorbon nezklamal. Další 
paní od Rufiny zaslechla, že jsem z Čech a sděluje nám, že už jsou tu nějací Češi ubytovaní. Ukazuje nám pak, 

Naše hostitelka si zkouší batoh. foto: Verča

Osli vezoucí batohy Francouzům.  foto: Franta
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kde mají postavené stany, a celkem těžce nese, že 
hned nejdeme za nimi.

Nejdřív však stavíme stan a vaříme. Teprve po 
večeři se jdeme, s flaškou slivovice v ruce, sezná-
mit. Češi jsou prostě všude.

sobota, 4. srpna 2007 (6. den)

Když jsme se včera bavili s našimi novými zná-
mými, poradili nám, kam se vydat na aklimatizační 
výstup. Je to sedlo asi 3 hodiny cesty ve výšce ko-
lem 3 500 m. Dopoledne tedy odpočíváme v kem-
pu a po poledni vyrážíme do sedla, kde chceme 
přespat. Jdeme jen na lehko s nejnutnějšími věc-
mi. Co nepotřebujeme, necháváme v kempu.

Nad  kempem  přecházíme  přes  rozbahněnou 
louku a dravou říčku, valící se s hukotem údolím. Obcházíme výrazné skalní žebro a za ním odbočujeme dole-

va do postranního údolí, kudy vede cesta do sedla 
a podle rady se i tady držíme vlevo. 

Začíná  mě  pobolívat  hlava.  Počínající  obtíže 
z  výšky  a  nedostatku  tekutin  zaháním  u  malé-
ho potůčku, kolem kterého zrovna jdeme. Pít se 
musí, i když moc žízeň nemám.

Holky jdou v družném hovoru mělkým údolíč-
kem. Tak  je nechávám a  jdu po hřebínku asi sto 
metrů od nich. Asi po hodině jsem nahoře na hře-
beni. Zatím co čekám na holky, zkouším zapnout 
telefon. Prý by tu měl být signál. Slabý, ale je. Na 
několikátý pokus se mě daří poslat zprávy domů, 
že jsme v pořádku, a popřát známému k narozeni-
nám. Večerní preventivní dávkou slivovice si dnes 
připiju na jeho zdraví.

Přicházejí  holky.  Ještě  nějakou  chvíli  odpočíváme,  dnes  přece 
není  kam  spěchat.  Pak obcházíme  skály  a  za  chvíli  už  vidíme  sed-
lo. Nejdřív si to míříme přímo k velkému balvanu uprostřed svahu, 
kde to vypadá na dobré místo na spaní. Pak ale jdeme dál ke sněho-
visku, musíme  ještě nabrat vodu. Až se večer ochladí,  sníh ztuhne  
a voda nepoteče.

Už od balvanu pozorujeme dvě postavy přicházející z údolí. Za-
tímco  nabíráme  hrníčkem  vodu,  přicházejí  až  k  nám  a  poznává-
me v nich naše nové  známé, Viktora  a  Janu. Byli  dnes na  výšlapu 
v údolí, prý moc pěkném, na druhé straně tohoto hřebene a přišli  
přespat za námi.

Kousek od sněhoviska  je plácek pro bivak  jako dělaný. Shazuje-
me batohy, stavíme stany a jdeme na průzkum okolí. Každý někam 
jinam. Jdu do sedla o pár metrů výš. Nevím proč, napadá mě, že to 
vyběhnu. Prvních patnáct dvacet kroků je to dobrý, pak už ne. Rychlý 
pohyb mně v okamžiku připravil o všechny síly a téměř se mně pod-
lomily nohy. Mžitky před očima, opírám rukama o kolena, lapám po 
dechu a snažím se zmátožit. Těch pár metrů nahoru už pak jdu hezky 
pomalu. Jak vidno, zatím jsme se moc neaklimatizovali.

Začíná se šeřit, sedíme u stanů, vaříme večeři a povídáme si s Vik-
torem a Janou. Viktor vykládá, jak tady z tohoto místa asi před deseti 

V sedle vlevo jsme spali. foto: Franta

Kempu Alaudinských jezer.  foto: Franta

Zuzka a Verča.  foto: Franta
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dny nastupovali  s  jeho spolulezcem Romanem do cesty na vrchol nad námi. Lezli  to pak několik dní,  spali 
přímo ve stěně a při slaňování zažili dost nepříjemnou bouřku. Tady v okolních horách lezou už měsíc a za dva 
dny odjíždí zpátky do Dušanbe a potom domů. Taky popisují, jak se zúčastnili záchranné akce, když tu jednu 
ruskou lezkyni zasáhl padající kámen. Nepřežila!

Oba jsou z Olomouce. Svět je ale strašně malý. Došli jsme na to, že Viktor si od Verčinýho bráchy před časem 
kupoval nějaký lezecký matroš a o Zuzce zase slyšeli, když v zimě spadla v Tatrách. 

Klábosíme až do noci.

neděle, 5. srpna 2007 (7. den)

Po  snídani  balíme  bivak  a  sestupujeme  do 
kempu.  Tam  jsem  asi  za  hodinu  a  půl  a  uvažu-
jeme,  jestli  jít  k Mutnému  jezeru  už  dnes  nebo 
až zítra ráno. Lenost přeci jen vítězí a zůstáváme 
v kempu. Užíváme si místní sprchy, i když je to jen 
ledová voda z potoka. V příštím týdnu nic lepšího 
už nebude. Zuzka si ošetřuje puchýře a celkově si 
dáváme „oraz“.

Od lidí v kempu se dovídáme o poplatku, který 
je prý potřeba zaplatit za vstup do hor6). Nevíme, 
jestli  to  někdo  bude  kontrolovat,  ale  raději  ne-
riskujeme problémy. Platíme  to přes Rufínu,  ale 
potvrzení dorazí zpátky do kempu až za tři dny a budeme si sem pro něj muset přijít. Když už jsme u toho 
placení, platíme Rufíně i za kemp7) abychom se ráno už nezdržovali. A taky si u ní domlouváme odvoz zpátky 
do Dušanbe. Auto pro nás přijede do kempu u jezera Iskanderkul.

Odpoledne se jdeme podívat k Alaudinským jezerům. Jsme domluvení s olomoučákama, že se tam pak 
všichni potkáme v čajovně. Chtějí si  tam objednat šašlík na zítřejší oběd. Nějakou dobu se touláme kolem 
jezer, skáčeme po balvanech na břehu a obdivujeme jejich tyrkysovou vodu. Pak se vracíme k čajovně. 

Zdravíme se s chlapíkem, který to tu vede. Se mnou si podává ruku, holky zdraví jen gestem. Je to učitel 
ze školy tady v údolí. Teď se ale ve škole neučí a on se živí provozem čajovny. Děcka už tu sedí u čaje a suše-

nek. Přisedáme k nim na koberec a čas příjemně 
ubíhá. Popíjíme čaj, pojídáme sušenky, ochutná-
váme  i nějaké  to místní pivo a kupujeme vodku 
na večer.

Po návratu lenošíme u stanů, chystáme se na 
zítřejší  odchod  a  směňujeme  přebytky  z  našich 
zásob. Lenošení plynule přechází ve večírek, který 
končí kolem půlnoci z nedostatku vodky.

pondělí, 6. srpna 2007 (8. den)

Hned  po  ránu  tečou  slzy.  Jana  rozlila  ešus 
s  krupičnou  kaší,  kterou  jsme  jim  včera dali.  Po 
měsíci konzumace místních lepjošek, se na ni tak 
moc těšila, že nehodu s ešusem obrečela.

Balíme. Máme jen dva ledovcové šrouby. Viky 
nám půjčuje ještě dva další, abysme jich měli dost aspoň na dva štandy. Prý se nám budou při výstupu na 
Energii hodit. Oni už je nebudou potřebovat, když se zítra vrací do Dušanbe, a až se vrátíme, přivezu mu je  
do Olomouce.

Před poledne se loučíme a vyrážíme za dalším dobrodružstvím. Míříme k Mutnému jezeru a zdejším nej-
vyšším horám, které jej obklopují. Chceme vystoupit na pětitisícový vrchol Energie, druhé nejvyšší hory Fan-
ských hor.. Jdeme vstříc jinému světu. Ledovému, osamělému, přesto nádhernému. Před sebou vidíme celou 
naši dnešní cestu vedoucí údolím přes tři výšvihy a končící mezi kopci. Tam někde, schované za horizontem, se 
ukrývá Mutné jezero – náš základní tábor pro výstup.

Alaudinská jezera.  foto: Verča

Čajovna u Alaudinských jezer.  foto: Franta
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K  jezeru  to máme  tak  tři  čtyři  hodiny  chůze. 
Míjíme čajovnu, kde  jsme včera seděli, a pokra-
čujeme dál. Skoro celou cestu jdeme každý sám, 
svým tempem a se svými myšlenkami. Setkáváme 
se až nahoře pod impozantní stěnou Zámku. Od-
tud už je to k jezeru jen kousek. 

Je tady celkem dost stanů. Jsou porůznu scho-
vané za kameny a v prohlubních tak, že některé 
nejsou ani vidět. Stavíme stan na rovném plácku 
kousek od břehu. Je tu pěkným výhled na jezero 
a za protějším hřebenem vykukuje vrchol Energie 
ozářený podvečerním sluncem. Tady dole u jeze-
ra už je ale šero. Z okolních hřebenů se na jezero 
spouštějí stíny, které dodávají této scenérii zvlášt-
ní atmosféru.

S přicházející tmou jdeme spát. Zítra začne s výstupem.

úterý, 7. srpna 2007 (9. den)

Část zásob, které teď nebudeme potřebovat, 
necháváme  u  jezera.  Je  tu  na  to  příhodná  díra 
v  jedné  ze  skalek.  Po  kamenné hrázce oddělují-
cí část jezera se dostáváme na druhou stranu na 
velkou kamenitou pláž protkanou potoky. Pak už 
je to jen do kopce. Nejdříve podle mužíků na le-
dovcovou morénu  a  pak  po  ledovci  samotném. 
Nenavazujeme se a ani mačky nejsou nutné, stačí 
zakopávat špičky bot do sněhu.

V  polovině  ledovce  cesta  uhýbá  doprava  na 
hřeben a po něm do sedla mezi Energii a Čimtar-
gu. Je to celkem jasné. I tak tu pro jistotu na vyvý-
šenině stojí výrazný mužík s modrým plastovým 
kýblem na hlavě. Ten se nedá přehlédnout. U něj 

čekáme na Verču, která měla včera nějaké zažívací potíže a dnes jí to jde pomaleji. Po svačině šlapeme dál 
pěšinou vychozenou v suťovisku. Kolem poledne jsme na tábořišti asi 200 metrů pod sedlem. 

Nikdo tu není. Super. V „kuchyni“ někdo nechal i zásoby – cukr, rýže, pohanka, mouka, sojová omáčka – 
všechno pěkně uzavřené v PET lahvích. Hlavně cukru hojně užíváme. Po obědové siestě se holky dál vyhřívají 
na sluníčku. Já se jdu projít nahoru do sedla. 

I tady by se dalo stanovat, jen tu dost fouká. Sedlo je ploché, na jedné straně uzavřené kolmou stěnou Čim-
targy. Zatímco nahoru mně to trvalo hodinu, dole 
jsem  za  patnáct minut.  Ze  sedla  sestupují  i  dvě 
dvojice, které právě slezly z Energie. Ty jsou ještě 
rychlejší. Sjíždějí sněhem dolů po zadku.

Do  spacáků  zalézáme kolem páté odpoledne 
a ještě za světla usínáme.

středa, 8. srpna 2007 (10. den)

Budík zvoní o půl páté. Zuzka kouká ven a hlásí 
hvězdy. Jdeme! 

Hodinu do  sedla.  Suťákem ke  sněhu, pak  asi 
sedm délek v ledu a nakonec jedna mixová délka. 
Lezu  na  prvním. Holky mě  jistí  zespodu. Natáh-
nu lana, zašroubuju dva šrouby, na nich vyrobím 
štand, zajistím holky. Ty zruší dolní štand, já je jis-

Údolí od Alaudinských jezer k Mutnému jezeru. foto: Franta

Verča stoupá od Mutného jezera.  foto: Franta

Výhled ze stanu pod Energií.  foto: Verča
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tím než dolezou ke mně a tak pořád dokola. Vypůjčené šrouby jsou 
k nezaplacení. Bez nich by to nešlo.

Sklon svahu se stále zvětšuje, ubývá zmrzlého sněhu a přibývá tvr-
dého ledu. Jsem v poslední ledové délce před závěrečnou mixovou 
pasáží. Už jsem skoro nahoře. Lezu po předních hrotech stoupacích 
želez, když mně náhle chytají úporné křeče do břicha. Zrovna na tak 
blbém místě. Zasekávám oba cepíny, dřepím jen na špičkách maček 
a skučím. Co teď? Přece se tu neposeru! I kdyby se mě podařilo stáh-
nout kalhoty, holky pode mnou by to asi schytaly. Po několika protr-
pěných chvílích největší nápor křečí přece jen trochu polevuje. Dolé-
zám těch pár metrů na plošinu k velkému šutru. Rychle obhodit lano 
kolem šutru, odvázat bederní pás sedáku, stáhnout kalhoty… Ach, to  
je úleva!

Dobírám holky a dolézáme poslední skalní délku. Je jedna hodi-
na a jsme na vrcholu 5 120 metrů vysoké Energie. Prostorná plošina 
bez sněhu jen s malou skalkou. Tam je nejvyšší bod. Pusa s gratulací 
spolulezkyním a společná vrcholová fotka. Je pěkné oblačné počasí, 
bezvětří a  teplo. Kocháme se výhledem na hory všude kolem nás. 
Koukáme po  okolí  nebo  jen  tak  ležíme  na  zádech  a  vyhříváme  se 
na slunci. Je tu neuvěřitelná pohoda. Jako nic uběhnou dvě hodiny 
a nám se odsud pořád nechce.

Dolů většinu cesty slaňujeme. Od našich před-
chůdců  jsou  tu  po  šedesáti  metrech  slaňova-
cí  smyčky. Máme ale  jen  jedno  lano,  které nám 
při slanění  tak daleko nedosáhne. Musíme si na 
poloviční  vzdálenosti  dělat  ještě  vlastní  štandy. 
Z nich pak holky slaňují a  jistí mě zespodu, když  
slézám k nim.

Teprve dole v sedle se dostavuje uvolnění z ce-
lodenního vypětí. Zastavujeme se u skupiny Rusů, 
kteří půjdou nahoru zítra. Ze sedla chvílemi i bě-
žíme a u stanu jsme za deset minut.

čtvrtek, 9. srpna 2007 (11. den)

Dnes  je odpočinkový den. Vstáváme, až když 
se nám chce. Po poledni scházíme dolů k Mutné-

mu jezeru. Jinak skoro nic neděláme. Jdu se jen podívat, kudy vede cesta na Zámok. To je taky pětitisícovka 
a zítra tam chceme se Zuzkou zkusit vylézt. Verča s námi nepůjde. Necítí se na to. Půjde se podívat do kem-
pu u Alaudinských jezer, kde by už Rufína pro nás 
měla mít slíbené potvrzení o zaplacení poplatku. 
Se Zuzkou jdeme spát ještě za světla.

pátek, 10. srpna 2007 (12. den)

Se Zuzkou vstáváme o půl čtvrté. Snídáme a pi-
jeme spoustu čaje, zatím co Verča rozespale při-
hlíží ze spacáku. O tři čtvrtě na pět vyrážíme. Ve 
světle čelovek nám cesta suťoviskem rychle ubí-
há. Při rozednění jsme už celkem vysoko. Zprava 
obcházíme stěnu, která se před námi tyčí a drá-
peme  se  nahoru  svahem  s  drobným  kamením, 
které pod nohama stále ujíždí. Dva kroky nahoru,  
jeden dolů.

Na vrcholu.  foto: Franta

Při sestupu k Mutnému jezeru.  foto: Franta

Ze sedla na Energii.  foto: Franta
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Kolem deváté jsme u ledovce. Držíme se stěny po jeho levé straně až k takovému žlábku, ze kterého se 
neustále sype drobný štěrk. Tady traverzujeme dvě délky doprava. To už se jistíme ze štandu do štandu. Pak 
lezeme zase přímo nahoru ke skále, kolem které ledovec zatáčí někam doleva, kam už nevidíme. Držíme se 
pořád levé strany ledovce. Tak si to pamatujeme z nějakého popisu, co jsme četli, a tak to ze spodu vypadalo 
lepší. Nebyla to ale asi nejlepší volba.

Čím  jsme výš, tím  je  led horší. V  jednu chvíli 
slyšíme pod sebou v  ledu téct vodu a  led nepří-
jemně duní. Rychle odtud pryč. Lezení je čím dál 
tím víc obtížnější. Ještě jedna délka a je konec. Dál 
už to nejde. Končíme u skaliska, kolem kterého se 
ledovec obtáčí.  Vpravo  séraky,  vlevo  kolmá  ská-
la, mezi tím, ledovec s krustou hladkého vodního 
ledu na povrchu. Na to nemám ani vybavení ani 
morál. Ve skále vidím zaraženou skobu, dolézám 
k ní,  ale není  to k ničemu. Skoba nedrží  a  skála 
kolem taky ne. Opatrně přešlapuju na zledovatělé 
skalní polici a přemýšlím, co dál. Nahoru to nepů-
jde, tak musíme dolů.

Dolů je to však horší než to bylo nahoru. Opa-
trně lezu dolů a Zuzka mě jistí ze štandu asi třicet 

metrů pode mnou. Tady spadnout, no to by byla jízda. Už jsem u Zuzky, teď to bude lehčí. Dolů leze první 
Zuzka, já ji jistím shora a pak slézám k ní. Trochu jsme se odchýlili od naší výstupové trasy. Na jednom místě 
je firn tak hluboký, že Zuzka musí cepínem vykopat skoro metr hlubokou díru, aby se dostala k pevnému ledu, 
ve kterém drží šrouby už dost pevně. V takové díře by se dalo i bivakovat. Půl hodiny sedím na štandu, jistím a 
čekám. Slunce praží, umocněné odrazem od sněhu všude kolem. Pěkně se tu asi přismahnu.

Ve tři hodiny sundáváme mačky pod ledovcem, ve kterém jsme „bušili“ skoro šest hodin. Dolů už to jde 
jako po másle. Drobný štěrk, který nám ujížděl pod nohama cestou nahoru, se ukázal jako ideální dopravní 
prostředek pro cestu dolů. Stačí se postavit na svah, udržovat balanc a nechat se ujíždějící vrstvou štěrku do-
pravit o kus níž. Na jeden krok se tak dá urazit i patnáct dvacet metrů. Když jdeme kolem skalní stěny, kde jsme 
byli za svítání, dostavuje se euforie. Pískáme si a za Verčou přicházíme zvesela a v povznesené náladě.

I když jsme v podstatě nikam nevylezli, máme 
z dnešního výstupu radost. Dokázali jsme se oto-
čit, když se nám oběma zdálo, že už by to byl moc 
velký risk. Tento „nepovedený“ výstup je pro nás 
hodnotnější a dal nám víc, než předchozí výstup 
na Energii, který byl celkem pohodový. Tohle byl 
daleko intenzivnější zážitek. A že jsme tu na Zám-
ku „nechali pytel“? Aspoň máme důvod  se  sem 
třeba jednou vrátit.

Dopoledne  byla  Verča  v  kempu  u  Rufíny, 
potvrzení  ale  nemá.  Tádžikové  to  prý  nějak 
zvorali.  Bude  až  později  a  přiveze  nám  ho  ři-
dič,  který  pro  nás  přijede  k  jezeru  Iskanderkul. 
S  potvrzením  moc  nepochodila,  zato  se  ospr-
chovala  a  prolistovala  celou  bibliotéku,  kterou  
v kempu mají.

Odpoledne se tu dověděla, že Rusům, které jsme potkali v sedle pod Energií a chystali se na vrchol včera, se 
výstup nezdařil kvůli silnému větru. A taky se tu seznámila s izraelskou výpravou. Uzbeci, kteří jim nesli batohy, 
protože dnes začal šábes a to židé nesmí pracovat ani nosit batoh, Verču pozvali na večer na návštěvu. Jejich 
tábor vidíme na druhé straně jezera a židovské zpěvy občas doléhají až sem k nám.

Z návštěvy se vrací někdy kolem desáté. Všichni tři pak sedíme před stanem a pozorujeme hvězdnou oblo-
hu, která je nejkrásnější právě v takto odlehlých místech, daleko od veškeré civilizace.

Východ slunce nad Mutným jezerem.  foto: Franta

Energia a Čimtarga ze Zámku.  foto: Franta
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sobota, 11. srpna 2007 (13. den)

Opouštíme Mutné  jezero  a  vydáváme  se  na 
poslední  výstup.  Musíme  přejít  sedlo  Kaznok, 
abychom  se  dostali  do  údolí  vedoucího  k  jeze-
ru  Iskanderkul.  Dnes  není moc  dobré  počasí,  je 
zataženo, poměrně chladno a občas spadne pár 
kapek.  Cesta  je  ale  docela  dobrá  a  až  poslední 
krátký úsek do sedla je hodně strmý. S batohem 
se nahoru škrábeme někdy i po čtyřech a v sedle 
ve výšce 4 040 metrů odpočíváme.

Asi padesát metrů od nás  je  takový malý  vr-
cholek. To je výzva. Než holky dokoušou tatranku, 
zdolávám svoji další čtyřtisícovku. No neberte to.

Ze  sedla  je  pěkný  rozhled  do míst,  kde  jsme 
se poslední  týden pohybovali.  Pod námi  za hře-

bínkem je schované Mutné jezero, vpravo vykukuje vrcholek Zámku a vlevo se vyjímá Energie a majestátná 
Čimtarga. Někde v údolí tušíme Alaudinské jezera a Rufínin kemp. 

Poslední rozhled, pár kroků na druhou stranu 
a naráz všechno mizí.

Sestup  ze  sedla  do  údolí  říčky  Kaznok  je  ne-
příjemný.  Takové  vymleté  koryto,  kudy  při  deš-
tích  stéká  voda,  plno  volného  kamení.  Hod-
ně  z  kopce a hodně dlouho. Dole už nás pěkně 
pálí  svaly  od  neustálého  brždění.  Jít  to  nao-
pak  by  musel  být  opravdu  zážitek.  Asi  bych  to  
i těžko hledal.

Teď, když táboříme dole u říčky a pozorujeme 
pastevce ženoucího kozy po úbočí, v nás ještě do-
znívají zážitky ze zaledněných vrcholů. Zítra se ale 
probudíme zase do světa, kde vládne slunce a po 
ledu a sněhu není ani památky.

neděle, 12. srpna 2007 (14. den)

Na rozdíl od sychravého včerejška je dnes nádherně. Jdeme pěk-
ným travnatým údolím, s několika menšími soutěskami a občas míjí-
me ohromné balvany, nad kterými by boulderistovo srdce zaplesalo. 
Jenže nám lezení po kamenech nic neříká a v klidu jdeme dál. Potok 
se mění v dravou říčku s peřejemi a pomalu přibývá vegetace. To je 
příjemná změna.

K  polednímu  přicházíme  na  travnatou  pláň.  Jsou  tu  opuštěné 
ohrady pro dobytek a starý rezavý srážkoměr, který už ale dávno ni-
kdo nekontroluje. Planina končí kolmým srázem. Tady trochu blou-
díme, než nacházíme cestu kudy dál. Ta správná pěšina obchází sráz 
zleva  a po ní  se dostáváme pod  téměř  kolmou  stěnu  z  usazených 
hornin. Je to pozůstatek morény, kterou sem kdysi dotlačil ledovec. 
Ten sice dávno roztál, ale zbytky morény zůstaly dodnes. Nános hlíny 
a kamení vypadá na první pohled nestabilně, ale erozi odolává pře-
kvapivě dobře.

U potoka pod morénou  zastavujeme na oběd.  Zatímco  se pře-
hrabujeme  v  batozích,  přichází  pěšinou  od  řeky  Tádžik  se  dvěma 
osly obtěžkanými nákladem. Zastavuje u nás a nechává osly odpoči-

Verča cestou do sedla Kaznok.  foto: Franta

Franta a batoh.  foto: Franta

Údolí říčky Kaznok.  foto: Franta
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nout od plných pytlů. Veze prý zásoby pro svého 
bratra, který někde tady v horách pase přes léto 
ovce.  Nabízí  nám  cukr  a  žvýkací  tabák.  Bereme 
si  jen kousek cukru a na oplátku nabízíme právě 
dovařenou  polévku,  ale  nechce.  Po  obědě  ještě 
odpočíváme a chlapík taky chvíli zůstává, než se 
jeho osli dostatečně nažerou pichlavých bodláků, 
co tady rostou za skalkou.

Tádžik není nijak zvlášť přívětivý, ale má záři-
vý úsměv. Nějaký ten zlatý zub tu má hodně lidí, 
to  patří  k  místním  tradicím,  ale  tenhle  jich  má  
plnou pusu.

Po  odpočinku  pokračujeme  dál.  Řeka  hučí 
v peřejích někde hluboko pod námi a stezka šplhá 
po úbočích kopců. Trvá dlouho, než se zase dosta-
neme dolů k vodě. Pak se údolí začíná otevírat a po jeho plochém dně už se jde o dost pohodlněji.

Procházíme řídkým lesíkem s kobercem hebké trávy. Je tu dost vlhko a řeka se rozlévá do několika ramen 
a tůní. Je to tedy spíš lužní lesík. I tak se tu utáboříme. Jsou jen čtyři hodiny a dalo by se jít klidně dál, ale není 
třeba to dnes nijak hrotit. K jezeru Iskanderkul to máme jen kousek. To v pohodě dojdeme zítra.

Nejpříhodnější místo na  spaní nacházíme na prosvětleném palouku, kde  je  sucho a  staré ohniště mezi 
kameny. Věci z batohů necháváme povalovat u stanu a jdeme vařit. Dnes po dlouhé době zase na ohni. Čas 
příjemně plyne v pomalém rytmu vlahého podvečera, kdy se slunce líně sklání k západu a kdy není kam spě-
chat. Zvolna uklízíme věci rozložené kolem stanu, když okolo projíždí domorodec na oslu.

Okamžitě se zajímá o naše lano úhledně smotané do panenky a hned abychom mu kus dali. Kousek by 
mu prý stačil. No to tak! Řezat kvůli němu fungl nové lano, to by tak scházelo. Nic! Ale dotírá pořád dál. Na 
krku čelovku Petzl, kterou mu snad dala nějaká Francouzka jako dárek. A my jsme na něj zlí, protože mu nic 
nechceme dát! Nedá si pokoj. Čtyři metry by mu stačili. Proč mu je nechceme dát, když mu Francouzka dala 
„fanáryk“? Nic, lano nebude! Na to může zapomenout. Je neodbytný. „Padárok, padárok“, dožaduje se stále. 
Raději hážu lano do stanu, aby ho neměl na očích, ale nechce to pochopit. 

Už nás to handrkování nebaví a přemýšlíme, jak se ho konečně zbavit. Máme tu kus tenčí šňůry, ty čtyři 
metry to skoro budou, tak mu ji se skřípěním zubů nabízíme, aby už dal pokoj. Ale vymlouvá se, že je moc 

krátká. A  zase  jsme na něj hrozně  zlí,  jinak bys-
me mu  přece  dali  „padárok“.  Asi  si  představuje 
tak deset metrů nebo rovnou celé  lano. Pomalu 
se však smiřuje s tím, že lano nedostane. Než to 
vzdá, chvíli  ještě prudí a somruje aspoň tu krát-
kou šňůru, kterou ještě před chvílí nechtěl. S tou 
pak mizí pryč. No konečně!

Do tmy pak sedíme u ohýnku a povídáme si. 
Už se nám to krátí. Zítra je náš poslední den tady 
v horách.

pondělí, 13. srpna 2007 (15. den)

Verča vstává jako vždy první, leží před stanem 
a  opaluje  se.  Chlapík,  jedoucí  kolem na  oslu,  je 
tím tak zaujatý, až div, že si neukroutí hlavu.

Po snídani pokračujeme dál údolím řeky Arch.  Je poznat,  že se blížíme k vesnici. Dlouhou dobu  jdeme 
kolem zavlažovací  strouhy. Postupně přibývá můstků přes  řeku, vyšlapaných stezek a  jiných známek  lidské 
činnosti. Pak se objevují první políčka.

Míjíme jedno takové s mladým obilím a nemůžu od něj odtrhnout oči. Ta svěží zeleň je úžasná. Naráz si 
uvědomuju, proč se nám včera tak líbilo v tom lesíku. Bylo tam zeleno! Už dva týdny se pohybujeme v pro-
středí, kde převládá led nebo kamení a prach. Ten už máme zalezlý úplně všude. Když je někde vegetace, tak 
šedivá a zaprášená. Ta zelená nám prostě chybí.

Vaříme na ohni.  foto: Franta

Řeka Arch. foto: Franta
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Na dohled od vesnice potkáváme dva Tádžiky. 
Jeden z nich je ten, kterého Verča ráno tak zauja-
la. Jsou mladí a hovorní. bavíme se s nimi docela 
dlouho a zkoušíme pak i jezdit na jejich oslech. Je 
to příjemné setkání.

Do vesnice nejdeme, ta je za řekou, a prochá-
zíme jen mezi stájemi pro dobytek. Tady už jsme 
zpátky v civilizaci. Dá se sem dojet autem a je tu 
elektřina, telefonní signál. To ale znamená, že od-
tud až do kempu u jezera to bude „pochod smr-
ti“. A taky že jo. Nezáživné tupé dupání po široké 
tvrdé cestě, kde není nic zajímavého. Takové jsou 
návraty z hor vždycky.

Scházíme po silnici kolem strže, kde se v hloub-
ce divoce valí řeka. Dole pod serpentinami odpo-
číváme na obrovském kameni u cesty a posíláme domů nějaké esemesky. Procházíme meruňkovým sadem 
a jsme u jezera Iskanderkul. Ještě dojít na druhou stranu kde je turbáza a tady už naše putování Fanskými ho-

rami končí. Sem by pro nás mělo zítra přijet auto, 
co jsme si domluvili u Rufíny.

Správce kempu se hned zajímá o to, kde jsme 
všude  byli.  Když  slyší,  že  jsme  vylezli  na  Energii, 
rozpovídá se o tom, jak tady ve Fankách jako malý 
potkával Arno Puškáše, známého horolezce od nás 
z  Vysokých  Tater.  Na  nás  Čechoslováky  tu  vůbec 
hodně vzpomínají. Než tady vypukla v devadesá-
tých letech občanská válka, jezdilo sem z Českoslo-
venska hodně horolezců. A že už jsme dávno roz-
dělení na Čechy a Slováky? To je moc nezajímá. Pro 
ně jsme pořád Čechoslováci. Na to slyší.

Ubytování  se  nám  zdá  jako  největší  luxus.8) 
Prostorné  chatky  s  několika  místnostmi,  drátě-
né postele, čisté povlečení, pivo Baltika. Co víc si 
přát?

Utahaný, špinavý, splavený od slunce, chudší o sedm kilo, sedím 
na lavičce před chatkou. S Baltikou v ruce pozoruju západ slunce nad 
horami za jezerem. V hlavě se mi honí myšlenky na všechno, co jsme 
prožili, a jsem spokojený. Upíjím pivo z plechovky a říkám si: „Stálo 
to za to! Díky!“

Později jdeme na večeři do místní jídelny. Partička Rusů, co jsme 
je před dvěma dny potkali, sedí u vedlejšího stolu a nebaví se s námi. 
Po večeři přichází tři místní pánové a německý pár. Po chvíli nás zvou 
ke svému stolu a objednávají láhev vodky. Družba začíná.

Všichni  tři  jsou z Dušanbe. Dělají  vodovodní  instalace nebo  tak 
něco a teď jsou tu na dovolené. První dva jsou Tádžici. Ten upovída-
nější z nich je synem učitele a zajímá ho kultura. Puškin, Goethe, ví 
kdo to byl Fučík a že překládal z perštiny. Chabib, poslední z trojice, 
je arab. Má doma tři manželky a ostatní si ho trošku dobírají, že si 
může vzít ještě jednu, jestli mu to nestačí.

Popíjíme  vodku  a  bavíme  se  o  všem možném.  Od  německých 
fotbalistů až po dávné perské filozofy. Vodka dochází, objednáváme 
koňak. U každé skleničky pronese jeden z nás přípitek: na družbu, na 
Fanské hory, na vlast, na naše rodiny, … Než se dostane na všechny, 
je  láhev  koňaku  taky  skoro  prázdná  a my  trochu  veselí.  Ptáme  se 

Holky zkouší jezdit na oslech.  foto: Franta

Zuzka u jezera Iskanderkul  foto: Franta

U Chabiba na čaji.  foto: Franta
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našich nových známých, jak to, že jako muslimové pijí alkohol? Na to oni odpovídají, že jejich básník a filozof 
Omar Chajjám už kdysi ve dvanáctém století řekl, že s dobrými lidmi se pít může!

Zvou nás na čaj a sušenky k nim do chatky. Dobrá zábava pak pokračuje i tam a rozcházíme se až kolem 
půlnoci. Škoda že už zítra odjíždíme.

úterý, 14. srpna 2007 (16. den)

Na drátěných postelích se spí náramně a vů-
bec se nám nechce vstávat. Balíme a čekáme na 
telefon od Rufíny. Měla nám sem do kempu zavo-
lat, ale neozývá se.

Před polednem přijíždí domluvený řidič s do-
pisem od ní. V něm nám píše, že chce za dopravu 
do Dušanbe 240 dolarů. Je v tom asi započítaná 
i cesta od Alaudinských jezer sem k Iskandarkulu, 
s  čímž  jsme však nepočítali  a už ani  tolik peněz 
nemáme. S pomocí šoférova mobilu to řešíme se 
spolupracovníkem Rufíny. Nakonec si necháváme 
jen něco málo dolarů na hotel a zbytek putuje do 
obálky pro Rufínu. Na pokrytí nákladů by jí to mělo stačit.

Nakládáme batohy do otřískaného UAZu a odjíždíme. Směr Dušanbe. Po pár desítkách kilometrů začíná 
auto nějak hůř řadit. Zprvu to není nic tragického, ale postupem času se to zhoršuje. Jedeme ještě několik kilo-

metrů až na hlavní silnici, kde řidič zastavuje a otvírá kapotu. V zápětí 
je problém jasný. Praskla trubička od spojkového pedálu. Šofér nad 
tím chvíli dumá, načež prasklinu zkouší zalepit lepidlem, které vyhra-
bal někde v autě. Kapalina však při každém sešlápnutí pedálu stříká 
dál a nám se v hlavách začínají honit myšlenky,  jak se do Dušanbe 
dostat jinak. Ještě že máme do odletu jednodenní rezervu.

Řidič to však nevzdává. I přes rachot převodovky při každém řa-
zení  zkouší  jet dál.  Po  chvíli  to  však otáčí  a  jedeme  zpět. Vracíme 
se po hlavní silnici asi dva kilometry, míjíme odbočku, odkud jsme 
přijeli, a pokračujeme dál až do vesnice, kde vjíždíme do dvora auto-
opravny. Jedna menší bou-
da, pár aut okolo. Všechno 
se opravuje  venku.  Zrovna 
tu  jeden  kluk  v  prachu  na 
zemi svařuje výfuk a druhý 
rozebírá karburátor.

Vypadá to na delší pau-
zu.  Sedíme  ve  vedlejší  jí-
delně u stolu pod stromem 
a Verča píše omluvný dopis 
Rufíně, ve kterém vysvětlu-

je, proč posíláme míň peněz. Dáváme si něco k jídlu a u toho pozoru-
jeme dění v opravně a hlavně kolem našeho auta. Tři chlapi, včetně 
našeho  řidiče, diskutují u otevřené kapoty a pokoušejí  se  různými 
způsoby prasklinu utěsnit. Zkoušejí různé objímky a těsnění, ale bez 
úspěchu. Chtě nechtě musí trubičku vymontovat. Kluk s autogenem 
ji svařuje a opravená putuje zpět na místo. Můžeme pokračovat.

Vyrážíme tedy znovu na cestu a doufáme, že už to bude bez pro-
blémů. Jedeme takových třicet čtyřicet kilometrů, když se auto bez 
varování  zastavuje.  Řidič  chvíli  zkoumá motor  a  pak hlásí,  že  nám 
raději stopne nějaké auto a domluví odvoz do Dušanbe. 

V autoopravně.  foto: Verča

Takhle opadlo naše auto.  foto: Zuzka

Silnice do sedla Anzob.  foto: Verča
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Několik plných aut projíždí kolem, než zastaví tři mladí kluci ve dvou autech. Náš řidič s nimi domlouvá 
odvoz a dává  jim část peněz, které  jsme mu zaplatili za cestu. Hotové, domluvené. Batohy překládáme do 
jednoho auta a my se soukáme do druhého, abychom byli všichni pohromadě.

Ve třech se na zadních sedadlech trochu mačkáme, ale hlavně že jedeme dál. Vepředu sedí Ali a jeho ka-
marád, který řídí. S druhým autem jede další jejich známý. Vozí prý takhle auta snad odněkud z Ruska a doma 
je pak prodávají.

Stejně  jako  při  cestě  do  hor  zastavujeme  na 
odpočinek  u  pramene  minerálky  kousek  před 
sedlem Anzob a dáváme si meloun. Podruhé Ali 
zastavuje v  serpentinách na druhé straně sedla, 
kde u silnice místní děcka nabízejí takové bílé ku-
ličky velikosti pětikoruny. Mají být uplácané z jo-
gurtu  a  vysušené.  Jsou  strašně  tvrdé.  Žmoulám 
pak jednu v puse ještě aspoň hodinu.

V  podvečer  se  blížíme  k  Dušanbe.  Z  dlou-
hé cesty po horských silnicích  jsou auta špinavá 
a pokrytá vrstvou prachu. Zastavujeme u „myčky 
aut“, což jsou dva kluci s hadicí, kartáčem a had-
rou. Zatímco se ti dva činí, z typického podřepu je 
pozorují čekající řidiči a další přihlížející. Pořád je 
tu hlouček lidí a ve frontě dvě až tři auta. Když skončí umývání, přichází řada na smlouvání o ceně. Je u toho 
hodně dohadování a hledání zbylé špíny i na těch nejméně přístupných místech auta.

V čistém autě projíždíme předměstími Dušanbe. Potkáváme dvě policejní hlídky stojící u silnice nebo na 
křižovatce. Z té první si kluci nic nedělají a ujíždí vesele dál. U té druhé ale raději zpomalují. Tihle by je prý 
mohli honit.

Ptáme se Aliho, jestli by nás mohl zavézt do hotelu, kde jsme spali už po příletu. Ten o tom ale nechce ani 
slyšet. Jsme přece jeho hosté a budeme tedy bydlet u něj. Jak řekl, tak udělal.

Přijíždíme na ulici Schmidta, kde Ali bydlí. Nové stavení s malým dvorkem, který přechází v zahradu s buj-
nou vegetací. Vzadu další domek, kde bydlí celá rodina.

Ukládáme batohy do místnosti, kde budeme spát, a seznamujeme se s Aliho rodinou. Pak nám ukazují 
baňu, kde se můžeme osprchovat. Toho velice rádi využíváme, protože po celodenním cestování jsme řádně 
zaprášení a teplou vodu už jsme neměli dva týdny. Následuje bohatá večeře a pak už se ukládáme ke spánku. 
Před spaním ještě chvíli sledujeme místní programy v televizi, ale za chvíli už spíme.

středa, 15. srpna 2007 (17. den)

Snídáme  v  zahradním  altánku,  který  je  stře-
dem celé domácnosti. Vyvýšená podlaha, na zemi 
koberce a polštáře, uprostřed nízký stolek, jedno-
duchá střecha proti slunci. Sedí se na zemi, jídlo 
se  podává  ve  velkých mísách  doprostřed  stolku 
a každý si bere, kolik chce. A nikdy u toho nesmí 
chybět  čaj.  Po  jídle  se  polehává  na  polštářích, 
popíjí čaj a jeho zbytek z misky se leje přímo do 
strouhy protékající pod altánem. Všechno v klidu 
a  pohodě,  nikdo  nikam  nespěchá.  Čas  tu  nemá 
moc velkou cenu, jen si tak si klidně plyne.

U  jídla s námi sedí Aliho mladší bratr, sestra, 
švagrová od staršího bratra, máma i babička. Pro-
stě všichni co jsou zrovna doma. Dovídáme se, že 

se Ali bude za dva týdny ženit. Ukazuje nám fotku svojí nastávající, kterou však jinak než na téhle fotce nevi-
děl. Mohl si prý vybrat i jinou nevěstu, ta ale byla z venkova a to nechtěl. Vybral si tedy tuhle z města. V tom 
prázdném stavení, kde jsme spali, budou po svatbě bydlet.

S našimi novými známými u pramene minerálky. 

Děcka v sedle Anzob.  foto: Verča
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Po  snídani  nás Ali  bere na bazar.  Chceme  se 
tam podívat a koupit sobě a blízkým doma něco 
na památku.  Proplétáme  se  spletí úzkých uliček 
mezi stánky a obchůdky, kde musíme dávat dost 
velký pozor, abychom se navzájem neztratili. Na 
tomhle bazaru se prodává hlavně oblečení, boty, 
keramika, a věci do domácnosti. Pro známé doma 
kupujeme čajové misky, mandle v peckách a pro 
sebe zdejší tradiční pokrývky hlavy.

Při zpáteční cestě se ještě zastavujeme v krám-
ku se svatebními šaty, kde si Verča i nějaké zkouší. 
A hned vedle nás prodavačka obléká do místních 
slavnostních kabátů oba dva.

Cestou  k  autu  procházíme  ještě  technickým 
tržištěm, kde se dá koupit cokoliv od koleček do 

hodinek po ozubená kola velikosti pneumatiky. Drobný elektroinstalační materiál i kabely silné jak ruka. Prostě 
všechno, co si jen člověk dovede představit.

Skoro tři týdny, co jsme tady, jsem se neholil. Už je to nepříjemné a zvlášť tady ve městě si připadám dost 
divně, protože tu, na rozdíl od mých dřívějších představ, skoro všichni muži chodí oholení. Na zpáteční cestě 
to tedy bereme oklikou přes holičství.

Chvíli čekáme, než na mě přijde řada. Sedám si do křesla, holič se ptá, jak to bude a dává se do práce. Je 
to úžasně příjemný zážitek. Sedím v pohodlném křesle, v zrcadle pozoruju holičovo počínání a „chrochtám 
blahem“. Pěna, štětka, břitva, voda po holení. Klidně bych tu seděl až do večera, taková je to slast.

Před holičstvím Ali potkává svého strýce a ten nás hned zve k sobě 
domů  a  ukazuje  nám  celou  svoji  zahradu,  kde  ochutnáváme  jeho 
okurky, meruňky, fíky. Pak už se vracíme k Alimu domů na oběd.

Po obědě se Ali nějakou dobu baví se známými, kteří pracují na 
jeho novém domě, zatímco on se celý den věnuje nám. Když je vše 
vyřízeno bere nás za město k jezeru, kde se dá koupat. Jede s námi 
i jeho kamarád ze sousedství, který včera řídil auto.

Bereme s sebou duši z kola nákladního auta a po cestě kupujeme 
meloun. Plaveme, poleháváme na nafouklé duši nebo na břehu pod 
stromy, jíme meloun, pozorujeme malé děcka skákající do vody. Ver-
ča s Alim plavou až na druhou stranu jezera a pak se vracejí po břehu 
zpátky. Pohoda, klídek.

Cestou „domů“ zastavujeme u tržnice s jídlem. Ochutnáváme ně-
jaké zdejší dobroty a kupuju našim domů lepjošky.

Proplétáme se městem a Ali na každém rohu někoho zdraví. Dřív 
prý býval taxikářem a tak tu zná hodně lidí. 

Jízda městem je velice zajímavá. Na širokých silnicích, kde mohou 
jet v jednom směru až čtyři auta vedle sebe, nejsou namalované žád-
né pruhy. Jen obrubník odděluje oba směry. Auta se na naše zvyklos-
ti chaoticky proplétají mezi sebou, zastavují, kde se jim zachce, trou-
bí na sebe navzájem nebo na kolemjdoucí. Na křižovatkách těchto 
širokých silnic jsou semafory, ale neodbočuje se na nich doleva. Kdo 
má takovou potřebu, odbočí naopak vpravo a po chvíli je v dělícím pásu mezera, kde se otočí do protisměru. 
Funguje to překvapivě dobře.

Podvečer trávíme u Aliho doma. Jíme, popíjíme čaj, povalujeme se na polštářích a povídáme si s domácími. 
Už za tmy nás pak Ali veze na noční prohlídku města.

Po návratu  je čas připravit se na odlet. Letí nám to ve čtyři ráno. Pomalu přebíráme všechny naše věci 
a balíme batohy. V  tom přichází Aliho  sestra  s mámou a  k našemu velkému překvapení  nám dávají  dary. 
Každému dvě misky na čaj. Žádné obyčejné,  jaké  jsme si koupili dopoledne na bazaru nebo z  jakých  jsme 

U Aliho na zahradě.  foto: Franta

Památník v Dušanbe.  foto: Zuzka
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pili u oběda, ale nádherně malované. Holky  ješ-
tě od Aliho sestry dostávají sponky do vlasů. A já, 
ač vlasů pomálu, nakonec taky. To abych je mohl 
někomu dát.

Docela  nás  to  zaskočilo  a  nejsme  na  to  při-
pravení. Nemáme nic, co bysme jim mohli dát na 
oplátku. Verča našla aspoň nějakou drobnost pro 
Aliho sestru. 

Kolem půlnoci se loučíme s domácími a Ali nás 
veze na letiště, kde s námi čeká až do odletu. 

Odletová hala  je  ještě zavřená. Sedíme skoro 
dvě hodiny na obrubníku před halou. Je horká let-
ní noc. Moc nemluvíme. Jen občas někdo prohodí 
nějaké to slovo. Hlavou nám víří všechno, co jsme 
s  Alim prožili.  Ač  to  není  ani  dva  dny,  kdy  jsme 
ho náhodou poznali, zdá se to jako neuvěřitelně dlouhá doba. Byl to čas, který se neměří na hodiny a dny, 
ale na zážitky. A těch máme, jako bychom tu byli od nepaměti. Všechno, co bylo před tím, vybledlo a zdá se  
dávnou minulostí.

Otevírají halu. Přesouváme se dovnitř a řadíme se do fronty na odbavení. Ali jde s námi. Stále bez velkého 
hovoru se posouváme frontou až ke skleněné přepážce, za kterou už Ali nemůže. Všichni tři se s ním loučíme 
obětím. Ali je klidný. Prostě to tak musí být. Ale my tak úplně klidní nejsme.

Teď už sami postupujeme k dalším dveřím, ale Ali stále čeká venku před skleněnou přepážkou. Než pro-
jdeme dalšími dveřmi,  loučím se  s Alim  ještě gestem. Pak už  se posunujeme za dveře a Ali  se nám ztrácí  
z dohledu.

Reinhold Messner v jedné svojí knize píše, že po každé výpravě v člověku zůstává velká černá díra. Tím vět-
ší, čím silnější byli zážitky. Nezbývá než souhlasit, protože když naše letadlo za ranního rozbřesku stoupá nad 
Fanské hory, začínám cítit prázdnotu…

František Valíček

PS: Po návratu jsme Alimu jako svatební dar poslali keramické hrnečky a „klbaňku” se kterou se u nás dřív 
chodívalo pro Štengar.

1) Zpáteční letenka Praha – Jekatěrinburg – Dušanbe: 19 500 Kč
2) Ubytování v hotelu Dušanbe: 10 USD/os./noc
3) Kurz Somoni: 6 Kč
4) Benzín do vařiče: 2,6 l
5) Cesta autem z Dušanbe do kempu Artuč: 27 USD/os.
6) Poplatek za vstup do hor: 50 USD/os.
7) Ubytování v kempu u Alaudinských jezer: 1 USD/os./noc
8) Ubytování v kempu u jezera Iskanderkul: 50 somoni/chatka

Ali. foto: Verča


