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1. DELHI, LEH, NUBRA VALLEY 

 

Po 9-ti letech se vracím do Indie a navštívím obdobná místa. Co se změnilo? V každé druhé restauraci a 
ubytování už mají wi-fi, v Ladakhu prší i v létě a samozřejmě je vše o něco dražší než bývalo (vstupy, 
ubytko, jídlo, doprava)... Jinak ale nic zásadního, řekl bych, stále je všechno tak nějak o dost intenzivnější 
než ve zbytku světa, a stále platí - India is great! 

 

Delhi, potulování po Starém a Novém městě 

Přilétáme do Delhi 24.7.2015 v půl 10 dopoledne, z bankomatu jde vybrat max 10 000Rs. najednou. Do 
centra jede nově luxusní linka metra Express Airport sloužící v podstatě jen pro letiště (100Rs./os). 
Vystupujeme na New Delhi Railway station a čeká nás přechod nádraží, což je vstup do Indie hned 
rovnýma nohama. Vedro, ruch, pach, dotěrní rikšáci a všemožný nabízeči, davy lidí s objemnými náklady 
v pytlích a taškách, žebráci, mrzáci, krávy, vše barevné, v pohybu, natěsnané. Na nádraží se dle cedulí 
může jen s lístkem na vlak, ale jdeme suverénně a nadchodem přes všechny koleje se prodíráme na 
druhou stranu, tam je vstup do Paharganj, čtvrtě s levnými hotýlky. Prodrat se otravama na kraji a z 
páteřního Main Bazaaru hned odbočujeme do bočních úzkých uliček vpravo, nakukujeme do několika 
ubytování, vždy po příkrých schodech někam do patra, vedro, leje z nás pot. Už nejsme študáci a radši 
než pár set rupií preferujeme klimatizaci a čisté povlečení. Ubytováváme se, Ray Cozy Inn, 700Rs./noc, a 
šlofíček. No, skoro 3h tvrdého spánku. 

     

Dnes se jen tak pobincáme po Delhi, opět přes otravy (show me your tickets, ale není jich zas tolik) u 
nádraží a přes všechny peróny na metro. Metrem jednu stanici na Chandni Chowk, odkud popojíždíme 
k Červené pevnosti, cyklorikšou divokým provozem. Pevnost je jedna z nejvýznamnějších staveb Starého 
města, obehnaná masivními hradbami z červeného pískovce, mughalská architektura, dovnitř ale 
tentokrát nejdeme, jen se kouknout okolo. Pak procházíme Lajpat Rai trhy, převážně s elektronikou, a 
pěšky jdeme k Jama Masjid, před ní jsou trhy s motory a železářství. Páteční mešita, také z červeného 
pískovce, je největší mešitou v Indii, nádvoří může pojmout až 25 000 lidí, vyhlídka z 40m vysokých 
minaretů má být na celé město. U všech tří bran zkoušíme, zda nás tam pustí bez placení, ale vždy chtějí 
300Rs. (už ani ne za focení, ale jen za to, že jsme cizinci), a to se nám platit nechce. Když nás takhle čapli i 
u posledního vchodu, ještě navíc začíná modlitba a bezvěrci tam nesmí. Tak uličkami trhu Chandi Bazaar, 
kde jsou všemožné stánky, rušný provoz aut, motorek, moto a cyklorikš, troubení, a nad tím po drátech 
běhají opice. Na metro. To je často přeplněné, ale klimatizované, a je to snadný způsob dopravy za pár 
rupek, jen pozor, aby dobře vrátili při placení lístku, něco si nechat zkouší skoro vždy.  



Na Connaught Place, opustili jsme Staré město, jdeme se vyvalit na trávu do středu tohoto kruhového 
náměstí. Okolo se válí místní mladí kluci, jiní uprostřed předvádějí break dance a skoky. Delhi s cca 16 
miliony obyvatel je po Bombaji druhým největším městem Indie, je rozdělené na starou (bylo hlavním 
městem muslimské Indie až do 19. století) a novou část (vybudovanou Brity ve 20. letech 19. století jako 
hlavní město v době britské koloniální nadvlády). Nové Delhi svými širokými bulváry, hotely, bankami, 
restauracemi, obchodními centry, butiky známých světových značek a zelenými parky připomíná 
evropské velkoměsto. Pak metrem na Ashram Marg, stanici na druhém konci Main Bazaaru než New 
Delhi Railway station, procházíme celou rušnou turistickou ulici s krámky, hotely a bary. Chicken masala a 
thali na střešní terase, super chutě, přežrali jsme se, jen nás zahání déšť. 

Spíme dlouho, snídaně v restauraci. Na vlakovém nádraží kupujeme lístky na konec pobytu, z Váránasí do 
Agry a z Agry do Delhi. Pro nákup jízdenek je pro cizince na většině nádraží vyčleněna zvláštní přepážka 
nebo kancelář (international tourist office), tam vše skvěle funguje a bez dramatických front. Vlaky je 
dobré mít nastudované předem a vyplnit si rezervační formulář, ale není nutné, dá se domluvit i na 
místě. Vyplňuje se název a číslo vlaku, datum cesty, od a kam, cestovní třída (např. SL), jméno, věk a 
pohlaví všech pasažérů a preference místa/lůžka (např. UB, MB, LB). Vlaky jsou stále vcelku levné. 

Pak na metro, s přestupem jedeme na Khan Market, a motorikšou k Humajúnově hrobce. Vstup 250Rs. a 
procházíme nejdříve okolo hrobky Isakhan. Pak k hlavní hrobce, jedná se o první velké mauzoleum 
mughalské architektury, kombinace červeného pískovce s bílým mramorem, s důrazem na symetrii, v 
komplexu rozsáhlých zahrad protkaných vodními kanálky, předvzor Taj Mahalu. Povinná fotka od vstupu, 
obcházíme kol dokola zahradami a jdeme dovnitř. Když vysvitne slunce, je vedro, jinak se ale spíš honí 
mraky. Vedle nedaleko má být hrob svatého Hazrata Nizam-ud-dina Dargah, jednoho z největších 
muslimských svatých Indie, ale nenacházíme, jen rušná ulička a naproti prapodivný slum.  

     

Rikšou popojíždíme k India Gate, 42 metrů vysokému oblouku - památníku - uprostřed monstrózního 
bulváru Raj Pathu, hlavní osy Nového Delhi. Tam korzuje plno místních, jsme pro ně atrakce. Pak jdeme 
pěšky k sikhskému chrámu Gudwara Bangla Sahib. Je to kus, ale dá se. Sikhismus byl založen v 15. století 
se záměrem spojit to nejlepší z hinduismu a islámu, sikhské chrámy jsou obklopeny bazénem, nabízejí 
pohostinství (často nocleh a leckdy i stravu). Sikhové jsou vážení muži s turbanem a dlouhými vousy. 
Chrám je bílý se zlatými kupolemi. Nezbytné pokrývky hlavy jsme si vzali vlastní, a v zástupu s ostatními 
se suneme do chrámu, pak obcházíme kolonádou lemovaný bazén, v kterém se někteří koupají. Pěkné 
místo a velmi přelidněné. Nakonec nakouknout do jídelny a kuchyně, kde v obrovských nádobách vaří 
pro věřící hromadně ve velkém, a pak strávníkům sedícím na zemi rýži, placky, čočku a nějakou 
zeleninovou směs roznášejí v kýblích.  

Jdeme na Connaught Place, procházíme trhy Palika v podzemí. A vystát frontu do vyhlášené restaurace 
Saravana Bhavan, kde dělají super dosai, velké tenké plněné placky, Petra s kokosem, já máslové. A 
zákusek. Ještě je dost času, tak k nedalekému Jantar Mantar, observatoři a hvězdárně, na vymezeném 



prostranství jsou oku libé červeno-bílé stavby s výraznými obloukovitými stupnicemi pro měření poloh 
hvězd, planet, výpočet ekliptiky, či obrovské sluneční hodiny. Procházíme a slunce zapadá. 

 

Leh, centrum Ladakhu 

Máme objednaný taxík na 3h ráno, jedeme na letiště. Taxi je za 450Rs. a ještě se řidič úporně dožaduje 
dýška, sígr, nedostal nic. Odbavit, snídaně. V 05:40 vylétáme společností Jet Airways, všechny letenky 
jsme měli koupené předem z ČR. K snídani placka a pitíčko, luxus. Po chvíli se pod námi objevují 
zasněžené vrcholky Himalájí, a za necelé 2h začínáme klesat. Letiště v Lehu je obklopené horami, letadlo 
musí udělat několik sestupných spirál než naklesá a přistane. Turistická registrace a jsme tady. Do města 
se nedá jinak než taxi, jedeme na ulici Fort road. Máme trochu strach z výškové nemoci, tak první dny 
chceme spát zde v nejnižší části Lehu, když se člověk takřka z nuly dostane najednou do 3500m n. m., 
může to být problematické. Ubytování Jamspal guest house parádní, ladacký dům, prostorný pokoj 
s velkými okny, milá ladacká bábuška nám na uvítanou připravuje čaj. Zde je to jiný svět! Šlofík na 
dospání brzkého vstávání, do 11h. 

     

Leh je hlavním centrem Ladakhu, bývalého království na severu Indie, za hradbou Himálaje. Ladakh, 
,,Země vysokohorských průsmyků“, je také označovaný jako Malý Tibet, neboť tam žijí převážně Tibeťané 
(a jejich potomci), kteří utekli před represemi Číny, a s sebou si přinesli svoje náboženství, kulturu, 
tradice, kuchyni, fyziognomii, atd. Symboly buddhistického náboženství se objevují všude: ve větru 
třepotající se pestrobarevné modlitební praporky, bělostné čorteny, modlitební mlýnky, kamenné desky 
zídek mani též nesoucí mantru Óm mani padmé húm, prastaré kláštery (gompy) na vrcholcích skal… 
Ladakh je také oblast na hranici tří mocností - Indie, Číny a Pákistánu, které by rády kontrolovaly 
průsmyky v této oblasti, a proto je v Ladakhu více než 100 000 příslušníků indické armády a pro vstup do 
příhraničních oblastí je třeba zvláštní povolení („hranice“ jsou stále jen dočasně dohodnuté line of 
control). Armáda mimo jiné udržuje a staví silnice (jako strategické tepny pro alespoň částečné ovládnutí 
členitého terénu), zavádí elektřinu, dává místním práci, umožňuje obchod s pohonnými hmotami a 
udržuje letiště v Lehu, a tak přispívá modernizaci života v údolních vesnicích, potažmo rozvoji turistického 
ruchu, který přináší další pracovní příležitost pro kmeny z údolí. Krajina Ladakhu jsou vyschlé nehostinné 
pláně a vysoké hory, jen v okolí měst a vodních toků jsou svěže zelené zavlažované plochy.  

Vyrážíme do městečka, jako bych tu byl včera, velice příjemné místo s romantickými uličkami, malé 
centrum s cestovními kancelářemi, restauracemi a obchůdky, nad městem nezapomenutelný palác 
tibetského stylu a klášter, a na druhé straně údolí Indu zasněžený hřeben hor se Stock Kangri, krása, stále 
super. Hlavní náměstí a ulici právě čile rekonstruují, akce se jmenuje „beautification“, dělají novou dlažbu 
silnic a chodníků, lavičky a zeleň, rekonstruují i některé domy. První úkol je na zítra sehnat výlet do Nubra 
Valley, necháváme si vystavit povolení na vstup do příhraniční oblasti, a zjišťujeme, jak se tam dostat. 
Žádná veřejná doprava tam nejede, což jsme se vyptávali v cestovkách a i přes trhy došli na dotaz až na 



nádraží. Na půjčení Enfieldů si netroufáme (zkoušel jsem bráchův v jedněch nejmenovaných podzemních 
garážích v Praze a ještě měl v živé paměti, jak jsem pálil gumy a jen o centimetry se vyhýbal sloupům), tak 
obcházíme cestovní agentury. Mají vždy vyvěšené inzeráty, na kdy jiní turisté shánějí spoluúčast (a 
spolupodíl nákladů) na jaký výlet, ve dvou je pro nás auto (+průvodce) drahý, tak se musíme k někomu 
přidat. Nubra je standardně výlet na 2 dny, raději bychom prodloužení na 3 dny (to nikdo jinej nechce) 
nebo jen odvoz tam (to nám nabízejí jen za cenu za tam i zpět, což je značně nevýhodné), tak nakonec 
volíme klasické jen na 2 dny. Rychlý oběd na střešní terase, a nechali jsme Petře spravit batoh, vyměnit 
zlomenou přezku, opravář bot sedící na zemi briskně rozpáral a znovu perfektně zašil. 

     

Odpoledne stoupáme ke starému královskému paláci, je z první poloviny 17. století a připomíná známou 
Potalu ve Lhase, kdo se kým nechal inspirovat, zůstává utajeno, údajně stavba lehského paláce započala 
dříve. Vedro, slunce pere a špatně se dýchá. Palác je tvořen celkem devíti podlažími, v horních bydlela 
královská rodina (ta od 19. století žije v paláci ve Stoku), níže služebnictvo. Vstup dovnitř, plno komnat, 
občas nějaká expozice a stále rekonstruují. Stoupá se podlažími, z teras nádherné výhledy na městečko, 
zelená zavlažovaná políčka, rozlehlé údolí Indu a Stock range. Zbožňuju to tady, jedno z nejkrásnějších 
míst na světě (škoda že jen přes léto :-) ). Poté se sápeme ještě k pevnosti a klášteru Tsemo na vrcholu 
skal nad palácem, kopce ověšené modlitebními praporky, ve dvou svatyních se platí příspěvky, v jedné tři 
poschodí vysoká socha Buddhy. A přes kopečky s modlitebními praporky se vracíme do severní části 
Lehu, nad mešitu Jama Masjid. Vyzvednout povolení, v cestovce potvrzujeme odvoz do Nubra, nakonec 
na 2 dny, auto pro 5, my 2100Rs./os. Luxusní večeře. Dáváme si pivo, normálně se alkohol smí prodávat 
jen ve speciálních obchodech a hospodách, ale kam chodí zahraniční turisti, ho mívají, byť není napsané 
na lístku, a flašku schovávají do alobalu, apod. V celé oblasti Ladakh&Kašmír nefunguje mobilní signál pro 
cizí telefony, používat lze jen místní registrovanou sim kartu, prý kvůli bezpečnosti a kontrole nad 
územím blízko hranic. Ale v restauracích jsou wi-fi v pohodě funkční. Z výšky nám naštěstí není vůbec 
špatně. 

 

Nubra Valley, přes Khardung La do Diskitu a Panamiku 

Ráno hučí přistávající letadla. Velký batoh s nepotřebnými věcmi necháváme na homestay a v German 
bakery ještě kupujeme výborné pečivo. Všude se srocuje plno lidí a je vymezena cesta před Leh klášter 
(Chowkhang gompa). A za chvíli přijíždí Dalajláma, je tu na návštěvě, vidíme ho v autě a jak potom 
vystupuje a jde do kláštera. Vítá ho mraky lidí. Paráda, úžasná osobnost! 

U cestovky v 8:30 nasedáme do auta, pak ještě nabíráme dva Švýcary - Thomase a Oliho - a nakonec 
staršího Inda Raju, spolu - plus s řidičem - budeme auto 2 dny sdílet. Sedli jsme si na zadní sedadla a 
Švýcary (jsou to poklidní vousáči) nechali vlézt za nás na druhou řadu, mají tam méně místa, musí vždy 
počkat, až sklopíme sedadla, aby mohli vystoupit, a nemají přístup ke stahovacímu okýnku :-) Raja sedí 
vepředu, bohatej Ind z nížin, dost namachrovanej, všemu „rozumí“ a učeně vykládá. 



     

Stoupáme serpentinami na Khardung La, je to z Lehu přímo do kopců, za městem staví nějaké velké 
náboženské centrum. Asfaltová silnice končí brzy jako před lety, check point. Pak už prašná, drncání, 
velké kameny a díry, přes cestu tečou potoky, zážitek, povrch rozbitější než jsem si pamatoval, a řidič 
kouká nahoru do svahu, zda se na nás nevalí kamenná lavina. Po 38 kilometrech serpentin jsme na 
Khardung La, na cedulích píšou 5602m, a prý nejvýše položené motorizované sedlo, ve skutečnosti 
5369m (cílená dezinformace z politických a komerčních důvodů). Jdeme se projít po kusech sněhu nad 
silnici, chladný vzduch, těžko se dýchá. Fotit se u cedulí, lidí je tu plno. Pak pokračujeme za sedlo, tam 
jsem před lety již nebyl. 

Klesá se opět serpentinami, zbytky sněhu, mezi kameny se silnicí valí potok, pěkná zelená louka s jaky, 
pak hlavně vyprahlé údolí. Checkpoint. A silnici lemují patníky s nepřeberným množstvím naučných 
rýmovaných hesel „Speed thrills - But kills“, „Drive carefully - Enjoy life fully“, „Drive faster - Cause 
disaster“, „Safe drive - Stay alive“, „Drive with care - Accident rare“, „East or West - safe driving is the 
Best“, „If You Are Married - Divorce Speed“, „Speed Is That Knife - Which Cuts Your Life“, „Drinking 
Whisky, Driving Risky“ a „Peep Peep - Don't Sleep“. Stavíme na oběd ve stanu u cesty. Petru bolí z výšky 
hlava, mě začíná až v Diskitu, je to nepříjemná tupá bolest, který se moc nejde zbavit. Sjeli jsme do údolí, 
tam se valí šedá divoká voda řeky Shyok, chvíli jedeme nad ní ve skalách, chvíli dole vedle. Řeka Shyok, do 
které se před Khalsarem vlévá řeka Sianchan (Nubra), odděluje hřeben Ladakhu a Karákorámu. Údolí se 
větví a rozšiřuje, my pokračujeme do Diskitu. Před vesnicí je v strmém svahu na úbočí hor klášter a pod 
ním na pahorku sedí obří pestře barevná a pozlacená socha Buddhy (Chamba), 32m vysoká, hledící na 
sever do plochého údolí Nubra, a dole spousta bílých čortenů. Zastavujeme nejdříve u sochy, pak 
popojíždíme ke klášteru ze 17. století, neuvěřitelně nalepeného vysoko ve velmi strmé skále vedle 
soutěsky. Je poklid, procházíme, nahlédnout do několika svatyní a mniši nám vaří čaj. Výhledy jsou 
malebné a není tam moc lidí. 

     

Pokračujeme na sever, projíždíme ves Diskit, a před Hundarem je mezi silnicí a řekou vyhlášená oblast 
písečných dun, nejdříve vyhlídka na ně ze silnice, pak k nim odbočit. Naši spolucestující jdou na 
velbloudy, které tu turisty pár desítek metrů popovezou po dunách, my se jdeme projít sami mimo. 
Nepříliš velké, ale píseček jemný jak na Sahaře, vítr ho tvaruje, rýhované hrany dun, nádhera, 



fotogenické, zde ve více než 3000m n. m., jen nás trochu bolí hlavy. Okouknout stádečko koz, obloukem 
míjíme další atrakce pro turisty - lukostřelba, hlučící „ladakh culture“ - a pokračujeme. Hundar už je jen 
kousek, Švýcaři mají domluvené bydlení předem, my s Rajou ne, navigujeme řidiče k nějakým homestay, 
kde se poptáváme. Raja se chce k nám prifařit, na to jak je sebevědomej, je vyděšenej z cen, musíme 
cenu usmlouvat i za něj. My pokoj pro dva z 2200 na 1700 Rs., ceny v Nubra nejsou žádná láce, ale je to 
luxus vč. večeře a snídaně, i wifi, Švýcaři mají za 3000. Pěkný ladacký dům, večeře bude až před 8, tak 
zdřímnout, a jdeme se projít směr Hundar, bohužel začíná pršet, daleko jsme nedošli, tak jen ve stánku 
vedle koupit pití. Večeři máme společnou s Rajou a ještě dvojice Poláků a Švédů, je polévka, pak rýže, 
zeleninové směsi, vejce v omáčce, čočka, placky, v podstatě neomezeně. Hlavy přestaly bolet, jsme 
v 3150 metrech, níže než v Lehu. 

Ráno snídaně - vajíčka, placky, toasty, marmelády - v 8:30 vyrážíme. Normálně by se dalo dále údolím do 
Chalunky/Turtuku, nyní po záplavách nemožné. Vracíme se okolo Diskitu na křižovatku u Khalsaru, přejet 
řeku, a pak do protějšího údolí směrem k čínské hranici. Pár vesniček, až nejsevernější obce Indie, kam 
může cizinec - Panamik. Tam jsou termální lázně, čekal jsem něco většího, je to jen malý oprýskaný 
domeček, kde jsou dva bazénky, zvlášť pro ženy a muže. Jdu se Švýcarama a Rajou, chvíli se tam 
namáčíme, voda má být léčivá na kůži, moc horká není. Před chajdou výhledy na barevné hory okolo a 
dokonalý klid, zde ani noha, konec světa! Vracíme se, nad vesničkou Sumur ještě klášter Samstemling, ale 
přes poledne je zavřený, tak jen zvenku. Škoda, je velký, a zas nádherné údolí. Pak už to kulíme zpět, nad 
řekou Shyok, jejíž rozbouřené vody fotíme, a stoupá se na Khardung La. Raja s řidičem naplno vyhrávají 
rádiem, nejdříve indické pecky, pak mezinárodní hity ze 70.-80. let. Jednou trochu zácpa, srazily se čelně 
dva kamiony. Oběd zas ve stejné jídelně a vyjíždíme serpentinami na Khardung La. Nyní jsme tam skoro 
sami a krásně svítí sluníčko. A bez bolení hlav, užíváme! 

     

Při sjezdu do Lehu zastavujeme několikrát na focení, pohledy na silnici namotanou ve svahu, Leh a Stock 
Range jsou nádherné. V Lehu se loučíme, dáváme dýško řidiči, je 6h. Chceme bydlení v horní části Lehu 
v oblasti okolo ulice Changspa, je tam ale dost plno, než najdeme bydlení, chvíli to trvá. Pak pro batoh 
k bábušce, kde jsme bydleli prve. A večeře na terase u hlavního náměstí, výborné curry směsi, rýže, naan, 
lassi... 

 

O trecích a kláštery Thiksey & Shey 

Spíme dlouho, snídaně v german bakery, a plánujeme, co dál. Spekulujeme. Chtěli jsme na trek Tso 
Moriri, obcházíme cestovky, zda tam někdo jede (možnosti jsou), a řešíme, zda se tam vydat. Trek mezi 
jezery Tso Moriri (z Korzoku, 4595m) a Tso Kar vede po náhorní planině Changthang, přes čtyři sedla vyšší 
než 5000m, k vidění je divoký tibetský osel kiang. Trek není náročný z hlediska převýšení, ale předchozí 
pořádná aklimatizace je nezbytná, hned se vyjede do 4500 bez možnosti úniku. Nejsme na takovou výšku 
aklimatizovaní, na Khardung La nás poprvé dost bolely hlavy, v pohodě zvládáme tak něco přes 3500m. A 



cesta tam i zpět je složitá, dlouhá a drahá, pravidelný autobus z Lehu jezdí jen třikrát do měsíce, a je to 
celodenní kodrcání, mimo tyto dny džíp za šest hodin (2500/os.), navíc je nutné povolení. Nakonec se 
rozhodujeme, že dáme Markha Valley trek, sice je profláknutější, ale hned u Lehu, bez povolení, snadno 
dostupný (byť nedávno byly povodně a trek nebyl průchozí) a začíná se níže. A není potřeba vůbec nic 
zařizovat. Navíc je Petře nějak špatně, jde si lehnout na pokoj, já jdu sám k Shanti stúpě. Na konec Lehu a 
prudce vystoupat po schodech, bílá stúpa na vrcholu kopce s barevnými reliéfy, od ní krásný výhled, jen 
plošinu už obehnali zábradlím. Vedle stúpy jsou i menší kláštery, a dolu oklikou přes horní Leh. Je strašný 
vedro. 

Okolí Lehu nabízí plno výletů, trekking v Ladakhu & Zanskaru má tradici, mezi vesničkami vede mnoho 
cest a je zde velmi v průvodcích popsaných treků. Někde jsem slyšel, že jak se do údolí prodlužují silnice, 
některé tradiční treky zanikají a vznikají nové. Spíše je pravda to první, resp. se zkracují, protože je lepší 
se svézt, než se trmácet po silnici, nové treky jsem po 10ti letech ale nezaznamenal. Nedaleko Lehu je 
vzhledem k dostupnosti oblíbený Markha Valley trek okolo Stock Range (Zinchen-Hemis, 6 dní), viz další 
kapitoly. Mezi delší přechody dále patří Lamayuru - Padum (8-9 dní), na který může navazovat trek 
Padum - Darcha (cca 6), nebo Padum - Hemis (cca 10), a trasy lze alternativně končit na různých místech 
na Leh-Manali Hwy (Takh, Sarcha, …), ať už se jde z kterékoli strany. Z Lamayuru se dá jít do Alchi (5 dní) 
nebo Chilingu (5dní). Trek Tso Moriri - Tso Kar viz výše, prodloužení k/z Tso Moriri je trasa do/z Kibberu 
v údolí Spiti. Výše uvedené treky si lze zkracovat či spojovat. Z kratších jsou trek po klášterech mezi Likkir 
(případně už z Phyangu) a Lamyuru, a z Nubra valley se dá buď severně od Khardung la z Hundaru přes 
Lasermo La do Phyangu nebo jižně z Khaltsaru do Sabu. Dalším trekem je výstup na Stock Kangri 
(6135m), který patří k nejsnáze dosažitelným himálajským šestitisícovkám, pokud je tedy příznivé počasí, 
a je nutná dobrá aklimatizace. Do příhraničních oblastí (okolo Nubra Valley a Tso Moriri) je potřeba 
povolení, to lze získat prostřednictvím agentur v Lehu za pár stovek rupií. Většina treků znamená 
dlouhou dopravu na místo začátku nebo konce treku, také drahou, pro což je ideální být ve čtyřech nebo 
více osobách. Platilo, že v létě zde neprší a je příjemně, vliv monzunů se za Great Himalaya range už 
neprojevuje, což se ale v posledních letech změny klimatu mění a přestává platit. Nyní jsou běžně 
tropická vedra (teď 37st.) střádající se s častými vydatnými dešti, sami místní jsou z toho dost vykolejení, 
dřív celé monzunové období nepršelo.  

     

V Himalájích se standardně chodí ve výpravách s průvodcem, kuchaři a pomocníky, kde vybavení vezou 
koně či oslíci, a personál 3krát denně připraví jídlo, večer postaví a ráno sbalí stan a wc a o veškeré 
vybavení se stará, zatímco turisté jdou jen na lehko s bundou, lahví vody a foťákem. Člověk tak nemusí 
mít mimo oblečení ani nic vlastního. Anebo homestay trekking, opět s málo věcmi a spát (mít 
domluvené) v homestayích nebo parachute tentech. V Lehu sídlí plno agentur, kde lze cokoli domluvit, 
najmout lidi a zvířata, a lze si také půjčit či koupit vybavení. My takřka jediní vyrážíme sami s velkým 
batohem s veškerým vybavením na zádech. V Lehu kupujeme plynové kartuše k vařiči za 700Rs., jsou už 
běžně k dostání. O chození v Indických Himalájích dále viz. 



Petře se udělalo lépe, odpoledne chceme na blízké kláštery. Autobusek k Shey jak před lety neumíme 
najít, na autobusáku nás posílají na všechny strany a nikdo moc neví, chvíli u silnice máváme na sdílená 
auta, ale jezdí do jiných směrů. A mopedy došly, tak nakonec bereme taxi do Thikse, pár kilometrů na jih. 
Thikse je jedním z největších, prý nejkrásnějších, a určitě nejvýznamnějších ladackých klášterů, desítky 
budov zabírají celý kopec nad vesnicí, v klášteře žije přibližně 60 mnichů. Klášter procházíme, několik 
svatyní, různí Buddhové (vč. 14 metrů vysoké sedící sochy Maitreya, přes dvě patra, největší v širokém 
okolí), knihovna. A výhledy z teras a střech na svěže zelená zavlažovaná políčka, suché pláně, a 
okouzlující hory se zasněženými vrcholky v dálce. 

Mezi domečky mnichů scházíme dolu do vsi a po vedlejší silničce mezi zavlažovanými políčky a 
pastvinami jdeme k paláci Shey, občas je voda tak rozvodněná, že musíme brodit. Okolo poklidný 
zemědělský život. Shey sloužil původně jako letní sídlo ladackých králů, postaven byl v 17. století, nyní 
rekonstruován, v klášteru je obrovská měděná socha sedícího Buddhy vysoká 12 m. Okolo paláce plno 
stúp a my se sápeme po skalách, mezi modlitebními praporky a ruinami, až k nejvyšší zdi. Opět nádherné 
výhledy. Už se připožďuje, tak jdeme na silnici a stopujeme. Skoro hned nás bere příjemný chlapík, jede 
až do Lehu, vypráví, jak tam měl dnes Dalajláma cestou obrovskou mši, odvezl nás zdarma. Procházíme 
Leh, okukujeme obchody s trekingovým vybavením a na dobrou večeři na střešní terasu. V celém Lehu 
nejde internet, prý někde překopli kabel na trase od Srinagaru. Spolu s nefunkčními simkami v Ladakhu 
jsme bez spojení, tak voláme domu satelitním telefonem z jedné kanceláře, že mizíme na 7 dní do hor. 

 

 

 

 

  



2. MARKHA VALLEY TREK 

 

Přes Ganda La, svištíme mezi svišti 

Vstáváme, balíme, malé batůžky se zbytečnostmi necháváme na hotelu a s plnou polní k pekárně. Ještě 
než tam dojdeme, domlouváme taxi do Zinchenu, není to úplně standardní destinace, ale v cenících taxi ji 
mají a i jsme něco usmlouvali (1400Rs./auto). V german bakery nakupujeme pečivo a vody (instantní jídla 
máme z ČR) a vyrážíme na několikadenní trek. Okolo letiště a ve Spitoku přejet Indus, před mostem je 
registrace do NP, platí se drobný poplatek za vstup do národního parku. Pokračujeme po asfaltce, již 
kvalitní silnice, zde jsme před 9ti lety nekonečně dlouho štrádovali po nudné pláni druhým směrem. Když 
se odbočí z údolí Indu, stává se cesta prašná, ale slušně se dá autem dojet až do Zinchenu (3200m), 1h. 
Tam odvoz končí, v teatentu si dáváme první milktea. A pak vyrazit, nejdřív tedy po špatné straně vlevo, 
tak se musíme kus vrátit, správně se stoupá po silnici, kterou právě budují, a vedle ní staví i elektrické 
vedení. Údolí je úzké mezi barevnými skálami, plno zákrut, křížení říčky, před námi zmizely nějaké 
výpravy, my jdeme pomalu. Oběd u vody a je vedro, slunce ostře pálí. 

     

Docházíme pod Rumbak, údolí se otevírá a tam se cesta dělí, doleva do kopce do vsi a na sedlo Stock La, 
naše cesta pokračuje rovně. Jsme ale znaveni a času je plno, tak si leháme do stínu, pospáváme, píšu 
deník, asi 2h. Až v pozdním odpoledni pokračujeme, stoupá se mezi pastvinami, kde se občas pasou jaci, 
cesta se tu stáčí mírně doprava, tu mírně doleva, a větví se, trasa není značená, chce to trochu intuice. 
Nechtělo se nám dojít úplně do Yurutse, výška 4160m nám na první noc přišla dost, ale ne a ne najít 
nějaké místo na spaní, buď moc svahy nebo rovná místa podmáčená. Zatáhlo se a začíná pršet, oblékáme 
bundy a intenzivně hledáme místo na stan, ale pořád pomalu stoupáme, až jsme k Yurutse nakonec došli, 
osamocené velké ladacké stavení. Mokří se jdeme poptat po bydlení uvnitř, ale už mají vše plno, nabízejí 
jen jídlo. Bereme a jdeme si postavit stan vedle políček pod usedlostí. Jen co jsme ho postavili, strhla se 
prudká půlhodinová přeháňka. Zahříváme se ve spacácích, a v 7 jdeme na večeři, v potemnělé velké 
jídelně se sedí na kobercích, asi 25 cizinců a několik guidů. Rozlévá se čaj, polévka, pak rýže, bramborovo-
zeleninová směs, dal (čočka) a zeleninový salát, přidávání, co hrdlo ráčí. Potůčky jsou po dešti všude 
kalné, necháváme si natočit vodu uvnitř. Dobře najedeni spát. 

Na tu výšku se spí dobře, ráno je slunné, mezi horami na nás kouká špička Stock Kangri (6135m). Na 7 
jdeme na snídani, jsem už jedni z posledních, jsou placky s marmeládou nebo zvláštním sýro-máslem a 
čaj. A dostáváme obědový balíček - placka, vejce, brambora, čokoláda, med a pitíčko. Veškeré jídlo 
(večeře, snídaně, oběd) za 1000Rs. pro dva vč. bydlení ve stanu. Balíme stan, mezitím kdo už neodešel, 
tak odchází, vyrážíme poslední, byť je teprve po 8. A s batohy jdeme pomalu, takže v podstatě celou 
cestu sami a ten den poslední, koníci výprav vezoucí vybavení a turisti na lehko jsou rychlejší. Stoupá se 
nad Yurutse k prvnímu táboru pod sedlem (4350m), tam spát by bylo už dost vysoko z hlediska 
aklimatizace, jakýsi nosiči tam balí stany. Stoupáme dále podél potoka, okolo druhého vyššího kempu 



(4500m), ten asi není moc využívaný. Pak serpentinami po pláních, jde se pomalu, předchází nás koníci 
od výpravy a nabírají bledého přichcíplého německého hocha, kterého zmohla výškovka, a sedlo by 
nezvládl sám přejít. Proti chodí pár lidí. My se krok sun krok blížíme sedlu, batohy jsou dost těžký, 
poslední terénní vlna, po 11h (za 3h) jsme v sedle Ganda La (jiným přepisem Kunda La) 4940m, 
vyznačeného modlitebními praporky. Hory se otevírají, výhled na druhou stranu na hřeben Zanskaru, 
těžko se dýchá, fouká, převlíkáme zpocené věci. Sváča a jdeme na kopeček vedle sedla o trochu výše.  

     

Ze sedla se prudce klesá suťovištěm dolu až loupe v kolenech. Níže jsou zelené pláně, ty jsou plné 
pištivých a pěkně vypasených svišťů, běhají nedaleko nás, honí se a perou. Ještě kus sestupujeme na 
planinu a na zelené travičce u potůčku si děláme odpolední siestu - šlofíček skoro na 2h :-) Pořád je vedro 
a slušně praží, jsme dost spáleni. Pak se pokračuje klesáním do osady Shingo (4150m), vesničky s pár 
domy a políčky, za ní jsou oplocená políčka a docela pěkné prázdné tábořiště. Přijde nám ještě brzy (jsou 
3h), tak pokračujeme, údolí se zužuje v kamenitou rokli a kříží se mnohokrát potok. Ten se musí 
přeskakovat po kamenech, často to jde jen na jednom místě, které se musí nejdříve najít, a cesty jsou 
vyšlapané na obou březích a jen jedna je správná, takže je vůbec otázka, kdy přeskakovat. Bez guida je 
orientace nesnadná, ale podle vyšlapaných stop (ošlapaných kamenů a čerstvých koblih od koníků) se 
nám to vcelku daří, a i přeskakování jde suchou nohou. Nesčetněkrát a stále klesáme. Je to únavné, 
nekonečné, stále skoky, hledání cesty a zase začíná pršet. Což je nepříjemné a ještě to smývá stopy. Ale 
nejde zrovna nikde zakempit, pokračujeme, za každou zatáčkou údolí si říkáme, že už musí být konec, a 
ještě ne. Petra už sotva plete nohama a bolí ji hlava, i já jsem slušně unavenej. Až před Skiu (3435m) se 
kaňon rozšiřuje, scházíme na rozcestí v hlavním údolí Markha pod malým klášterem.  

Tam se zprvu moc neorientujeme, zda jít doleva nebo doprava, vlevo divné tábořiště a opuštěné 
homestaye, vpravo vše daleko. Nějací guidi, co jdou okolo, nabízejí pomoc s najitím ubytování, tak jdeme 
s nimi, přihrávají nás nějaké babce. Musíme ještě kus popojít (vlevo, což je správný směr, proti proudu 
říčky), a je to dost drahé (1600Rs./2os. jídlo + ubytování), ale pěkné ubytování, v horním Skiu. Bereme, na 
uvítanou dostáváme čaj a sušenky, pokoj je čistý, wc na dvorku a solární elektřina, jsme tam sami.  

     



Máme toho dost. Petra padá do postele a spí, je jí dost bídně a ještě jsme prochladlí a promočení. Já 
s klukem (asi 10-tiletý kluk umí pár slov anglicky, babka ani slovo, s ní jen děláme posunky) domlouvám 
večeři, nevím co, ale to druhý než rýže, a jdu se projít. Zpátky ke klášteru, od něj po proudu vede zkratka 
do civilzace, do Chilingu na silnici. A zpět, pod námi je pěkné tábořiště, ale už nebyla síla, nemuseli jsme 
se hnát z 4160m přes 4950 až do 3435, dnes jsme to trochu přepískli. Večeře luxus, nějaké „čuk-čuk“ či 
co (na výběr bylo „čuk-čuk“ nebo směs s rýží), vynikající velké domácí zeleninové ravioly v dobré omáčce, 
co hrdlo ráčí, plus čaj. Paráda, karty a spát. 

Na rozdíl od takřka všech ostatních jdeme bez průvodce sami a neseme si vlastní stany, spacáky, 
vybavení na vaření a jídlo (z domu instantní pokrmy, konzervy, lovečák a sýry, pečivo z german bakery 
v Lehu) na hřbetu, takže jsme nezávislí, ale máme těžké batohy, a občas úplně nevíme, kudy jít. Po cestě 
jsou občas parachute tenty, kde se dá dokoupit pár základních věcí - těstoviny, rýže, instantní nudlové 
polévky, sušenky a čokoláda, kola, čaj s mlékem, toaletní papír, někdy i pivo. Občas tam i vaří, i když 
většinou jen polévku nebo dal bhat, anebo se dá přespat. Někde též bývají kempy nebo vás místní lidé za 
poplatek nechají přespat u sebe doma (=homestay, vč. místní tradiční večeře a snídaně, dá se tak více 
proniknout do života místních lidí). 

 

Rozvodněná Markha, brodění a brodění 

K snídani (v 7:30) zase placky s marmeládou a peanut butter, podivně smradlavé máslo si nedáváme. A 
balíček na cestu. Pod okny už opět prošla většina výprav, všichni vyrážejí každý den velmi brzy. Jdeme 
údolím Markha proti proudu říčky, do Skiu jezdí i auta (Kaya - Chiling), dál již jen pěšina, vine se po dně 
údolí, chvílemi výše úbočím po ve svahu zbudovaných cestách, mírně do kopce údolím nahoru. Občas je 
ale stezka stržená nedávnými dešti a musí se improvizovaně strmě vyskákat nebo jinak obejít. A občas 
doženeme nějakou výpravu, různě velkou, s guidy, to je dobré, že nemusíme přemýšlet kudy jít, cesta se 
zas různě větví, a některé jsou slepé, jen jedna je právě v tuto chvíli průchozí. Stále nahoru a dolu, jak se 
vyhýbáme strženým částem, mnoho drobných výšlapů je namáhavých. Ze skály teče pramen. Je teplo, ve 
stínu pod skalami obědváme z balíčku od bábušky. A už jsme u zcela strženého místa, přezout do sandálů 
a brodí se asi 40m šedou rozbouřenou ledovou říčkou podél skal, v nejhlubším místě je vody nad kolena.  

     

Pak přes mostek na levý břeh, předchází nás výprava koníků. A v Nardingu (3540m) v tea tentu si dáváme 
čaj a kolu u příjemné ladacké rodiny. Údolím pokračujeme, rozšiřuje se, cesta vede výše po žlutých 
skalách, nahoru a dolu. Docházíme do Sary (3560m). Proti nám jde skupina turistů, jsou vykulení 
z těžkého brodění, u Chalaku je prý stržený most. Přidáváme do kroku, ať doženeme koníkáře a vidíme, 
kde se má brodit. A už jsme tam, most pryč a musí se ještě asi 200m proti proudu na místo, kde se dá 
přebrodit, dolézt se tam musí po strmém svahu. Připravujeme se na přebrození, jedná se asi o 5m, z toho 
tak 2m nejprudším proudem. Na pomoc nám jdou odnaproti dva kluci a přecházíme to s nimi, silný dravý 
proud, zaklesnuti lokty všichni do sebe, krok sun krok, vprostřed je vody ke kolenům, ale pěkně to s námi 



kymácí, sami bychom to přešli sotva, s velkými batohy jsme dosti nestabilní. Drama, ale proti dále čajíček. 
Děkujeme, jsou to Izraelci, jeden z nich studoval v Brně.  

Pokračujeme přes návrší s čorteny a mani zídkami (těch je podél cesty plno) a dáváme si svačinu. A 
šineme se dál. Je to dálka, cesta moc neutíká, předcházíme se navzájem s Izraelci a máme toho už plné 
zuby. Přeskákat boční přítok. Údolí se rozšiřuje a začínají kempy před Markhou, do jednoho nakukujeme, 
ale nikdo tam není. Tak ještě dál, a ještě jednou brodit napříč řeku, zde je široce rozlitá, tak to zvládáme 
sami. Markha už je asi nedaleko, ale už jsme dost unaveni a začíná zase pršet, tak na zeleném palouku u 
říčky stavíme stan. Sprchlo, pak se mejeme a vaříme, těstoviny s tuňákem. V noci asi 3h leje. Voda se 
dramaticky mění, když jsme přišli, byl čistý potůček kousek od stanu, večer se tam valil bahnitý proud a 
ráno zas voda skoro žádná, i později si potvrzujeme, že je třeba nabírat vodu vždy hned, když je čistá. Ve 
vsích a kempech bývají pumpy, v řece je nepoužitelně zkalená. 

Ráno sbalit a pokračujeme. Míjíme kempy a homestaye, ještě brodit, a za chvíli se před námi tyčí Markha. 
Přes most a do sedýlka, kde se bělají malé staleté stúpy, na jedné straně se na skalách drží zbytky 
pevnosti nad řekou, na druhé klášter a pod ním ve svahu několik budov. Největší vesnice v údolí, 3770m 
n. m. Jdeme ke klášteru, dolu výhled na zelená políčka a žlutě kvetoucí ječmen, nádherná víska, okolo 
žlutá skaliska. Hned za vsí se přechází potůček, boční přítok, nyní rozvodněný, hledáme, kudy by šlo 
přeskákat, nakonec se zouváme a musíme i tento brodit. Okolo se zas motají známé výpravy. Krásné 
výhledy na vísku i z druhé strany a pereme to údolím dál.   

       

Na terénní vlnu, a z ní je vidět pláň, kterou křižuje řeka, pěkně rozvodněná a na naší straně před ní 
nastřádáno několik výprav - asi 50 lidí, turistů a guidů, a pár koní. Přicházíme k nim, říčka je rozvodněná 
jako kráva, hledá se brod, ale nikde nejde přejít. Spontánně se začíná stavět hráz, že by se proud rozdělil 
a kus se ho odklonilo, většina lidí nosí velké kameny, staví do ledové vody, prokládá se haluzemi, zapojily 
se dvě třetiny lidí. Postavilo se asi 4m hráze, ale moc do středu řeky nešla, tam je hloubka skoro metr a 
proud tak silný, že 30tikilové balvany odnáší jak papír. Mezitím přicházejí další výpravy a koně, někdo se 
pokouší projít cestičku po úbočí okolo meandru řeky, kdysi asi sloužila, ale teď už je na několika místech 
stržená. A guidi na několika místech navázaní na laně zkoušejí přebrodit, ale vždy se dostanou sotva na 
kraj hlavního proudu, pak už se neudrží na nohou. 

Vzdáváme se, přemýšlíme, že se budeme muset vrátit, do Chilingu, a odtamtud chytit odvoz. Nějaký 
guide říkal, že okolo 1h má být voda nejníže, tak ještě chvíli čekáme, vaříme polívku, oblékáme se, jsme 
mokří, je zima. A najednou na jednom místě guide přešel řeku a je na druhé straně! Má lano, to se 
natahuje přes nejmělčí místo a přecházejí další. No teda přecházejí, lano na každém konci drží 4 a více lidí 
a i „nejmělčí“ místo je vody po kolena a asi 5m šíře pekelně silného proudu. Jeden dva přechází, ale pak 
staré babce turistce to podtrhlo nohy, visí v proudu a drží se lana jen za ruce. Mrazí mě, teď uvidím 
člověka umřít, o pár metrů dál se dravá řeka mele o skály. Jeden guide za bábou skáče a táhne ji ven, taky 
ho to podtrhává, do proudu skáče další. A pak ještě jeden, se vzájemnou pomocí babku i sebe vytáhli, ale 



všichni toho mají dost, těžce se vydýchávají, napitý vodou, bábu dřely po kamenech, ale rozdýchala to. 
Na základě této zkušenosti mladí Frantící vytahují další lano, a každý se nejen drží, ale má i smyčku okolo 
trupu a karabinou je zacvaknut k hlavnímu lanu + jištění ze břehu. Dál se přechází, občas někdo 
v pohodě, občas to zas někomu podsekne nohy, toho pak guidi vytáhnou na druhou stranu (občas stěží) 
nebo na laně přitáhnou zpět. Dvakrát se lano po pádu omotalo osobě okolo krku, a pak volí, zda se utopí 
nebo uškrtí, a všem okolo trne. Nemá to pravidlo, přecházej i slabé ženy a nepřejdou silní chlapi (i guidi), 
je to o hlavě, nesmí se v proudu zastavit, to už se pak jen člověk klepe a čeká, až ho to podtrhne.  

Každý přechod trvá dlouho, navázat, odvázat, je zima, lidi promočený, vyčerpaný. Potřebujeme také na 
druhou stranu, cpeme se do fronty, já přecházím s batohem. Nádech, výdech, několik rychlých kroků, 
koukat před sebe, trochu to zacukalo, ale jsem na druhé straně. Pak Petra, ta bez batohu, také vcelku 
snadno. Super, jsme tu, jen nám chybí jeden batoh. Pomáhám držet lano, občas to stále někoho 
nepříjemně smete, např. starší Němku, která se do vody už dříve furt vrhala, to podmetlo nohy a stáhlo jí 
kalhoty i kalhotky až ke kotníkům, guidi ji vytáhli připitou s nahatým klínem, děti, manžel a všichni se 
nestačili divit. Její syn jí také vytahoval, takovej švihák, díky tomu přeběhl zas na druhou stranu a na naší 
má batoh. Budou se vracet, musí se tedy pro svůj batoh vrátit, volám na něj, ať nám přenese batoh Petry. 
Přenáší ho, to je klika, nikdo jinej by ho asi už nepřenesl, to by bylo prekérní. Voda stoupá, všichni již 
vyčerpaní, zmrzlí, přecházejí mladí Francouzi a lanová „lávka“ se ruší. Z asi 60ti lidí víc než 10 
přitopenejch, cca polovina lidí přešla, ostatní se vrací, zdaleka ne všichni se o přechod pokoušeli, a např. 
Izraelci jsou rozděleni, přešli 2 lidi a mají tři batohy (hlavní kluk nesl 2), a zbývající 3 lidi se dvěma batohy 
zůstaly na druhé straně. My jsme přešli i s batohy, až zázračné štěstí a úspěch. Zpětně pěknej adrenalin, 
ale v tu chvíli dost nepříjemnej zážitek, občas opravdu nebezpečí na hranici života a smrti. 

     

Máme toho dost, byla to dřina stavět hráz a držet lano, jsme v 3800m n. m., taky uběhlo dost času, 
pomalu pokračujeme. Projít mokřinou a přes most zas na druhou stranu řeky. Míjíme se se zbylými 
Izraelci, vůbec nevědí, zda se zítra potkají, navíc nemají stany a vaření, spoléhají pouze na homestaye. Při 
první příležitosti, v Umlungu (3870m), zážitek zapíjíme v teatentu pivem! Pokračujeme dál, okolo jsou 
nádherné strmé skály, vpředu občas z mraků vykoukne zasněžený vrchol Kang Yatze (6400m), ale není 
moc chuť a sotva pleteme nohama, navíc ještě párkrát musíme přebrodit boční dravý ledový potok, jindy 
bezvýznamný na přeskákání, vody je fakt hodně. Z posledních sil docházíme do spodní části Hankaru, kde 
ještě jednou musíme přebrodit (vždy sundat trekovky, nasadit sandále, přejít prudkou mrazivou vodu a 
zas se přezout) a ubytováváme se v oficiálním kempišti (150Rs./stan). Začíná pršet (po páté hodině), 
výprava 4 postarších Němců nám půjčuje kýbl s teplou vodou, tak se umýt, vlézt do spacáků a z nich 
vaříme večeři, vepřové maso s bramborovou kaší. Spát a v podstatě celou noc zase leje, chvílemi dost 
intenzivně! Podivný pocit, že nejspíš není cesty zpět. 

 

 



Přes Kongmaru La, voda dává stop 

Ráno pořád poprchává, pak přestává, ale stále zataženo. Sušíme, vyrážíme až v 10. Ještě kousek hlavním 
údolím, a pak se strmě stoupá úzkým žlebem, okolo čortenů a pod zbytky pevnosti sotva se držícími na 
vrcholu kolmé skály. Procházíme horní část Hankaru (3980m), druhé významné vesnice v údolí. Dál se 
stoupá podél říčky, místy zas rozvodněné, potoky tečou všude možně, ale zatím se to dá vždy někde 
přeskočit. Stoupáme úbočím, jde to pomalu, už se zase dostáváme do slušných výšek, naproti políčka 
ohraničená kamennými zídkami. Jdeme po stopách koníků německé výpravy. Proti chlápci na nosítkách 
nesou 2 lednice. Za mostkem na dohled Trochuntse obědváme, vaříme si polévku.  

Pak do Trochuntse (4150m), rozlehlé tábořiště, parta postarších Němců už tam zakempila, na celý okruh 
Markha Valley trek mají 11 dní (my 6), my pokračujeme dále, chceme vystoupat až do Nimalingu, času je 
ještě dost. Jenže kus za kempem je boční přítok ukrutně rozvodněný, hledáme nahoru dolu nějaké místo 
kde přejít, občas se přes nějaké rameno dostaneme, ale dál to nejde. Vždy je část silného proudu, který 
nepřebrodíme, ani s velkým batohy nepřeskočíme, s lanem a ve více lidech by to snad šlo, ale ve dvou 
nemáme šanci potok přejít, byť místy se jedná jen o 1,5m. Několik pokusů, dost času. Směrem nahoru se 
potok přimyká ke skalám, dolu ústí do ještě rozvodněnější říčky. Je teprve půl 2, ale vracíme se do 
kempu, diskutuji s guidama, že dneska už voda neklesne, po ránu by to mělo být lepší, tak postavit stan, 
čaj, a asi 2h spíme.  

     

Probouzíme se, zase pršelo, a koukáme, potopa! Voda teče kempem, my jsme vysoko, ale stan 
s kamennou podezdívkou místního správce kempu a jídelní stan výpravy jsou ve vodě, chlápci zmateně 
pobíhají, kopají kanálky, aby vodu odvedli, evidentně toto nečekali (a to jsou tu rok co rok roky). Voda 
extrémně rozvodněná. Jdeme se projít do stráně nad kemp, je tam pěšina, chvíli prudce stoupáme, jsou 
to cestičky k Base campu Kang Yatze. A koukáme, že místo, které nás zastavilo, by šlo tady horem obejít. 
Míjíme stádo horských koz, a také vidíme, že mostek na hlavní cestě z Hankaru, po kterém jsme 
v poledne přišli, už není. Vracíme se a jdeme ke strženému mostku, před pár hodinami jsme ho přešli a 
teď je pryč, cesta zpět již opravdu nevede! Místňák na to valí oči a s bázní okukuje břehy, co vše je 
stržené. Němci museli přesunout jeden stan. Příroda ukazuje svoji moc, zde v 4150m, 2 dny chůze od 
civilizace je to obzvlášť tíživé. Naštěstí mají v kempu dobrý zdroj vody, trubku ze země, kde teče čistá, 
v řece nabrat nejde, tam je úplně černá. Večeře ve stanu, cous cous se sójovým masem, a modlíme se, 
aby už nepršelo. Ale prší, obkopáváme stan. (Prý byl u kempu viděn sněžný leopard). 

Ráno svítí sluníčko, jdu se podívat na potok, který jsme včera neuměli zdolat, a je to nevinný proud, který 
jde přejít bez povšimnutí. Snídáme a ještě chvíli čekáme na německou výpravu, když jsme to s nimi včera 
konzultovali, a už se několik dní potkáváme, a pomáhám jim přejít, jsou to přece jen staří lidé a guidi jen 
dva. Pak se dělíme, my jdeme napřed, ostře se stoupá suťovišti, zas samí svišti. Serpentýny, po hřebínku, 
a k jezírku, tam se cesty dělí. Jedna cesta do BC Kang Yatze, my jdeme po pláních na Nimaling. Myslel 
jsem, že to bude už jen kousek, ale pořádná dálka, mírné stoupání okolo mani zídek, zde plno malých 



syslíků, a pak placatým údolím. Nimaling (4730m) je horská pastvina, kam místní na léto vyhánějí stáda, 
je tam malý pastevecký tábor, jsme tam za 3h. Ve stanu si dáváme nudle, čokolády, čaj a trochu 
oddychnout.  

     

Ve 12h už dál, nad stany přímo do svahu směr sedlo. Nejdříve prudké stoupání, pak mírnější po 
pastvinách, přes potůčky, jde se těžko, výška opět přibývá. V dálce stádo ovcí, krásné výhledy na čerstvě 
zasněžené vyšší hory, Kang Yatze pro mraky vidět není, ale na jejím úbočí jede pěkná lavina. Poslední 
úsek, prudší stoupání suťovištěm a s vyplazenými jazyky jsme nahoře, sedlo Kongmaru La, 5150m! 
Výstup trvá dvě hodiny, odměnou jsou nádherné výhledy do dáli do všech stran, mimo jiné vpřed na 
Ladakh range a hluboké údolí Indu před ním. A samozřejmé modlitební praporky. Spolu s námi jsou tam 
nějací arabští turisté jen s dekami. Uf, zas se špatně dýchá, začíná kapat, a na druhou stranu je to 
pořádný strmý sešup dolu po suťových stráních. Jdeme na to, bolí kolena, sotva se motáme. Všude teče 
voda a ještě začíná pršet. Klesáme, dole je kemp, takřka kolmo tam spadnout o 500m, ke konci mezi 
koňmi. Chtěli jsme roklinou dále (i když sil už moc není) a nejlépe až do Lehu (myslíme si), ale hned nám 
hlásí, že roklinou projít nejde. Pár lidí to zkoušelo a vrátili se, možná zítra ráno, když bude přát počasí, a 
jen bez koní, věci výprav tu budou zůstávat. Ptám se, v kolik je dobré vyrazit, prý v 5!, tak to jsem 
nečekal. 

Již podruhé předčasně končíme, stavíme stan, není moc kde, samé svahy, rovná místa zabraná, vzhledem 
k okolnostem je tu abnormálně hodně lidí. Jsme v kopci asi 20st., bolí mě z výšky hlava, pospáváme. Zase 
prší. Pak se trochu projít, sušíme věci a nevíme, co bude zítra. O roklině se píše, že se tam hodně brodí, i 
když je standardní stav vody, jak to bude vypadat teď? Chtěli jsme si v parachute tentu dát nějakou 
večeři nebo něco koupit, ale nic tu nemají, zásoby došly, nám jídlo dochází. Zda zítra projdeme je tak 50 
na 50, další alternativa cesty by byla se vrátit přes sedlo Kongmaru La do Nimalingu a další 1-2 dny jít na 
silnici Leh-Manali, a vyjít cca 200km od Lehu. Jídlo máme ještě tak na den. Dnes čočka s lančmítem a hrát 
karty. Obloha se naštěstí protrhla, krásně jsou vidět hvězdy. 

     

Spí se špatně, podložka dost šikmá a je chladno. V 5:40 vstáváme ještě takřka za tmy, rychle se sbalit a 
vyrážíme. Zatím nikdo moc nešel a nehýbe se, jen před námi jedna skupina. Vejde se do úzké rokle a 



hned začíná brodění, ledová voda až nad kolena, takhle po ránu je jak kudla, nohy trnou. Ale musíme dál, 
několik brodů, a pak se naopak leze po skalách, dost strmý přelez ostrých skalisek 10m nad řekou, drolí 
se to a podjíždí, dolu bych sletět nechtěl. Doháníme skupinu před námi, 4 Indové turisti a 2 průvodci, 
sympaťáci. Cesta je těžká, nějaké zbytky polorozpadlých pěšin jsou jak dole u potoka, tak na obou svazích 
vysoko nad potokem, ale jen jedna je vždy průchozí, zbylé 2 jsou stržené nebo zatarasené, a ani průvodci 
moc nevědí, která je správná. Zapojujeme se k nim, guidi těžce zkouší různé cesty procházet, ale je to 
dřina, přece jen jsme pořád přes 4000m vysoko, a šplhání je dost namáhavé. Pomáháme si s přechodem 
vody, různě se držíme, občas přecházíme v 8mi zaháknutí do sebe, podáváme si ruce. Vzali nás mezi 
sebe, jsme jim trochu přínos, kooperuji s guidy na hledání cesty a pomáhání všem při brodění, my sami 
dva bez nich bychom takřka neměli šanci. Občas jdeme po cestičce vysoko, občas brodíme jeden dravý 
proud za druhým, mokří jsme úplně, voda ledová, je nám zima, my v sandálech, a přezouváme se na větší 
lezení, oni stále ve vysokých trekovkách (plných vody). My navíc taháme těžké batohy. Občas je to 
beznadějné, že to dál nepůjde, všechny cesty slepé. Po hledání se ale nakonec vždy daří najít nějaký 
průchod kus dál. Dalších nesčetně brodění a sápání se do svahů na vrtkavé pěšiny. 2,5h jsme v nejistotě, 
zda projdeme, a co nás čeká za rohem, a hrozí, že voda začne stoupat. Když tu se sevřená soutěska začíná 
trochu rozevírat, to už ubývá brodů a je více cestiček ve svahu. A jsme u parachute tentu, ale ještě ne v 
Chogdu. Hurrrááá, prošli jsme, přežili, a dnes budeme v Lehu, už jsem za poslední dny přestal doufat. Ale 
vyhráno nemáme. Dáváme si čaj a nudle, navzájem se s Indama zveme. (Z tohoto úseku 
fotodokumentace není.) 

Pokračuje ještě občas brodění říčky v již širším údolí a docházíme do Chogdu (4000m). Následují další 2h, 
nudná cesta, občas nějaký dům nebo krávy. Cestička ve svahu, pere slunce, horko, proti chodí výpravy. Je 
to dálka, Indové se vlečou. Guide výpravy kulhá, zavazujeme mu koleno, prý když se dnes vrátí, hned zítra 
jde s jinou výpravou na další trek. Došli jsme do Shang Sumda (3730m), dáváme další čaje a pití, na 
revanš s Indama, jsou milí. Odsud již má být silnice, špatná zpráva je, že je dešti stržená a čeká nás dalších 
2-3h chůze! Loučíme se s Indy a jdeme rychleji napřed. Ze silnice občas chybí pořádnej kus, mnohokrát 
podemletá nebo zavalená, ale projít se dá. Už toho máme dost, je vedro, sotva motáme nohama, 
ošlapané plosky, a dochází nám pití. Došli jsme do ústí do hlavního údolí, tam už je silnice v pořádku, ale 
žádná auta nejezdí. Jdeme dál hlavním údolím, okolo nějakých domů, odbočka ke klášteru Hemis, prý 
úžasný významný velký klášter, kde lze trek zakončit, ale my na něj nemáme ani pomyšlení. A když jede 
auto, tak jen proti. Výheň, doklopýtali jsme až k mostu přes Indus, na pokraji svých sil, za ním na druhé 
straně údolí vesnička Karu na hlavní silnici Leh-Manali Hwy Jsou skoro 3h, jdeme bez většího zastavení od 
6ti! 

     

Kupujeme ovoce na osvěžení a chceme nějaký autobus, prý ale žádný nejede. Tak nakonec bereme taxi, 
jen pro nás, a frčíme do Lehu. I na hlavní Leh-Manali Highway jsou místa, kde se jezdí jen jedním pruhem, 
protože část silnice zavalil sesuv kamenů anebo je zalitá bahnem, asi to byla slušná kalamita a povodně 
všude. U Shey je prý silnice zcela neprůjezdná, tak po úzkém mostku na druhou stranu řeky a po nějakých 
vedlejších silničkách přes Stock. Ale dojeli jsme do Lehu!! Totálně grogy se motáme, naše bydlení plné, 



sháníme jiné hned vedle u příjemné bábušky, byť bez vlastní koupelny, tu sdílíme s rodinou majitelů. 
Umýt se a převléct, sušíme věci a stan. Najíst se v Himalaya restaurantu, hory jídla a 2 piva. Nohy bolej, 
pak ještě na kafe a smažené banány. A kocháme se civilizací a pocitem bezpečí. 

Jak shrnout Markha valley trek? Hory paráda, měnící se krajina, různě barevné skály, různé horniny, úzké 
rokle, širší údolí i náhorní planiny, suché i zelené, blízko i v dáli zasněžené velehory, navíc párdomové 
vesničky, četné čorteny a mani zídky, a příjemní lidé v teatentech. Ale také plno turistických výprav. 
Fyzicky dost náročné i za standardních podmínek, my měli bonus ve stupňující se nejistotě možnosti 
návratu, kdy za námi - doslova - padaly mosty, a před námi se objevovaly ještě větší překážky, než jsme 
překonali, a hlavně než jsme si ještě uměli představit, takže ke konci na užívání krás moc myšlenek 
nebylo. Ale doporučuji, v kombinaci se snadnou dostupností 4 hvězdičky z 5ti. 

 

 

 

  



3. KLÁŠTĚRY LADAKHU, SRINAGAR 

 

Na mopedu mezi ladackými kláštery 

Na treku Markha valley jsme strávili o den víc, než jsme plánovali, a počasí - povodně - nám sebrali 
většinu fyzických i psychických sil. Původně jsme flirtovali s myšlenkou vylézt na Stock Kangri, ale ani na 
podruhé (stejně jako před lety) jsme tam nevyrazili, času by bylo jen na jeden vrcholový pokus, cestou 
jsou také brody a hrozily laviny, a hlavně do vysokých hor se nám už nechtělo. Dlouho spíme, jdeme na 
dobrou snídani a bincáme se po Lehu. K Shanti stúpě, je teplo, pěkné rozhledy. Kupujeme modlitební 
praporky, procházíme trhy. Dobrej oběd. Pak se rozhoupáváme, že bychom mohli na 2-3denní výlet na 
otočku k jezeru Pangong Tso (ve výšce 4300m, dlouhé 134 km, patří k největším himálajským jezerům, v 
nádherné krajině, a jede se přes sedlo Chang La 5360m) nebo Tso Moriri. Ale na obojí je třeba povolení, a 
to nám prej může rozšířit pouze cestovka, kde jsem si dělali první (do Nubra), a těm se už odpoledne, kdy 
jsme se tam dostali, nechce snažit, aby to stihli na zítra. Tak to jsme trochu prováhali. No nic, uděláme si 
výlet po okolních klášterech a budeme déle v Srinagaru. Zjišťujeme způsob a ceny odvozu (shared taxi) 
tam. Večeře, zas žranice. 

     

Výborná snídaně v german bakery. Obcházíme půjčovny motorek a mopedů, a půjčujeme moped za 
1400Rs. na 2 dny, a jedeme na sever na kláštery, jen s malým batůžkem s pár věcmi. V okolí Lehu se 
nachází mnoho zajímavých klášterů, např. Hemis, Alchi, Lamayuru, Thikse, Likir, kráčela tudy historie 
buddhismu od 8. století, s vrcholem v 17. století, a stále živou přítomností. Nejdřív se vymotáváme 
z Lehu, u benzínky načepovat, musí nám pomoct místní. Pak okolo letiště, kde je Hall of Fame, muzeum 
úspěchů Indické armády v regionu (mimo jiné i bitva na nejvyšších válečných polích světa, na ledovci 
Siachen v 80. letech), hranice jsou stále definované jen dočasnými line of control jak s Pakistánem, tak 
Čínou. A pak také část o místní přírodě a ladacké kultuře, expozice zajímavé. Je tam plno Indů, hlavně 
vojáků, venku válečný památník. Pokračujeme dál na západ, brzy je odbočka ke klášteru Phyang Gompa. 
Ten se tyčí na kopci na úpatí hor, založen byl v 16. století a dodnes v něm žije asi 50 mnichů, ale je zavřen 
pro veřejnost a v rekonstrukci. Žádní turisté, procházíme okolo, výhledy na Stock range. Zpět na hlavní, a 
vyhlídka na soutok Indu se Zanskarem, Indus je zařízlý v hlubokém údolí, jezdí po něm rafty, Zanskar se 
zde jeví mohutnější. Další zastávkou je ves Basgo, dole jsou podél silnice řady bílých čortenů, nahoře na 
podivně erozí tvarovaných skalách zbytky paláce, asi byl pořádně rozlehlý. Několik zachovaných svatyní 
se sochami Buddhů a výzdobou, kde mniši vybírají vstupné. Procházíme, moc zajímavé místo. Je strašné 
vedro. 

Pokračujeme, silnice vcelku kvalitní, předjíždíme se s barevným kamiony a motorkáři na Enfieldech. 
Stoupání, rovinka, serpentinami dlouhé klesání. Skrz ves Nimmu, přes most na druhou stranu řeky, a 
stoupáme do Alchi. Tam nejdříve jedeme automaticky do horní části, kde je malý zavřený klášter, ale 
slavné kláštery jsou výjimečně dole ve vsi v meandru řeky Indus. Tak sjet tam, zaparkovat moped a 



uličkou se suvenýry jdeme k unikátní sestavě chrámů Chhoskhor Temple Complex. V malém areálu jich je 
několik, nejstarší zde v oblasti, z 11. Století. Dnes již opuštěný klášter byl více než 400 let náboženským 
centrem rozsáhlé oblasti, z venku malé nevýrazné domečky s nízkými dveřmi jsou uvnitř úžasně zdobené 
a malované. Čtyři jsou přístupné - Sumtsek, Vairocana, Lo-Tsawa, Manjushri -, jen se uvnitř nesmí fotit, 
každý trochu jiný. Historie z nich dýchá, hodně odlišné, než co jsme dosud v Ladakhu viděli, velké barvené 
sochy unikátního stylu, staré nástěnné malby, temné mandaly, malby stovek malých Buddhů, a je zde i 
sbírka historických knih shrnujících učení Buddhy. Výjimečná jsou také průčelí ze dřeva. Okolo čorteny a 
modlitební mlýnky.  

Bydlení si domlouváme hned vedle, Heritage guest house, parádní pokoj s výhledem na chrámy, jsme 
tam sami. Je tu obrovský klid, přes den plno turistů, ale přijedou jen na otočku, večer nikdo nezůstává, 
několik restaurací a hotelů zeje prázdnotou. Jdeme se ještě projít vsí na sever, všude vládne zemědělská 
pohoda, plno lidí venku, obdělávají políčka, suší seno, sklízí meruňky. Na kraji vísky jsou na skalách nad 
domy zbytky nějakého paláce, procházíme je, a výhledy na okolní hory, trochu jiné než u Lehu. Večeře 
v zahradní restauraci a spát v luxusním pokoji. 

     

Spí se báječně, neuvěřitelný klid. Ráno brzy snídaně na terase před hotelem a odjíždíme. Zkoušíme jinou 
cestu, okolo vodní přehrady nad vsí, a od ní jinou silnicí na hlavní hiway. Kus zpět, odbočka na druhou 
stranu údolí, a stoupáme k obrovskému klášteru Likir. Na pahorku fotogenická sestava budov v ladackém 
stylu, sjíždí se tam dost turistů. Klášter v Likiru byl založen v 11. století, v současnosti zde žije více než 
stovka mnichů, které všude potkáváme. Procházíme plno svatyní, nádvoří, i malé muzeum, v jedné 
svatyni chvíli přihlížíme brumlavým modlitbám. Žijící, zabydlené, zdobené, z kláštera je pěkný výhled na 
okolní hory a vesnici, a vedle chrámu sedí veliká pozlacená socha Maitreya. Super! Ale dost turistické. 

Vracíme se směr Leh, svištíme s větrem o závod, předjíždíme se s barevnými náklaďáky, a honíme 
s vojenskými kolonami a Enfieldy, bravurně řídí Petra. Před Lehem ještě do kláštera Spitok, pěkného, 
obrovského, na skále nad řekou a s výhledem na letiště. Také plno turistů, a i místních, asi že je neděle. 
Nejvíce nahoře je zvláštní tmavá svatyně, napůl v jeskyni, Palden Lama, níže rozlehlý klášter, s dalšími již 
standardními svatyněmi, zase plno nádvoří, dá se procházet. V Lehu vracíme moped a na jídlo na terasu 
nad náměstím. A potkáváme Němce z Markha Valley, prošli včera závěrečnou rokli i s koněma, ale ještě 
teď jsou dost vykulení. Pak ještě koupit Petě péřovou vestu za 2500Rs., pro batohy a čekáme na odvoz do 
Srinagaru. 

 

Přejezd Leh - Srinagar 

Dříve jezdili do Srinagaru autobusy, 2 dny, se spaním v Kargilu. Teď již jezdí jeepy za 1 den, chtěli jsme 
přes den, cestou je i pěkná krajina a hlavně ďábelská silnice Zoji La, ale jezdí jen na noc, že je menší 
doprava. Cesta trvá cca 14h, a řídí jeden řidič, to nám ale dochází až v autě. Noc ve voze strávíme v devíti 



lidech - řidič je nosatej, hubenej, trochu potrhlej arab (evidentně je ze Srinagaru a ne z Ladakhu), dva 
Indové turisti z jihu, černoch Kanaďan a mladej Němec, co se skamarádili v Indii někde u hulení a dva 
místňáci, jeden Ladackej dědula a hubenej kluk. A samozřejmě my dva, Ladačani sedí ve dvou vedle 
řidiče, my si zaplatili střední řadu (lístky jsme kupovali předem) s Kanaďanem a ostatní za námi na 
poslední sedačce. Vyrážíme před 5. Nic moc pohodlné sezení, sedačky potažené nějakým igelitem 
iniciujícím pocení zadní části těla, dost se kroutíme. Jako včera jedeme západním směrem podél Indu, 
řidič pošuk občas na plnej plyn, ostře předjíždí, troubí, na poslední chvíli se vyhýbá, přestrkujeme se 
s nějakým kamionem, a jednoho se snaží vybrzdit, pořádná pravá indická jízda! Občas naopak rozvážně, 
chvílemi se zastaví si koupit oříšky (i pro nás) nebo ředkve (na střechu a převáží do Kašmíru) a meruňky. 
Silnice je čím dál horší, byť zase strategická vojenská. Zastávka na čaj. A řidič si dává prvního jointa! 

     

Se stmíváním projíždíme Lamayuru. Asfalt zmizel, už jen prašná výmolovitá silnice, drncá to, pospáváme, 
lítáme ze strany na stranu a jsme zmačkaní. V Kargilu okolo půlnoci zastávka na jídlo, v jídelně pro 
kamioňáky, opravdu místní - placky, zeleninová směs, čočka, vše palivý jak čert, jen za pár peněz. 
Pokračujeme, další joint. Spíme špatně, hrozný terén. Najednou se probouzíme někde vprostřed hor, 
řidič pospává a k autu přiběhli nějací chlapi, svítí na nás, že musíme ven s pasy. Checkpoint, zapisují si 
nás, ospale se motáme tmou mezi nějakými budkami, všude kolona aut. Jede se dál, dálková světla a 
hrozná hudba na plný pecky prořezává tmu. Terén, že jedeme krokem. Najednou se zase probouzím, je 5 
ráno, už svítá, stojíme vprostřed silnice, v zatáčce, řidič spí, vedle nás strmý sráz bez svodidel. Nevím, co 
to znamená, postupně se všichni probouzí. Řidič si prej chtěl dát šlofíka, chápu, že je opruz to celý přes 
noc odřídit sám, ale my všichni cestující už to chceme mít za sebou. Tak ho probudit, Indové se s ním 
chvíli hádají, jemu se moc nechce, ale nakonec s brbláním a nadávkami pokračuje. Je nevrlej a vypadá 
nevyspale. To jsme zrovna na Zoji La (3529m), v strmých stěnách zde vojáci vybudovali dvě silnice nad 
sebou (směr tam a zpět), hned vedle krajnice je stovky metrů sráz, povrch rozbitý, ze shora co chvíli 
spadne pár kamenů, nebo kus vozovky dolu sjede, ten je pak vyspravený, nebo ani to ne. Ospalý a 
rozmrzelý řidič s jointem v jedné ruce to pere naplno mezi výmoly a předjíždí kamiony. Silnice je opravdu 
neskutečná! Na závěr se serpentinami klesá do nížin, na jednom místě níže leží vprostřed silnice na střeše 
kamion, celý očesaný, jak se sem kutálel ze zatáčky výše, masakr. My naštěstí sjeli bezpečně dolu, a jsme 
na asfaltu, okolo nás se krajina zásadně změnila, vše zelené, domy jiné (takové ošuntělé), lidi arabského 
vzhledu, občas lyžařské středisko, jsme v Kašmíru. V Sonamargu stavíme na kafe, řidič vykládá ředkve. A 
dává si další jointy, bohatě ho zásobují Kanaďan s Němcem, kteří sami hulí dost a řidiči jointy balí. 

Začíná podivně vrzat v kole, resp. v tlumení, řidič zpomaluje, občas na to kouká, ptá se v servisech podél 
cesty, vrže to čím dál víc. Už jedeme skoro krokem a do Srinagaru ještě 60km a my už jízdy máme dost. A 
najednou „prd!“, a z podvozku vylítla tlumící pružina. Vystupujeme, řidič místo heveru najíždí na kámen, 
pak si pod auto vleze, a nějakým provazem podvazuje nápravu a váže ji skrz dveře za oko uvnitř auta pod 
sedadlem. Ještě se přeorganizovávají zavazadla, ať jsou víc na druhou stranu než porouchané kolo, a i 
přeskupit lidi, už sedíme na sedačce 4, aby se to odlehčilo. Ale nic nevrže a jedeme celkem hladce a 
rychle dál. Blížíme se Srinagaru, začínají zácpy, provoz houstne, my troubíme a divoce přejíždíme, ale i 



tak jedeme pomalu, už je to nekonečné. Na sedačce ve čtyřech, už se nemůžeme ani hnout. Konečně nás 
vyklápí na konci Boulevardu na kraji jezera Dal s hausbóty, v 10h (po 17h v autě!)!! A to je to oficiální 
doprava za nemalých 2300Rs./os. 

 

Srinagar, město na jezeře 

Kašmír je velmi atraktivní turistická oblast s nádhernou krajinou se svěže zelenými kopci (na rozdíl od 
pouštního Ladakhu, prý se podobá Švýcarsku), a nabízí také dostatek zajímavých památek, stovky let 
starou kulturu (trochu jinou než v nížinné Indii), a slušnou infrastrukturu a turistické zázemí se spoustou 
hotelů, penzionů a hausbótů. Bohužel Kašmír je nárokován jak Indií, tak Pákistánem, a zároveň v něm 
bují separatistické tendence nacionalistických hnutí (& muslimové vs. hinduisté), z toho vyplývající spory 
se v Kašmíru táhnou dlouhá desetiletí, a ve vlnách přinášejí ozbrojené nepokoje či bombové útoky. 
Kašmír se tak dostává do izolace a má pověst nebezpečného místa, s následkem totálního úpadku 
turistiky, byť turisté zatím naštěstí nikdy nedošli k žádné úhoně. Všichni lidé živící se turistickým ruchem 
musí jít hluboce pod cenu a živoří, zároveň tvrdí, že nyní je situace stabilizovaná a zvláště turistům žádné 
nebezpečí nehrozí. Ano, panuje křehké příměří, nicméně zároveň je dobré se vždy před cestou do 
Srinagaru informovat o aktuální situaci. My zvolili pouze relax na romantických hausbótech na jezeru Dal 
v Srinagaru, mnoho možných výletů či treků okolo v regionu vynecháváme. 

     

Hned se na nás vrhli nabízeči hausbótů, chceme se na jednom ubytovat, je jich zde cca 2000 a většina z 
nich zeje prázdnotou. Zatím vše ale odmítáme a domlouváme rikšu na Nehru park (ghat 15), to máme 
doporučené od bráchy. Jede se tam po nábřeží, naproti plno hausbótů, na ghátu je nabízečů ještě více. 
Jdeme na kafe a toast k snídaní a rozmyslet si, co chceme. Pak se s jedním celkem sympatickým 
chlapíkem domlouváme, že nám hausbót ukáže, má ho přímo naproti. Veze nás shikarář, který hned 
nabízí projížďku po jezeře. Hausbóty jsou obrovské, široké, uvnitř výkladné dřevem, bohatě vyřezávaným, 
plno nábytku a ozdob, husté koberce a barevné textilie, honosné lustry. Vstup z verandy do salónu, pak 
jídelna, za ní několik velkých pokojů, s vlastní koupelnou, a je wi-fi. Vypadá to luxusně, hausbóty tu zbyly 
po Britech, kteří zde nemohli stavět nemovitosti, a tak problém vyřešili takto šalamounsky. Smlouváme 
cenu na 2500Rs. za 2 noci se snídaní, asi by šlo usmlouvat ještě víc (jde to snadno, výhoda výrazného 
převisu nabídky nad poptávkou), ale za tu parádu… Vypadá to skvěle, unikátní zážitek, dáváme si sprchu 
a 2h dospáváme noční jízdu. 

Odpoledne se necháváme naším domácím odvézt na druhý břeh a jdeme se občerstvit do cukrárny a 
zorientovat po nábřeží. Šikaráci se nabízejí všude, turistů moc není, kus jdeme směr staré město. Na 4. 
hodinu se vracíme a máme domluvenou projížďku. Připravená luxusní shikara (=místní loďka), vystlaná 
křiklavě barevnými polštáři k pohodlnému poležení, vezeme se na jezero, na východ. Plno různých 
lodiček okolo a v hladině se zrcadlí vysoké hory, kterými je jezero obklopené, je to tu nádherné místo! 
Z vody příjemný chlad a čerstvý horský vzduch. Z lodí různí obchodníci nabízejí suvenýry, apod., 



nechceme, stavíme u lodi s občerstvením a dáváme si kafe. Pak zajet za hausbóty, mezi rákosí a do 
„zahrad“, jak zeleninových, kde místní mají na navršených ostrůvcích políčka a zahrádky, tak mezi lekníny 
různých barev. Občas voda zarostlá, to moc nejede, jezero je mělké, a vodní rostliny z něj musí neustále 
odstraňovat. A všude plno ptactva. Hausbótů jsou tu mraky, a okolo kanálů na kůlech dřevěné domky, 
různé obchody, je to normální město, jen místo silnic kanály, a místo aut loďky. Idyla. 1,5h projížďka, 
natažení na loďce je veget!  

     

Necháváme se vysadit na nábřeží, pěšky jdeme podél jezera ještě trochu na východ. U každého ghátu je 
plno shikar, kde převozníci nabízejí výlety, chlapíci chytají ryby nebo jen tak vysedávají. Loďky na hladině 
jsou velmi fotogenické, zvlášť v zapadajícím slunci. Zpět, a do Lhasa restaurace v boční uličce na 
zahrádku, luxusní velká a dobrá jídla - kašmírská skopová směs a lhaská ryba, a shaky. Pak již za tmy 
jdeme dále do města po Boulevardu, večer nejvíce ožívá, jsou tam trhy, nikde žádní turisti. K hausbótu se 
vždy za 20 Rs. musíme nechat převést na loďce. 

Spí se skvělě. Snídaně od chlapíka je honosná. Necháváme se převézt na druhou stranu a na ghatu 14 
(tam jsme se se všema seznámili, když jsme jim ukázali fotku Deana, s kterým se kamarádí Janinka, co tu 
byla před 2ma lety) domlouváme odvoz do Old city. Kanály totiž zasahují i do starého města, tak tam 
jedeme, rušný provoz, okolo staré zděné domy, chlápci v bílých hábitech na vetchých loďkách. Prý nás 
veze Deanův brácha, všichni šikaráci jedna rodina :-) Vystupujeme někde v centru a pěšky jdeme k mešitě 
Jama Masjid, musíme se několikrát doptat, je to ještě kus po rušných ulicích. Nad městem se tyčí pevnost 
Hari Parbat, z bezpečnostních důvodů je však nepřístupná. Mešita je obrovská, čtvercového půdorysu s 
prostorným atriem uprostřed, okolo dvora jsou rozlehlé sloupové chodby (378 sloupů), prostory schopné 
pojmout až 33 333 věřících! Zajímavé. Ženy musí být zcela zahaleny, Petra dostává hábit. A městem 
jdeme k dalším úžasným dřevěným stavbám - Naqshband Sahib a nejstarší a nejznámější Khanqah Shan-I-
Hamadan. Kašmírské stavby jsou unikátní, převážně dřevěné, exteriér je zdoben řadou vyřezávaných 
ochozů, výklenků či balkónků, a interiér je nádherně malovaný barevnými ornamenty a obrazci. Bezvěrci 
ale mohou jen nakouknout zvenku a ženy občas ani to ne.  

         



Pokračujeme dále na jih do centrálního Srinagaru, cestou vysoké cihelné domy, ulice nic moc udržované, 
ale zajímavá pěkná živá atmosféra, vodní kanály. Na každé větší křižovatce ve městě, či u strategických 
míst (mosty, autobusové nádraží, úřady, školy či mešity) jsou ozbrojení vojáci či obrněné auto. Jdeme do 
doporučované restaurace Mughal Darbar na kašmírské speciality, dáváme si smažená žebra tabak maaz, 
ale jsou strašně vypečená a samý tuk, masa jen trochu tuhého, pak koule z mletého skopového masa 
v šafránové curry omáčce goshtaba, ale moc nám to nejede, koule bez chuti. Holky, co jedí vedle, na nás 
stále se zájmem civí, jak to jíme, a chichotají se. Ještě pohár v cukrárně. 

Chytáme rikšu a necháváme se odvézt k muhagalským zahradám, těch je okolo Srinagaru několik, my 
k Nishat Bagh, které jsou na břehu jezera. Je tu kus jízdy za město na východ, vstup za 20Rs. Zahrady jsou 
terasovité (12 teras), ze 17. století, vprostřed bazénky s vodopády a všude plno fontán a pěkně upravené 
květiny i trávníky. Výhled na jezero Dal, a terasovitý vzhled koresponduje s okolní kopcovitou krajinou. Je 
vedro, je tam plno místních, školáci v uniformách divočej ve vodě, koupou se v bazéncích a stříkají na 
sebe z fontán, většina úplně mokrých. Občas si nás někdo fotí. Stoupáme až nahoru a u stánku si dáváme 
výborné shaky. Zpět do města bychom mohli jet zas po břehu motorikšou, ale chceme se projet na 
shikaře, tak se domlouváme na dlouhý přejezd. Je to dost drahé, smlouváme, nakonec za 600 Rs., ale 
času (i peněz) máme dost a chceme se pokochat. Na takovou dálku systematicky pádlují 2 chlapíci a 
docela jim to odsýpá, pozorujeme život na jezeře a za víc než hodinu jsme na Nehru Parku.  

     

Ve francouzské pekárně pohár. Pak si čteme na verandě hausbótu. Dnes máme místní večeři, vaří paní 
domácího, máme polévku a objednali jsme kuřecí maso, k tomu zeleninové směsi, rýže, placky, dal, 
docela hody. Kašmírský čaj kahwa v salonu, a pak jsme přistoupili na to, že nám místní obchodníci 
nabídnou nějaké své produkty, turistů je tu prý málo. Nejdřív jeden se šperky, hrne to na nás z velkého 
kufříku a vypráví, ukazuje toho plno, ale nám se moc nelíbí. Pak látky a tangky, nic moc, jen jedna pěkná. 
Nic jsme původně nechtěli, ale tahle je opravdu pěkná, tak chvíli smlouváme, a pak ji bereme, trochu nás 
cukal, jak je to cenné. Trvalo to přes hodinu a prý ještě jeden obchodník čeká. Kožené věci, bundy a 
kabelky, super kůže, ale moc přezdobené. Nechceme, vyvětrat na verandu. Hned je tam další, prej má 
dřevěné výrobky a proveze nás po kanálech, free shikara ride, no tak jo. Jedeme tmou na loďce do jeho 
krámku, na vodě je příjemně, vše svítí, stařík pádluje, obchodník vypráví. Obchod má obrovský, plno 
vyřezávaných věcí, nábytek, nádobí, i různé kravinky, dost promakané, nápaditě pohyblivé, ale do našich 
končin až kýč. Prohlídli jsme, nic nechceme, veze nás zpět. 

Ráno už v 5 máme domluvenou vyjížďku (včera z ghatu 14) na plovoucí trhy se zeleninou, jedeme na 
shikaře, je to dálka, přes půl h jízdy. Jsme tam brzy, teprve svítá a prodejci se sjíždí. Navzájem si prodávají 
různou zeleninu, každý umně manévruje s malou loďku, strká se a handrkuje. Nám nabízí nějaké 
buchtičky k snídani a květináři semena rostlin. Moc loděk tam ale není, je to menší než bývalo, loňské 
obrovské povodně prý přírodu v okolí jezera dost zdecimovaly, úroda je malá a to ovlivňuje i trhy, říkalo 
více zdrojů. Turistů ale dost, i na břehu. A je zataženo a špatné světlo. Pokoukali jsme a vracíme se 
dospat a na snídani. Po snídani si půjčujeme loďku domácího a jedeme se sami projet, pádlo s listem ve 



tvaru srdce, jde to s ním dobře, ale když se najede do zarostlých částí, tak je to dost dřina. Na otevřené 
jezero, pak i do užších kanálů a mezi lekníny - žluté, růžové - a všude plno ptáků. Pak ještě do jedné uličky 
s obchůdky. Pěkně jsme se projeli, 2h, je to tady nádherné, klidné, idylické místo!  

Na hausbótu sbalit, bylo to super, a jedeme na Nehru Park. Domlouváme taxi na letiště, ještě v něm 
necháváme batohy a jít koupit pečivo a sladkosti do francouzské pekárny. Pak jedeme, rikši na letiště 
nesmí, jen taxi, provoz hustý a před letištěm ještě houstne, tvoří se dlouhé kolony, probíhají přísné 
kontroly. Jedna je před letištěm v autě, kontrolují letenky a velká zavazadla ven a projet skenerem. Pak 
při vstupu do letištní haly další kontrola letenek a skener všech zavazadel. Vyplnit formulář 
Jammu&Kashmir, check-in a dáváme si sendvič. Na vstupu do čekací haly přísná kontrola příručního 
zavazadla, vše vyndávají a několikrát zkoumají, mě prohlíží fotky ve foťáku. A ještě nás ženou na letištní 
plochu, kde jsou odbavená velká zavazadla, musíme potvrdit naše, označí si je, že jsou schválena. A při 
vstupu do letadla v chobotu další důsledná osobní kontrola včetně příručních zavazadel, znova do nich 
koukaj a celý rozhrabávaj. To jsem nezažil! Odlet 15:45. Společností Jet Airways, kvalitní občerstvení, za 
1,5h jsme v rušném dusném Delhi. 

Standardně airport metrem frčíme do centra, přes New Delhi Railway station se promotat mumrajem a 
tentokrát sháníme bydlení hned na kraji Paharganj, usmlouváváme pokoj za 700 s klimatizací, a ještě se 
musíme připomenout, aby do ní opravdu pustili proud. Okouknout, zda je na nádraží úschovna - není. 
Pak super večeře na střešní terase, tandori kuře s bramborovou plackou a čínské smažené nudle 
chowmein. Je neuvěřitelné, v jakých malých kuchyních umějí všude vytvořit tolik různých výborných jídel. 
Plus pivo do půllitru, vedro strašný. A těch lidí, mraky turistů i místních, rikši, neustále troubící motorky…, 
šok proti klidu na jezeře Dal. Projít trhové uličky kolem a spát. 

 

  



4. VÁRÁNASÍ, ARGA, DELHI 

Váránasí, svaté město na Ganze 

Ráno do jednoho velkého batohu rveme všechno teplé oblečení, boty, stan, karimatky, věci na vaření, že 
ani nejde zavřít. Necháváme ho na hotelu v Delhi a do nížin pokračujeme jen s jedním velkým batohem, 
ale poloprázdným, a jedním malým. Cestování je tak příjemné a do vlaku ideální. V 8 na metro na letiště. 
Máme vytištěnou letenku jen s jedním jménem, oba nás nechtějí vpustit do haly, musíme na extra check-
in venku. Dáváme si snídani, pak rychlý přelet do Váránasí, opět honosná svačina. Tam jsme po poledni, 
letiště daleko od města, bereme prepaid taxi z oficiální kanceláře a jedeme do centra. 

Váránasí je jedno z nejdéle nepřetržitě osídlených míst na světě a Hinduisté ho považují za jedno z 
nejsvatějších míst na zemi. Pro hinduisty znamená koupel v Ganze očištění od všech hříchů a zpopelnění 
na jejích březích jim zajistí spásu duše. Poutních míst je na posvátné řece celá řada, nejvýznamnější a 
nejposvátnější je však Váránasí, protože zde teče na své trase z Himálají do Bangladéše k severu, což 
podle hinduistických výkladů je právě místo vhodné ke kremacím. Město se rozkládá na západním břehu 
Gangy, druhý břeh je neosídlený, protože byl prokletý a nehodí se k obývání. Název město dostalo podle 
říček Varuna a Asi, které se zde do Gangy vlévají.  

     

Vysadit se necháváme nedaleko Dasaswamedh ghatu a vrháme se pěšky vybírat bydlení, do uliček 
Starého města motorová vozidla nemohou. Lepí se na nás plno nahaněčů, odmítáme, jen jedním si 
necháváme poradit cestu k Puja hotelu u řeky, ale je ukrutně drahej. Obcházíme sami, asi 6 hotýlků, jsou 
dražší než jsme očekávali a nikomu se nechce smlouvat. Bereme v Golden Lodge za 1100Rs., a to je ještě 
oficiálně jen jednolůžák s jeden a půl postelí. Ale má klima, což je v těhlech vedrech nezbytné.  

Opláchnout se a do města, všude strašně lidí, uzoučké uličky jsou přeplněné lidmi, kravami (a lejny) i 
motorkami. Je to asi taky tím, že v Ganze je hodně vody, gháty jsou zaplavené a nedá se mezi nimi chodit 
podél řeky. To ubírá pěší orientaci i kouzlu města. A to, že jsou schody ghátů do poloviny zaplavené, vč. 
mol, znamená, že u schodů jsou uvázané lodě, a lidi se koupají na těsném prostoru mezi nimi a schody, 
což nevypadá moc důstojně, a při pohledu z řeky není nic moc vidět. Posedět na nejznámějším 
Dasaswamedh ghatu a nasát atmosféru, v hnědě špinavé vodě se plno lidí obřadně koupe, vedle nás sedí 
svatý muž, který se mazlí a drbe (také svatou) krávu. Gháty jsou schody k řece, v délce několika kilometrů 
jich je cca 80, dva z nich kremační. Na nich se odehrává mnoho různých aktivit - brahmáni konají pudžy, 
lidé ze sebe smývající své hříchy a perou prádlo, prodávají se obětiny a svíčky, mnozí prostě jen sedí a 
sledují dění kolem, a otravové neúnavně nabízejí svezení na loďce, masáž, atp. Pokud není období dešťů 
a nejsou záplavy, dá se po nich projít celý břeh od Assi ghatu přes Manikarnika ghat až po Raj ghat u 
mostů na severu. Po městě chodí skupinky kluků oranžově oděných, něco provolávají, nosí nádobky 
s vodou z Gangy a někteří vahadla přes rameno. 



     

Jdeme do spletitých uliček severně, uličky jsou zamotané, plné pachů a vůní, stinné, rušné. Nedaleko 
hotelu je nejposvátnější chrám z celého Váránasí, Vishwanath, Zlatý chrám, na jehož věžích je kolem 800 
kg zlata. Nehinduistům je ale takřka vše z něj nepřístupné, místní stojí dlouhou frontu, vstup je přísně 
kontrolován ozbrojenými policisty (dochází zde totiž ke konfliktům mezi místními). Šipky k Blue lassi 
shopu jsou všude na stěnách domů, je to malý krámeček, kde dělají nesčetně neskutečně výborných 
hutných lassi do hliněných pohárků, dáváme si granátové jablko s pomerančem a coconut-chocolate, 
super!! A je to blízko spalovacího Manikarnika ghatu, okolo co chvíli nesou na nosítkách nebožtíka. Tam 
vzápětí vedou naše další kroky, už přibývá dříví okolo a jsme u ghátu, ale jak je hodně vody, spalují mrtvé 
jen na jedné platformě nad vodou, je tam 10-12 míst, 8 nyní obsazených, v různé fázi žehu. Hinduisté si 
přejí být spáleni na březích posvátné Gangy, aby jejich popel mohl spočinout právě v ní, ale kremace ve 
Váránasí není levná záležitost. Dřevo je zde velmi vzácná surovina, další výdaje jsou spojené s pudžou za 
zemřelého, speciálním oblečením pro nebožtíka, santalovým dřevem proti zápachu mrtvoly a dalšími 
rituálními předměty, plus doprava rodiny do Váránasí a jejich pobyt zde, málokdo si ji může dovolit. 
Z vyhlídky pro turisty nyní moc vidět není, fotografování spalování je přísně zakázáno. Otravů je tu méně 
než dříve (zdá se mi), občas některej něco blekotá, ale nijak důsledně, dají se úspěšně ignorovat.  

Jdeme ještě trochu na sever, chceme k nějakému dalšímu ghátu, ale jak se nedá podél vody, musíme se 
motat uličkami města a vycházíme jen kousek od Manikarnika. Takhle je to nepřehledné a i dost 
namáhavé, k řece se vždy dost klesá a zpět se stoupá po strmých schodech, je vedro, jen z nás pot teče. 
Vracíme se vyklimatizovat na hotel, air-condition byla dobrá volba. Znovu k Dasaswamedh ghatu, koupou 
se tam vodní buvoli, které občas ženou úzkými uličkami. Jižně v jedné typické místňácké restauraci si 
dáváme večeři za pár šupů - polévka, dosa, nudle a palačinka. Večer u Dasaswamedh ghatu probíhá 
každodenní Ganga pudža, hrajou, modlí se, plno lidí okukuje, ale není to moc akční. Na hotel a spát. 

     

Ráno jsme chtěli na ranní projížďku na loďce po Ganze, ale Petru chytly vážné zažívací potíže, tak si to 
necháváme na zítra. Válíme se, pak na snídani na střešní restauraci, dáváme si do nosu, tedy jen já. Pak 
jdeme na sever, na poštu, je to kus cesty, nejdřív se motáme uličkami Starého města (kde také jezdí a 
troubí motorky), pak po hlavní silnici Mandapur, tam je to také svým způsobem zábavné, neskutečný 
provoz - cyklorikši, motorikši, auta, pěšáci, krávy, strašný troubení. Došli jsme na Rabindranath Tagore 



Rd., tam je hlavní pošta, kupujeme známky a posíláme pohledy. Pak se vracíme starým městem a občas 
zabrousíme k řece a vykoukneme na nějakém ghátu. Na hotel, Peťulka si jde lehnout, já na oběd, 
několikachodové veg. thálí. Odpoledne jdeme do jižnějších uliček, postupně až k dalšímu spalovacímu 
ghátu Harishchandra. Ten byl vždy skrovnější a nyní, jak je hodně vody, je tam jen malé nuzné místo na 
spalování těsně vedle vody pro pár hranic, a plno bordelu okolo. Ještě kousek na jih, pak se vracíme. 
Cestou zpět zase odbočujeme ke ghátům, často dlouhé schody, kde se vždy někdo dole koupe. A občas 
přilehlý chrám, nebo lázně, atp. Na jednom ghátu smlouváme loď, motorovou, je silný proud, na veslici to 
není. Jen pro nás za 400Rs., veze nás podél města na sever, koukáme na gháty a paláce mahárádžů 
z vody, až ke spalovacímu Manikarnika, hranice jsou vysoko nad vodou. Po proudu to jede samo bez 
motoru, zpátky musí pořádně zabrat. Bylo to příjemné zpestření, z řeky vypadá Váránasí skvěle! Jinak 
jsme spaření vedrem, kupujeme čaje, procházíme uličky. Na večeři opět na terasu vysoko nad okolními 
střechami. 

Ercefuryly zabraly, Petře je dobře, tak se svítáním (po 5) jdeme k Dasaswamedh ghatu. Hned nás zvou na 
loď, ale přes den nabízí v pohodě projížďku za 100Rs./os., teď 300-500. Musíme jich několik vycukat, než 
to máme za 150. Jdeme na velkou loď, která už je dost plná turistů a ještě se čeká na další, zabíráme 
dobré místo na přídi, zatím kupujeme květinové talířky, a se zapálenou svíčkou je posíláme pro štěstí po 
vodě. A jede se, nejdříve proti proudu k Harishchandra. Tam nikoho nespalují, zato vedle lodi plave 
pořádná mrtvola, ztuhlá, takřka celé tělo. Pak k Manikarnika se unášet proudem, tam spalování moc 
vidět není. Ale na všech ostatních ghátech se koupe plno lidí, provádí svou ranní očistu, někteří 
namydlení, jiní se obřadně polévají, čistí si zuby, celí pod vodou nebo jen napůl, perou prádlo, suší ho na 
schodech, ženy se koupají v sárí, všechno neuvěřitelně barevné. Jen je často výhled omezený loďmi 
zakotvenými před gháty, např. na Dasaswamedh ghatu, ale pár míst, kde něco vidět je, je. A staré paláce 
nad řekou, Váránasí od vody je opravdu důstojné. Asi hodinová projížďka.  

     

Po vystoupení ještě pozorujeme mytí na Dasaswamedh ghatu. Pak snídaně na terase Dolphin restaurace, 
uvnitř, už po ránu je dosti teplo. Zpět na hotel, nechtějí nás tam zdarma nechat do odpoledne, tak chvíli 
odpočnout, sbalené batohy necháváme na recepci, a jdeme do města. Procházíme úzké uličky okolo, pak 
chytáme cyklorikšáka a necháváme se odvézt k Assi ghatu. Jeden z větších ghátů, na jihu, nějaký šaman 
tam předvádí show s kobrou. Do centra se vracíme pěšmo, procházíme uličky, nakukujeme na gháty. 
Opět Harishchandra. Drobný oběd a ještě jednou nakouknout na Manikarnika ghat, vítr žene kouř přímo 
na vyhlídku. Pochutnat si v Blue lassi shopu, zas super hutné a plné chutě. A na Dasaswamedh ghatu 
sedět asi hodinu na schodech a pozorovat ruch a pozoruhodnou atmosféru. Plno lidí se chodí koupat 
(mýt), celé rodiny, vedle se koupou buvoli a po nich řádí děti, a stále nám nabízí lodě. Je den nezávislosti, 
indické vlajky jsou všude. Už je odpoledne, tak pro batohy na hotel a chytáme cyklorikšáka směr nádraží. 
Je to pořádná dálka a do kopce, dost se s námi dvěma a batohama rve, a to jsme ho srazili na 50Rs., až je 
nám staříka líto. Ale dovezl nás, byť košili celou propotil. Opět rušný provoz, neustálé troubení a krávy i 
bejci uprostřed ulice.  



Lístky na vlak máme koupené z Delhi před 3mi týdny, chce je kupovat s dostatečným předstihem. Na 
dveřích jsou naše jména a určené postele, máme třídu SL (Sleeper class nebo Second sleeper), ta je 
neklimatizovaná jen s větráky pod stropem (okna jsou tedy zamřížovaná), v otevřeném kupé jsou tři a tři 
lůžka nad sebou a podél uličky další dvě. I na kolejišti se motají krávy. Vlak tady začíná, tak vyráží přesně, 
v 17:20. Objednáváme jedno jídlo ve vlaku, jedno jsme koupili na nádraží, hody, a pak se přesouváme na 
naše luxusní upper - vrchní postele, kde si čteme a brzo usínáme.  

 

Agra, pevnost, zahrady a Taj Mahal 

Jízda vcelku v pohodě, spalo se báječně, teplota slušná, a žádné dohady s místníma o postele. Horní lůžka 
jsou nejlepší, můžete si tam lehnout nezávisle, kdy chcete, dají se natáhnout nohy do uličky (lehátka jsou 
krátká, ale upper je tak vysoko, že malí Indové nohy podcházejí) a pocitově jsou i bezpečné (batohy pod 
hlavou a přivázané). Sleeper Class je asi nejpoužívanější a nejoblíbenější třídou na delší vzdálenosti, pro 
místní i cestovatele. Vyšší třídy jsou klimatizované, ale o dost dražší, nižší třídy už moc Indie. Upper Berth 
(UB), horní lůžko v rámci kupé, se neskládá a je v noci i ve dne určeno k ležení, na postel je nutné 
vyšplhat po malých schůdkách, z lůžka není vidět ven, ale v noci tam netáhne. Middle Berth (MB), 
prostřední sklápěcí lůžko, je v průběhu dne složené a slouží jako opěradlo, večer se zavěsí pod horní 
palandu a Lower Berth (LB), spodní lůžko, přes den slouží jako sedadlo pro všechny (3) cestující. Lůžka v 
chodbičce jsou kratší díky umístění mezi pevné stěny, nelze natáhnout nohy, Side Upper (SU), horní lůžko 
v uličce, a Side Lower (SL), spodní lůžko v uličce.   

     

V Agrě (Agra Fort train station) jsme (jen) s cca hodinovým zpožděním, v 7h ráno. Bydlení chceme v Taj 
Ganj, jedeme tam rikšou. Rikšáci nejsou moc agresivní, čímž bývala Agra pověstná, a nechtějí ani moc 
smlouvat. Řidič nám dohazuje ubytování, první dost drahé, druhé v pohodě a s větrákem (za 400), tak 
bereme. Na snídani jdeme na jednu ze střešních teras s parádním výhledem na Taj Mahal. Jídlo dost trvá 
a obsluha nemožná, ale za vyhlídku to stojí. Po snídani jdeme koupit lístky do Taje, už ráno je tam strašná 
fronta místních, ale turisti mají svojí pokladnu (a taky cenu). Pak rikšou popojet k Agra fort. Odmítáme 
nabídky průvodců a jdeme dovnitř, vstup za 250Rs. a lidí mraky. Pevnost je rozlehlá, přístupná je jen část, 
ale i tak dost velké. Mohutné obvodové hradby i většina celého komplexu je z červeného pískovce, místy 
krásně vyřezávaného ornamenty, a uvnitř je několik hlavních staveb z mramoru, opět s nádherně 
tesanými obrazci a vykládaných barevnými nerosty. Procházíme celé, Jehangiri Mahal, Sish Mahal, Khas 
Mahal, z hradeb výhled na řeku Yamunu a Taj Mahal ve smogovém oparu, Diwan-i-Khas, rozlehlý dvůr a 
vedle mešita Nagina Masjid, úžasná otevřená hala Diwan-i-Am… Motí Masjid - „Perlová mešita“ je 
nepřístupná. 

Pak pevnost obcházíme a nakukujeme do mešity Jama Masjid za nádražím, projít její dvůr. Za ní mají být 
trhy Kinari Bazaar, na východ od Kinari Bazaar road je pár úzkých uliček s krámky, zboží pro místní, různé 
látky, korálky, podivné věci, žádné malebné trhy, a zde žádní turisté. Chytáme rikšu a jedeme k zahradám 



Mehtab Bagh, ale bylo opět těžké se s rikšákama domluvit, jakoby sem moc nejezdili, a nechtějí 
smlouvat. V zahradách jsem nebyl, v Agra Fort a Taj Mahalu už ano, a před lety jsme měli na Argu 2 dny, 
tak jsme byli i u opuštěného města Fatephur Sikri.  

     

U zahrad u stánku si dáváme drinky, samosy a placku, pak za vstupné (100Rs. je dost) do zahrad. Jsou 
vcelku pěkné, mughalský park z 16. stol., ale hlavně jsou přímo naproti Taj Mahalu, přes řeku Yamunu, 
výhled na něj parádní. Jakási legenda praví o tom, že proti bílému mramorovému Taj Mahalu hrobky třetí 
manželky měla být ještě postavena stejná mramorová, ale černá, hrobka pro vládce Shah Jahana, a že 
obě měly být propojeny zlatým mostem. Ale není to ale pravda, panovník už bílým Tadž Mahalem 
zruinoval svoji říši a těsně po jeho dokončení byl uvězněn. Procházíme mezi záhony a fontánami, ruinami 
nějakých stavbiček, u řeky se pasou vodní buvoli a honí se děti, berou mi oříšky, Petra zase jim. Není tu 
moc lidí, jen pár místních, kteří, když se někde zastavíme, nás očumují. Nafotit Taj z klidného břehu a 
zpět. Rikšáka jsme poslali pryč, žádný jiný tu není, tak jdeme chvíli pěšky ke křižovatce, kde jednoho 
chytáme. Cestou pak ještě nabíráme 3 místňáky, všichni se mačkaj k řidiči na jeho sedadlo, nebo visej na 
stupadlech. 

Přejeli jsme k Taj Mahalu, opláchnout se na hotelu a před čtvrtou hodinou dovnitř. Fronta místních je 
nekonečná celou přístupovou ulicí, výhoda lístku za 750Rs. pro turisty alespoň je, že máme přednost. 
K hlavní mohutné bráně, a za ní se v zahradách mihotá sametová hrobka, prý nejkrásnější stavba světa. 
Nevím, zda je to tím, že je neděle, ale lidí je tu strašně, doslova plné zahrady. Typická fotka přes bazénky 
od vstupní brány v podstatě nejde vyfotit bez ramen a hlav dalších deseti lidí, a zahrady jsou zcela 
zaplněné, pestře oděné postavy všude! Není takřka místo, kde by se nikdo nemotal, všichni se fotí a často 
se chtějí fotit i s námi. A vedro. Možná i díky tomu mě Taj Mahal už nebere jako napoprvé. Probíjíme se 
k samotné hrobce, Indové čekají šílenou frontu, která se vine okolo celé hrobky na horní platformě, pak 
okolo celého podstavce na terase níže a ještě se motá půlkou zahrad až ke vchodu, to je tak na 2h si 
vystát. My naštěstí máme zase privilegium drahého lístku a čekat nemusíme, ale v hrobce není k hnutí, 
souvislý proud lidí bez možnosti úkroku stranou projede hrobkou dovnitř a ven, náhrobky lze sotva 
zahlédnout, uvnitř přítmí, mačkanice, hluk a veškerý zážitek znehodnocen. Vše usměrňují a popohání 
pískající policajti.  

     



Ale z venku paráda, harmonické proporce a zdobení opravdu kouzelné, tesané a vykládané ornamenty 
květinových vzorů technikou pietra dura poloprůsvitnými barevnými polodrahokamy do bělavého 
mramoru, k tomu 40m vysoké minarety a svěže zelené zahrady protkané sítí vodních kanálků, vše přísně 
symetrické. Vrcholné dílo mughalské architektury! Zbytek dne máme volno a chceme vidět měnící se 
barvy hrobky podle toho, jak bude žloutnout a červenat slunce, tak se procházíme zahradami, 
posedáváme po lavičkách - hlavně na podestě před mešitou, tam je to trochu mimo davy -, koukáme na 
řeku, prostopášné opice, stavby, a nekončící frontu Indů. K večeru se ale slunce a hrobka moc nebarví, 
navíc je zataženo, tak po cca 3 hodinách jedeme pryč. Osvěžit se na pokoji a na večeři jdeme do 
restaurace na veg a nonveg směsi + pivo & palačinku, prostě hody.  

Ráno odchytáváme na ulici rikšu a jedeme na nádraží, tentokrát na Cantonment. Asi 2 km před cílem 
jsme ale píchli jedno ze zadních kol, chlapík nechce přijít o tržbu, tak mi říká, ať si sednu dopředu vedle 
něj, Petra zůstává vzadu na druhé straně než je píchlé kolo a dojíždíme to, ale stejně ho celý rozšlehal. Na 
nádraží kupujeme občerstvení a zdrháme opicím, co by si ho rády daly. Máme lístky na nějaký docela 
courák, šlo by jet i rychlejším, bohužel jsme vybírali podle času odjezdu a ne podle doby jízdy, vlaky do 
Delhi jedou necelé 3h až 4 a půl. My máme odjezd v 7:35, a ještě má asi 40 min zpoždění. Opět třída SC, 
zas máme místa nahoře, jdeme se tam natáhnout a číst. Cesta do Delhi docela utekla, zpoždění stáhl na 
20 min. 

     

 

Delhi, Qutub Minar 

V poledne přijíždíme do Delhi, v noci odlétáme, tak jen nechat batoh na hotelu u prvního, a jdeme na 
dobrý oběd. Pak metrem, cestou s námi konverzuje podivný stařík, a fotí se s Petrou, pěkně natěsno :-) 
Na stanici Qutub Minar, odkud jdeme pěšky k stejnojmennému areálu památek. Je to kus, vedro a vlhko 
pekelný. Nejdřív procházíme přilehlý Mehrauli archeological (leso)park, kde je i několik historických 
staveb v různě rozpadlém stavu, v jedné spí ostraha, Jamali Kamali Tomb. A hlavně žádní turisté, jen se 
tam toulá pár pochybných místních, až to působí trochu podezřele. Ale pěkné a zvláštní atmosféra. A 
strašný kontrast k tomu, co se děje u Qutub Minar, tam se sjíždí autobusy a auta ze všech stran, tepe to 
turistickým ruchem, hlava na hlavě, a vstup je 300Rs.! Jdeme dovnitř, v oploceném areálu je několik 
staveb, nejvýraznější minaret Qutub Minar je věž na památku vítězství muslimů nad Indií, stavba z r. 
1193, 73m vysoký, dole průměr 15m. Ale i plno dalších zajímavých staveb, jako krásně zdobená mešita 
„Moc islámu“ (Quwwat-ul-Islam Masjid, první mešita v Indii), na jejím nádvoří hinduistický sloup asi z 5. 
stol., který je z tak čistého železa, že nereziví, zdobená brána Alai Darwaza, Iltutmish´s Tomb, 
rozestavěná pata (postaveno 27m) ještě většího (2x) minaretu Alai Minar, medresa Ala-ud-din nebo další 
hrobky a paláce. Paráda, bylo to významné místo po staletí. Ale lidí opravdu hodně a je vedro neúnosné, 
že z nás lejí potoky potu nonstop, ani se nemusíme hýbat, triko promočené durch. Fakt jo, fakt vedro.  



Pak jdeme zpět znovu parkem Mehrauli archeological, více ho procházíme, klidné a malebné místo, až se 
člověk mezi ruinami necítí moc bezpečně. Památek je tu opravdu plno, ale žerou nás tam nějací hmyzáci. 
A nakonec za silnicí hrobka na kopečku Balban Khan´s Tomb, pěkná, musí se obejít zezadu nenápadnou 
špinavou uličkou, tam už není vůbec nikdo, jen ospalej vrátnej a výhled na okolní parky, stavby Qutub 
Minar v dálce, jak kdyby to bylo vprostřed pralesa. K metru popojíždíme rikšou a vracíme se do centra.  

U Connaught Place mají být liquer shopy, to jsou jediná místa s licencí, kde se dá koupit alkohol, chceme 
jako suvenýry piva (na Main Bazaaru alkohol neprodávají). Chvíli to trvá nějaký najít, tam pak ale mají 
výběr široký, nakládáme plný cinkající batoh. Do McDonaldu na McEgg. A poslední projížďka rikšou, na 
Main Bazaar. Procházka napříč, u stanice Ashram Marg jsou trhy se zeleninou a občas nějaký kořenář. 
Vybíráme jednoho kluka, kde kupujeme kari, něco balené, a pak chceme namixovat směsi koření na míru, 
např. na maso masala pálivá, a on nabere v různých poměrech několik koření a čerstvě namele. Pak kari 
na ryby a sladkou směs na ranní kaši, vždy stejný postup a výborné směsi, voňavé, perfektní poměr, 
čerstvě namleté.  

Večeře paráda žranice, tandoori kuře, curry kuře, rýže, naan, hranolky, džus. Narvaný jako pumy jdeme 
pro velký batohy a na letiště. Chceme se převléct, zbavit se velkých zavazadel a zdřímnout si v hale, ale 
vstupy jsou přísně kontrolované a dovnitř vpouští nejdříve 6h před letem. Musíme do čekací haly, kde je 
málo místa. 6h před odletem, což je po 10. hodině, nás vpouští do odbavovací haly, ale náš let zatím 
neodbavují, takže se velkých batohů stále nemůžeme zbavit, a ze zdřímnutí moc není. Až 4h před 
odletem check-in, posouváme se dále, už na pohodlnější sedačky, spíme. Ve čtvrt na pět ráno 18.8.2015 
odlétáme přes Dubaj do Prahy. Přilétáme večer, po tropickém létě je 15st. a prší. Úsměv nám rozjasňuje 
super česnečka, smažák s hranolkama a kachna se zelím a knedlíkem k večeři. Dobrou noc. 

 


