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Severní Etiopie 

Zatímco Súdán je zemí, kam si většina lidí umístit svou dovolenou nedokáže představit, Etiopie je přece jen 

považována za možnější a atraktivnější cíl. Málokdo o ní sice ví více, než jen několik kusých informací, název hlavního 

města a to, že je to země převážně křesťanská a že má výborné vytrvalostní běžce. Lidé z mojí generace si možná 

vzpomenou na jméno bývalého dlouholetého diktátora Mengistu Haile Mariama, „přítele našeho lidu“. A to je asi tak 

vše. 

   Zato cestovatelé, kteří netráví svou dovolenou na plážích blízkých či více vzdálených moří, ti vědí, že Etiopie je 

úžasná země, která má co nabídnout snad každému. Staré památky, vysoké hory, dosud divoké a nespoutané 

přírodní kmeny. Jen o moře přišla, kdy se po dlouhých válkách a odtržení Eritrey stala vnitrozemský státem. 

   Do Etiopie je to z Chartúmu, co by kamenem dohodil. Je možné se mezi oběma zeměmi přesunout i po zemi, 

hraniční přechod poblíž Gedarefu jako jeden z mála opravdu spolehlivě funguje. My ale nemáme víza a ta na 

pozemní hranici nevydávají, let do Addis Abeby je pro nás tedy jedinou možností.   

   Nastupujeme tedy do malého Boeingu 737 etiopských aerolinií, hladce se odlepujeme od země a rychle nabíráme 

výšku. I když let trvá jen asi hodinu a půl, dostáváme dokonce občerstvení. Zatímco let z Vídně do Chartúmu pro nás 

znamenal na dlouhou dobu pivko poslední, tento krátký přelet z  Chartúmu do hlavního etiopského města je pro nás 

vysvobozením z abstinence. Myslím si, že jim naše skupinka vybrala veškeré zásoby…  

   A jsme v Etiopii, a dokonce o celou hodinu dříve, než jsme měli být. Snad poprvé, co létám, a to zejména 

v posledních letech létám poměrně hodně, jsme odletěli s více než půlhodinovým předstihem a tento náskok jsme 

dokázali ještě zvýšit. Místo o půl sedmé tedy přistáváme těsně po půl šesté. 

   Letištní autobus nás veze do haly, kde si máme vyřídit naše víza. Bylo to rychlé a bezbolestné a vůbec to 

nekorespondovalo s tím, kolik strachu a zbytečných obav mi to předem způsobilo. O tom, že bychom snad měli mít 

s vízy problém, nemohlo být ani řeči. Zaplatili jsme dvacet dolarů, pán pečlivě pomalu, ale stejně téměř nečitelně 

vypsal nálepky a za půl hodiny bylo hotovo. Batohy nám stejně ještě nedorazily, ale nečekáme dlouho, po malé 

chvilce již jsou tady. 

   V příletové hale na nás čeká nová část výpravy. Okamžitě poznávám zdálky Aleše, 

Honzu, Marcelku a Ivana, s ostatními se musím seznámit. A taky si musím na 

znamení úlevy, že všechno klape, dát první etiopské pivo! 

   Čekají na nás nejenom naši přátelé, ale také náš průvodce Jonas. Bude s námi po 

celou dobu a zřejmě i v jižní Etiopii. Je to sympatický, menší chlapík a mluví krásně anglicky, krásně vzhledem k mým 

schopnostem rozumět, pochopit a přeložit ostatním. Rázem ze mě padá všechna tíha minulých měsíců, teď už to 

dopadne tak, jak si to sami uděláme. Víza máme, batohy nám všem doletěly, auta máme připravená.  Jediná chyba 

byla, že jsme nevyměnili peníze v prostoru před celní kontrolou, protože v příletové hale již žádná směnárna není. Co 

se dá dělat. Zatím mi pomáhá Jonáš a půjčuje mi 5000 etiopských birů a já je rozděluji mezi lidi, aby měli co do 

začátku. V Etiopii je dnes neděle a banky nefungují, navíc včera měli hlavní vánoční svátek. 

   Asi po čtvrthodině rozkoukávání, dojídání a dopíjení se chopíme batohů a činíme krátký přesun k našim autům. Pět 

Toyot Land Cruiser již na nás čeká. Skupinky se rychle vytvoří a tak můžeme vyrazit. Náš řidič se jmenuje Mitaku a ze 

všech čtyř dalších řidičů si zatím pamatuji jen jednoho s biblickým jménem Isaak. 

   Dnes to bude jen o dlouhém, více než šestisetkilometrovém přesunu. Musíme se dostat až do Semery, jednoho ze 

dvou vstupních míst do Danakilsské prolákliny. A to je pořádná štreka. Samozřejmě, bez zastávek to nejde. Hned na 
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první znovu ochutnávám etiopské luxusní pivo a tentokrát již za běžnou lidovou cenu zhruba deseti korun. Jen mě 

zlobí, že lahvička je zálohovatelná, budu si muset opatřit nějakou putovní na výměnu. 

   Jedna z prvních zastávek nám dává možnost pohledu na jeden z útvarů Velké příkopové 

propadliny, která se táhne přes polovinu Afriky od severu k jihu tisíce kilometrů daleko. 

Naše místo bylo zvláštní „uhlovité“ pole protkané roztroušenými nevelkými keříky a byla 

to první pěkná etiopská vyhlídka. Další zastávky jsou klasické občerstvovací, tankovací, 

jen jedna se z nich vymyká. Setkáváme se stádem opic, které nám zkříží cestu. Je to 

poprvé a tedy vděčné a příjemné. Zdejší paviáni jsou na lidi zvyklí, řidiči projíždějících 

kamionů často zastavují a hází jim zbytky jídla. 

   Hned první obědová pauza ukazuje, že s jídlem to v Etiopii nebude vůbec jednoduché. Och, kde jsou súdánské časy 

a jejich dobré chlebové placky! Etiopská placka, indžara, je sice obrovská, ale taky obrovsky nechutná, alespoň na 

první ochutnání. Třeba si později zvyknu. Jak bude chutnat třeba s mými paštikami, to si zatím neumím představit. 

   V Semeře jsme chvíli před šestou a tak máme trochu času. Na koukání tu toho moc není, město vyrostlo na zelené 

louce jako jakési administrativní centrum Afarů, kočovného národa, jehož údělem je 

obývat pro život nehostinné oblasti Danákilské prolákliny. Pro opravdové cestovatele 

je ale proláklina velký cíl a výzva. Proto zde začínáme a musíme vyřídit nutná 

povolení. To za nás udělá Jonáš zítra ráno. 

   Jsme už v oblasti převážně muslimské a tak najít místo, kde nám prodají pivko, není 

úplně snadné. Já s Alešem ale nalézáme místní zábavní podnik a před večeří chvíli ochutnáváme místní Super Lager 

San George, tedy svatý Jiřík.  Večeři jsme si objednali předem a tak chvíli po půl osmé mám na stole svůj etiopský 

guláš. A vůbec to bylo špatné – za stejnou cenu jako bezbarevné sýrové špagety… Pěkný závěr prvního dne v Etiopii. 

Nevím, jak dlouho se ještě u stolu vede zábava, protože odcházím spát jako první. Přece jen, předchozí noc a dřívější 

nahromaděná únava si to žádá. Ještě rychlá sprcha a usínám téměř okamžitě. 

 

V kraji solných jezer 

   Zatímco večer jsem si bláhově myslel, že v mém pokojíku žádní komáři nejsou, ráno se stává mojí první činností a 

zábavou jejich pobíjení.  Likviduji těchto krvelačných bestií nejméně osm a další mi proklouzávají mezi prsty. 

   Brzy máme po snídani, ale protože náš průvodce Jonas musí vyřídit některá povolení, odjíždíme až kolem půl 

desáté. V Etiopii se nespěchá. Jonáš přichází a říká, že povolení máme, ale že musíme vzít ještě místního průvodce. 

Na toho ale nemáme v autech místo a tak se to provede tady zřejmě obvyklým způsobem  - člověk se zaplatí a 

zůstane doma.  

   Kdybychom tuto cestu konali přede dvěma roky, jeli bychom už dnešní den po terénních cestách. Nyní ale uhání po 

zbrusu nové, a tedy krásně rovné asfaltce, bez jediného výmolu. Jak bude asi vypadat po deseti letech?  

   Obědová pauza trvá asi hodinu a půl, a my staří „súdánci“ můžeme jen vzpomínat na rychlou obsluhu u severních 

sousedů. A to si všichni dáváme to podle nás nejjednodušší jídlo, což je fazolová kaše. První z nás se dočkají asi po 

hodině, ostatní ještě za další čtvrthodinku. Kromě nám již dobře známých nechutně 

kyselých placek indžara dostáváme i podstatně chutnější placky normálního chlebového 

typu, Říkají jim tady dabo, takže jsem docela spokojen. I když o dobrém jídle mám jinou 

představu, kvůli jídlu tu ale nejsme. 

   Kolem čtvrté hodiny se před námi otvírá první výhled na 

jezero Afrera. Nádherné velké jezero modré vody a všude 

kolem něho bazénky plné prázdné i poloprázdné a různých barev. Jezero je totiž slané a 
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sůl je po celá staletí hlavním zdrojem obživy zdejších lidí. Tady musíme samozřejmě zastavit a vychutnat si ty první 

neskutečné scenérie.  

   Vesnice či městečko Afrera je také místech našeho dnešního pobytu. Hned první 

zjištění je velmi pozitivní – mají tu kolu a pronás milovníky pěnivého moku dokonce i 

pivo! Sice za patnáct, ale to je pro nás za pusu. Dnes se špatně mít nebudeme. Také 

ubytování je na úrovni. Každý má svůj vlastní, jednolůžkový pokoj. Sice žádný z nich 

nemá dveře, ale to nevadí. Kdo chce, může si postel nechat vynést ven a spát na 

zdravém vzduchu. Někteří toho ihned využívají. 

   Podél solných políček je to zhruba kilometr k jezeru. Takže na nic nečekáme a jedeme. Voda je tak lákavá, že 

někteří z nás neodolají a přestože plavek nemaje, vrhají se do slané vody. Ta je nadnáší silou soli a tak je to jistě velmi 

příjemné. Těsně u jezera navíc vyvěrají minerální teplé prameny, takže existuje i varianta koupele neslané, nebo 

alespoň podstatně méně slané. 

   Já se těchto vodních radovánek pro tentokrát vzdávám a obcházím si raději kousek 

břehu jezera. Scenérie jsou zde jako z pohádky – na břehu roste několik desítek stromů 

s bizardně pokřivenými větvemi a ty tvoří kontrast k vodní hladině tak malebný, že si 

člověk nemůže vybrat, kam se podívá nejdříve a kam namíří svůj aparát. 

   Zůstáváme zde do západu slunce a pak už patří večer společnému posezení v místní 

hospůdce. Pivo je většinou rozumně studené a je dobré a mají ho zde velké zásoby, 

takže zábava je skvělá. Dobře se na nás připravili, lidičky z Afrery. Zhruba polovina lidí si 

dává špagety a jsou také spokojeni. My, kteří máme náš národní nápoj za tekutý chléb, a 

navíc těstoviny nejsou pro nás tou pravou lahůdkou, tentokrát zahuštěnou večeři 

vynecháváme.  

   Nic netrvá věčně a tak postupně se místa u stolů uvolňují a nastává doba odpočinku. Mezi posledními odcházím i já 

s Mírou. Dobře jsme dnešní večer spolupracovali! Ale bylo to pití nejen s Mírou, ale i s mírou, takže se není třeba 

obávat žádných následků. 

 

   Ráno je probuzení opravdu příjemné. Než odsud odjedeme, činíme ještě 

krátkou naučnou procházku mezi solnými jezírky. Dozvídáme se, že voda se z nich 

po jejich naplnění odpaří za patnáct dní, pak se sůl dá na hromady a teprve po dalších 

patnácti dnech se pytluje do padesátikilových vaků. Každý den odjíždí od jezera 

30 až 40 nákladních aut plně naložených solí. 

   Dnes už nás nečeká žádná ladná cesta po rovném povrchu. Hned od začátku zamíříme do terénu, a i když cesty jsou 

zde většinou zřetelné, občas jedeme jen podle ruční navigace našich nových pomocníků.  Ode dneška s námi jedou 

totiž tři další lidé, z toho dva samopalníci. Nemáme se tedy čeho bát, když budeme tak dobře hlídaní.  Alespoň si to 

v tuto chvíli myslíme. 

   Tento doprovod je povinný a stejně tak povinný je souhlas a povolení od místního náčelníka Afarů. A tak máme 

ještě jednu přestávku, a zatímco si ostatní dávají kolu, odjíždím s Jonášem do chýše tohoto místního šéfa. Zúčastňuji 

se procesu dohadování, i když z něho nerozumím ani slovo. Výsledek je ale jasný, Jonáš platí 2500 etiopských babek a 

vše je domluveno. Docela se hrozím, až v Mekele přijde účtování za celou Danakilskou proláklinu – těch podpatků, 

povolení, potřebných a přitom nepotřebných místních průvodců, pistolníci, velbloudáři,… No, to bude asi pro nás pro 

všechny velké překvapení, nejenom pro mě, neboť žádný z těchto poplatků, kromě plateb za tábořiště, není zahrnutý 

v ceně zájezdu. 
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    Za odměnu se alespoň mohu nechat s náčelníkem vyfotit. Protože nás ale fotí lidé, kteří to neumí, tak vzápětí 

všechny fotky mažu a nechávám jen jednu jakž takž slušnou. Spíše jen tak na památku pro mě samotného, ani tato za 

mnoho nestojí a na velké ukazování to není. 

   Vracíme se zpět a zdá se, že nás čeká ještě další odpočinek, tedy pro nás spíše otravné nicnedělání. To tady asi 

bude často a my na to nejsme příliš zvyklí. Chlapci to ale mají dobře spočítané. Vyjedou tak, abychom se kolem čtvrté 

dostali na místo, odkud již musíme k sopce Erta Ale, jednomu z našich hlavních cílů, pokračovat pěšky. Dáváme si 

hodinku na celkové sbalení a v pět hodin vyrážíme. Nemusíme nést všechno, vodu za nás ponesou povinní velbloudi. 

Tentokrát ale na tuto povinnost neskuhráme, neboť kdybychom si měli všechnu vodu do těchto vražedných 

podmínek nést sami, tak by to byl asi velký problém. 

   Ještě hodinku a půl jdeme za světla. Teplota ani nyní neklesá ke třiceti stupňům, je stále horko převeliké. Nejdříve 

jdeme hlubokým sopečným pískem a je to nejhorší úsek cesty, co se chůze týče. Mě navíc není nějak dobře, hned na 

začátku musím tento den již potřetí na velkou a tak ihned zpočátku zůstávám s velkou ztrátou poslední. Navíc mám 

jednoznačně nejtěžší batoh. V rámci tréninku i pohodlí jsem si naložil i stan a spacák a spoustu dalších, možná 

nepotřebných věcí.  

   Asi po hodině na mě ostatní čekají, během jednoho z mála odpočinků. Všichni jdou docela rychle a to mě 

překvapuje. Také na dalších úsecích se pohybuji mezi posledními, ale to už nikoli absolutně, vzadu to jistí Míra, pro 

kterého tento pochod v pětatřiceti stupních rovněž není žádnou lahůdkou. 

   Celá přibližně polovina cesty se již odehrává v naprosté tmě. Měsíc ještě nevyšel a tak se musíme spolehnout na 

naše baterky. Nejdříve to ale chvíli zkouším bez ní, jasně vyšlapaný chodník má i ve tmě světlejší barvu a je celkem 

dobře vidět. Po několika špatných došlápnutích ale vidím, že to nebude to pravé ořechové a na nejbližší 

občerstvovací stanici vytahuji čelovku i já. 

   Po více než třech a půl hodinách docela svižné chůze jsme na místě. Kupodivu je zde spousta kamenných chatrčí, 

což bude velmi cenné hlavně příští den, až budeme hledat útočiště před nelítostným sluníčkem. 

   Na nic nečekáme a vycházíme na noční pozorování Erty Ale. A je to opravdu naprostá bomba! Co nelze napsat, to 

mohou ukázat naše fotografie, pokud vůbec dokáže sebelepší fotografie takový zážitek 

sdělit. I v klidu je to impozantní divadlo, ale dvakrát nám 

Erta předvedla takový špektákl, že slova na to nestačí. Jen 

je třeba dávat si pozor a nedostat se příliš blízko ke hraně, 

nemuselo by to dobře dopadnout. Zřetelné vidíme, jak je 

okraj na druhé straně podemletý a stejné je to jistě i tady, 

kde stojíme, my. Obrovský zážitek je ještě podepřen dobrou whisky, kterou nechává 

Petr, dnes slavící narozeniny, kolovat tak dlouho, dokud není prázdná. Láhev 

nakonec nesvěřuje sopce, jak původně zamýšlel, ale bere ji sebou zpět. 

   Plni dojmů se vracíme a já jsem jeden z mála, který si staví stan. Mám docela velký 

hlad, i to byl jeden z důvodů, proč se mi nahoru nešlo příliš dobře, a tak ihned vařím litr 

polévky. Vybírám tu, která má nejvíc gramů, a to je poctivá s játrovými knedlíčky. 

Stačí mi na to dvě lihové kostky a je to pro mě veliká dobrota. Nezůstane ani kapka… 

 

   Ráno mě snad ve čtyři budí skupina Francouzů, kteří sem stejně jako Rusové přišli jen na jednu noc. My jdeme na 

procházku až před osmou a tak vařím další polévku. Tentokrát si více než polovinu nechávám na později. 

   Asi dvouhodinová procházka v oblasti sopky také překonala moje očekávání. Místní průvodce se samopalem nás 

pomalu provádí a my s ním obcházíme nejenom včerejší bublající malý kráter, ale celou oblast velkého kráteru a 

s mnoha zajímavými vyhlídkami. Fotografie napoví více. 
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   Čeká nás dlouhá pauza, dlouhé nicnedělání. Asi nejdelší na celém zájezdu a asi nejdelší ze všech akcí, které jsem 

kdy pořádal. Ale tady to musí být. Chceme-li ještě jednou zažít to úžasné večerní divadlo, tak musíme počkat. Nechci 

to udělat jako naši míjející se spolucestující Rusové či Francouzi, kteří odešli hned ráno, aniž by cokoli z okolí Erta Ale 

viděli za světla. 

   Je to proklatě dlouhé. Někteří spí a vůbec o nich dlouhé hodiny nevím, jiní si nacházejí místo ve stinné chatrči a 

povídají si. Chvíli si tak také krátím čas ve společnosti Míry, Ivana, Aleše, Marcelky a Honzy, ale dlouho to nevydržím. 

Vydávám se na vycházky po okolí a vzhledem k tomu, že mi právě dnes moje střívka zrovna dobře nefungují, spojuji 

tak nikoli příjemné s užitečným, ale zajímavé s nutným. Nejsou to dlouhé pochůzky, vždy jen tak kolem půl hodiny, 

ale v tom obrovském žáru to ani déle nejde. Z perspektivy vidím celé naše ležení a také již dobře známý kráter, ke 

kterému ale nyní nehodlám zamířit. Vždyť večer to zase přijde! 

   Konečně je pět hodin. Jonáš rozdává poslední příděly vody, vypili jsme toho za celý den spoustu. Ale bylo to 

spočítáno dobře, vystačíme. Podvečerní procházka nás vede opačným směrem, než ranní, nekopírujeme ale trasu 

přesně a po chvíli se nacházíme na dlouhé hraně vnějšího kráteru, kudy jsme ráno nešli. Jiné světlo, jiné stíny, jinak 

zajímavá krajina. Scházíme dolů do lávového pole a míříme k tomu jedinému cíli – k červenému vařícímu kotli, 

k tomu pekelně krásnému kráteru Erty Ale. Docházíme ještě za světla a zažíváme celý proces postupného stmívání. 

Přivítání není příjemné – sopka právě vyplivuje oblaka sirného dýmu a to je pro naše plíce těžká zkouška. Rychle se 

tedy snažíme dostat do míst, kde nás vítr osvobodí od smrdutých plynů. 

   Dlouho, předlouho čekáme. Snad se sopka vyřádila těsně před naším příchodem a teď si nás vychutnává. Ale to, co 

pro nás připraví těsně před naším odchodem, to je nepopsatelná krása. Opět se musím opakovat, ale zhruba 

dvouminutové představení nám všem bere dech.  Teď již můžeme odejít, víc toho zažít nemůžeme. 

   Vracíme se k našemu nocležišti a po chvíli příprav se vydáváme na zpáteční cestu dolů. Tentokrát půjdeme potmě 

celou cestu, ale je to nejlepší možnost, jakou jsme mohli zvolit. Vedro již není tak vražedné a navíc nahoru dnes míří 

tolik lidí, že jsme rádi, že my už tam tuto noc nebudeme.  

   Jestliže jsme nahoru šli tři a půl hodiny, měli bychom opačným směrem jít o dosti kratší dobu. Jenže to nějak 

nefunguje. Přestože jdeme svižně a odpočinky jsou víceméně symbolické, trvá nám přes tři hodiny, než se 

dostaneme ke shluku chatrčí, kde jsou i naše džípy. Každý si nacházíme nějaké to místečko a zaléháme. Bylo to 

krásné, krásné, krásné… A zítra pojedeme dále. 

 

   Dnes nás čeká hlavně cesta. Cesta pouští, která ale vůbec není nudná. Projíždíme 

vyschlými koryty řek, hlubokými písky, kolem krásných dun. Snad aby nás trochu 

poškádlili, zapadnou jednou naše auta do hlubokého písku. 

Není problém, vytlačíme a jedeme dál. Občas vidíme 

velbloudy, několikrát míjíme stany či chýše zde 

přežívajících Afarů. Musí to být velmi drsný život tady, ale 

nemám právo to hodnotit. Je otázka, kolik z nich by takový život chtělo vyměnit za 

nějaký jiný. 

   Kolem jedné, zhruba po pěti hodinách cesty, přijíždíme do osady Hamed Ela. Je to opět shluk chatrčí a dřevěno-

hliněných domků, ale je zde vše základní a nutné k žití. Dokonce i postele máme, nejdříve jen někteří a poté všichni. 
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   Ve vesnici je silná vojenská posádka, a proto je tu i bar. Místní Afarové jsou většinou 

muslimové a proto by tu pravděpodobně pivo bylo nesehnatelné, ale vojáci musí mít 

své a my tedy také. Zásoby jsou nevyčerpatelné, ale teplé. Co se dá dělat, takový je 

život. 

   Nikdo jsme netušili, jaký zážitek ještě dnes zažijeme. Jonáš mi dal jakousi naději, že 

by mohla přes Hamed Elu procházet karavana. Ale nebylo to jisté, řekl jsem to sice všem, 

ale velké iluze o pravdivosti této informace jsem si nedělal. Ale ono to přišlo! A jaké – 

senzační, byla to největší karavana, jakou jsme kdokoliv z nás v životě viděli. Snad kolem 

sedmi stovek velbloudů naložených kvádry soli, a před každou skupinou velbloudů deset 

až patnáct oslíků obtěžkaných tímtéž. To divadlo trvá snad hodinu, snad ještě déle. 

Neuvěřitelný zážitek, stále stejné defilé, které nás ale nemůže omrzet. 

   V noci toho moc nenaspím. Fouká docela silný vítr a já jsem si nevzal nic na spaní. Po 

návratu od karavany totiž nenacházím Mitaka a všechny věci mi zůstávají zamčené 

v autě.  Usnout se mi sice podaří, ale probouzím se kolem půlnoci a pak už to stojí za 

houby.  Zbytek noci trávím z poloviny poleháváním, z druhé poloviny zahřívacími 

procházkami v okolí vesnice. Ještěže tu nemají žádné psy, těm by se moje procházení 

asi nelíbilo. 

 

   Dallol – to jméno snad nikdo ani neslyšel a já jsem do této doby skoro nebyl 

výjimkou. Samozřejmě, věděl jsem o něm, zařadil jsem ho do programu, protože byl na 

naší cestě, ale že to bude tak neskutečné místo, to jsem netušil a ani jsem o tom 

nesnil. Vyrážíme brzy, hned poté, co si většina z nás dá svá snídaňová vajíčka. Cesta 

není dlouhá, snad po dvaceti minutách zastavujeme pod mírným kopcem a dál již 

musíme pěšky. Tentokrát máme s sebou nejméně čtyři vojáky a dalšího místního 

průvodce. Kolik těchto lidí ještě budeme muset platit? 

   Již od začátku stoupání můžeme obdivovat zajímavé vyerodované solné útvary, různé 

hříbkoidní tvary a podobně. Ale to, co přijde potom, to opět slova nepopíší.  Na předělu 

kopce jsem první a vidím žlutou záři přede mnou. Co to proboha je, co to ta příroda tady 

vykouzlila? Všechny odstíny žluté, jedním směrem do zelena, druhým směrem do 

červena, vytvářejí fantastické situace. Jak pojmenovat nepojmenovatelné? Mohli bychom 

tu být třeba dvě i tři hodiny a nikomu by se to neomrzelo.  Ale odcházíme, naplněni, 

přeplněni… 

   Vracíme se k autům a jen malinko popojíždíme. Skalní město, do kterého se vnoříme, 

nemůže sice přebít předchozí zážitek, ale je krásné. Kdykoliv jindy a kdekoliv jindy by to 

byl hlavní zážitek dne, tady je to sice prožitek mocný, ale jen druhý v pořadí. Některé 

komínky jsou jako z pohádky. 

   A jedeme po solné pláni. Ještě jednou zastavujeme u dalších barevných jezírek, kde to také bublá a syčí, pak se ale 

již před námi objevuje pracovní tábor, kde muži vytvářejí 

solné tabule a nakládají je na velbloudy. Asi jich tu dnes není 

tolik, co obvykle, je pátek a to většina muslimů nepracuje, 

ale nám to bohatě stačí. Jednoduchým dlabátkem vyrábí 

jeden solný kvádr za druhým. Jejich velikost je zhruba dvacet 

krát třicet centimetrů a tloušťka asi pět. Na jednoho 
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velblouda jich nakládají dvacet osm, a protože každý váží tak tři, čtyři kila, je velbloud obtěžkán skoro metrákem. 

Samozřejmě, malí oslíci toho nesou podstatně méně. Třetí zážitek za pouhý půlden, neuvěřitelné. 

   Vracíme se do Hamed Ela, vyplácíme pistolníky a po nutné polední pauze pokračujeme 

dále. Naším cílem je Berahile, podle našich předpokladů asi dvě hodinky vzdálené od 

Hamed Ela. A my k němu stoupáme a teplota se stává snesitelnější. Naši šoféři jsou 

šikovní a tak jsme opravdu přibližně za dvě hodiny u cíle. Ubytování máme na podlaze 

místní školy, ale to nám vůbec nevadí. Nápoje v místním baru jsou ledově chladné a kdo 

chce, dostane i najíst.  Dnes si spacáček vytáhnu a spí se mi krásně… 

 

   Sobotní program je jednoduchý. Dojet do Mekele a dát si v civilizaci vše, co civilizace umožňuje – sprchu, dobré 

jídlo a pití a jiné drobné radosti. Danákilská proláklina je za námi a my jsme jejími krásami naprosto uspokojeni. Teď 

nás čeká něco úplně jiného. 

   I dnes jedeme daleko rychleji, než předpovídá moudrá kniha, a tak nám cesta místo čtyř hodin trvá jen nepatrně 

déle než hodiny tři. A pak už se pod námi objevuje město veliké. Od rána jsme jeli převážně do kopce a tak je konec 

s vražednými teplotami minulých dní. Mekele je v nadmořské výšce 2200 metrů a je zde krásné, příjemné teplo. 

   Ubytováváme se v hotelu velmi luxusním, určitě jednom z nejlepších ve městě. Moje 

první starostí je ale konečně si vyměnit peníze a srovnat s Jonášem všechny účty. V tuto 

chvíli od něho mám půjčeno deset tisíc birů a také mu musím zaplatit všechny ty 

pistolníky, průvodce, velbloudáře a všechny ty ostatní, někdy potřebné, jindy pro nás 

zbytečné náklady, ze kterých se ale nebylo možno vykroutit. 

   Je sobota po poledni a místní banky mají kupodivu otevřeno. Sláva, záchrana se blíží. 

Musím vyměnit hodně, dva tisíce dolarů pro začátek už mám připraveno. Operace je to zdlouhavá, ale s menšími 

problémy postupuje dopředu. Dvě padesátidolarovky se jim nelíbí a chtějí mi je počítat jako pouhé pětky. No, to 

bych se daleko nedostal s takovými počty a tak jim dávám raději zbrusu novou stovku. 

   Vracíme se na kotel, kde na mě čekají ostatní. Některým měním trochu peněz a pak účtuji s Jonášem. A hned mám 

téměř prázdno v kapse. Vrátím dlužných deset tisíc a pak zírám na papír, kde má Jonáš sepsané všechny výdaje. A je 

to pěkná pálka. Samozřejmě, kromě poplatků za tábořiště jsou to věci, které jsem neměl v ceně zájezdu, a tak se mi 

na to kamarádi večer složí, ale přece jen je zajímavé, jakým způsobem dokážou chudí Afarové z nás, pro ně nesmírně 

bohatých cizinců, vysát co nejvíce peněz. Ale koneckonců, s tím se počítalo a můj odhad byl docela přesný. 

   Celé odpoledne je tedy volné, moje první volné odpoledne skoro po dvaceti dnech. 

Dnes asi nikomu nevadí nedostatek organizovaného programu, po týdnu ve vražedné 

poušti se chce každý dát do pořádku. Samotné město příliš 

atrakcemi neoplývá. Nejdu ani do místního muzea, ani na 

trh, ale okamžitě hledám, nacházím a usedám do internetové 

kavárny. Spojení je celkem slušné a tam prohlížím poštu a 

odepisuji. Žádné vyloženě špatné zprávy, to je dobře. Stejně 

mi trvá skoro dvě hodiny, než všechno nejdůležitější vyřídím. 

   A teď konečně někam na dobré jídlo, vždyť poslední dva dny jsem už nemohl a 

nechtěl ani tu místní fazolovou kaši. Takže zacházím do prvního podniku, který mi 

nabídne něco jiného, samozřejmě maso. Donesou mi ho docela slušný talířek, 

k tomu chutný chlebík dabo a to je vše. Lžíce nemaje, poslouží mi ruce, stejně jako 

tomu v Súdánu bylo mnohokrát. Jsem spokojený, bylo to dobré a jako předkrm 

před večeří na roztažení žaludku dostatečné. Samozřejmě, svatý Jiřík k tomu nechyběl. 
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   Vracím se do hotelu a přichází další zlatý hřeb dne. Co hřeb, přímo zlatá skoba, taková je sprcha po týdnu 

v divočině. Voda, a to dokonce i teplá, teče bohatým proudem a tak si ji vychutnávám. Zušlechtěný se vracím do 

hotelové restaurace a zde se postupně scházíme všichni. Biftek a la Bismarck je dobrým završením dne, ale ať si dal 

kdokoli cokoli, nikdo nebyl zklamán. 

 

Trocha faktů z historie Etiopie 

   Nyní, když jsme zpět v civilizaci a čeká nás několik dní čirého poznávání, je asi na místě malý pohled do etiopské 

historie. Pokusím se to napsat opět tak stručně, jak je to jen možné a zmíním se hlavně o událostech, které mají co 

do činění s místy, která chceme navštívit. 

   To, že s velkou pravděpodobností bylo území současné Etiopie kolébkou lidstva, je dnes již převážně uznávaná 

teorie. Velká příkopová proláklina již vydala mnoho archeologických nálezů a nebyla to jen proslulá a nejznámější 

Lucy. Ale tuto dávnou historii nechávám samotným archeologům a těm, kteří si o tom jistě něco najdou a přečtou 

sami. 

   Nás zajímá až historie o hodně pozdější a ta začíná v okolí dnešního Axumu. Ze všech bájných vládců tohoto 

prvního království v největší proslulosti zůstává královna Makeda, vládnoucí v 11. a 10. století před Kristem. Její 

bohatství bylo pověstné a území, kterému vládla obrovské – zabíralo nejenom současnou Etiopii, ale i dnešní Jemen. 

A centrum této říše bylo jen několik kilometrů od Axumu a nazývalo se Sába. Ano, tato panovnice je legendární 

královna ze Sáby a její cesta do Jeruzaléma za králem Šalomounem, ať je již pravdivá nebo ne, se stala součástí 

etiopského dějepisu. I já se k této historce či legendě ještě vrátím. 

   Ať je to jak chce, Aksumská říše položila základy dnešní Etiopie. Nikoli ta prastará legendární, ale ta, která 

prosperovala někdy mezi 1. a 7. stoletím našeho letopočtu. Její nejmocnější panovník byl Ezana, vládnoucí někdy ve 

4. století společně se svým bratrem Saizanou. Ten učinil z křesťanství oficiální náboženství říše. Od této doby tak 

nahradil kříž dřívější symboly slunce a měsíce na všech etiopských mincích. Ezana nechal postavit první křesťanský 

chrám v Axumu a jeho učitel, syrský křesťan Frumentius se stal prvním Axumským biskupem. Ezana a jeho bratr jsou 

dozajista těmi, jimž je pod jmény Abreha a Atsbeha přičítáno vybudování skalních chrámů v oblasti Tigre i na jiných 

místech. 

   Vrcholu pak dosáhla aksumská říše v 6. století za vlády dalšího slavného krále Kaleba. Po jeho smrti ale nastal 

úpadek a kolem roku 750 říše v podstatě zanikla. V souvislosti s arabským rozmachem byl přerušen kontakt 

s okolním světem a o dění na tomto území není mnoho jistého známo. Až v 15. století se zase vyjasňuje. Docházelo 

k muslimským útokům, během nichž bylo zničeno či silně poškozeno mnoho chrámů. A došlo také k prvním 

kontaktům s Evropany, konkrétně s portugalskými mořeplavci. S pomocí Portugalců se podařilo muslimy porazit a 

odvrátit tak hrozící zánik křesťanství v zemi. 

   V 17. století se novým centrem stal Gonder a začalo období etiopských císařů. K nejslavnějším z nich patřili Fasil 

neboli Fasilides , Tewondros II., Yohanis IV. a Menelik II. Za jeho vlády došlo v roce 1896 k nejslavnějšímu vítězství 

Afričanů nad evropskými kolonizátory, když domorodé oddíly v bitvě u Adwy na hlavu porazily moderní italskou 

nadvládu a Etiopané jako jediný národ v Africe si uchovali nezávislost. O tu přišli jen nakrátko v letech 1936 – 1941. 

Poválečná Etiopie, zánik císařství, komunistické experimenty, válka a odtržení Eritrey, to už má s naší cestou pramálo 

společného…Tedy pokud to nebyli eritrejští bandité, kterým jsme s našimi životy unikli přesně jen o týden.  A tak se 

mohu vrátit k našemu vyprávění. 
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Skalní chrámy v Tigre 

   Začínáme tedy kulturně-poznávací část naší cesty. Snad i tohle nám přinese stejně 

bohaté zážitky, i když jsem si dobře vědom, jak obtížné je někdy zaujmout historickými 

památkami, pokud nejsou zcela výjimečné. A ukazuje se to hned na naší první zastávce, 

u prvního skalního kostelíku v oblasti Tigre. Je to kostelík Wukro Chirkos, jen pár set 

metrů za městečkem stejného názvu. Je poměrně snadno přístupný a také otevřený 

návštěvníkům, proto se stává častým cílem. Pokud by zde bylo rozumné vstupné, tak 

by jistě stál jako úvodní seznámení za návštěvu. Částka sto birů nám ale hodně vyráží 

dech, mě tedy zcela jistě. Tahle cena u malého křesťanského kostelíku je nejenom 

nekřesťanská, ale přímo naprosto absurdní. A tak to prý má být i u dalších kostelíků. A 

tak to opravdu bude, žádné vyjednávání nám rozumnější cenu nevynese. 

   Interiér chrámu je poměrně malý a bohužel jeho výzdoba značně poničená. Některé malby na stěnách již vzaly 

zcela za své, z některých zbylo alespoň torzo. Asi nejzajímavější věcí je možnost 

zabubnovat si na zdejší bubny, které jsou součástí každého chrámu. Jinak ale i přes 

podrobný Jonášův výklad to tady na příliš dlouhou zastávku není. 

   Je jasné, že s takovými nasazenými cenami nás v mnoha 

skalních chrámech neuvidí. Petr to vzdává již u druhého, my 

ostatní ale ještě pro tentokrát vydržíme. Jedná se totiž o kostelík považovaný za jeden 

z nejkrásnějších. Jmenuje se Abreha we Atsbeha a jsou to vlastně jména dvou královských 

bratrů, kteří jsou považováni za zakladatele tohoto i několika 

dalších svatostánků. I tady platíme stovku, přesto, že se Jonáš 

na můj pokyn snaží smlouvat, ale mnich je neoblomný. Tady to 

ale, na rozdíl od chrámu předchozího, za tu stovku stojí.  Malby 

na stěnách jsou zachovány nepoměrně lépe a jsou krásné. Nejsou malovány přímo na 

stěnu, ale na jakési plátno, které je pak na stěnu nalepeno. 

   Jestliže z kostelíků vládne u některých z nás rozpačitá nálada, krajina etiopské 

vysočiny se musí líbit každému. Jen málokde je tak malebná, jako právě tady. 

Po chvíli jízdy se před námi objevují zajímavé kopce. I v nich je ukryta spousta 

kostelíků, pro nás jsou ale hlavním lákadlem právě ty kopce. Na jeden z nich se 

po skromném obědě vydáváme. Výstup úzkou průrvou je 

dramatický a ne úplně jednoduchý. Doprovází nás polovina 

vesnice. Nevědí ještě, že pro nás je teď cílem samotný kopec a úchvatné výhledy všude 

kolem. Stojíme nad strmým srázem nad hlubokým údolím, dveře do skalního chrámu jsou 

hned vedle nás, ale naši stokorunu tentokrát mniši nedostanou. Samozřejmě, místního 

průvodce zaplatit musím, ale není to nijak bolestné, ten zážitek za to určitě stál. 

   V malém městečku Hawzien se kupodivu nachází docela pěkný hotel a tady pro 

dnešek naše putování končí. Zbývá jen cesta do hospůdky na večeři a ta je překvapivě 

výborná. Zdejší „special meat“ – maso na nudličky s rýží a trochou oblohy a chlebem 

dabo opravdu nemá chybu. Rád bych poseděl s ostatními déle, ale je třeba dohnat 

ztrátu a dopsat toto veledílo. Takže ihned po dojedení odcházím a zasedám 

k notebooku. Ještě dlouho trvá, než zhasínám světlo a usínám. 

 

   A jak jsem večer skončil, tak teď ráno začínám. Od půl čtvrté datlím tyto řádky a konečně se dostávám do reálného 

času. Dnes večer ještě srovnám účetnictví a snad budou veškeré dluhy a zpoždění dohnány. 
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   Snídaně v tomto malém městečku je stejně příjemným překvapením, jako byla včerejší večeře. V nabídce je totiž 

dabo s medem a tomu nedokážu odolat. Což je ale naprosto pochopitelné, když druhá nabídka jsou obligátní vajíčka. 

   Asi tříhodinová jízda pod klášter Debre Damo utíká rychle, neboť se je stále na co dívat. Krajina je nádherná. Za 

sedmdesátitisícovým městem Adirkat, druhým největším v oblasti Tigre, stoupáme po 

strhující silnici k více než třítisícovému sedlu. Tady už větřík není tak teplý, výška je znát. 

Opět klesáme a odbočujeme na nezpevněnou cestu, která nás po jedenácti kilometrech 

přivádí pod mohutný kopec, na němž se nachází klášter. Již zdálky vidíme velké seskupení 

většinou bíle oblečených lidí, zvlášť mužů a zvlášť žen. „Je to pohřeb“, říká Jonáš a 

nechce, abychom ho fotografovali. Alespoň pro tuto chvíli to respektujeme. Stoupáme po 

schodech nahoru, zatím ještě všichni. Do samotného kláštera totiž nesmí ženy. Ani muži to ale nemají snadné, žádná 

pohodlná cesta totiž nahoru nevede. Je jen jediná možnost, a to po patnáctimetrové kolmé skále. Většina místních to 

zvládá jen za pomoci tlustého lana, pro ty, kteří již nemohou a také pro návštěvníky, jako jsme my, je tu ještě 

pomocný kožený řemen, který si člověk opásá a chlapíci nahoře ho doslova a do písmene vytáhnou a vtáhnou do 

okna, jež je jakousi bránou ke klášteru. 

   Zatímco se rozhlížíme a sledujeme místní šplhající borce, a to i docela zdánlivě sešlé staříky, dole se dává celé 

pohřební shromáždění do pohybu a zvolna se šine k nám nahoru. Je jich několik stovek, zemřelý člověk musel být 

jistě nějaká hodně důležitá osoba. Rakev je položena pod skálu, místo nalevo od ní zaujmou ženy, pláčem a nářkem 

se loučící s mrtvým. Nalevo a vpředu jsou muži, většinou zasmušile mlčící. 

   Rakev je nyní během několika minut navázána na lana a pomalu vytažena nahoru. Ani toto ještě nefotíme, poté již 

ale oficiální ceremonie zde dole končí, davy se začínají rozcházet a je jasné, že teď již nikomu naše přístroje nevadí. 

Zhruba dvě třetiny přítomných postupně odchází, ti ostatní šplhají po laně nahoru. 

   Z naší skupiny se pro výstup rozhodují oba Honzové, Leoš, Míra a Standa. Než se všem podaří vyšplhat nahoru, trvá 

to alespoň půl hodiny, neboť tlačenice je velká a místní, kteří si vystačí s lanem, se 

dostávají na řadu rychleji. Nakonec jsou ale všichni nahoře a tráví tam necelé dvě 

hodiny. Pro nás dole je to stav nečinnosti a krátkých procházek po okolí. Trochu mě mrzí, 

že horní skupina si pobyt nahoře trochu protahuje, ale tentokrát s tím nemohu nic dělat. 

Je to ale samozřejmě pocit nás dole čekajících, ti nahoře to jistě cítí jinak. Nezbývá než 

čekat a také si vyslechnout nejednu štiplavou poznámku, jak jsem to tady špatně 

zorganizoval. No, co se dá dělat, s tím bych se již měl umět vyrovnat, horší je, že špatnou náladu pak přenáším dál na 

první navrátilce, na Míru a Leoše, kteří si to vůbec nezaslouží. To mě mrzí na celém dni nejvíce. Ale byl to krásný den, 

díky ceremonii, které jsme byli svědky, získal úplně jinou hodnotu.  

   Krajina blíže k Aksumu nabírá opět úplně jinou tvářnost. Místo rozeklaných skalisek a scenérií jako z amerického 

divokého zájezdu se objevují homolovité kopce, z dálky vzdáleně připomínající krajinu jihočínského Guilinu. I tím, jak 

jsou v ostrém protislunci jakoby rozmazané, mi tato podobnost okamžitě vyvstává na mysli. 

   Řidiči jedou hodně ostře, asi chtějí být v Axumu co nejdříve. Určitě nečekali, že se zdržíme u kostela tak dlouho. 

Někdy mám z jejich jízdy docela bobky, v poušti jsem se v hlubokém písku cítil bezpečnější, než tady na asfaltu, občas 

v zatáčkách nepříjemně posypaném nanesenou hlínou či pískem. Na náladě ani nepřidá kamion plný piva, převrácený 

v příkopě a přes půl silnice. „Today no beer – dnes žádné pivo“, říká mi žertem Jonáš, když tu spoušť míjíme, ale do 

smíchu nám z toho není. 

   Času na vyhlídkové zastávky moc není, ale jednu přece jen uděláme. Za námi se 

rozkládají ony homolovité kopce, které jsem předtím obdivoval z jiné perspektivy. Tam 

někde se v roce 1896 odehrávala ona velká slavná bitva mezi italskými a etiopskými 

vojsky. A Italové, kteří se dlouho snažili učinit si z Etiopie svoji kolonii, byli v této bitvě, 

stejně jako ve většině dalších, na hlavu poraženi. 
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   Do Axumu dorážíme sice mnohem později, než jsem doufal, ale kupodivu, banka kousek od hotelu Africa je 

otevřena. Jediná místnost s jedním pánem vypadá sice, jakoby včera skončila přestavba a oni po ní ještě nestačili 

uklidit, ale to nevadí. Pán je ochotný vyměnit dolary, zapíná počítač a otvírá kufřík plný bankovek. Jde to svižně, ani 

ne za deset minut mám dalších sedmnáct tisíc birů a můžu na večeři. 

   V hotelové restauraci plyne čas pomalu. Příprava jídla tu totiž trvá nejméně hodinu. A když mi konečně přinesou 

objednaný steak, nestačím se divit. Jako předkrm to není nejhorší, byť tenoučké a připálené, ale jako večeře to 

v žádném případě dnes pro mě dostatečné není. A tak zkouším guláš. To je už o něco lepší, a tak spát půjdu dobře 

najezený.  

   Na pokoji je jediná žárovka a podle toho, jaké světlo vydává, je to asi dvacítka. O nějakém čtení nebo psaní nemůže 

být ani řeč, a tak si dávám sprchu a zhasínám. Vím, že při mé nespavosti mě čeká dlouhá noc, ale co se dá dělat. 

 

   Den v Axumu začínáme netradičně o hodinu později, až v devět hodin. Takže je po ránu spoustu času, zajít si na 

malý průzkum spojený se snídaní. Velkým zklamáním je v Axumu internet, je strašně pomalý a navíc se vůbec 

nedostanu do své schránky. Nezbývá, než to vzdát a domů alespoň zatelefonovat. 

   Dopolední prohlídku města a okolí začínáme samozřejmě na tom nejzajímavějším 

místě, které tu je, na velkém stélovém poli. Největší axumská stéla, měřící 33 metrů, sice 

leží v troskách, ale dvě více než dvacetimetrové se pyšně tyčí vedle.  A kromě nich je tu 

spousta menších. Všechny pochází z prvního až čtvrtého století, tedy z doby, než se 

Etiopie stala křesťanskou zemí. Každá stéla stojí totiž na místě hrobu, kde byli pochováni 

nejvýznamnější lidé axumské říše – panovníci a jiní vysoce postavení hodnostáři. Po 

nástupu křesťanství sice tradice podzemních hrobů pokračovala, nikoli však stavba stél, 

které byly považovány za pohanské symboly. My sestupujeme nejdříve do jednoho 

z oněch předkřesťanských hrobů. Nebyl to hrob pro jednoho vladaře, ale pro celé dvě 

panovnické rodiny. Snadno lze spočítat deset pohřebních komor. Vše je tak dokonale 

zachováno, jakoby to ani nabylo skoro dva tisíce let staré. Jen obsah komor je 

samozřejmě prázdný, dávno zde nic nezbylo a to málo, co se při znovuobjevení podařilo 

najít, je v nedalekém muzeu.  

   Prozkoumáváme zadní stranu stélového pole. Za zmínku stojí jedna z největších, 24 metrů vysoká stéla, kterou 

nechal italský diktátor Musolini v roce 1935 rozřezat na tři kusy a převést do Itálie. Bylo to v době, kdy Italové 

okupovali tuto část Etiopie. Domů se vrátila až v roce 2005. 

   Muzeum, které se stélovým polem sousedí, je docela maličké. Jsou zde sice desítky exponátů nalezených v Axumu a 

jeho okolí, zejména fotografická dokumentace je ale hodně žalostná. Podstatně zajímavěji tak působí výstava 

místních oděvů a látek.  

   Po návštěvě muzea scházíme ještě do jednoho hrobu, tentokrát již z ranně křesťanské epochy. Nemá sice stélu, 

zato dvě původní pokladnice, jednu nad úrovní země a druhou dole. Vlastní pohřební komora je maličká, hrob byl 

pravděpodobně určen jen pro jednoho člověka. 

   Nedaleký kostel Tsiom Mariam vynecháváme, protože vstupné 200 birů je opravdu nesmyslné, byť je tento chrám 

symbolem Axumu. Jen někteří z nás si ho pak odpoledne, po skončení programu, sami prohlédnou. Svým nezájmem 

o tento chrám jsme trochu zaskočili řidiče, kteří si dávají do pořádku naše auta, a tak při projížďce dále se musíme 

vměstnat pouze do tří džípů. Je to ale sotva dva kilometry a tak to není žádný problém.  
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   Přijíždíme ke druhému stélovému poli. Tady byli jistě pohřbíváni také významní lidé, 

ale přece jen nikoli tak významní, jako na poli hlavním. Většina zdejších stél nedosahuje 

ani výšky dvou metrů, jen několik větších leží na kraji pole rozlámáno na kusy.  

   Přes cestu jsou hodně rozsáhlé základy starého paláce. 

Tady nám Jonáš vypráví všem v Etiopii známý příběh o 

Šalomounovi a královně ze Sáby. O tom, jak se královna Makeda vydala do Jeruzaléma 

navštívit proslulého krále Šalomouna, jak ji uvítal a dlouho se ji snažil získat, až se mu 

to poslední večer lstí podařilo. Jak se královna vrátila, 

porodila syna a toho později poslala ke králi 

nárokovat své právo. A jak se tak do země dostala Archa Úmluvy. Je mnoho verzí 

tohoto příběhu a není cílem mého vyprávění některou z nich upřednostnit. Zůstanu 

tedy jen u této nejasné a neúplné zmínky o prastaré pověsti… 

   Po obědě pokračujeme v prozkoumávání Axumu. Na řadě je palác či chrám s hrobem 

druhého nejslavnějšího panovníka Axumského království, Kaleba a jeho syna Gebre 

Meskela. Především druhý hrob je velmi zajímavý, a dokonalost kladení obrovských 

žulových kvádrů si v ničem nezadá s pověstnými kamennými zdmi peruánských Inků. 

   Další zajímavou věcí je kamenná, asi dvoumetrová stéla, na 

které jsou ve třech jazycích popsány úspěchy prvního slavného panovníka Ezany. Podobná je 

i v městském parku, ale v daleko horším stavu a navíc v altánku, který je v době naší 

přítomnosti uzamčený. Zato tato je v téměř dokonalém stavu a ukazuje, co vše se v okolí 

Axumu ještě může skrývat. Stélu totiž našel místní rolník až v roce 1980 a zcela jistě není 

posledním zdejším objevem. Nápis obsahuje poděkování krále Bohu za jeho pomoc při dobytí 

Jemenu a také hrozbu trestu každému, kdo by se opovážil se stélou hnout. 

   Doba poznávání je za námi a nastává doba zábavy. Na naší ulici je hospůdka, kde mají, 

světe – div se, točené pivo. Takže tento podnik se stává asi na dvě hodiny naším 

samozřejmým útočištěm. Ještě k tomu je tu příjemná servírka a také další hezká paní, 

která vaří výbornou kávu. A vedle je řeznictví, odkud si necháme donést a udělat půl kila 

výtečného kozího masa.  

   Na večeři jdeme tentokrát nikoli do hotelu, kde nás včerejší tenký steak docela zklamal, ale k sousedům. Ti tedy 

slibovali hodně! No, porce byla podstatně větší, ale také hodně těžko rozžvýkatelná, takže nevím… A úplný závěr dne 

– to byl Leošův gin a brzy bylo jasné, že u jedné láhve nezůstane. A víc k tomu tentokrát nenapíši, ať si to každý 

doplní podle svého. 

 

   Celý následující den projíždíme krásnou krajinou severní Etiopie. Kromě několika 

zastávek na jídlo, odpočinek či pokochání se okolím je tedy celý den přejezdový a končíme 

ho chvíli před setměním v Debarku. Ten je naším východiskem 

k treku v Simienských Alpách. Cesta byla drsná, silnice je 

většinou hliněná či kamenitá, ale práce na mnoha místech 

naznačují, že by se to brzy mohlo zlepšit. Uvidíme za několik 

let, pokud mne sem ještě jednou mé kroky zavedou. Samotný 

Debark je skličující, naprosto nevzhledné město. Jeho 

chudinské čtvrti by mohly sloužit jako kulisy nějakého hodně chmurného filmu ze 

středověku. Ani náš hotýlek není výjimka, neteče voda a jídelna dole je jen pro odvážné. 
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   Večer nás zastihne totálně šokující zpráva o tom, jak ozbrojení bandité zastřelili dva 

německé, dva maďarské a jednoho rakouského turistu 

v okolí sopky Erta Ale. Ano, přímo v té oblasti, kde jsme se 

necelý týden předtím zdržovali. Přímo někde u oněch chýší, 

kde jsme spali a odpočívali. Přišli prý nad ránem a nešetřili 

nikoho. Další lidé jsou nezvěstní. Je to silné, je to 

neuvěřitelné. Člověk musí mít ne trochu, ale pořádný kus štěstí, mají-li všechny jeho 

cesty dopadnout dobře… 

   Ráno se mi daří připojit na internet a tak si mohu celou zprávu přečíst. Ještě se ale o tom mnoho neví. Etiopie 

obviňuje Eritreu a ta se k tomu samozřejmě nehlásí. Pravda možná nikdy navenek nevyjde. 

 

Simienské Alpy 

   Po desáté hodině máme vyřízená veškerá povolení a tak přibíráme povinného pistolníka 

a místního průvodce a vyrážíme do hor. Dnešní den je 

krátký – pouhá hodinka na naše první tábořiště ve výšce 

3250 metrů nad mořem. Ale okolí je přenádherné. Po 

cestě dvakrát zastavujeme, poprvé se pouze kocháme 

pohledy na krásu kolem a podruhé nám cestu zkříží stádo několika set paviánů. Opět 

velký zážitek, ostatně jako téměř stále tady v Etiopii. 

   Dorážíme do tábořiště, stavíme stany a většinu odpoledne máme volno na 

procházky, vaření, mytí, prostě každý podle svého. Času je spousta a ne každý chápe, 

že jsme poprvé ve výšce přes tři tisíce a není možno hned vyrazit dále. Špatná 

aklimatizace už mnohokrát udělala z jinak dobré akce pro citlivější povahy peklo. A 

zítra již půjde do tuhého, uvidíme, jak statná jsme skupina. Ale pomůžou nám muly, 

takže to určitě nebude tak zlé… 

 

   Odchod jsme domluvili na osmou, což je tak akorát, aby člověk po rozbřesku něco 

uvařil, sbalil věci a vyrazil. Vše, co nám mají nést muly, necháváme na hromadě a 

věříme, že se s tím v cíli etapy setkáme. Po cestě jdeme jen několik desítek metrů a 

ihned poté zabočujeme doleva k první vyhlídce. Pod námi je nedozírná dálava níže 

položených částí Simienských Alp. Po hraně útesu pokračujeme asi hodinu. Zatím se 

moc nedá mluvit o trekkingu, neboť více stojíme, než jdeme. Je na co se dívat, ale co 

zdržuje více, je snaha průvodce Abdalláha něco nám stále povídat. Velká část z jeho výkladu jde mimo, neboť 

porozumět mu je pro mě někdy věc nadlidská. 

   Asi třikrát se setkáváme s místními prodavači suvenýrů. Nejsou to žádné stánky, místní človíček prostě sedí tam, 

kudy prochází naše cesta a kolem sebe má na zemi vyskládáno pár košíčků, misek, čepic a podobných drobností. I 

když nenakupujeme zrovna ve velkém, občas si někdo přece jen něco koupí. 

   Přicházíme na okraj nedozírné propasti. Naproti nám je vodopád, který sice nemá 

mnoho vody v současné době, ale to nic nesnižuje působivost tohoto místa. Chvíli se 

kocháme a pak se vracíme zpět. Asi dva kilometry musíme jít po cestě, ale pak opět 

odbočujeme na pěšinu. Ta se snižuje do údolí s malou říčkou, kde budeme mít polední 

pauzu. Ještě než tam dojdeme, zdrží nás opět velká skupina paviánů. To je vždy důvod 

k velkému a dlouhému zastavení. No a pak ještě malebný vodopádek a můžeme si 
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hodinku odpočinout. Kdo chce ve stínu, kdo chce na sluníčku, s nohama v chladné vodě nebo se opalujíc. Chvíle 

naprosté pohody. Tu nezkazí ani to, že první paštika mi vyklouzne z obalu na zem. Zásoby ještě jsou, druhou, 

tentokrát pikantní pochoutku si již ohlídám lépe.  

   Po hodině začínáme stoupat. Blížíme se k malebné vesnici Geek, k oáze uprostřed 

nepříliš pohostinné krajiny. Do tábořiště to již bude jen kousek a tak se můžeme ve 

vesnici zastavit. Poslední domek se stává naším hostincem. Lidé měli od 

Abdalláha slíbenou kávu, ale netušili, že tomu bude předcházet nejméně hodinová 

akce. Paní domu nejdříve praží obilí, pak ho myje, znovu praží, pak mele, či spíše drtí a 

teprve na samém konci je podávána káva. Mnohem zajímavější je pro mě vůbec vidět, 

jak takový dům vevnitř vypadá. Abdalláh mi ukazuje, kde je místo pro koně, pro ovce a 

kde spí lidé. Ti spí právě nad tím koněm. Na malý prostor se musí vměstnat celá rodina, 

obvykle šest až sedm lidí. Něco pro nás jen velmi těžce představitelné. Někteří vydrží 

celou hodinu v chatrči, já se většinu času raději toulám po okolí.  

   Překvapením v tábořišti je útulná hospůdka, kde si můžeme dát pivo, kolu, čaj i nějaké 

jídlo. Majitel dokonce rozdává vizitky! Jeho nabídky samozřejmě někteří ihned 

využíváme, času je spousta. 

   Den ale ještě nekončí. V půl šesté se vydáváme na organizovanou vycházku na nedaleký 

kopec. Opět se setkáváme s paviány a všude kolem jsou lobélie. V podvečerním sluníčku 

jsou výhledy kouzelné. Ale to je už jen neustálé opakování toho samého – tady je každých 

dvacet kroků možnost nového, zajisté ještě pěknějšího pohledu, než byl ten předchozí.  

 

   Díky tomu, že jsme včera nevolili přímou cestu, ale zacházku přes vesnici Geek, nás dnes čeká zřejmě nejkrásnější 

úsek treku. Téměř celý den se totiž pohybujeme podél mohutné horské hrany a nalevo pod námi je nedozírná dálava 

nižších vrstev pohoří. Některé výhledy jsou opravdu impozantní a fotografie dělané přes 

různá skalní okna se jistě stanou ozdobou každého promítání.  

   Den si zpestříme výstupy na dvě hory, vlastně na dva zřetelné výběžky skalního ostrohu, 

podél kterého stále jdeme. Ten první, Imet Gogo, zůstává svojí výškou ještě těsně pod 

hranicí čtyř tisíc metrů, ale druhý vrchol Inatye ji již o pár metrů převyšuje. Většina z nás 

těmto prvním vrcholkům neodolá, ostatní si alespoň dají relaxační odpočinek. 

   I dnes se setkáváme se stády paviánů, ale i když se opět neubráníme udělat si pár fotek, raději bychom se setkali 

s jinými dvěma zástupci zdejší fauny. V případě etiopského vlka se nám to nedaří, jeho 

počty jsou tady již hodně nízké a byla by to spíše náhoda, ale kousek před příchodem do 

dnešního tábořiště konečně vidím ibexe Walia, zdejší endemickou horskou kozu či 

muflona. Ti, kteří jsou vzadu a nemají štěstí, si to mohou vynahradit chvíli před 

soumrakem, kdy se poblíž tábořiště objeví celá skupina těchto krásných zvířat.  

   I v tomto tábořišti jsou na horské turisty připraveni a my si 

můžeme dát dobrou večeři nebo jen tak posedět u pivka nebo kokakoly. Ale poměrně rychle 

se ochlazuje a tak se naše skupinka brzy rozpadá. Ve spacáku je rozhodně tepleji.    

    

   Třetí den treku je rozhodně mnohem náročnější, než předchozí dva. I když někteří z nás volí 

maličko jednodušší variantu, převážná většina z nás se vydává cestou obtížnější, která nás 
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vede přes druhý největší vrchol pohoří, Buhit, o více než tři sta metrů nad čtyřtisícovou 

hranicí. Ve skutečnosti je to druhý nejvyšší vrchol jen pokud všechny vyšší vrcholy 

v hlavním masívu počítáme jako jeden, ale to není důležité. 

Výstup není nikterak náročný, ale je docela dlouhý. Na vrchol se 

dostáváme všichni, kteří jsme se touto cestou vydali, a kromě 

překrásných výhledů nás tu čeká ještě jedno překvapení. Jako 

horská koza totiž za námi vyběhne místní chlapík s batohem plným kokakol. To se musí 

ocenit a myslím, že si dáváme téměř každý. Za tuto podnikatelskou aktivitu si borec svůj 

výdělek plně zaslouží, zvláště když jeho cena je pro nás hodně vlídná. Ze srandy se ho ptám, 

jestli nám zítra může přinést na vrchol Ras Dashenu i pivo a jeho odpověď je okamžitě 

kladná. Tak uvidíme, není důvod mu nevěřit. 

   Začínáme sestup z vrcholu a kousíček pod kopcem si v příjemném závětří chvíli odpočineme. Čeká nás hodně 

nepříjemný sestup do vesnice Chiro-Leba. Táhne se neskutečně dlouho a některé úseky jsou docela obtížné. Leoš 

gentlemansky pomáhá Lence překonat ty největší záludnosti. Pro naše kolena a prsty 

v stísněné ve špičkách bot je tento úsek nepříjemnou zatěžkávací zkouškou.   

   Do vesnice nakonec docházíme v pořádku a setkáváme se Alešem a jeho druhy, 

kteří zvolili variantu o něco lehčí. Také oni ale o sestupu do vesnice žádnou chválu 

nepějí, o moc jednodušší nebo příjemnější to nebylo. Společně si dáváme hlavně 

něco na pití. Rozebereme si poslední čtyři či šest piv, více jich tu nezbylo. A 

samozřejmě všudypřítomná kola či pepsi, ty jsou opravdu všude. I něco na zub pro ty, kteří chtějí pojíst, se tu najde. 

Jinak nás ale vesnice nijak nezaujme, díky větru se tu hodně práší a nemáme žádný důvod se to dlouho zdržovat.  

   Čeká nás ještě docela dlouhá procházka. Nejdříve táhlý sestup k řece Mesheha, kde je možnost se trochu osvěžit a 

poté závěrečný, asi hodinový výstup do tábořiště Ambiko. Toto tábořiště je jednoznačně ze všech dosavadních 

nejméně příjemné, to je jasné na první pohled. Náš cíl pro zítřek je ale nejvyšší hora Etiopie Ras Dashen, a jinou 

možnost, než toto tábořiště prostě nemáme. Většina lidí to přijímá jako fakt, jako skutečnost, se kterou se nedá nic 

dělat, nikoli však každý. Na poznámku „to snad nemyslíte vážně“ od věčně nespokojené Jarky raději vůbec nereaguji.  

   Největším problémem je zde voda. Potůček, který tu protéká, slouží lidem i dobytku ke 

všemu, na co ho potřebují. Podle toho také vypadá. Vesnice je navíc roztažená pod i nad 

naším tábořištěm, takže najít místo klidné k očistě těla je docela problém. Hlavně holky 

jsou otrávené neustálým otravováním místních výrostků, kteří se občas předvádějí i 

docela nechutně. Když se vydávám k vodě i já, jedno dobré místečko nad vesnicí 

nacházím, a tak se mi i podaří příjemně se umýt. Nabírám tu i vodu, která tady vypadá 

relativně čistě, ale je jasné, že pít to bez přečištění by nebylo zrovna ideální. Ale naše kapky se zdají být naprosto 

spolehlivé. 

 

   Začíná vrcholový den. Nikoli pro každého – Aleš s Mírou a také Jarka dávají přednost odpočinku. Pro Aleše nikdy 

nebyl žádný vrchol cílem a Míra se už necítí na to, držet po dlouhé hodiny krok s ostatními. To, že s námi nejde Jonáš, 

bylo jasné již předem, toho uvidíme zase až večer, zakukleného do toho nejteplejšího, co má.  

   Vycházíme ještě za tmy, ale tento stav netrvá dlouho. Brzy se začíná tma měnit v šero a čelovky se mohou ukrýt 

v baťůžku. Tempo, které nastolil Abdalláh, je velice rychlé. Zpočátku jdu za ním v závěsu já, ale brzy svoje místo 

přepouštím Pepovi a Magdě a naopak se snažím vzadu celý náš hádek zpomalovat. Ukazuje se, že takto rychlý postup 

by znamenal to, že se někteří z nás raději rozhodnou pro návrat zpět. Je to hlavně Ivan, který má takové myšlenky a 

také Lenka má se zbytečně rychlým tempem problémy. Naštěstí se mi je spolu s Marcelkou podaří přesvědčit, aby nic 

nevzdávali. Zpomalujeme, necháváme ty vpředu, ať si dělají, co chtějí a postupně se všichni dostávají do lepší 

pohody.  Samozřejmě, když rychlíci vpředu zjistí, že se vytvořila větší mezera, za nějakou dobu na nás počkají.   
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    Samotná cesta dnes příliš atraktivní není. Často jen kopírujeme „silnici“, která se zde 

dostává do nadmořských výšek vysoko nad čtyři tisíce metrů. Jen občas si tento 

monotónní pochod zpestříme přece jen nějakou zkratkou. Tak je tomu až místo 

posledního odpočinku. Tady se všichni scházíme, před námi je posledních asi sto 

výškových metrů. Společnost nám dělají zdejší černé vrány, které se ochotně nechávají 

fotografovat ze vzdálenosti pouhých několika metrů. 

   Začíná poslední část výstupu. Teď je již jasné, že se nikdo nechce vracet. Dokážeme to všichni. Opět se tedy zařazuji 

do popředí a docela rychlým tempem postupuji po zřetelné stezce. Na Pepu samozřejmě nemám, jeho vytrénované 

nohy přespolního běžce pracují jako stroj. Ale to není důležité.  

   Konečně, po dlouhých stovkách metrů mírně se zvedající stezky, se dostáváme k závěrečnému výšvihu. Poslední 

desítky výškových metrů jsou skalním výstupem, sice nepříliš náročným, ale přece jen je třeba asi na dvou místech 

použít i ruce. Zvláště posledních pár metrů těsně pod vrcholem může činit problémy, ale tady se již nikdo nedá 

zastavit. 

   Jsem na vrcholu, jen nedlouho po Pepovi a za malou chvilku přichází také Honza a 

Magda. Náš vláček se mezitím pořádně roztrhal a tak na každého dalšího příchozího 

chvíli čekáme. Konečně jsme tu všichni. Lenka oslaví výstup vítězným pláčem – je to 

pro ni jistě hlavně vítězství vůle, protože nikdy předtím nic ani vzdáleně tak obtížného 

neabsolvovala. 

   A na vrcholu nejsme jen my, ale i náš včerejší kokakolový dobrodinec. Ani se nedivíme, že dodržel slovo a vytahuje 

nejenom ony sladké černé brče, ale také minimálně celou desítku Svatých Jiříků. Cena, kterou jsem si s ním včera 

domluvil, sice tak zcela neplatí, ale těch několik birů navíc ani mě, ani nikomu jinému náladu zkazit nemůže. Fotíme 

se s pivem, bez piva, společně i jednotlivě, jsou to krásné chvíle uspokojení pro ty z nás, kteří jsme si kopec v pohodě 

vyšlápli i euforie pro ty, pro které to byl životní výkon.   

   Cesta dolů již takovým zážitkem a potěšením nikdy není a stejné je to i tentokrát. 

Nekonečný úsek po džípové cestě je ještě delší, než při cestě nahoru, protože se nám 

nechce stále hledat, jak si cestu zkrátit a raději ji jednoduše kopírujeme. Zpestřením je 

malé občerstvení, když se znenadání objeví na cestě kastl s nápoji, jakási místní pojízdná 

občerstvovna, výborný nápad místních podnikavců. Jinak je návrat jen snahou příliš 

netýrat namáhaná kolena a moc si nevšímat otlačených prstů, namačkaných při cestě 

dolů do špiček bot. 

   V táboře jsme v polovině odpoledne, někteří dříve, jiní trochu později, všichni však zdraví a v relativní pohodě. 

Samozřejmě, nezvyklé svalové vypětí a extrémní únava způsobí mojí spolubydlící Lence krátkodobou teplotu a 

svalový třes, ale tento stav dobře znám a vím, že po dvou acylpyrinech to za pár hodin bude v pohodě. A tak to 

skutečně je.  

    

   Ráno si musíme opět pořádně přivstat a co je horší, tentokrát nevycházíme za tmy jen relativně nalehko jako včera, 

tentokrát musíme vše sbalit. Pro mě to znamená jediné – vyprdnout se na ranní vaření, stejně bych do sebe asi nic 

nedostal, a věnovat se polehávání, dokud to jde. 

   Nakonec vycházíme zároveň s rozbřeskem, takže ani nepotřebujeme svítit si čelovkami na cestu. Zdá se mi, jakoby 

to bylo nějaké delší, než dva dny předtím. Ale zatím to jde, zatím jdeme s kopce. To se ale brzy změní. Překračujeme 

říčku a začíná výstup do vesnice … Jen necelých pět set výškových, ale jakoby to bylo dvakrát tolik. Nejdou s námi 

holky, pro které se našlo auto, jež je do vesnice doveze. 
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   Dobrá věc se podařila, džípy na nás ve vesnici čekají, zato naši koníci mají zpoždění. 

Využíváme toho k malému občerstvení. Pivo ještě nedovezli, takže musí posloužit zase 

alespoň Pepsi. Ale po treku mi nyní i ty americké limonády chutnají jako nikdy jindy.  

   Konečně se naše muly objevují, nastává však takový shluk vesničanů a takový chaos, že 

raději ještě popojíždíme kus za vesnici, abychom se vyhnuli problémům, a teprve tam si 

přebíráme svoje věci. Od mulařů máme sice všechno, ale Petrovi chybí věci, které si nechal před trekem v autě. 

Jeden z našich řidičů měl asi na starosti jiné záležitosti, než hlídat to, co jsme mu v autě nechali… 

   S Mitakem zvládáme cestu do Debarku bez problémů, to se ale nedá říci o všech autech, tedy o všech řidičích. 

Někteří z nich mají asi problémy s řazením, takže kopce, které se jim staví do cesty, jsou pro ně velkou překážkou. Ale 

nakonec se všichni do Debarku dostáváme a dáváme si pauzičku na zasloužený oběd či zasloužené pivko. Den ještě 

nekončí a my se musíme dostat dále, do Gondaru. To už teď ale problém není. Silnice je relativně slušná a tak zhruba 

po třech či čtyřech hodinách jízdy jsme tady. Náš hotel Quara je tentokrát velmi slušný, na rozdíl od Debarku voda 

teče a to je to první, co nyní po všech těch dnech bez sprchy a mytí či nemytí na tábořištích potřebujeme. A pak 

samozřejmě už jen dobré jídlo a pití… 

 

V centru říše etiopských císařů 

   Nejenom starý Řím, nejenom pozdější Svatá říše římská či napoleonská Francie, ale i 

Etiopie měla své císaře. Již jsem se o tom zmínil dříve a nyní k tomu přidám několik vět 

z historie navíc. Jako hlavní a sídelní město ho z původně malé vesnice, umístěné na 

strategickém kopci v příjemné výšce pčes 2000 metrů vybudoval vládce Fasilidas. Když po 

35 letech své vlády umíral, mělo město již více než 60000 obyvatel. Jako hlavní město říše 

se udrželo dalších 250 let… 

   Maličko si přispáváme, dnes to zvládneme rychle. Od hotelu to je k slavnému hradu co 

by kamenem dohodil. Pěšky tak pět minut. Vstupné je obligátní stovka a platí i pro 

Fasilidovy lázně. Hrad za to stojí, ale Jonáš dnes nestojí za nic. Začínám na něho být 

naštvaný, protože takto si dobré fungování nepředstavuji. Na hradě to ještě jde, ale pak 

jdeme přes celé město k Fasilidovu letnímu sídlu s bazénem a nikdo neví, kam jdeme, 

kde to je, jak dlouho tam půjdeme, prostě nic. Jonáš jde někde uprostřed skupiny a nic 

neříká a já jsem naštvaný na něho i na sebe, protože na otázky, které jsou mi kladeny, neumím přesně odpovědět. 

Včera jsem se na dnešek špatně připravil, spoléhal jsem na Jonáše až moc. Je to tedy i moje chyba, samozřejmě to 

vím a o to víc mě to štve. 

   Takže to přetrpím a pak Jonášovi jasně řeknu, co si myslím. Je vidět, že je z toho trochu 

paf, ale to se nedá nic dělat. Já si pak s kamarády spravím chuť několika točenými pivy. Ale 

tam, kde jsem včera večer platil osm nebo devět korun za čtyři deci, po nás dnes chtějí 

dvacet. Jsou to dobří obchodníci a mají vyděláno na den dopředu, protože jsme jim vypili 

tolik, co nevytočí možná ani za dva další dny. Naše fotografie s ředami prázdných sklenic o 

tom svědčí více než průkazně. 

   Více toho v Gondaru už není. Na další nepříliš významné chrámy nemáme chuť a tak jedeme do Bahir Daru. Cesta je 

stále docela zajímavá, i když se scenériemi Simienských Alp již málo srovnatelná. Asi po třech hodinách máme pro 

dnešní den hotovo. Krásný hotel a restaurace slibující mnohé. Téměř všichni si dáváme steak a všichni děláme chybu. 

Petr si pochutnává na výborném kopci masa zalitého v lahodné omáčce a my ostatní žvýkáme malý, tenký kousek 

přepáleného hovězího. No, jako zákusek to zase tak zlé nebylo, tak si dám ještě podstatně lepší místní variantu 

guláše a jdu spát. 
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Poslední chrámy a ukradené vodopády 

V okolí Bahir Daru nás čekají dva výlety. Dopoledne se projedeme lodičkou po jezeře 

Tana a odpoledne si uděláme k vodopádům na Modrém Nilu. Tedy na místo, kdy kdysi 

tyto bezesporu úchvatné vodopády byly. Ale k tomu až později, začínáme na jezeře. 

   Jezero Tana se nachází v nadmořské výšce 1830 metrů a je největší v Etiopii. Jeho 

povrch je neuvěřitelných 3673 čtverečných kilometrů. Považuje se také za pramen 

Modrého Nilu, což vysvětluje spojení Etiopie se starým světem. Žijí zde převážně křesťanští Amharové, zatímco 

z dříve početné komunity Židů odešla většina v roce 1991 do Izraele. 

   Ostrovy a poloostrovy jezera skrývají více než 20 klášterů či chrámů. Většina z nich pochází ze 14 století. Do 

„přístaviště“ to nemáme daleko, a tak se sem přesouváme po svých. Nastupujeme do 

dvou lodiček a vyplouváme. Voda v jezeře rozhodně není taková, že by někoho mohla 

lákat ke koupání, ale to ani nemáme v úmyslu. Naším cílem je nejméně jeden z mnoha 

chrámů na jezeře. Nakonec je to právě jen jeden, ale nám to bohatě stačí. Místo, kde 

zastavujeme, není vlastně ostrov, ale poloostrov Zege a chrám Ura Kidane Mihret patří 

k těm nejvýznamnějším.  

   Z přístaviště vede k chrámu několik set metrů dlouhá stezka a je lemována stánky se suvenýry, ale nejen to – 

poprvé se setkáváme s keříky kávy poseté typickými červenými bobulemi. Ano, dosud jsme se v zemi, která je 

považována za kolébku této nyní tak rozšířené plodiny nesetkali. Tady, kde se uchovaly poslední zbytky pralesa, se 

uchovala i tradice pěstování kávy. A v okolních stáncích je to vidět, od některých z nich voní káva již zdaleka. Cena za 

malý pytlíček ale malá rozhodně není. 

   Chrám Ura Kidane Mihret a pravděpodobně i další chrámy na jezeře se svým tvarem rozhodně liší od všech, které 

jsme dosud viděli. Jejich půdorys je totiž kulovitý. Díky tomuto tvaru je jeho návštěva pro nás zajímavá. Chrám 

pochází ze 16. Století a jeho stěny jsou pokryty spoustou maleb, pravděpodobně 100 až 250 let starých.  

   Kousek od chrámu je i malé muzeum s artefakty připomínajícími etiopskou historii. 

Nezdržujeme se tu dlouho, ale za krátké podívání na panovnické koruny i náboženské 

relikvie to jistě stojí. Na cestě zpět k lodičce je čas dát si konečně pravou etiopskou kávu. 

No, čas by byl, kdyby její příprava netrvala nekonečné desítky minut. Ovšem tady to 

podle mého názoru nemá nic společného s nějakým kvalitním kávovým obřadem, který 

se nedá nijak uspíšit, ale spíše s leností a naprostou lhostejností místních kávovarců. 

Takže někdo se dočká, někdo se nedočká… 

 

   Výlet k vodopádům na Modrém Nilu býval vždy jedním z vrcholů každého výletu do 

Etiopie. Již první cestovatelé, kteří se sem dostali, mluvili s respektem o jeho 

mohutnosti a s nadšením o jeho kráse. I nyní se lze dočíst v itinerářích různých 

cestovních kanceláří o návštěvě „impozantních“ vodopádů. 

Není to ale nic jiného než podvod na lidi, žádné obrovité 

vodopády zde již totiž nejsou. Po vybudování přehrady o 

kousek výše byla totiž téměř veškerá voda odvedena do kanálů pohánějících turbíny 

elektrárny a desítky metrů široké kaskády se scvrkly na jeden jediný vodopádový proud. 

Prý snad v období dešťů, kdy je vody nadbytek, získává toto místo opět svoji původní 

krásu, to ale nikdo z nás nemůže ocenit. 
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   Z celého odpoledního výletu se tak stává jen jakási procházka místní krajinou, sice příjemná, ale přece jen jaksi 

ošizená. Musíme si vystačit s drobnostmi – s chlapcem, který předvádí své píšťalkové umění, s obrovitými stromy, 

s přechodem přes visutý most, s fotografováním malých barevných ptáčků. Ani projížďka po kanálu na loďkách to 

příliš nezachrání. Vše spraví až dobrá večeře, tentokrát si dávám to, co Petr den předtím a jsem spokojen.  

 

   Cesta do Lalibely je naší poslední, kterou v této sestavě absolvujeme s našimi řidiči. Poslední přesun první části 

etiopského putování bude totiž letecký, aby měli řidiči dostatek času vrátit se do Addis Abeby a tři z nich, Mitaku, 

Izák a Sajfa i chvilku času připravit se na pokračování do Jižní Etiopie. Jsme rádi, že to budou právě tito tři, protože 

jsou nejšikovnější. 

   Kromě několika zajímavých skalních útvarů proběhne cesta do Lalibely bez jakéhokoli 

vzrušení. Chvíli po poledni se dostáváme do místa, kvůli kterému je Etiopie nyní cílem 

mnoha turistických výprav. Lalibela, Gondar, Addis Abeba – takový je scénář těch, kteří 

chtějí poznat Etiopii během týdne. Pro nás to má být naopak poslední vrchol našeho 

třítýdenního severně etiopského dobrodružství. Nic dobrodružného nás už ale nečeká, 

jen doplnění mozaiky o poslední kamínek. 

   V brzkém odpoledni dojíždíme do tohoto legendami opředeného města. Byla to metropole říše za vlády dynastie 

Zagwa, prosperující někdy v 10. – 13. století, ale zde jsou dějiny tak mlhavé a nejasné, že jsem to v krátkém přehledu 

historie Etiopie ani nezmiňoval. Název města pochází od jejího nejslavnějšího krále – Lalibely. 

   Legendy se předhánějí v historkách, jak to s králem bylo. Prý se narodil jako bratr vládnoucího panovníka a 

proroctvím bylo určeno, že on sám se stane králem. Proto se ho jeho bratr pokusil otrávit, ale Lalibela pouze upadl 

do třídenního spánku, během něhož ho anděl dopravil do nebe a tam mu byly ukázáno město skalních chrámů a 

přikázáno, aby takové město vybudoval. Jiná legenda říká, že před svým bratrem musel utéci do Jeruzaléma a zde 

dostal vizi vybudovat nový Jeruzalém. Ať je to jak chce, vzniklo zde jedno z největších děl vybudovaných lidskou 

rukou. Odhaduje se, že na zdejších chrámech muselo pracovat alespoň 40000 lidí. 

 Chrámy zde tvoří tři skupiny, přičemž ta třetí je tvořena jediným, zato nejznámějším 

chrámem Svatého Jiří. Ale dnes odpoledne si prohlédneme jen první skupinu, 

severozápadní. Ta sestává ze sedmi chrámů a bylo by zbytečné zde psát jejich jména. Je 

to dílo impozantní, ale trochu mi vadí způsob, jakým se někdo rozhodl tento div světa 

chránit před zničujícími vlivy času. Vše je přikryto jakousi napolo průhlednou plachtou 

z divné umělé hmoty, něčím, co sem vůbec nepatří. Jsou zvěsti, že je to jen provizorní 

řešení, než se vymyslí přijatelnější kompromis, ale to nám není v tuto chvíli nic platné.  

   Prohlídkou této prvé skupiny chrámů, trvající něco přes hodinu, končí náročný 

přejezdový den. Ostatní chrámy si necháváme na zítřek, ale až na odpoledne, po 

dopolední procházce do okolí města. Tady se totiž ukrývají další chrámy anebo alespoň 

působivé výhledy do okolí. 

       Ráno vycházíme na zhruba dvouhodinový výstup k chrámu Ashetom Mariam. Cesta 

jde docela prudce do kopce a některým to činí potíže. Honza to vzdává a počká na nás 

dole. Postupně získáváme výšku a také výhled na celé 

městečko Lalibela. Pro většinu z nás není cílem samotný 

kostel, těch jsme již viděli spoustu, a tak když docházíme na 

konec cesty, kupují si vstupné a do kostela se vydávají jen tři 

lidé – druhý Honza s Katkou a Lenka. Počkáme na sebe dole u prostřední občerstvovací 

stanice. 
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   A tak si většina z nás pouze vychutnává výhledy do krajiny a pomalu, každý svým 

tempem scházíme dolů. Rozprostřené stánky lidé nabízejí nějaké suvenýry, pár lahví 

Mirindy a kávu, ke které nás do svých domků zvou místní vesničané. Využívají toho Míra 

se Standou a dělají dobře – když již jsme všichni pohromadě a já jdu pro ně, dostanu 

kávu taky a je velmi dobrá. 

   Vracíme se na centrální náměstíčko, a protože návštěva chrámů je možná odpoledne 

až od dvou hodin, máme skoro dvě hodiny volna. Každý to využívá podle svého. 

Kousek odtud se dnes koná velký trh, již seshora jsme viděli velké davy lidí natěsnané 

na malém prostoru, takže někteří z nás ho jdou navštívit.  

   Já si jdu raději sednout do koutku malé restaurace. Důvodem ani není dát si pár piv jako obvykle, spíše být chvilku 

sám. Není mi na duši dobře, měl jsem včera nepohodu s Lenkou, takovou úplně hloupou a zbytečnou, v každém 

případě ale dost podstatně měnící a ovlivňující tyto poslední dny našeho společného pětitýdenního putování. 

Nemělo by žádný smysl, psát na těchto stránkách, co, proč a jak. Prostě jsem se nechal unést svojí dobrou náladou a 

radostí z toho, že se tato dlouhá a pro mě po stránce příprav a organizace nesmírně náročná akce blíží zdárně ke 

svému závěru a situaci jsem neodhadl. Jedno ale vím, dumajíce a sedíce v nejzapadlejším rohu hospůdky, jistě. 

Docela hodně mě to rozhodilo a nastávají pro mě dva dny velmi křehké situace, balancování na samé hraně toho, 

abych byl schopen být dále alespoň trochu důvěryhodným vůdcem akce a nikoli troska, která se zhroutila po prvním 

nárazu větru. No, spíš po poryvu náhlé vichřice, tak nečekané to pro mě bylo. 

   Pro dnešek řeším situaci tím, že poprosím Honzu, aby odpolední výklad či překlad vzal 

za mě. Nevím, zda bych byl schopen dobře sloužit. Asi ano, stejně se pohybuji neustále 

v blízkosti Honzy a průvodce, nicméně jsem mu nesmírně vděčen, že se toho chopil. 

   Druhá skupina chrámů je pro mě mnohem krásnější než ta 

první. Prolézáme různými chodbami, jednou dokonce 

dlouhým temným tunelem, kde není nic vidět. Tady si místní stavebníci opravdu vyhráli. 

V jednom případě mají smůlu naše ženy – do chrámu je nepustí. Ale to je jen drobnost, 

jinak jsme na tom opravdu rovnoprávně a vidíme, co se vidět dá. 

   Poslední skupina je tvořena vlastně jen jedním chrámem - Svatého Jiří. Kdo viděl 

v životě jen jednu jedinou fotku z Lalibely, pak to pravděpodobně bylo 

zobrazení tohoto chrámu, tohoto monolitu vytesaného ze skály. Poslední dílo, 

které nechal král Lalibela udělat, poslední a nejdokonalejší. Krásně vytesaný 

chrám ve tvaru kříže je vrcholem všeho, co jsme tu dosud viděli. Nejprve ho vidíme 

z typického známého pohledu seshora a poté k němu sestupujeme vytesanou 

chodbou. Ta je tak úzká, že dva silnější lidé mají co dělat, aby se navzájem vyhnuli. 

   Samozřejmě, interiér je opět zajímavý, ale natolik odlišný od ostatních zase není. Takže si ještě jednou 

vychutnávám pohled seshora a pomalu se pěšky vracím do našeho hotelu.  Dneska chci být i večer sám jen se svými 

myšlenkami. Ale hlad mě nakonec přemůže a tak si v hospůdce, kam jsem si včera zašel na pivko, dávám výtečný 

guláš. Ani dnes to s naším gulášem nemá mnoho společného, ale to maximálně dobré. Pruh masa uprostřed talíře je 

lemován z jedné strany něčím jako zelí a z druhé strany neméně dobrou, mě naprosto neznámou zeleninou. 

   Teprve po jídle se vracím zpět do hotelu, kde pár kamarádů tráví v restauraci večer, ještě chvíli s nimi posedím. 

Dobrá večeře a chvíle očistné samoty již mezitím podstatně vylepšily mé duševní rozpoložení. Kupuji sobě a Lence 

usmiřovací gin, pronesu k tomu pravděpodobně nějaký nemastný neslaný blábol a jdu spát.  
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      Do Addis Abeby již s našimi chlapci nejedeme. Ti jsou již druhý den na cestě a možná v tuto chvíli už brázdí ulice 

metropole. My ale hned po ránu vyrážíme na letiště. Překvapení číslo jedna je, že neletíme přímo, ale oklikou přes 

Gondar.  

   O našem letadýlku Bombardier zde panují různé představy. Aleš rozvíjí tu svou, že toto 

letadlo nejčastěji padá, neboť má nahoře jakýsi šroub a ten, když se nepromaže dobře, 

tak je průser. Na našem samoletu ale zcela jistě dobře promazaný byl, a tak oba lety jsou 

úplně hladké. A navíc krásné.  

   První úsek do Gondaru si ještě můžeme vychutnat nám tak dobře známou hornatou 

krajinu, seshora je to ovšem úplně jiné. Po asi dvacetibitové přestávce opět roztočíme 

vrtule a tentokrát letíme nad plochou vysočinou s jasně ohraničenými obdělávanými políčky. I tady téměř bez lesů, 

téměř bez zeleně, jen zcela sporadicky jsou vidět malé hájky několika stromů. Všechno lze dobře pozorovat, protože 

hlavně při prvém letu vůbec nenabíráme obvyklou letovou výšku. 

   Bombardierek zvládá oba starty i obě přistání na jedničku a tak jsme za chvíli v Addis 

Abebě. Přilétáme na mezinárodní letiště, batohy máme všechny, Jonáš hladce zařídí 

minibus a podnikáme vyhlídkovou jízdu hlavním městem. Alespoň tak to vypadá, protože 

míjíme budovu parlamentu, sídlo předsedy vlády, národní muzeum, náměstíčka 

s monumenty, prostě asi to nejlepší, co v tomto posledním a současném hlavním městě 

Etiopie lze vidět.  

   Dojíždíme do hotýlku a nastává problém s ubytováním. Addis Ababa je sídlem 

organizace africké jednoty a právě tento víkend má tady celá Afrika svůj summit. Je to 

vidět na každém kroku – všude praporky, vlajky všech afrických zemí, a bohužel 

beznadějně obsazené hotely. My sice máme rezervaci v našem Taitu, nejstarším hotelu 

v Addis a celé Etiopii udělánu, ale přesto trvá Jonášovi víc než hodinu, než svoje pokojíky 

dostaneme. 

   Už od příletu komunikuji pomocí mobilových zpráv s Jáchymem, jediným nováčkem, který se s námi vydá na zbytek 

cesty. Do Addis přiletěl nad ránem a samozřejmě díky srazu všech Afričanů nesehnal žádné místo v hotelu. Naštěstí 

ho nechali v Taitu přespat na chodbě a Jáchym není z těch, kterým by to činilo velký problém. V době našeho 

příjezdu je na zahřívací vycházce a má na hodinkách špatný čas, tak se potkáváme až o hodinu později, než jak jsem 

na základě jeho esemesky zprávy čekal, ale dopadlo to dobře, jsme kompletní a těšíme se na další putování. 

   Většina lidí již o žádnou kulturu nemá zájem a tak se na odpolední návštěvu Národního muzea vydáváme v ani ne 

polovičním počtu. Je nás přesně šest, což je ideální na dva taxíky. Ostatní se chystají na poslední nákupy na tržiště. 

V Addis je snad největší africké tržiště, bohužel dnes je ale neděle a většina stánků je zavřená. Je to škoda, zamýšlené 

poslední dokoupení třeba kávy a koření ztroskotává. 

   To my jsme úspěšnější. Národní muzeum je otevřené a levné. Deset kaček je v porovnání 

s nekřesťanskými cenami vstupného do křesťanských chrámů lahodné. A muzeum určitě stojí 

za víc než za těch deset birů. Asi nejzajímavější je část podzemní, kde jsou popsány nejstarší 

nálezy předchůdců člověka. Ty se našly právě na území Etiopie, ve Velké příkopové proláklině, 

v Danakilské proláklině i jinde. Asi nejznámější je nález kostry 2,3 milionu let staré, nazvané 

Lucy podle písně Beatles Lucy in the Sky… Etiopané ji ovšem pojmenovali jinak – v překladu zní 

její jméno „nádherná“. 

   Těch nálezů zde bylo daleko více a celá expozice je pěkně udělaná. Kromě pozůstatků předchůdců lidí jsou zde i 

kostry pravěkých zvířat či jejich repliky a vše je doprovázeno srozumitelnými popisy i v angličtině. 

http://travelhonza.rajce.idnes.cz/ 
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   První patro je také zajímavé. Jsou zde exponáty mapující více než 2000 let starou 

známou historii Etiopie. Krásné jsou třeba koruny císařů 19 a 20 století, včetně koruny 

císařovny Taitu, jmenovkyně našeho hotelu. Ale těch exponátů je tady spousta. 

   Další dvě patra, etiopské umění a etnografická expozice, jsou již na podstatně kratší 

dobu. Tady mě osobně nic nezaujalo tak, abych tu strávil příliš času. Celkem je hodinka 

na muzeum tak akorát, shodujeme se všichni. Ale bylo to příjemné a porovnání s některými jinými národními muzei, 

která jsem dosud v Africe viděl, to za návštěvu určitě stálo. 

   Času máme dost a tak zvu své poslední věrné na kávu či pivo do nedaleké restaurace 

na rohu. Poté se vydáváme lapit si nějaké taxíky, ale protože se nám do cesty staví 

pěkný kostel, věnujeme deset minut dalšímu příjemnému zastavení.  Je to ale jen 

chvilka a pak už vystupujeme u katedrály Svatého Jiří. Ještě než ji alespoň obejdeme, 

odchytí nás místní strážci a musíme zaplatit padesátku vstupného. Ale toto je dobrý 

obchod. Ujímá se nás starý průvodce, špatně chodící po mozkové mrtvici, kterou 

prodělal prý před několika lety. Mluví angličtinou, která je pro mě docela srozumitelná a 

provází nás jak chrámem, tak vedlejším muzeem.  

   Chrám je v tuto dobu pro veřejnost uzavřen, a tak poté, co nám ho průvodce 

odemkne, jsme tady zcela sami. Katedrála je opravdu pěkná. Její základ se datuje do 

roku 1896, na počest vítězství u Edwy nad italskými vojsky jej přikázal postavit císař 

Menelik. Samozřejmě, jako u všech etiopských chrámů sestává ze tří částí, kde ta 

třetí Holy of Holy – nejsvatější s kopií archy úmluvy, je všem zapovězena. My 

obcházíme krásné, byť samozřejmě nikoli tak staré jako jinde malby na stěnách, 

někteří si zabubnují na buben a myslím, že všichni jsme spokojeni s tím, co vidíme. 

   Vycházíme z chrámu a před námi se objevuje procesí bíle oblečených lidí. Svatba! Krásná, 

protože ženich a nevěsta se oddělí od ostatních a u stěny katedrály předvádí jakýsi svatební 

tanec či svatební rituál, ona před ním chvíli couvá a posuňky mu jakoby něco nabízí, pak si role 

prohodí. Je to hezký pohled. 

   Nicméně je skoro pět a my máme jen chvíli na návštěvu muzea. A to je velké překvapení. 

Krásné exponáty, převážně církevní, ale nejenom to, dávají skoro zapomenout na muzeum 

Národní. Je to zdařilý závěr výletu do Severní Etiopie a zdařilý začátek výletu do Etiopie Jižní. 

   Na hotel se vracíme pěšky, je to asi deset minut. Když nevíme, tak se doptáme a za chvíli jsme tam. Ještě si na chvíli 

odskočím a poté vyplňuji s Mírou, Honzou a Jáchymem formuláře na víza do Somalilandu a Džibuti. Před osmou 

přicházejí i ostatní a dáváme si rozlučkové pivko. Loučím se všemi, snažím se každému poděkovat a sám také 

poděkování dostávám. Snad se všem, kteří odjíždějí, zájezd líbil, já jsem pro to jen těžko mohl udělat více. To, že mi 

psychické síly po pěti týdnech starostí a snahy, aby vše fungovalo co nejlépe, pomalu docházejí, bylo v posledních 

dnech zřejmé. Ale přede mnou je toho ještě tolik…  

    Na letiště je doprava zajištěna a já věřím, že vše dobře proběhne i bez mojí účasti. Tuto noc trávím někde mezi 

nebem a zemí, mezi mým pokojem a nějakým jiným. Zdají se mi bláznivé sny, probouzím se, nevím, kde jsem. Ale 

nastává ráno a s ním začátek nového putování. To staré s odjezdem šesti lidí skončilo, a další právě začíná. Kéž se 

vydaří alespoň jako to severní! S nově nabytou důvěrou a chutí pro to udělám, co bude v mých silách!  

     P.S. Všechny věty, každé slovo je mým osobním pohledem na věc a nemusí se vůbec shodovat s pohledem někoho 

jiného. Nemusí se ani shodovat s objektivní skutečností. Nevyhrazuji si právo být stoprocentně pravdivý a naopak 

vyhrazuji si právo psát o tom, o čem se mi psát chce a naopak nepsat o tom, o čem se mi psát nechce. Všechny, kdo 

se mnou jezdíte, mám rád a nechci, aby se kohokoli tento text dotknut. Pokud se tak stalo, pak se omlouvám a věřím, 

že mi to odpustíte. 



24 
 

 
 

 


