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Cesta do Somalilandu 

 

   Poslední část našeho dvouměsíčního afrického putování, t

pohodlné sezení, příjemní šoféři. Čekají nás 

neustále a docela drsně se hádající a hlasitě 

Somaliland. Země, stát, který existuje a 

    Jak to tedy je? Co o Somálsku v naší zemi víme? 

předposlední otázku je odpověď jednoduchá 

zprávy sledující občas zaznamenají, že někde v

seychelského ráje přepadli a zajali či nezajali somálští piráti loď s

v současné době prostě žádný rozumný člověk jet nemůže.

   Je to pravda nebo není? Je a není. Většina území Somálska, jak ho známe z

neodváží se sem ani ten největší tvrďák z

tři části – Somaliland, Puntland a vlastní, zbylé Somálsko.  Všechno to tak trochu vyplývá z

území si na konci devatenáctého století rozdělily koloniální velmoci.

Británie Somaliland a Itálie jih. Teprve v

pouhých jednatřicet let.  Poté, co poslední uznávaný prezident Mohammad Barre uprchl ze země, vyhlásilo bývalé 

britské území  v roce 1991 nezávislou republiku Somaliland. A za pár let nato vznikl i Puntland.

   Co na tom, že okolní svět dosud tento státeček neuzna

v tomto kousku Somálska jako jediném vládne pořádek a zákon a to v

v afrických poměrech možná. Celé dvě desítky žije země v

konfliktů. Coby za to dali obyvatelé Mo

stejně dlouhou dobu dá sotva vyjít na ulici a nemít přitom strach o život!

 

   Začínáme samozřejmě v Addis Abebě. 

tedy Jonášovi, ale ten mě ubezpečuje, že určitě přijede. Před osmou je opravdu tady.

Nejraději by nás nacpali do jedné řady alespoň pět, i když místa je tak 

sotva na čtyři. Končí to pro mě nepříliš radostným kompromisem. 

Sedíme sice vedle sebe jen my čtyři, ale borec, který má na starosti 

otvírání a zavírání dveří, se mi usadí 

většinu celonoční cesty je jeho hlava mezi mýma nohama, prostě 

fajná a příjemná cesta. Cha, chá, dobrý začátek…

   Řidič jede docela jako šílený. Nedivím se, že nám Nicos tento způsob 

cesty příliš nedoporučoval. Děláme jen jednu 

a pak se již řítíme nonstop až do Hararu. 

   Přijíždíme velmi brzy, před půl pátou. 

sice u staré brány, ale na prohlídku his

čas, využijeme tedy situace a pokusíme se dostat do Somalilandu tak brzy, jak to jen půjde. Hned vedle nás je 

k odjezdu připraven další malý autobus, tentokrát o stupeň nižší kvality a ten prý jede, tam, k

ještě až na hranice, ale do městečka Jijiga
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Cesta do Somalilandu a Džibutska 

Poslední část našeho dvouměsíčního afrického putování, to už bude zcela jiné cestování

Čekají nás přeplněné minibusy, divoké noční jízdy, nervózní

neustále a docela drsně se hádající a hlasitě křičící spolucestující, … A ze všeho nejdříve tajemný 

Somaliland. Země, stát, který existuje a neexistuje.  

naší zemi víme? A proč píši, že jedeme do Somalilandu

předposlední otázku je odpověď jednoduchá – většina lidí u nás neví o Somálsku vůbec nic. A jen ti vnímavější a 

zprávy sledující občas zaznamenají, že někde v Adenském zálivu nebo dokonce na širém oceánu poblíž turistického 

lského ráje přepadli a zajali či nezajali somálští piráti loď s turisty či tanker s ropou.  A že je to země, do které 

současné době prostě žádný rozumný člověk jet nemůže. 

Je to pravda nebo není? Je a není. Většina území Somálska, jak ho známe z map a atlasů, je opravdu v

největší tvrďák z nás. Ale Somálsko jako fungující celek již dávno neexistuje. Je roztrženo na 

Somaliland, Puntland a vlastní, zbylé Somálsko.  Všechno to tak trochu vyplývá z

území si na konci devatenáctého století rozdělily koloniální velmoci.  Francie dostala oblast současného Džibutska, 

Británie Somaliland a Itálie jih. Teprve v roce 1960 bylo Somálsko sjednoceno ( již bez Džibutska ),  ale toto vydrželo 

ednatřicet let.  Poté, co poslední uznávaný prezident Mohammad Barre uprchl ze země, vyhlásilo bývalé 

nezávislou republiku Somaliland. A za pár let nato vznikl i Puntland.

Co na tom, že okolní svět dosud tento státeček neuznal a neuznává? Daleko důležitější je, že 

tomto kousku Somálska jako jediném vládne pořádek a zákon a to v

afrických poměrech možná. Celé dvě desítky žije země v relativním míru a bez vnitřních 

konfliktů. Coby za to dali obyvatelé Mogadiša, hlavního somálského města, kde se naopak po 

stejně dlouhou dobu dá sotva vyjít na ulici a nemít přitom strach o život!

.  Minibus, který nás  má vyzvednout, má skoro dvě hodiny zpoždění

ale ten mě ubezpečuje, že určitě přijede. Před osmou je opravdu tady.

Nejraději by nás nacpali do jedné řady alespoň pět, i když místa je tak 

Končí to pro mě nepříliš radostným kompromisem. 

en my čtyři, ale borec, který má na starosti 

otvírání a zavírání dveří, se mi usadí přímo pod mýma nohama, 

většinu celonoční cesty je jeho hlava mezi mýma nohama, prostě 

fajná a příjemná cesta. Cha, chá, dobrý začátek… 

ivím se, že nám Nicos tento způsob 

doporučoval. Děláme jen jednu asi půlhodinovou pauzu 

 

 To jsme vůbec nečekali. Jsme 

historického města není vhodný 

kusíme se dostat do Somalilandu tak brzy, jak to jen půjde. Hned vedle nás je 

odjezdu připraven další malý autobus, tentokrát o stupeň nižší kvality a ten prý jede, tam, k

jiga, které leží zhruba v polovině cesty. Ani se nestačíme vyčůrat a jedeme, 

 

ela jiné cestování, než dosud. Žádné džípy, 

přeplněné minibusy, divoké noční jízdy, nervózní a 

… A ze všeho nejdříve tajemný 

A proč píši, že jedeme do Somalilandu a nikoli do Somálska? Na 

většina lidí u nás neví o Somálsku vůbec nic. A jen ti vnímavější a 

Adenském zálivu nebo dokonce na širém oceánu poblíž turistického 

ropou.  A že je to země, do které 

atlasů, je opravdu v chaosu a 

již dávno neexistuje. Je roztrženo na 

Somaliland, Puntland a vlastní, zbylé Somálsko.  Všechno to tak trochu vyplývá z historie regionu – toto 

Francie dostala oblast současného Džibutska, 

roce 1960 bylo Somálsko sjednoceno ( již bez Džibutska ),  ale toto vydrželo 

ednatřicet let.  Poté, co poslední uznávaný prezident Mohammad Barre uprchl ze země, vyhlásilo bývalé 

nezávislou republiku Somaliland. A za pár let nato vznikl i Puntland. 

l a neuznává? Daleko důležitější je, že 

tomto kousku Somálska jako jediném vládne pořádek a zákon a to v takové míře, jaká je 

relativním míru a bez vnitřních 

gadiša, hlavního somálského města, kde se naopak po 

stejně dlouhou dobu dá sotva vyjít na ulici a nemít přitom strach o život! 

Minibus, který nás  má vyzvednout, má skoro dvě hodiny zpoždění. Volám 

ale ten mě ubezpečuje, že určitě přijede. Před osmou je opravdu tady. Komplikace jsou okamžitě. 

kusíme se dostat do Somalilandu tak brzy, jak to jen půjde. Hned vedle nás je 

odjezdu připraven další malý autobus, tentokrát o stupeň nižší kvality a ten prý jede, tam, kam potřebujeme. Nikoli 

esty. Ani se nestačíme vyčůrat a jedeme, 



 

Máme zadní lavici, kterou k nám k našemu překvapení docela ochotně vyklidili 

trochu pohodlnější.  

   Po dvou hodinách se situace opakuje. Vylézáme z

Etiopie, mířící na hranici. Tentokrát ale malou potř

by to už nešlo vydržet. Autobus je opět 

něho a najít si místo, tady nám to nikdo neulehčuje. 

zřejmě přinejmenším tuberu, podle toho, jak kašle a ch

se člověk podívá. 

   Chvíli před hranicí nás vyženou z autobusu ven

v podstatě nemožné. Nakonec je z toho jen kontrola pasů a pokračujeme ještě chvíli dále. Pak je už definitivní konec, 

jsme na hranici a musíme si poradit sami. Ptáme se a nacházíme etiopskou kontrolu. 

otisky všech prstů, které na obou rukou máme, 

razítko. 

   Přecházíme šňůru přes cestu a jsme na území

zemi, odkud jste? Máme tu tak dva turisty denně.

dvojnásobný denní výkon… ale je příjemný

dostáváme a jsme tedy hosty nikým neuznané země Somaliland.

   Nebude to tady jednoduché. Jen zajistit dopravu 

Žádná hromadná tu neexistuje, jedině taxiky. To slovo ale patří do uvozovek, protože ta auta, která tu stojí, jsou asi 

40 let stará a podle toho vypadají. Poměrně rychle se domlouváme a 

myslíme, že co nejdříve odjedeme. Ale to je omyl, naše auto tu není určeno 

pro čtyři lidi, musí se nás sem vlézt daleko více. Všechny tři kluky usazují 

v zavazadlovém prostoru. Mě několikrát přesazují, nakonec se dostávám na 

pozici vedle řidiče. Vítězství? Nikoli – za chvíli ke mně nacpou ještě jednu 

dámu, na zadní sedadlo další čtyři lidi, takže je nás v

přesně dvojnásobek. 

   A pořád nejedeme. Zdlouhavé je vybírání peněz, dělení peněz mezi 

všechny, kdo se kolem nás motají, lepení na okno jak

dalších věcí. Asi po hodině se ale konečně rozjíždíme. Auto se startuje 

spojením drátů a při každém rozjezdu se ozývají duté rány. Jedeme asi dvacetikilometrovou rychlostí. Nevěřím, že 

dojedeme, s takovým vozítkem jsem ještě asi nejel

Postupně nám prohlížejí pasy asi desetkrát. Jsme pro ně asi něčím podobným, co pro nás Marťané. Ale jsou naprosto 

korektní, po této stránce žádná zastávka problém neznamená. Ale znamená t

opravdu myslím, že to toto vozítko prostě nemůže dokázat. Ale omyl, dokázalo!

   Za vesnicí se stav cesty maličko zlepšuje a tak občas dosahujeme rychlosti téměř 
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našemu překvapení docela ochotně vyklidili  a tentokrát

ou hodinách se situace opakuje. Vylézáme z busu a vedle je už připraven k odjezdu snad nejstarší bus z

Etiopie, mířící na hranici. Tentokrát ale malou potřebu stihneme, soudružsky společně, 

opět obsazen do posledního místečka. Tentokrát je to velké umění, dostat se do 

něho a najít si místo, tady nám to nikdo neulehčuje. Jsme rozházeni v jeho zadní části, vedle mě sedí stařík, který má 

toho, jak kašle a chrochtá. Po druhé straně mi sedí slepý chlapec. Kontrasty, kam 

autobusu ven a nastává chvíle nejistoty. Doptat se na něco a zjistit situaci, je 

toho jen kontrola pasů a pokračujeme ještě chvíli dále. Pak je už definitivní konec, 

jsme na hranici a musíme si poradit sami. Ptáme se a nacházíme etiopskou kontrolu. Ú

které na obou rukou máme, vyfotí si nás, prostě pečlivost sama. Hlavně, že 

na území Somalilandu. Zde nás policista vítá širokým úsměvem 

, odkud jste? Máme tu tak dva turisty denně.“ To má tedy teď nadprůměrně práce

ale je příjemný, zapíná dokonce funkční počítač a i když mu práce chvíli trvá, razítko 

dostáváme a jsme tedy hosty nikým neuznané země Somaliland. 

Nebude to tady jednoduché. Jen zajistit dopravu do Hargejsy, hlavního města, se ukazuje být prvním oříškem. 

Žádná hromadná tu neexistuje, jedině taxiky. To slovo ale patří do uvozovek, protože ta auta, která tu stojí, jsou asi 

40 let stará a podle toho vypadají. Poměrně rychle se domlouváme a 

e co nejdříve odjedeme. Ale to je omyl, naše auto tu není určeno 

pro čtyři lidi, musí se nás sem vlézt daleko více. Všechny tři kluky usazují 

zavazadlovém prostoru. Mě několikrát přesazují, nakonec se dostávám na 

za chvíli ke mně nacpou ještě jednu 

dámu, na zadní sedadlo další čtyři lidi, takže je nás v celém autě pro pět lidí 

A pořád nejedeme. Zdlouhavé je vybírání peněz, dělení peněz mezi 

, lepení na okno jakési nálepky a spousta 

dalších věcí. Asi po hodině se ale konečně rozjíždíme. Auto se startuje 

spojením drátů a při každém rozjezdu se ozývají duté rány. Jedeme asi dvacetikilometrovou rychlostí. Nevěřím, že 

takovým vozítkem jsem ještě asi nejel.  Každou chvíli je přes cestu provaz a to značí policejní kontrolu. 

Postupně nám prohlížejí pasy asi desetkrát. Jsme pro ně asi něčím podobným, co pro nás Marťané. Ale jsou naprosto 

korektní, po této stránce žádná zastávka problém neznamená. Ale znamená to znovu se rozjíždět a několikrát si 

opravdu myslím, že to toto vozítko prostě nemůže dokázat. Ale omyl, dokázalo! 

Za vesnicí se stav cesty maličko zlepšuje a tak občas dosahujeme rychlosti téměř dvojnásobné, 

Tachometr autu kupodivu funguje. A po dvaceti kilometrech se 

dostáváme do jakéhosi dopravního uzlu a odtud vede dokonce 

asfaltová silnice! Teď již chvílemi jedeme i šedesátkou. I tak to ale 

trvá skoro do poledne, než se ocitáme v

tohoto samozvaného státu.  

   Že by nás řidič vyklopil, kde chceme, o tom si můžeme nechat 

jen zdát. Naštěstí hotel Oriental, kde nás chci ubytovat, zná témě

každý, takže není problém se doptat. Jeden ochotný policista si 

a tentokrát je to alespoň pro mě 

odjezdu snad nejstarší bus z celé 

soudružsky společně, veřejně u nádražní zdi, jinak 

Tentokrát je to velké umění, dostat se do 

jeho zadní části, vedle mě sedí stařík, který má 

rochtá. Po druhé straně mi sedí slepý chlapec. Kontrasty, kam 

Doptat se na něco a zjistit situaci, je 

toho jen kontrola pasů a pokračujeme ještě chvíli dále. Pak je už definitivní konec, 

Úředník nám zdlouhavě udělá 

i nás, prostě pečlivost sama. Hlavně, že nakonec dá potřebné 

Somalilandu. Zde nás policista vítá širokým úsměvem – „vítejte v naší 

růměrně práce, musí podat skoro 

a i když mu práce chvíli trvá, razítko 

do Hargejsy, hlavního města, se ukazuje být prvním oříškem. 

Žádná hromadná tu neexistuje, jedině taxiky. To slovo ale patří do uvozovek, protože ta auta, která tu stojí, jsou asi 

spojením drátů a při každém rozjezdu se ozývají duté rány. Jedeme asi dvacetikilometrovou rychlostí. Nevěřím, že 

Každou chvíli je přes cestu provaz a to značí policejní kontrolu. 

Postupně nám prohlížejí pasy asi desetkrát. Jsme pro ně asi něčím podobným, co pro nás Marťané. Ale jsou naprosto 

o znovu se rozjíždět a několikrát si 

dvojnásobné, čtyřicetikilometrové. 

vu funguje. A po dvaceti kilometrech se 

avního uzlu a odtud vede dokonce 

jedeme i šedesátkou. I tak to ale 

ež se ocitáme v Hargejse, hlavním městě 

Že by nás řidič vyklopil, kde chceme, o tom si můžeme nechat 

zdát. Naštěstí hotel Oriental, kde nás chci ubytovat, zná téměř 

každý, takže není problém se doptat. Jeden ochotný policista si 



 

dokonce umínil, že nás tam dovede a tak mu v

zdají být příjemní a zdraví nás na každém kroku.

necítíme se vůbec stísněně, jsme v pohodě. Po cestě do hotelu míjíme místní 

kuriozitu a současně hlavní „monument“ celého města, 

letadlo MIG na důstojném podstavci. 

   Kousek od hotelu poprvé vidíme to, co jsme ještě nikde neviděli a asi ani 

neuvidíme – měniče peněz, sedící po stranách ulice a před sebou mají

naskládané doslova stohy peněz. Jak se dozvídáme, za jeden dolar tady dávají 

6000 somalilandských šilinků a protože většina kolujících peněz jsou 

spoléhat na Džibuti, a tak se snažíme najít etiopskou ambasádu. Víme, že již bude zavřená, ale chceme alespoň 

vědět, kde je. Bez pomoci místních bychom ale neměli šanci. Místo je absolutně neoznačené a přístup k

vypadá jako někde na dvorku. Od policisty, který tu sedí, se do

   Jednou z opravdu mála atrakcí Hargejsy má být velbloudí trh někde na okraji města. Počáteční směr sice víme, ale 

poté, co přímý směr cesty končí, jsme v koncích. Ještě chvíli se snažíme pokračovat, občas se někoho ptáme, ale rady 

se nám nedostává. Ne že by nám poradit nechtěli, to ne, ale p

a „what is your name“ jsou vše, co umí. A tak když vidíme, že na trh asi nedojdeme, obracíme směr naší chůze a 

vracíme se. Ono celé město je jedno velké tržiště a vidět stánky s

dojídající zbytečky na již sklizeném stole je také zážitek

igelitovými pytlíky a dalším odpadem. Asi čekají na velkou vodu, která to uklidí sama.

   Vracíme se k hotelu a necháme plynout zbytek dne volným tempem. 

Abeby za jeden jediný den! A tak si každý podle svého obcházíme místní směnárníky, krámky a stánky s

vším možným. Na pivo si v této zemi nezajdeme, ale to jsme dobře v

džinu je alespoň malým šidítkem. 

   Jediné, co mi dělá v této docela příjemné zemi starosti, je stav Honzovy nohy.  Malá rána či 

několik dní staré bodnutí se mu zanítilo a přes noc mu noha napuchla tak, že z

opravdový strach. Ještě mám v živé paměti, jak jsem o dva měsíce dříve, koncem roku na minulé 

akci v guyanském Georgetownu s podobným případem navštěvoval několikrát místní nemocnici. 

Domlouváme se, že zkusíme nasadit antibiotika a za každou cenu 

budeme to řešit až tam. 

 

   Ranní cesta na etiopskou ambasádu uteče rychle, zato tam nastává nekonečné čekání. Dostáváme se dále, než 

včera, průchod k dalšímu dvorku vedoucímu již k

průchodem, ale pak již přítomnost vojáka signalizuje, že jsme tady.
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dokonce umínil, že nás tam dovede a tak mu v tom nebráníme. Vůbec, lidé se 

zdají být příjemní a zdraví nás na každém kroku. Přitom nikterak neobtěžují, 

odě. Po cestě do hotelu míjíme místní 

kuriozitu a současně hlavní „monument“ celého města, z války pozůstalé 

to, co jsme ještě nikde neviděli a asi ani 

měniče peněz, sedící po stranách ulice a před sebou mající 

naskládané doslova stohy peněz. Jak se dozvídáme, za jeden dolar tady dávají 

6000 somalilandských šilinků a protože většina kolujících peněz jsou 

pětistovky, je za každý dolar 12 bankovek. Měnít

dolarů, dostanete 120 bankovek a to je pěkný paklík!

bankovek jsou prostě poskládány u cesty a nikdo nepředpokládá, že by mu 

je někdo ukradl. Existují ovšem i bankovky v hodnotě 

od každé z nich mám schované pro své sběratele

   Hotel Oriental, to je nečekaný luxus. Dáváme 

v podobě výtečné polévky a salátu nás dobře naladí, hlavní jídlo, které si 

dávám, je studený hovězí steak, hodně tuhý, takže výsledný dojem je takový 

nějaký průměrný. Ale fajn, jsme najezení a vyrážíme do města. Byli bychom 

rádi, kdybychom mohli druhé etiopské vízum získat již tady a nemuseli se 

spoléhat na Džibuti, a tak se snažíme najít etiopskou ambasádu. Víme, že již bude zavřená, ale chceme alespoň 

, kde je. Bez pomoci místních bychom ale neměli šanci. Místo je absolutně neoznačené a přístup k

vypadá jako někde na dvorku. Od policisty, který tu sedí, se dozvídáme, že máme přijít zítra v

jsy má být velbloudí trh někde na okraji města. Počáteční směr sice víme, ale 

koncích. Ještě chvíli se snažíme pokračovat, občas se někoho ptáme, ale rady 

se nám nedostává. Ne že by nám poradit nechtěli, to ne, ale prostě si nerozumíme.  Věty typu 

jsou vše, co umí. A tak když vidíme, že na trh asi nedojdeme, obracíme směr naší chůze a 

vracíme se. Ono celé město je jedno velké tržiště a vidět stánky s masem, oblepeným tisíci m

dojídající zbytečky na již sklizeném stole je také zážitek. Stejně jako vyschlá koryta řek zaplněná různobarevnými 

igelitovými pytlíky a dalším odpadem. Asi čekají na velkou vodu, která to uklidí sama. 

lynout zbytek dne volným tempem.  Je třeba zvolnit, máme za sebou cestu z

Abeby za jeden jediný den! A tak si každý podle svého obcházíme místní směnárníky, krámky a stánky s

této zemi nezajdeme, ale to jsme dobře věděli předem.  Nicméně v

této docela příjemné zemi starosti, je stav Honzovy nohy.  Malá rána či 

několik dní staré bodnutí se mu zanítilo a přes noc mu noha napuchla tak, že z toho mám 

živé paměti, jak jsem o dva měsíce dříve, koncem roku na minulé 

podobným případem navštěvoval několikrát místní nemocnici. 

Domlouváme se, že zkusíme nasadit antibiotika a za každou cenu vytrváme do Džibutska. Jestli se situace nezlepší, 

esta na etiopskou ambasádu uteče rychle, zato tam nastává nekonečné čekání. Dostáváme se dále, než 

dalšímu dvorku vedoucímu již k vlastní úřadovně je maskován trnitými keři s

průchodem, ale pak již přítomnost vojáka signalizuje, že jsme tady. 

pětistovky, je za každý dolar 12 bankovek. Měníte-li tedy pouhých deset 

dolarů, dostanete 120 bankovek a to je pěkný paklík! A celé hromady 

bankovek jsou prostě poskládány u cesty a nikdo nepředpokládá, že by mu 

v hodnotě 1000 a 5000 a já dvě 

pro své sběratele. 

áváme si zde oběd. Předkrm 

podobě výtečné polévky a salátu nás dobře naladí, hlavní jídlo, které si 

dávám, je studený hovězí steak, hodně tuhý, takže výsledný dojem je takový 

ajn, jsme najezení a vyrážíme do města. Byli bychom 

rádi, kdybychom mohli druhé etiopské vízum získat již tady a nemuseli se 

spoléhat na Džibuti, a tak se snažíme najít etiopskou ambasádu. Víme, že již bude zavřená, ale chceme alespoň 

, kde je. Bez pomoci místních bychom ale neměli šanci. Místo je absolutně neoznačené a přístup k němu 

vídáme, že máme přijít zítra v osm. No, zkusíme to. 

jsy má být velbloudí trh někde na okraji města. Počáteční směr sice víme, ale 

koncích. Ještě chvíli se snažíme pokračovat, občas se někoho ptáme, ale rady 

rostě si nerozumíme.  Věty typu „where are you from“ 

jsou vše, co umí. A tak když vidíme, že na trh asi nedojdeme, obracíme směr naší chůze a 

masem, oblepeným tisíci mouchami anebo kočky 

Stejně jako vyschlá koryta řek zaplněná různobarevnými 

Je třeba zvolnit, máme za sebou cestu z Addis 

Abeby za jeden jediný den! A tak si každý podle svého obcházíme místní směnárníky, krámky a stánky s banány a 

ěděli předem.  Nicméně v Addis koupená láhev 

této docela příjemné zemi starosti, je stav Honzovy nohy.  Malá rána či 

ho mám 

živé paměti, jak jsem o dva měsíce dříve, koncem roku na minulé 

podobným případem navštěvoval několikrát místní nemocnici. 

vytrváme do Džibutska. Jestli se situace nezlepší, 

esta na etiopskou ambasádu uteče rychle, zato tam nastává nekonečné čekání. Dostáváme se dále, než 

trnitými keři s pouze úzkým 



 

   Celou hodinu se v podstatě nic neděje. Jen nás přesměrovali na jinou lavičku o třicet metrů dál od ambasády, tedy 

od brány, kde by měla být, a sami si sedli na naše původní místo. To už tam není jen ten jeden voják, ale má asi dvě 

posily. Kolem deváté nám zabavují fotoaparáty

a my jsme podrobeni kontrole pečlivější než na letišti. A t

počkání tu vízum určitě nedostaneme. No, hlavně zážitky, s

dost… 

 

   Ohledně výletu do Las Geel jsme domluveni na desátou, ale ani tady nejdou věci

chce povolení z ministerstva a na něm dva podpisy důležitých osob. A nám prý stále jeden chybí. Teprve k

dvanácté je všechno vyřízeno a my vyjíždíme. Vpředu řidič a povinný pistolník, za nimi Honza, Jáchym a Míra a 

v zavazadlovém prostoru tentokrát já. Ale zato sám a mám tu spoustu místa.

   Kousek za Hargejsou se silnice zlepší a my uháníme rychlostí, jakou jsme v

z asi devadesáti kilometrů zvládáme zhruba za hodinu. Další půlhodinka je ale opět kodrcání po úzké polní cestě. To 

už je vedle řidiče milá hezká paní, která pro tento úsek nahradila pistolníka.

dopředu telefonicky informována. 

   Nakonec dojíždíme k domečku, kde je 

sedm panelů, popisujících objevení 

to jen na chvilku, pak již stoupáme 

skalám, kde je několik polojeskyní, 

skal. A tady to je a je se na co dívat!  

   Las Geel je hlavním důvodem, proč 

Tedy kromě jednoduchého důvodu, 

se toto místo nenacházelo někde 

zcela jistě zahrnuto mezi památkami UNESCO. Takhle zůstává skrytým pokladem, o kterém ví jen nemnozí a který 

viděli jen vyvolení. Jinými slovy, jen podobní dobrodruzi, jací jsme my.

   Těch maleb jsou tu spoust

živlů o své poklady obrány. Neumím to na těchto řádcích dobře zprostředkovat, 

snad to fotky popíší dostat

vyhledám daleko více podrobností. 

má tuberu

v Peru, ještě znatelně více, než můj soused v

sestává z

kráva, kráva. Men one two, … eight – eleven 

krásně viditelní, ti ve žlutém jen náznakově. A tak dále 

snažíme pochopit, ale o to tu vůbec nejde.

   Když si už myslíme, že to nejzajímavější máme za sebou, že teď už chodíme 

jen po vyhlídkách, ohromí nás něco jako panoramatické plátno. Pod touto 

stěnou jsou malby natěsnány tak hustě, že je od sebe nelze na fotk

odseparovat. Tady se pravěcí malíři vyřádili neuvěřitelně.

   Určitě je to nejzajímavější soubor starých skalních maleb, který jsem kdy 

viděl. Ani Bhimbetka v Indii, ani nedávné drobnosti v

srovnat. Jen kvůli tomuto je dobré Somaliland navštívit. Ale nejen kvůli 
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podstatě nic neděje. Jen nás přesměrovali na jinou lavičku o třicet metrů dál od ambasády, tedy 

sedli na naše původní místo. To už tam není jen ten jeden voják, ale má asi dvě 

toaparáty a posílají k bráně. Tam čekáme další čtvrthodinu, než se brána otevře 

a my jsme podrobeni kontrole pečlivější než na letišti. A to všechno jen proto, abychom se vzápětí dozvěděli, že na 

počkání tu vízum určitě nedostaneme. No, hlavně zážitky, s fungováním etiopské ambasády jich máme nyní opravdu 

jsme domluveni na desátou, ale ani tady nejdou věci úplně hladce. Dostat se tam, to 

ministerstva a na něm dva podpisy důležitých osob. A nám prý stále jeden chybí. Teprve k

dvanácté je všechno vyřízeno a my vyjíždíme. Vpředu řidič a povinný pistolník, za nimi Honza, Jáchym a Míra a 

vazadlovém prostoru tentokrát já. Ale zato sám a mám tu spoustu místa. 

Kousek za Hargejsou se silnice zlepší a my uháníme rychlostí, jakou jsme v Somalilandu

asi devadesáti kilometrů zvládáme zhruba za hodinu. Další půlhodinka je ale opět kodrcání po úzké polní cestě. To 

už je vedle řidiče milá hezká paní, která pro tento úsek nahradila pistolníka. Čekala na nás u odbočky, zřejm

umístěno malé muzeum. Je to asi 

zdejších skalních maleb. Tady je 

v doprovodu místního strážce ke 

vlastně jen jakýchsi převislých 

jsem chtěl 

aby zde člověk prostě byl. Kdyby 

v Somalilandu, bylo by již dávno 

zcela jistě zahrnuto mezi památkami UNESCO. Takhle zůstává skrytým pokladem, o kterém ví jen nemnozí a který 

viděli jen vyvolení. Jinými slovy, jen podobní dobrodruzi, jací jsme my.

Těch maleb jsou tu spousty, a to přitom některé stěny již byly vlivem přírodních 

živlů o své poklady obrány. Neumím to na těchto řádcích dobře zprostředkovat, 

nad to fotky popíší dostatečně…  Nebo až někdy později, až si k

vyhledám daleko více podrobností. Nyní jen pár slov k

má tuberu, protože kašle tak strašně, jak jsem nekašlal snad ani já 

, ještě znatelně více, než můj soused v ranním autobuse. 

sestává z několika slovíček, které mu stačí k popisu maleb

eleven - dancing. Osm – jedenáct  tancujících mužů

krásně viditelní, ti ve žlutém jen náznakově. A tak dále – význam některých jeho „anglických“ slov se jen 

ažíme pochopit, ale o to tu vůbec nejde. 

Když si už myslíme, že to nejzajímavější máme za sebou, že teď už chodíme 

jen po vyhlídkách, ohromí nás něco jako panoramatické plátno. Pod touto 

stěnou jsou malby natěsnány tak hustě, že je od sebe nelze na fotkách vůbec 

odseparovat. Tady se pravěcí malíři vyřádili neuvěřitelně.  

Určitě je to nejzajímavější soubor starých skalních maleb, který jsem kdy 

Indii, ani nedávné drobnosti v Súdánu se s tímto nedají 

dobré Somaliland navštívit. Ale nejen kvůli 

podstatě nic neděje. Jen nás přesměrovali na jinou lavičku o třicet metrů dál od ambasády, tedy 

sedli na naše původní místo. To už tam není jen ten jeden voják, ale má asi dvě 

bráně. Tam čekáme další čtvrthodinu, než se brána otevře 

o všechno jen proto, abychom se vzápětí dozvěděli, že na 

fungováním etiopské ambasády jich máme nyní opravdu 

úplně hladce. Dostat se tam, to 

ministerstva a na něm dva podpisy důležitých osob. A nám prý stále jeden chybí. Teprve k půl 

dvanácté je všechno vyřízeno a my vyjíždíme. Vpředu řidič a povinný pistolník, za nimi Honza, Jáchym a Míra a 

Somalilandu ještě nezažili. A tak většinu 

asi devadesáti kilometrů zvládáme zhruba za hodinu. Další půlhodinka je ale opět kodrcání po úzké polní cestě. To 

Čekala na nás u odbočky, zřejmě byla 

umístěno malé muzeum. Je to asi 

zdejších skalních maleb. Tady je 

doprovodu místního strážce ke 

vlastně jen jakýchsi převislých 

jsem chtěl tento kraj navštívit. 

aby zde člověk prostě byl. Kdyby 

Somalilandu, bylo by již dávno 

zcela jistě zahrnuto mezi památkami UNESCO. Takhle zůstává skrytým pokladem, o kterém ví jen nemnozí a který 

viděli jen vyvolení. Jinými slovy, jen podobní dobrodruzi, jací jsme my. 

y, a to přitom některé stěny již byly vlivem přírodních 

živlů o své poklady obrány. Neumím to na těchto řádcích dobře zprostředkovat, 

Nebo až někdy později, až si k tomu někde 

slov k našemu průvodci. Nejspíš 

, jak jsem nekašlal snad ani já minulý podzim 

ranním autobuse.  Jeho angličlina se 

popisu maleb. “Cow, cow, cow – kráva , 

jedenáct  tancujících mužů“ – ti v červeném provedení 

význam některých jeho „anglických“ slov se jen marně 



 

tomuto. Jsou to lidé, milí a přátelští, přitom neobtěžující, kteří vyvrací všeobecný názor o Somálsku a Somálcích. I 

když jen v této jedné části kdysi velké země. Snad v

totálně rozložené části – piráty ovládaný 

    

   Vracíme se zpět do hotelu. Kuchař má do večera volno, a tak musíme na jídlo jinam. Zatímco Jáchym 

dávají fazole v místní vývařovně, my s Honzou ještě popocházíme dál a jsme odměně

restaurace. Ryba s rýží a dva pohárky pomerančového džusu jsou výtečné.

   Na slíbený džíp do Džibuti nečekáme dlouho. Pár minut po páté je u hotelu a my s

jak jsme předpokládali a jak jsme se toho po dosavadních zkušenostech s

vyhrazenou druhou řadu a musíme se tam vlézt všichni čtyři. To bude zážitek, 

   To, že džíp přijel nečekaně brzy, vůbec neznamená, že také brzy o

objíždíme Hargejsu, Občas nabíráme jen náklad, občas se vymění lidé sedící vpředu vedle řidiče či vzadu 

v zavazadlovém prostoru, ale nakonec sestava vykrystalizuje. Pojede nás celkem dvanáct v

pro pohodlnou přepravu maximálně pěti lidí. Vedle řidi

námi v místě, kde normálně bývají batohy, se tísní další tř

součtu jedna osoba chybí, pak je to pomocník řidiče a zároveň jeho mechanik. T

korbě, kde je již alespoň dvacet pytlů se 

můj batoh. Ještě, že jsem si z něho při 

před odjezdem stačil vyndat mikinu  a 

   Jak jinak strávit čas, kdy se nic neděje, 

zajímavé sledovat třeba somálské ženy. 

oblékají a oba jsou zastoupeny zhruba 

odhalený, jen vlasy jsou samozřejmě 

pestrobarevným šátkem.  Ty druhé, 

islámu, mají celý obličej i hlavu zakrytý černou pokrývkou, zbývá jen úzký pás pro oči. Jedno ale mají společné 

s černou pokrývkou hlavy nosí nádherně barevné šaty, nejsou to tedy celotěloví čer

   Ještě se kupují zásoby pro řidiče a konečně vyrážíme. M

ale opravdu velmi neopodstatněné. Cesta je úzká, písčitá, často překračující koryta řek vymletá v

Řidič jede výborně, ale i tak je to tvrdé. Kdybychom byli tři vedle sebe, bylo by to v

usnout je v

Moje okno totiž padá dolů a okno u paní přede m

nahoru. Uff, kdybych si nevyndal tu flísku, to by bylo…

   Je pro mě těžké pochopit, jak se řidič vůbec orientuje ve spleti úzkých 

vyježděných cest, které se neustále sbíhají a rozbíhají a které vidí jen v

svých světel.

zastaví, spolu s

přestávka nastává až v

jedenácti hodinách opravdové jízdy.  A 

hodinu. Samozřejmě, snídaně je nutná

vypadal skvěle, začíná rychle běžet. 

   Chlapec, který sedí vzadu a trochu mluví anglicky, sice říká, že na hranici je to 

čtyřicet minut, skutečnost je však více než dvojnásobná. Navíc jsme ve vesnici nechali našeho 

řidiče a za volant zasedá postarší chlapík. Zprvu se zdá, že jede stejně dobře, ale to jen chvíli. Párkrát to zvládne 
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tomuto. Jsou to lidé, milí a přátelští, přitom neobtěžující, kteří vyvrací všeobecný názor o Somálsku a Somálcích. I 

této jedné části kdysi velké země. Snad v budoucnu se své existence zhostí stejně zd

piráty ovládaný Puntland a vlastní Somálsko topící se v náboženském i civilním chaosu

Vracíme se zpět do hotelu. Kuchař má do večera volno, a tak musíme na jídlo jinam. Zatímco Jáchym 

Honzou ještě popocházíme dál a jsme odměně

rýží a dva pohárky pomerančového džusu jsou výtečné. 

Na slíbený džíp do Džibuti nečekáme dlouho. Pár minut po páté je u hotelu a my spěšně nastupujeme. No, je to tak, 

jak jsme předpokládali a jak jsme se toho po dosavadních zkušenostech s dopravou v

vyhrazenou druhou řadu a musíme se tam vlézt všichni čtyři. To bude zážitek, jet patnáct hodin takto natěsn

To, že džíp přijel nečekaně brzy, vůbec neznamená, že také brzy odjede. Celé dlouhé dvě hodiny postupně 

, Občas nabíráme jen náklad, občas se vymění lidé sedící vpředu vedle řidiče či vzadu 

zavazadlovém prostoru, ale nakonec sestava vykrystalizuje. Pojede nás celkem dvanáct v

pro pohodlnou přepravu maximálně pěti lidí. Vedle řidiče se směstnají dvě ženy, za nimi jsme my čtyři skrčenci a za 

bývají batohy, se tísní další tři ženy a mladý muž, trochu mlu

součtu jedna osoba chybí, pak je to pomocník řidiče a zároveň jeho mechanik. Ten tráví téměř celou cestu nahoře na 

korbě, kde je již alespoň dvacet pytlů se vším možným a mezi nimi také 

něho při jedné z

a ponožky…

kdy se nic neděje, než pozorováním okolí. Je 

zajímavé sledovat třeba somálské ženy. Existují zde dva způsoby, jak se 

oblékají a oba jsou zastoupeny zhruba stejně. Jedna část má obličej 

odhalený, jen vlasy jsou samozřejmě skryté pod krásným, 

šátkem.  Ty druhé, vyznávající zřejmě přísnější formu 

islámu, mají celý obličej i hlavu zakrytý černou pokrývkou, zbývá jen úzký pás pro oči. Jedno ale mají společné 

černou pokrývkou hlavy nosí nádherně barevné šaty, nejsou to tedy celotěloví černí bubáci jako třeba v

Ještě se kupují zásoby pro řidiče a konečně vyrážíme. Mirkovy představy, že to bude asfaltka, se ukazují jako velmi, 

é. Cesta je úzká, písčitá, často překračující koryta řek vymletá v

tak je to tvrdé. Kdybychom byli tři vedle sebe, bylo by to v pohodě, ale takto je to síla. Snaha 

usnout je v mém případě jasně odsouzena k fiasku. Noc je dlouhá a ufoukaná. 

Moje okno totiž padá dolů a okno u paní přede m

nahoru. Uff, kdybych si nevyndal tu flísku, to by bylo…

Je pro mě těžké pochopit, jak se řidič vůbec orientuje ve spleti úzkých 

vyježděných cest, které se neustále sbíhají a rozbíhají a které vidí jen v

svých světel. Ale samozřejmě, nejede tudy poprvé a je to jeho práce. Občas 

zastaví, spolu s borcem seshora něco proklepou a jede se dál. 

přestávka nastává až v šest ráno, po dvou hodinách popojíždění ve městě a 

jedenácti hodinách opravdové jízdy.  A tato přestávka je opravdu dlouhá, trvá hodně 

hodinu. Samozřejmě, snídaně je nutná, ale my jsme už jak na trní. Čas, který doposud 

Chlapec, který sedí vzadu a trochu mluví anglicky, sice říká, že na hranici je to třicet nebo 

více než dvojnásobná. Navíc jsme ve vesnici nechali našeho 

starší chlapík. Zprvu se zdá, že jede stejně dobře, ale to jen chvíli. Párkrát to zvládne 

tomuto. Jsou to lidé, milí a přátelští, přitom neobtěžující, kteří vyvrací všeobecný názor o Somálsku a Somálcích. I 

budoucnu se své existence zhostí stejně zdařile i dvě současné 

náboženském i civilním chaosu. 

Vracíme se zpět do hotelu. Kuchař má do večera volno, a tak musíme na jídlo jinam. Zatímco Jáchym a Míra si 

Honzou ještě popocházíme dál a jsme odměněni nálezem výborné a levné 

pěšně nastupujeme. No, je to tak, 

 Somalilandu obávali. Máme 

patnáct hodin takto natěsnáni! 

jede. Celé dlouhé dvě hodiny postupně 

, Občas nabíráme jen náklad, občas se vymění lidé sedící vpředu vedle řidiče či vzadu 

zavazadlovém prostoru, ale nakonec sestava vykrystalizuje. Pojede nás celkem dvanáct v prostředku, který je určen 

če se směstnají dvě ženy, za nimi jsme my čtyři skrčenci a za 

muž, trochu mluvící anglicky. Pokud vám v 

en tráví téměř celou cestu nahoře na 

vším možným a mezi nimi také 

jedné z nakládacích zastávek ještě 

ponožky… 

než pozorováním okolí. Je 

Existují zde dva způsoby, jak se 

stejně. Jedna část má obličej 

skryté pod krásným, 

vyznávající zřejmě přísnější formu 

islámu, mají celý obličej i hlavu zakrytý černou pokrývkou, zbývá jen úzký pás pro oči. Jedno ale mají společné – i ty 

ní bubáci jako třeba v Íránu.   

bude asfaltka, se ukazují jako velmi, 

é. Cesta je úzká, písčitá, často překračující koryta řek vymletá v obdobích dešťů. 

pohodě, ale takto je to síla. Snaha 

fiasku. Noc je dlouhá a ufoukaná. 

Moje okno totiž padá dolů a okno u paní přede mnou také nejde zatáhnout 

nahoru. Uff, kdybych si nevyndal tu flísku, to by bylo… 

Je pro mě těžké pochopit, jak se řidič vůbec orientuje ve spleti úzkých 

vyježděných cest, které se neustále sbíhají a rozbíhají a které vidí jen v úzkém pásu 

Ale samozřejmě, nejede tudy poprvé a je to jeho práce. Občas 

borcem seshora něco proklepou a jede se dál.    Opravdu velká 

šest ráno, po dvou hodinách popojíždění ve městě a 

hodně přes 

ale my jsme už jak na trní. Čas, který doposud 

třicet nebo 

více než dvojnásobná. Navíc jsme ve vesnici nechali našeho 

starší chlapík. Zprvu se zdá, že jede stejně dobře, ale to jen chvíli. Párkrát to zvládne 
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taktak, ale v jednom nepříliš obtížném místě zapadáme do písku.  Opravdu to s tím autem moc neumí, nakonec musí 

naše řada vylézt a zatlačit. 

   Dívat se na to nemůže asi  náš mechanik nahoře a tak dochází k další výměně za volantem. Tentokrát je to 

jednoznačně změna k lepšímu a my nyní zvládáme všechna další složitá místa 

bravurně.  K hranici přijíždíme asi o půl deváté. 

   Výstup ze Somalilandu není tak hladký, jako vstup. Místo jednoho úředníka jsou tu 

sice čtyři, ale naše odbavení jim trvá čtyřikrát tak dlouho v porovnání s tím jedním. 

Nicméně problémy nejsou a tak po více než půlhodině úřadování a vypisování snad 

každého řádku z našich pasů ( tady kupodivu počítače ještě nezavedli ) pěšky 

přecházíme na džibutskou stranu. Dvakrát nám zkontrolují obsah batohů, samotná 

procedura orazítkování pasů je celkem rychlá a my jsme tedy naplno vpuštěni do Džibuti, česky možná správněji 

nazývaného Džibutskem. 

 

   Co vlastně o Džibutsku víme? Na rozdíl od Somálska, které se díky svým 

pirátům alespoň někdy objeví v našem zpravodajství, tato malinká země nemá 

ani toto pochybné štěstí. Kdysi bylo součástí mocného etiopského aksumského 

království, zažilo éru křesťanskou od devátého století zažívá éru muslimskou. 

Tuto víru sem zavedli arabští kupci a ani evropská, zde francouzská kolonizace na tom příliš 

nezměnila. Francouzi tu nakonec pobývali poměrně dlouho a země se stala samostatnou až v roce 

1977 jako jedna z posledních v Africe. I nadále však udržuje s Francií dobré vztahy, stejně jako se dvěma ze tří 

sousedů, s Etiopií a Somalilandem. To s Eritreou si rozumí daleko méně ahranice mezi těmito státy jsou stále 

uzavřené… 

 

   Co dělat? Máme čekat na náš džíp, který se může dostat za hranice třeba za hodinu nebo za dvě, pokud budou 

pořádně zkoumat náklad na jeho korbě?  Je deset hodit a my chceme stihnout dopolední návštěvu etiopské 

ambasády. Musíme ji stihnout, abychom si mohli naplánovat, co dál. Jdeme tedy asi sto metrů pěšky a platíme si taxi. 

Je to podobně starý a podobně vetchý kus jako ten, který nás vezl do Hargejsy, ale alespoň vyjíždí okamžitě a není 

nás tu namačkáno deset. Tentokrát jsou kontroly jen asi dvě… 

   Chlapík kupodivu asi na třetí pokus opravdu trefí k etiopské ambasádě. Ta je 

zcela nepodobná té v Somalilandu, rozdíl je jako nebe a peklo. Moderní, čistá 

budova, okamžitě jsme vpuštěni dovnitř, sice také podrobeni důkladné kontrole, 

ale vše trvá jen chviličku a my jdeme po schodech nahoru do konzulární sekce. 

Příjemný pán nám hned dává formuláře a velmi kladně nás překvapuje 

odpovědí, že si pro víza můžeme přijít ještě týž den odpoledne. To je bomba! 

Jediný zádrhel je v tom, že platba musí být provedena v místní měně a tu zatím 

nemáme. Takže zase souboj s časem – rychle ven, sehnat taxi, do centra do 

směnárny a zase zpět. Ale zvládáme to, před polednem je zaplaceno a my již 

pomalu a pěšky kráčíme do centra.   

   Kousek jižněji se nachází oblast trhu a tam někde by měl být hotel Banadir. 

Údajně nejlevnější v celém Džibouti. Ten musíme najít, protože víme, že tato 

země je extrémně drahá a nám po osmi týdnech cestování již na velké 

rozhazování nezbývá. A co zbývá, to musíme vyšetřit na výlety a poznávání, proto 

jsme hlavně tady. A já tuším, že to bude finanční masakr. 
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   S pomocí jednoho nadháněče, kterého se pak nemůžeme zbavit, hotýlek nacházíme téměř okamžitě. Snažím se o 

ceně smlouvat, ale je to beznadějné. Nicméně dvacet dolarů na osobu ve čtyřlůžkovém pokoji je na Džibuti luxusní 

cena. Dokonce se sprchou a záchodem, včetně toaletního papíru. Jen na vstupní ceduli inzerovaná restaurace se 

prostě nějak vytratila.  

   Domlouváme si sraz o půl šesté na náměstí u směnárny, kde jsem měnil peníze na víza. Za chvíli jsou všichni ostatní 

pohrouženi v dřímotu a já vyrážím do města. Kolem mešity Hamoudi s dominantním minaretem procházím do centra 

města. Centrum, takzvaná evropská část, má některé zachovalé budovy ve zvláštní kombinaci stylu klasických 

evropských budov a jakýchsi maurských oblouků. 

   Jsem zpět na  ulici Republiky a nacházím cestovní kancelář, u které bych chtěl domluvit program na další dny. Zatím 

ale mají zavřeno. Prohlížím si ještě nedaleké dva kostely, jeden klasický a druhou moderní katedrálu a pak již 

spěchám na velvyslanectví. Všechno klaplo, nečekám ani deset minut a mám pasy s vízy v kapse. Super, spadla mi 

z krku obrovská starost.  

   Po cestě zpět se ještě jednou  zastavuji  v cestovce a domlouvám si tu schůzku na šestou, kdy tu má být borec, který 

mluví anglicky a je schopen nám pomoci. Jdeme sem všichni, abychom udělali společné rozhodnutí. Borec je 

sympatický, ale ceny výletů k jezerům Abbe a Assal jsou silné kafé. Více než 400 dolarů na osobu za trojdenní výlet a 

těžko se tam dostaneme jinak, levněji. Co s tím? Přece jsme se sem neštrachali proto, abychom nic neviděli. Vím, 

kolik už kluky celý zájezd stál a protože mám ještě nějaké poslední rezervy, navrhuji, ať zaplatí každý tři sta dolarů a 

já každému doplatím zbývajících sto dvacet pět. Sice mě tento trojdenní výlet přijde na osm stovek a bude to tak 

nejdražší třídenní výlet v mém životě, ale to se nedá nic dělat. Jak jinak mohu poděkovat lidem, kteří se mnou strávili 

tolik času a provází mě i tady, do největší Tramtárie ze všech Tramtárií, kde jsem jim nic nemohl slíbit a zaručit, jen 

to, že se to zase pokusím zorganizovat a zvládnout co nejlépe. 

   Sám se také dostávám téměř na nulu, ale ono toho již moc potřeba nebude. Jdeme do toho, všichni souhlasí. Je to 

tedy pořádná rána, ale rozhodnutí padlo a nic už na tom měnit nebudeme. Vracíme se k hotelu a po cestě se 

zastavujeme v baru, který objevil již předtím Jáchym a kde mají naše oblíbené 

etiopské pivo San George za pouhých 40 korun! Sice čtyřnásobně dražší než v Etiopii, 

ale my jsme v Džibuti a tak neváháme a dáváme si jedno kolečko před spaním.  

 

   Výlet začíná tradičním dvacetiminutovým zpožděním, ale na to jsme si už 

zvykli. Hlavně, že jedeme. Nebo spíše kličkujeme mezi kamiony, téměř 

stoprocentně etiopskými a hodně naloženými. Jsme totiž na hlavní silnici vedoucí právě do Etiopie, kudy se odehrává 

veškerý pohyb zboží, směřujícího do Etiopie po moři. Jsou jich stovky. Jsme rádi, když na 

chvíli odbočíme do pouště. Průvodce Alu nám povídá svou lámanou angličtinou, že se tu 

točil německý film Květina pouště.    

   Odbočka do terénu byla jen krátká, za chviličku jsme opět na asfaltce. Hustota kamionů 

se trochu snížila, protože cesty se rozdělily - do Etiopie vedou silnice dvě a tím pádem část 

kamionů míří na bližší z nich, Galafi a druhá část na ten vzdálenější, do Gelile. My zastavujeme ve vesnici Dikhil 

v pěkné hospůdce, to bude naše obědová. I pivo tu mají, Heineken za šedesát, to není 

na Džibuti špatná cena. Také obídek je více než slušný – po salátovém předkrmu 

přichází kuřátko s hranolkami a palačinka s čokoládou jako dezert. 

   Před druhou odpolední jsme opět na cestě. Po krátké chvíli se asfaltka mění v zatím 

ještě širokou polní cestu. Asi po hodině dorážíme do vesnice As Eyla a shodou 

okolností je to rodné místo našeho průvodce a řidiče v jednom, Aluho. Ten je tu 

samozřejmě stále jako doma, každého tu zná a každý zná jeho. 
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   „Toto je obchod mého otce“, zastavuje u jednoho krámku a po chvíli nám každému přináší láhev koly. To už je 

kolem auta houf dětí a Honza plní svou roli Mikuláše a ze svého bezedného pytlíku cukrlat, nafukovacích balonků a 

všeho možného tahá jeden dárek za druhým.  

   Ve vesnici pobýváme poměrně dlouho, protože Alu nemůže samozřejmě hned tak zmizet. Zakončujeme to tady 

objížďkou vesnice. „ Tady bydlí můj bratr, toto jsou děti mojí sestry…“ Vypadá to, že všichni kolem jsou jeho příbuzní. 

„Také se tomu tady říká Children village – vesnice dětí“, a je to název přiléhavý. Dětí je tady opravdu jako smetí. Jak 

obrovský kontrast třeba se současnými čínskými velkoměsty, kde to vypadá, jako by děti ani neexistovaly. 

   Konečně se osvobozujeme z Aluho rodinných pout a vesnici opouštíme. Z široké polní cesta se stává pravá terénní 

džípová. Krajina se výrazně mění, začíná převládat černá barva, snad sopečného původu. Mizí i dosud sporé zbytky 

vegetace, jen suché trnité keře tu přežívají. Alu řídí spolehlivě, jen jednou je přinucen přepnout na všechna čtyři kola. 

V snad nejpochmurnější krajině se vyšplháme na výrazný předěl, 

kousek popojdeme a v dálce poprvé vidíme jezero Lac Abbe. 

Nebo spíše tušíme, než vidíme. Ale co vidíme dobře, to je hradba 

rozeklaných skal, která jezero lemuje. Skály, jsou to skály? Zatím 

to tak vypadá. 

   Mrtvolnost krajiny je však jen zdánlivá.  Zjevuje se kaluž vody a v její blízkosti tři ladné 

gazely. A v trochu větší dálce pobíhá stádečko prasat bradavičnatých. 

Potkáváme i malou karavanu velbloudů, Alu říká, že sem jdou 

z Etiopie. Musí to být neuvěřitelné tvrdý život, šlapat stovky kilometrů 

v této pusté a zdánlivě nehostinné krajině. 

    Jedeme dál a scenérie se stávají zajímavějšími, úžasnějšími. Skály jsou 

na pohled čím dál bizardnější a my u prvních z nich zastavujeme a 

obcházíme je. Teď teprve je otázka zodpovězena, jestli jsou to skály nebo ne. Materiál 

všech těchto fantaskních komínů je jakési uschlé bláto, velmi křehké a dobře lámavé. 

Alu kus této „skály“ ulomí a zevnitř se sype prach. Ne, po tomto se šphat nedá, člověk 

by při každém kroku riskoval, že mu celá noha uvázne v tomto materiálu. Jednou to 

zkusím a při šlápnutí na hranu hlíny se mi to okamžitě povede. 

   Nicméně na pohled jsou tyto útvary pastva na oči. A jsou jich zde snad stovky, snad 

tisíce. Některé jsou veliké jen metr či dva, ty největší dosahují desítek metrů. Na mnoha místech jsou tu vývěry vařící 

vody a jejich okolí je pěkně barevno. 

   Dva největší hrady z bláta si obcházíme a procházíme a pak projíždíme místem, kde je 

jejich koncentrace největší. Kousek odtud je naše nocležiště – 

kemp, který je tvořen malými kulatými chatrčemi, ve stylu 

tradičních domků místních obyvatel. Staví tu sice už také jakési  

čtverhranné „pokojíky“, ale my jsme rádi, že ještě nejsou hotové. 

Chatrče jsou skvělé, dobře větrané a přitom chránící před větrem a co je úžasné, máme 

každý svou vlastní! Jednolůžkové pokoje, to je tedy komfort, samozřejmě, draze zaplacený 

komfort. 

   Odpočíváme jen chvíli a vracíme se do míst, kde je nejvíce hliněných komínů. Nastává západ slunce a to je chvíle, 

kdy jsme tu měli být.  Obcházíme ještě dva či tři vývěry horké vody, přičemž jeden z nich je docela mohutné zřídlo, 

ale docela rychle se stmívá, a tak se vracíme zpět.  
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   Byl to hezký den a jeho ideálnímu završení zbývá jen dobrá večeře.  Dlouho se nic neděje, pak 

ale přistává na stole velká mísa míchaného zeleninového salátu. Spolu s bagetami je to dobré 

dietní jídlo. „O půlnoci ale budu mít hlad“, říkám, i když teď se cítím dobře zaplněný. Ale 

nebudu, protože to zdaleka není všechno. Na stole se objevuje další mísa, plná špaget a menší 

miska se zeleninovou šťávou na zalití. A po dalších pěti minutách se tento bezmasý pokrm mění 

na masitý, neboť na pěti jehlách dostáváme krásné, pravděpodobně hovězí ražničí. Pravda, masíčko je trochu tužší, 

ale na rozdíl od Míry s tím žádné kousací problémy nemám. Špagetám mnoho nedám, ale tuhé kousky krávy si ujít 

nenechám. Na závěr ještě přichází talíř s pomeranči a banány. Hody vskutku lukulské… 

   Zbývá ještě přečkat kulturní představení. To jsme nečekali! Tady, v naprosté pustině, kde žije jen několik 

pasteveckých rodin, se před námi objeví skupina asi osmi dětí, samých chlapců, větších i menších a pouští se do 

tance. Vydrží to něco přes čtvrt hodinku. Jestli je jim odměnou náš potlesk, to nevím, naše spropitné je ale asi 

uspokojí jen stěží. Při ceně tohoto výletu se nám ale těžko může někdo divit. 

 

   Noc není ani větrná, ani chladná. Chvíli po ulehnutí se celý den docela silně foukající vítr úplně uklidnil a toto 

bezvětří trvá až do rána. Vskutku, jedna z nejpříjemnějších nocí na této akci. Ani jedno komáří zabzučení, jen 

absolutní klid. Tedy poté, co večer ztichl místní generátor. 

   Ještě téměř za tmy se vracíme mezi hliněné komíny. Chlapci z kempu nám chtějí ukázat právě vycházející slunce, 

pronikající svými paprsky mezi hliněné věže. Samozřejmě, východů slunce jsme již 

viděli spousty a na mnoha zajímavých místech, ale nechceme jim kazit radost, a tak se 

necháme navigovat. Ale jasně, je to hezké, je to vždy hezké. Sluníčka rychle přibývá a 

je jen pár minut, zachytit na několika záběrech to unikátní zbarvení, kdy jsou „skály“ 

osvíceny prvními paprsky. 

   Vracíme se do tábořiště. O snídani a dalších jídlech na tomto výletě již psát nebudu, 

barvitým vylíčením večeře jsem se snad této činnosti věnoval dostatečně.  Snad 

postačí jen zmínka o výtečném skořicovém čaji, který nás zde prochází pravidelně. 

   Od našeho tábořiště k jezeru Abbé je to krátká pěší procházka. I pouhým okem vidíme i na tuto vzdálenost velká 

hejna růžových plameňáků, brodících se v několika hejnech po jeho okraji. K nim teď směřují naše kroky. Přiblížit se 

k nim ale není snadné – je to stejné jako všude jinde. Jakmile je člověk v určité vzdálenosti, hejno se zvedne a 

popoletí o kus dál. A tak se hra stále opakuje. Ovšem pro toho, komu stačí pouhý pohled, pouhé pozorování těchto 

krásných ptáků a netouží po dokonalých fotografiích nebo nemá dokonalý přístroj, pro toho je to hra dostatečná a 

plně uspokojující. 

   K dalšímu cíli, jezeru Assal, bohužel nevede jiná cesta, než ta, po které jsme přijeli. 

Dlouhé hodiny se tedy vracíme po známé trase. Vesnice dětí, opět objíždění příbuzných, 

opět koka kola z tatínkova krámu. Dnes má ale Alu potřebu zvýšených dávek katu. Na 

kterékoli zastávce nebo kdekoli je možnost, kupuje si svazek této místní drogy a žvýká a 

žvýká. Ať se ke mně obrátí kdykoli, vždy má plnou pusu světle zelené břečky, vzniklé 

rozžvýkáním listů a také částmi stvolů této zde tak oblíbené plodiny. No, snad v pořádku dojedeme… Jeho řeč se mi 

zdá postupně pomalejší, je jí méně rozumět a někdy nedává smysl, jeho reakce za volantem jsou ale zatím dobré. 

   V Dikhilu si chvíle po obědě zpestříme prohlídkou jakéhosi pokusu o botanickou zahradu. Základem je palmový háj 

a několik jiných druhů stromů a to je doplněno zahradnickou činností – rostou zde papáje, banánovníky, ale také zelí 

a rajčata. Je to vcelku sympatický pokus o cosi jiného, i když v rámci možností, které mají, mohou jen stěží vytvořit 

nějaký zázrak. Tři želvy a dva pštrosi tvoří místní zoologickou minizahradu.  
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Konečně odbočujeme a jedeme novou cestou. Tu předešlou, vybudovanou Evropskou 

Unií, nahrazuje starší, ale stále v poměrně dobrém stavu zachovalá silnice postavená 

ještě v minulém století ve spolupráci Saúdské Arábie a Jugoslávie. Konec stavby již 

zastihl tento evropský stát v rozkladu a tak to dostavěli Saúdové sami. 

   Do cesty se nám staví další stádo opic a to opět prověří Aluho reakci. Asi ten kat 

nemá až tak záporné účinky, můžu se uklidnit. O kousek dále zastavujeme u 

zajímavého kaňonu. Není příliš fotogenický, ale je hluboký a kupodivu z něj vede jen jedna průrva. Neumím si moc 

dobře představit, jakými silami byl tento kaňon vytvořen. 

   Nalevo od nás se objevuje mořská hladina. Severně od Džibuti City se totiž moře zarývá do pevniny desítky 

kilometrů a vytváří obrovský záliv Tadjoura. A kolem tohoto zálivu vede naše cesta. Krajina začíná být pochmurně 

zajímavá. Vše je tu sopečného původu, okolní kopce jsou typicky černé.  V moři před 

námi se objevuje ostrov – sopka, vulkán Ardoukoba, ale viditelnost je špatná, všechny 

pohledy jsou jakési zamlžené. O kousek dál již není pochyb o tom, jaké síly formovaly 

tuto krajinu. Všude kolem nás jsou rozsáhlá lávová pole, vegetace se omezuje jen na 

sporadické trsy trávy tu a tam. Některé lávové desky mají obrovské rozměry a 

v bodech zlomu je vidět i jejich enormní tloušťka. V jednom místě je i na silnici vidět, 

jak zde země pracuje. Alu se snaží podávat výklad, jak tudy probíhá zemský zlom 

vedoucí z Jemenu a pokračující v Etiopii a dále na jih. Ano, to je ona Velká příkopová propadlina, táhnoucí se přes 

většinu kontinentu. 

   Míjíme odbočku na jezero Assale a pokračujeme stále rovno.  Před námi je v moři skála nazývaná zde Ďáblova pěst 

podle svého tvaru. Sjíždíme až k zálivu, kde se nachází náš dnešní kemp, neméně malebný, jako ten předchozí, navíc 

s možností vykoupání se v moři. A v jakém moři! Jáchym ihned zapomíná na tu špinavou 

břečku v Djibouti City.  

   Protože je teprve krátce po páté a kousek od nás je nevysoký, ale z našeho pohledu 

krásně symetrický kužel bezejmenného vulkánu ( ptám jsem se Aluho na jeho jméno, ale 

prý opravdu žádné nemá ), je rozhodnutí, co dělat s přebytkem volného času, jasné. 

Jdeme na sopku! Vypadá to, že je blízko, ale kdeže. Začátek cesty je sice po plážovém 

písku, ale pak je třeba překonat malý záliv a tam už nastupují ostré lávové kameny. Chvíli trvá, než si na chůzi po 

těchto ostrých hranách zvykneme a záliv překonáme, ale ani potom to není o nic snadnější. 

   „ Je už půl šesté, stihneme to?“, ptá se Míra. „Musíme, je teprve půl šesté, máme skoro hodinu a půl, odpovídám“.  

Sám ale vím, že je třeba spěchat, vrchol vypadá docela blízko, ale blízko není. Zvláště při tomto terénu. Míra dá 

nakonec přednost vykoupání a vrací se zpět a tak pokračuji jen já s Honzou a Jáchymem. Chvílemi je cesta docela 

jednoduchá, tam, kde jsou sopečné plotny položeny vodorovně, se jde dobře. Ale tak to není všude, Chvílemi se 

musíme prošlapávat po nepříliš pevných, ale o to zrádnějších hranách. Ale dosud je to hračka. Teď přicházíme pod 

vlastní kužel, zbývá asi čtyřicet výškových metrů. A jakých metrů. Všichni jsme v sandálech a to není zrovna moc 

vhodná obuv do těchto podmínek.  Hlavní prošlapaná stezka je pro nás úplné tabu. Tudy se v naší obuvi jít nedá. A 

tak to bereme každý cestou necestou, jak to považuje za nejlepší. Já se snažím alespoň trochu kopírovat terén tam, 

kde jsou nějaké pevné kameny, ale ono to moc nejde, to, co se zdá pevné, ujíždí někdy stejně, jako písková cesta 

uprostřed. Ale je to jen pár metrů a po několika minutách jsme nahoře. 

   Není to nejvyšší bod a tak logickým pokračováním je zvolit jednu stranu a vydat se 

naproti. Jdeme proti směru hodinových ručiček a na protější straně jsme překvapeni. Tato 

sopka totiž nemá jeden, ale dva krátery! Ten druhý již samozřejmě neobcházíme, čas nás 

pořádně tlačí, takže dokončíme okruh a sestupujeme dolů. A to je podstatně horší, než 
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nahoru! Ale zvládáme to a pak už je to hračka. Navíc závěr cesty je kratší, díky odlivu je 

možno malý záliv téměř kolmo přejít. Jak se to za pouhou hodinu může změnit! 

 

   Ráno nás čeká dle průvodců nejlákavější cíl v Džibuti – jezero Assal. Vyjíždíme po 

dobré snídani a první pohledy na jezero na sebe nenechají dlouho čekat. Jsme sto 

padesát metrů pod hladinou moře, hlouběji, než v Danakilské proláklině, nejhlouběji na 

světě. Jsme tu po ránu a klima je příjemné. Myslím, že blízkost moře a stálost větrů od něho vanoucích způsobuje, že 

teploty nejsou zdaleka tak extrémní a život pro lidi zdaleka tak těžký jako ten v Danakilu. Ale co já o tom můžu tvrdit 

po zhruba hodinové návštěvě! 

   Zastavujeme na několika místech a je to hlavně pastva pro oči. Kontrast modré vody a bělostných solných okrajů je 

neskutečný. Dalo by se tu být dlouho, ale i ta necelá hodina je zážitkem. Při 

jedné zastávce pozorujeme několik lidí, kopajících sůl. Je to tu taková střední 

cesta mezi tím, co jsme mohli vidět v Etiopii u jezera Afrera a u vyschlého 

jezera Asale, jmenovce tohoto džibutského jezera. Tady se sůl nezískává 

odpařováním, nekupí se na hromady a neodváží nákladními vozy. Ale ani se 

neloupe po velkých kvádrech. Tady se kope přímo na březích jezera a již sypká 

se dává do pytlů a na velbloudech odtud odváží. Jak dlouho ještě? Silnice, byť 

nezpevněná sem již vede, kdy tedy odsud odjede první nákladní auto plné soli? 

Jak dlouho ještě se zde budou povalovat velbloudi a vyčkávat, až bude solný 

náklad nakopán a připraven k naložení a bude následovat dlouhá, často mnohosetkilometrová pouť k cíli? Na tohle 

dá odpověď jenom čas… 

   Vracíme se zpět a k našemu údivu míříme zpět do oblasti našeho posledního tábořiště. Pokud zde máme ještě něco 

vidět, proč jsme tedy dnešní program tady nezačali, proč se sem až nyní vracíme? Důvod zatím neznáme, ale je 

jednoduchý. Budeme tu dnes i obědvat a proto je jedno, jestli jsme nejdříve byli u jezera Assal a poté opět zde nebo 

naopak.  Právě z hlediska gradace programu je to takto dokonce lepší. Vracíme se totiž do černé sopečné krajiny. 

Včera jsem se ji snažil popsat, protože jsem netušil, že to úplně nejlepší nás tu teprve čeká. Nebudu se opakovat, dvě 

věci ale musím zmínit. Poprvé v životě mám možnost vidět opravdový a téměř dokonalý lávový tunel. Z ničeho nic, 

jakoby ho tu někdo jen tak vytvořil. A kus dál lávový most, další rarita. A protože seismograf umístěný opodál začíná 

ukazovat zvýšenou seismickou aktivitu a já mám strach, aby tento unikátní most před mými zraky nenávratně 

nespadl a nezhroutil se, podpírám ho celé dvě hodiny, než se ručičky seismografu opět uklidní. Ještě, že to Míra vše 

zdokumentoval, jinak by mi to nikdo nevěřil. Co všechno člověk neudělá pro lidstvo! 

   Nad naším kempem se tyčí docela velký kopec a my ho  objíždíme kolem. Tak trochu žertuji, 

že když tam nevyjdeme pěšky, tak tam určitě z druhé strany vyjedeme. Ale ono se ukáže, že to 

není žádné vtipkování, Alu tam opravdu naše auto dostane. Je to nádherné místo – před námi 

mořský záliv, za námi jezero Assal v celé své rozloze. 

Auto stojí na samém vršíčku a ten je tak úzký, že jediná možnost dostat se zpět je couvat. 

Naštěstí jen nepatrnou část sestupu, pak se otáčíme a vše je snadnější.  Jsme zpět v našem 

kempu. Chvíle před obědem trávíme každý podle sebe, já se jdu podívat na 

pohled přes lagunu, která se zařezává do skály nad tábořištěm. A pak si pro své 

blízké nasbírám pár mušliček. V některých jsou ještě živí ráčkové, a pokud mi svou 

existenci dali najevo, tak je vracím zase na mořský břeh…. Ti méně šťastní, kteří 

se dosud neprojevili a o jejichž existenci tedy nevím, končí se svými příbytky 

v pytlíku. 
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   Alu už zase usilovně žvýká kat, nicméně cesta zpět je v pohodě. Zkouším svoji dosud velmi chabou francouzštinu a 

poprosím Aluho, aby nás zavezl na místo, kde se prodávají lístky do Dire Dawa. Je ochotný, místo dobře zná a o půl 

čtvrté jsme tady. Jenže samozřejmě, je polední pauza, až do čtvrté tady nic nefunguje. Loučíme se tedy s naším 

průvodcem a propouštíme ho z našich služeb. Byl šikovný a snažil se nám v rámci svých možností ukázat všechno, co 

mohl.  

   Pár minut po čtvrté opravdu kancelář začíná fungovat, my kupujeme lístky a pěšky se ubíráme k hotelu. Je třeba 

vědět, jak dlouho nám bude ráno cesta trvat. Je to necelých tři čtvrtě hodiny. 

   Zbývá mi ještě něco džibutských franků a tak se vydávám ke směnárně. Zrovna je totálně ucpaná, je tu velká 

výprava francouzů, a tak si jdu dát poslední drahé pivko. Zítra již bude Svatý Jiřík stát pouhou čtvrtinu dnešní ceny, 

ale to je jedno. Z jednoho pivka se stávají tři a teprve pak měním zbytek peněz. Naštěstí etiopské biry mají, kurz je 

podle očekávání jedna ku deseti a já mám tím pádem na nejbližší dobu po starostech. 

   Míra, Jáchym a Honza čekají podle domluvy na pokoji a společně se vydáváme na poslední džibutskou večeři. Kluci 

včera objevili místo, kde navečer tvoří chutné a levné bagety, prý za pouhých 

200 franků. Takže volba je jasná, protože o moc víc peněz už nikdo 

nemá. Jenže nakonec je všechno jinak – z bagety za dvě stě je totiž bageta za 

pětistovku. Kluci už peníze téměř nemají,  ale nějak se to dá 

dohromady. Ještěže si jako vždy nechávám nějakou alespoň malou 

rezervu.  

 

   Ráno jsme včas na správném místě, potom ale nastává obvyklé dlouhé čekání. Odjezd není ani o půl šesté, ani 

v šest, ani o půl sedmé. Lidé nastupují a zase vystupují, zavazadla se povalují venku na chodníku a nikdo je 

nenakládá. Teprve před sedmou se začíná dít něco, co naznačuje, že možná odjedeme. Docela mě vytočí, když po mě 

ještě chtějí peníze za můj příruční batoh, který mám vtěsnaný pod sebou mezi nohama. Chtějí tři sta franků, což 

samozřejmě nemám. Dostanou ze mě    nakonec padesát birů a samozřejmě, že se neobtěžují nic vrátit. No, hlavně, 

ať už jedeme…. 

   A jedeme. Sice s více než dvouhodinovým zpožděním, ale to je Afrika. Dál už to pokračuje 

v pohodě. Každou chvíli někde zastavíme, někoho vyklopíme a naopak někdo přistoupí se svými 

pěti pytli mouky či kdoví čeho. Autobus je vetchý, starý, ale relativně komfortní. Na jedné straně 

dvousedadlo, na druhé pouze jedno sedadlo. To je na místní poměry obrovský nadstandard, nezvyklý luxus, naprosté 

mrhání místem. 

   I tak jsme narvaní až po střechu. Ale kolem desáté jsme na hranici. Procedury na obou stranách jsou rychlé a bez 

problémů, jen na té džibutské po nás chtějí očkovací průkaz se žlutou zimnicí. Máme, samozřejmě, počítali jsme 

s tím. Je dobré neriskovat a mít všechno v pořádku. 

   Mámě sice všechna razítka, ale odjezd do Dire Dawa není jednoduchý. První autobus je plný až po strop, musíme 

čekat na přistavení jiného. Má to být jeden docela obstojný, stojící za rohem, ale ten nás objede širokým obloukem. 

Přijíždí další a nastává neuvěřitelná vřava. V životě jsem neviděl cpát se ženské do autobusu tak, jak to vidím teď. Je 

jich u vchodu snad jen deset, ale rvou se dovnitř, jako by jim šlo o život. Posíláme do tohoto boje Míru s Honzou, ale 

je to boj nerovný. Dokud ty baby nejsou uvnitř, nic se nedá dělat. Přitom ta zácpa vůbec nepostupuje! A ihned 

nastává zpětný chod – ty šílené a uřvané ženské si asi obsadily místa a okamžitě se cpou zpět! Chaos, chaos, chaos! 

   Kluci svůj úkol splnili. Zabrali dvě dvousedadla, je třeba ale říct, že poměry se hodně změnily. Tento bus nemá na 

jedné straně dvě sedadla a na druhé jedno samotné, tady jsou nalevo po směru jízdy sedadla tři a napravo dvě. 

Prostě úspornější, mnohem úspornější vůz. No ale místa máme, úkol číslo jedna splněn. 
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   Je mi jasné, že odjezd hned tak nenastane. Vždyť se ještě nezačalo nakládat a to tu každá žena má několik pytlů 

nevím čeho, po zemi se válí spousta rohožek či jakýchsi koberečků, prostě tady se dříve než za hodinu nevyjede. Jen 

tak ze zvyku se ve vedlejším stánku zeptám, nemají-li pivo. A mají, svatého Jiříka mají. Opět za deset! Jsme zase 

v zemi zaslíbené. 

   Takže hodina uběhne poměrně dobře a my vyjíždíme. Autobus je zaplněn a přeplněn, jinak to tu ani není možné. 

Uličku zaplnily pytle, košíky a krabice, sedadla jsme zaplnili my a mnoho dalších, do Dire Dawa se pokoušejících 

dostat lidí. 

   To nám ještě dlouho ale nebude dopřáno. Neujedeme ani pět kilometrů, když se ozve velká rána a autobus stojí.  

Zatím jsme mnoho poruch neměli a tak to nebereme nijak tragicky. Ostatně, jsme v Etiopii a máme den k dobru, nic 

jiného jsem si nepřál. Po půlhodině jakési činnosti nastane pokus o nastartování a ejhle, ono se to podaří.  Jedeme asi 

tři čtvrtě hodiny a zastavujeme u benzinky. Tady stojí bus, který vyjel tu zhruba hodinku před námi. I on cosi opravuje 

a my s opravami pokračujeme také. 

   Zastávka se protáhne na dobrou hodinu a bohužel není poslední. Po další hodince 

jízdy stojíme opět, tentokrát je důvodem zřejmě nějaká kontrola. Ženské se 

okamžitě cpou z autobusu a posedají si na svah vedle cesty. Tentokrát je pauza 

pouhá necelou půlhodinku. Ale po další hodině jízdy je to už zajímavější. Borec 

vzadu buší do dveří, ale vpředu nikdo nereaguje. To se opakuje několikrát a pak se 

rozzuřený chlapík vydává dopředu. Jen zásah tří nebo čtyř lidí sedících v okolí řidiče 

asi zabrání inzultaci. A nastává strašná vřava. Chlapi se začínají prát a ženské do toho neuvěřitelným způsobem řvou. 

Je to totální blázinec a je strašná škoda, že jim nemůžeme rozumět, abychom z toho měli trochu více, než jen vizuální 

vjem. Takové uřvané baby jsme neměli nikde čest poznat za celých osm týdnů. 

Výtržník je zpacifikován, řev ženských se zklidní na snesitelné decibely, ale autobus stále nejede. Opět opravujeme, 

nejdříve za zvuku motoru, ale i ten nakonec škytne a zmlkne. Začíná se smrákat. O tom, že nedojedeme do Hararu a 

neuvidíme hyenního muže, není pochyb, teď jde o to, abychom se vůbec dostali alespoň do Dire Dawa. Ale ani to 

nevypadá příliš nadějně. 

Několikrát po sobě se bezvýsledně pokoušíme kolos autobusu roztlačit, ten ale ani neškytne. Po další půlhodině do 

toho jdeme znovu. Daří se, motor nastartuje. Mužové i ženy mohou přerušit své motlitby k Alláhovi, které provádějí 

v okolní poušti, a můžeme vyjet. Rozjíždíme se, ujedeme asi dvě sta metrů a stojíme. Někdo si asi něco zapomněl. 

Rozjíždíme se znovu a jedeme asi čtyřicet minut. Naše rychlost se pohybuje někde mezi patnácti a dvaceti kilometry 

za hodinu. Jedeme totiž stále na stejnou rychlost, pravděpodobně na dvojku. Nic jiného nefunguje. Kolem deváté 

znovu stojíme, asi jsme to zavařili. Začíná nové opravování. Zůstávám v autobusu a snažím se klimbat, ale moc to 

nejde.  

   „Je tu nějaká dodávka, třeba nás vezme“ slyším Míru. Popadám své věci a skáču na zem. Skutečně, malý náklaďáček 

a na korbě již teď asi patnáct lidí a nějaká kůzlata. Ale je to domluveno – nás čtyři berou! Takže se vydrápeme nahoru 

a snažíme se sednout tak, aby to pro nás bylo k přežití. Není to jednoduché, životního prostoru je zoufale málo…   

   Jak trpěly při této jízdě různé části našeho těla, o tom je zbytečné psát. Trpěly hodně. Řidič jel tak, že z auta dostal 

to, co se dalo.  Že mu vzadu při každém otřesu tiše skučí čtyři zhýčkaní běloši,  to ho samozřejmě nemusí zajímat. 

Mohou být rádi, že se vezou. A my rádi jsme! Vždyť i tak dojíždíme za hluboké noci, kdy a 

jestli vůbec bychom dojeli s naším autobusem, to je ve hvězdách. Při příjezdu do města 

vidíme v protisměru prázdný autobus, třeba jede vysvobodit lidi z toho našeho. Kdo ví, i 

kdyby to tak bylo, bude tu zpět nejdříve za tři, čtyři hodiny. 

   Za doprovodu jednoho ochotného spolucestujícího z korby náklaďáku se snažíme najít, 
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kde bychom složili hlavy.  Procházíme opravdu docela drsnými místy, kde se povalují a přespávají ti, kteří asi jinou 

možnost nemají, pak se ale všichni vtěsnáme do malé drožky a ta nás odveze do trochu příjemnější části města. 

V prvním hotýlku ještě neuspějeme, ve druhém již ano. Za osmdesát korun máme každý svůj pokoj. Samostatný 

pokoj s velkou postelí, to je krásné. No, zase tak krásné to tady není a voda neteče vůbec, ale bydlíme a jsme tam, 

kde jsme již ani nedoufali. 

   Za takové situace není od věci, ještě chvíli se spaním počkat a trochu se projít. První podnik, hlučnou diskotéku 

míjíme, ale dobře jsme si všimli, že na malém náměstíčku opodál je ještě otevřeno venkovní posezení.  A tak tady při 

dvou jumbech završujeme nakonec úspěšný návrat do Etiopie. 

    

   Dostat se z Dire Dawa do Hararu, to je věc jednoduchá. Minibusy odtud jezdí každých pár minut. Jediný problém je, 

najít místo, odkud ty minibusy jezdí. Oni to asi všichni vědí, všichni, kromě drožkaře, kterého se nám podařilo odlapit. 

Ale i ten si nakonec umí poradit. Zastaví u hloučku lidí, kde alespoň jeden umí trochu anglicky a je schopen se nás 

zeptat, kam vlastně chceme. A pak je to už jednoduché. Tedy natěsnaně jednoduché. Ale to už víme, že pokud není 

v minibusu pro deset lidí alespoň šestnáct, tak že nemůže odjet. 

   V Hararu jsme za hodinku. Samotné staré město, opevněné město, do kterého vede šest 

bran, je jedním z etiopských hlavních lákadel. Nikoli ale pro nás, kteří máme za sebou osm 

týdnů cestování a na této dlouhé cestě jsme toho viděli a zažili spoustu. Nemůžu říci, že by 

mě Harar zklamal. Jeho úzké uličky by byly kouzelné, kdyby 

to byl můj první den v Africe. Ale nyní, nyní jimi procházím 

jaksi netečně. Obcházíme i vně hradeb a vidíme i domek, 

kde žije i muž, jež se živí předváděním toho, jak krmí 

divoké hyeny. Ale to se děje večer, o to jsme nenávratně přišli. Je 

to jen malá, nepatrná ztráta proti tomu, o co jsme nepřišli, co 

jsme viděli, co jsme zažili.   

   Z Hararu do Addis je ještě dlouhá cesta a my si ji chceme maličko rozdělit. Autobus, který by s námi měl jet do 

Adamy, ale nevyjíždí. Kupodivu, nejsou lidi. Čekáme tu skoro hodinu, nikdo nepřistupuje a na moje otázky, kdy 

autobus odjede, je stále stejná odpověď. Až bude plný. To nevypadá dobře. Naštěstí je tu s námi šikovný mladík, 

kterého stejně jako mě již nebaví čekat. Společně najdeme malý minibus, který jede alespoň na půl cesty. Takto 

nacpaný minibus jsme snad ještě nezažili! A zase hádka, tvrdá hádka mezi pasažéry, kterou jsme možná trochu 

zavinili i my tím, že aby my jsme dostali  naše místa, museli se někteří jiní přemístit. Emoce jsou silné, tolik hádek a 

křiku místních lidí, jako v posledních dnech, to jsme v našich „džípových“ dnech, kdy jsme byli izolovaní od všeho 

takového, nezažili. Ale jedeme a emoce se zklidňují.    

   Místo, kde náš minibusek končí, se jmenuje Abse Teferi.  Jedeme neuvěřitelně dlouho, vůbec nemůžu pochopit, jak 

jsme noční přesun před osmi dny mohli ujet za tak krátkou dobu. Ale v Abse máme štěstí – zastavujeme a ihned se 

přesouváme do tentokrát většího autobusu a ten po jistém čekání vyjíždí. Zase jsme v cíli až potmě, tentokrát ale 

nikoli v jedenáct, ale v krásných deset hodin, o celou hodinu dříve. Adama je již kousek od Addis, teď už víme, že 

jsme to zvládli. Odměna je „etiopská“. Special bier, těch vražedných pět a půl procent,  které mě tak prověřily v Jince 

na jihu země. Tentokrát je to naše noční rozloučení a uspávání. Konec naší poutě se přiblížil. 
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   Co psát o závěrečném dni, o posledních hodinách v Addis Abebě, když jsme zde již potřetí a po dvou měsících 

putování není ničeho, co bychom tu ještě chtěli zažít? Co psát o nekonečných minutách na letištích, které tak zoufale 

neubíhají? Co psát o letadlech, letuškách, nepatrných turbulencích, o 

zimě ve Vídni a cestě domů? 

A o přivítání doma? Nic, 

protože každá cesta jednou 

začíná a jednou končí. Tato je 

u konce, ale za ní bude snad 

následovat další a ještě další. 

Na ty je třeba se teď těšit. A 

také na to, jaké to teď bude 

doma… 

KONEC




