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10 CESTOPISNÉ ČRTY A REPORTÁŽE 

10.1 INDIA 

10.1.1 Jaskynné komplexy Indie 

V marci roku 2002 som zrealizoval študijnú cestu do Indie. Cieľom bolo zoznámenie sa 
s lokalitami UNESCO zaradenými do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. 
India pristúpila k Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 14. 11. 
1977. V súčasnosti je do Zoznamu v Indii zaradených 22 pamiatok. Osobitné postavenie 
v tomto súpise zaujímajú skalné svätyne a chrámy vytesané v jaskynných komplexoch 
Adžanty, Éllóry a Elephant Islandu. Východiskom do Adžanty a Éllóry je 300-tisícové 
univerzitné mesto Aurangábád v štáte Maháraštra. Aurangábád leží ďaleko od hlavných trás. 
Jeho sláva a strategická poloha na dôležitej obchodnej ceste medzi severnou a južnou Indiou 
patria minulosti. Nový význam získala ako mesto, z ktorého sa navštevujú jaskynné komplexy 
v Adžante a Éllóre. Celý región je súčasťou obrovskej plošiny Dákkhin (Deccan, Dakšin) 
s rozlohou 1 mil. km². Dakšin znamená v preklade juh. Plošina Dákkhin vypĺňa strednú a 
južnú časť Prednej Indie. Je považovaná za niekdajšiu súčasť Gondwany obrovskej 
hypotetickej pevniny na južnej pologuli, spájajúcej väčšiu časť dnešnej Južnej Ameriky, 
Afriky, Madagaskaru, Arábie, Prednej Indie a západnej Austrálie. Základ plošiny tvoria staré 
kryštalické horniny, hlavne žuly a ruly, ktoré vychádzajú na povrch hlavne na juhu, východe a 
severovýchode. Na tomto základe sa nachádzajú najmä na severe a východe nezvrásnené 
plošiny a miestami premenené sedimenty, hlavne kremence, bridlice, vápence a červené 
pieskovce, ktoré boli použité pri stavebných účeloch najmä v mughalskom období (Fatéhpur 
Síkrí, Červená pevnosť v Agre a pod.). Tektonické pohyby počas alpsko - himalájskeho 
vrásnenia rozlámali zarovnaný Dákkhin na mnoho krýh. Proces bol sprevádzaný aj výlevmi 
čadičových láv v západnej časti plošiny, kde vznikli mohutné lávové príkrovy, nazývané 
trappy. V týchto oblastiach prevládajú tabuľové plošiny, ktorých rozčlenením vznikli stolové 
hory obmedzené stupňovitými svahmi. V takomto type reliéfu sa nachádzajú aj jaskynné 
komplexy Adžanty a Éllóry. Prvou zastávkou na ceste za skalnými chrámami vytesanými 
v sopečných horninách strednej Indie bola Adžanta. Na listinu UNESCO bola zapísaná v roku 
1983. Pomenovanie získala podľa blízkej dediny. Upadla do zabudnutia v čase, keď začal 
upadať aj budhizmus, náboženstvo, ktoré v Indii vzniklo. Tento ústup sa datuje na rozhranie 
6. a 7. st., keď brahmanizmus (staršia podoba hinduizmu) získava na dôležitosti a vytláča 
budhizmus.  Vyhĺbené skalné chrámy Adžanty vznikli v období od 2. st. pred Kr. do 7. st. po 
Kr. v ťažkých podmienkach bazaltového skalného masívu pohoria Indjari nad ohybom rieky 
Waghore. Priestory vytesali do skál dve skupiny budhistických mníchov primitívnymi 
nástrojmi, väčšinou zahrotenými kladivami. Celkom sa tu nachádza 5 budhistických chrámov 
(čajtja) a 24 kláštorov (vihára). Stĺpy chrámov sú pozoruhodne vyrezávané, ale 
najpôsobivejším rysom adžantských jaskýň sú maľby vypracované technikou tempery 
pokrývajúce skoro všetky steny. Maľby vo svätyniach zobrazujú Budhu a svetské obrazy 
v hlavných sieňach sú prerozprávaním obľúbených rozprávok (džátak) o jeho 
predchádzajúcich životoch. Za vrchol umenia sa považujú maľby v jaskyni číslo 17 (Budhova 
minulosť, Budhova budúcnosť – Majtrej, palácové scény, koleso znovuzrodenia). Najstarším 
kultovým miestom je trojloďová jaskyňa číslo 10 s 39 osemhrannými piliermi a jaskyňa číslo 
26 s Budhom v stave nirvány. 1200 rokov bol celý jaskynný komplex zarastený pralesom a 
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okrem niekoľkých obyvateľov okolitých dedín a sádhuov – svätých askétov sa tu zdržiavali 
iba netopiere. Až v roku 1819 pri poľovačke na tigre objavil oddiel britských vojakov v ťažko 
prístupnom teréne zarastený vchod do jednej z jaskýň. Mnohé z „fresiek“ boli neskôr 
horlivosťou tiež vedcov zničené, ale tie ktoré sa zachovali, sú nesmierne cenné pre celé 
ľudstvo. 30 km severozápadne od Aurangábádu sa nachádza druhý významný objekt skalných 
jaskynných chrámov – Éllóra. Na listine UNESCO sa ocitla v roku 1983. Éllóra slúži ako 
príklad kultového miesta troch náboženských prúdov v duchu tolerancie, existujúceho vyše 4 
storočia. Tvorí ju 34 skalných jaskýň (čaijtjí) a skalných kláštorov (vihára) vytesaných 
v čadičových útesoch v dĺžke 2 km v období od 4. do 13. st. po Kr.. Je tu 12 budhistických, 17 
hinduistických a 5 džinistických kultových miest. Nachádza sa tu aj monumentálny až 
gigantický svätostánok, ktorý presahuje bežnú ľudskú predstavivosť. Je to hinduistický 
Kajlásanáthov chrám z 8. st., skalný blok rozmerov 58 x 51 m vytesaný v skale do hĺbky 31 
m. Táto monolitická architektúra vytvorená mníchmi zo skaly tými najjednoduchšími 
nástrojmi odráža v sebe indickú mentalitu – trpezlivosť, húževnatosť a zmysel pre 
dekoratívnosť. Monolit znázorňuje napodobeninu božského vrchu Kajlás v Himalájach, kde 
sídli podľa povesti boh Šiva. Éllóra má aj jednu tienistú stránku viažucu sa k 19. st.. Na 
skalnatej Maháraštrovej plošine sa usadili tzv. thagovia, členovia fanatického tajného spolku 
uctievačov krvilačnej bohyne Kálí. Prinášali jej ľudské obete, prepadávali cudzincov, hrdúsili 
ich podľa špeciálneho rituálu a potom ich spaľovali. Až pomocou tajných agentov sa po troch 
desaťročiach podarilo túto sektu zlikvidovať. Treťou významnou jaskynnou  lokalitou, ktorú 
som v Indii navštívil bol ostrov Elephanta (Ghavapuri) v zálive Thane 10 km severovýchodne 
od Bombaj. Na listine UNESCO sa lokalita nachádza od roku 1987. Z čadičovej skaly je tu 
vytesaná „rezidencia“ boha Šivu, hlavný chrám na rozlohe 48 m², svätyňa s dvoma strážcami 
vchodu, trojhlavý Šiva stvoriteľ, ochranca a ničiteľ sveta, reliéfy svadby Šivu s Párvatí, 
zostúpenie Gangy z neba na Zem a Saptamatrikas, Sedem matiek. Okrem hlavného chrámu sú 
tu dva ďalšie, veľmi zničené jaskynné chrámy. Význam tejto lokality z 6. – 7. st. (skalné 
relikviáre a jaskynné chrámy) je v odzrkadľujúcej sa veľkej výraznej sile Šivovho kultu 
v pôsobivých reliéfoch. Tvrdenia o poškodení jaskynného komplexu Portugalcami pri 
streleckých cvičeniach nie je možné presvedčivo dokázať. Význam týchto navštívených 
lokalít spočíva v ich originalite, jedinečnosti a odraze sily ľudského ducha, ktorý nemôže 
prekonať ani tvrdá skala. Ich hodnota pre ľudskú civilizáciu je určená aj ich zaradením na 
listinu najväčších a najvýznamnejších kultúrnych a prírodných skvostov sveta. (Fogaš, 2002) 

10.1.2 Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo Indie 

Z miliónového a rušného hinduistického centra Váránasí na posvätnej  rieke Ganga sa 
naše putovanie po indickom subkontinente uberalo juhozápadným smerom. Ráz krajiny sa 
nemenil. Celú strednú Indiu vypĺňa Dekanská plošina (Dákkhin, Deccan, Dakšin – v preklade 
to znamená juh),zarovnaný povrch starého veku. Kryštalické horniny tvoriace podložie tejto 
obrovskej 1 mil. km2 rozsiahlej tabule patria k najstarším horninám sveta. Tektonické pohyby 
počas alpsko-himalájskeho vrásnenia rozlámali zarovnaný povrch Dákkhinu na mnoho krýh. 
Tento proces bol sprevádzaný aj výlevmi čadičových láv. Pritom vynikli mohutné lávové 
príkrovy, nazývané trappy. Charakter krajiny tvorili tabuľové plošiny a  stolové hory.  Pri 
pohľade na vyprahnutú a sivo hnedú krajinu bez vegetácie som si spomenul na  tisíce ľudí 
trpiacich každoročne v Indii hladom spôsobeným zničujúcim suchom a neúrodou.  Obdobie 
medzi  monzúnmi je pre týchto ľudí najťažším v roku. Teploty dosahujú 40°C a viac. 
Blahodarné dažde, ktoré "dopadnú" na indický polostrov od mája do septembra prinesú 
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krajine úľavu. Celé oblasti sa zazelenajú a aj na miestach, kde akoby vegetácia ani 
neexistovala sa zrazu objavia nádherné druhy floristicky hodnotných a z celosvetového 
hľadiska významných druhov. Cestovali sme autobusmi indickej výroby, známymi TATA a 
AŠÓK. Autobusy majú nabehané tisíce kilometrov po asfaltových a prašných cestách 
indického vidieka. Cestovanie autobusom má v Indii svoje čaro. Pred samotným odchodom sa 
pri ňom zhromaždia cestujúci a veľa nestranných "pozorovateľov" - všadeprítomné deti 
a žobráci, ale aj  mnoho domácich, ktorí sa prišli len tak pozrieť na turistov alebo odprevadiť 
svojich rodinných príslušníkov. Po naložení batožiny, ktoré sa samozrejme neobíde bez 
pokrikov a komentárov vodičov a okolo stojacich Indov sme sa konečne vydali na cestu. 
V autobuse plnom ľudí sme zbadali  niekoľko Európanov, ktorí podobne ako my dychtivo 
očakávali chvíľu, kedy sa  konečne pred nami objaví  magické mestečko známe na celom 
svete kvôli nádherným chrámom, ale najmä vďaka  čarovnému slovu Kamasútra. Už v rannej 
mladosti na mňa toto slovo dýchalo exotikou a určitou záhadnou obrazotvornosťou. Nádejal 
som sa, že sa mi raz podarí dostať sa do blízkosti  týchto do kameňa vytesaných skulptúr. 
Khajuráho splnilo všetky naše očakávania. Malé útulné mestečko (7000 obyvateľov je na 
indické pomery skutočne málo) s chrámami uprostred. Napriek množstvu turistov  tu bola 
pokojná atmosféra a na rozdiel od uponáhľaných kolosov ako  Bombaj  alebo Váránasí  je 
Khajuráho rozhodne miesto na oddych a relax. Ubytovanie v hoteli priamo s výhľadom na 
chrámový komplex len dotvorilo už aj tak veľmi dobrý dojem. Súbor pamiatok Khajuráho bol 
do zoznamu UNESCO zapísaný v roku 1986. Khajuráho začali stavať na plošine 
Baghelkhand v blízkosti rieky Khudar a troch jazier (Prem, Shiv, Narora) v 9. - 13. storočí. 
Išlo o náboženské a politické centrum dynastie kráľov Kandela/ Čandéla, ktoré neskôr pod 
vplyvom útokov muslimov spustlo. Čandélovia boli jedným z dynastických rodov, ktoré 
ovládali centrálnu Indiu medzi 9. a 11. Storočím. Vie sa o nich málo a z ich obdobia sa 
nezachovali žiadne iné, než náboženské stavby. Khajuráho je niekedy stotožňované 
s čandélskym hlavným mestom. V období 950 - 1050 tu postavili 85 chrámov, z ktorých sa 
zachovalo 20. Chrámy nepresahujú dĺžku 30 metrov, ale svojou vznešenosťou a bohatou 
sochárskou výzdobou (apsaras) predčia väčšinu stavieb na svete. Budovali ich v indoárijskom 
štýle s novými prvkami, ktoré ich odlišujú od ostatných chrámov v Indii.  Dokladajú jasný 
a súvislý vývoj, ktorý predstavuje vrchol centrálneho indického štýlu. Chrámy sú stupňovito - 
rímsové stavby (nágara) so zakrivenou strechou tvaru úľa, na vrchole zakončenou plochou 
čiapkovitou ozdobou (ámalaka).Vlastné svätyne sa nachádzajú vo veľkej sieni so strechou 
typu kadamba. Každý chrám stojí na podstavci a pôdorys tvorí dvojkríž. Vstupuje sa cez 
predsieň schodiskom do stĺpovej siene a postupne cez stĺpovitý vestibul svätyne do menšej 
svätyne so sochou boha. Chrám plnil aj symbolickú funkciu reprezentanta kozmickej hory 
Méru. Najvýznamnejšie časti stavieb - chrámové strechy/veže (sikhara) sú bohato vyzdobené 
skulptúrami, najmä mileneckých dvojíc (mithuna). Pri väčšine skulptúr dominuje symbolika 
šťastia, bohatstva, prirodzenej voľnosti a sexuálneho prejavu. V celom súbore sa nachádza 
približne 20 000 sôch a ani jedna z nich nemá rovnaký výraz tváre. Pohlavný akt v rôznych 
podobách nepôsobí obscénne a znázorňuje mystické spojenie s božstvom a to najmä 
u vyznávačov siekt kaula - kapálika. Erotické a sexuálne pozície postáv sú stále záhadou. Na 
jednej strane by mohli ilustrovať ezoterické tantrické praktiky, určené len zasväteným,  môžu 
byť však aj výrazom bujnej fantázie, zabezpečujúcej spôsoby dvornej lásky. Kľúč k magickej 
a ochrannej sile týchto párov možno vyvodiť z ich umiestnenia na rituálne najzraniteľnejších 
miestach chrámu – prechodoch medzi sieňami určenými uctievačom a svätyňami bohov. 
Zobrazenia milencov sú významným aspektom v hinduizme hlboko zakoreneného 
predárijského kultu plodnosti. V sexuálnej extáze sa zažíva božskosť a tým aj skutočný cieľ 
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každej živej bytosti. Preto nie sú tváre milencov poznačené zmyselnosťou, vzrušením 
a napätím, ale zračí sa v nich takmer nadpozemský pokoj. Spojenie tu nie je v prvom rade 
telesným ale duchovným aktom a tým aj náboženskou formou božskej skúsenosti. Zo sôch 
božstiev spočívajúcich v nevyzdobenom vnútrajšku veže chrámov vyžaruje sila, ktorá sa na 
vonkajších stenách chrámu vystupňuje do „tanca života“. Postavy stvárnené na jednotlivých 
chrámoch sú v pohybe a znázorňujú okrem milencov aj remeselníkov rôznych profesií, 
vojakov, deti, starcov. Vyjadrujú spôsob  života ľudí vtedajšej doby a výjavy z Kamasútry. Jej 
autor Vátsjájana žil približne v 5. storočí. Knihu napísal hlavne pre poučenie „horných desať 
tisíc“ ľudí v indickej starovekej spoločnosti. Káma, milostná túžba, predstavuje závažnú 
skutočnosť, žiadajúcu si aj patričné vysvetlenie. A nielen to, káma tvorí jednu zložku tzv. 
trivargy, čo je trojica cieľov alebo hlavných náplní ľudského života. Chrámový komplex 
v Khajuráhu je rozdelený na tri skupiny. Najväčšia je západná skupina s múzeom.  Tu sa 
nachádza aj najstarší chrám Čausáth Jóginí, datovaný do rokov 820 - 900. Ako jediný je 
vytesaný zo žulových blokov, ostatné sú vytvorené z pieskovca. Je zasvätený bohyni Kálí. 
Najväčším chrámom Khajuráha a údajne aj celej Indie je Kandárija Mahádéva asi z rokov 
1025 - 1050 postavený v období rozkvetu sakrálneho hinduistického umenia. Skladá sa 
z piatich častí a je zasvätený bohu Šivovi. Na celej ploche je pompézna výzdoba s 226 
sochami zvonku a 646 sochami zvnútra. Veľkým množstvom mileneckých párov vyniká 
chrám Deví Džagadamba/ Jagadamba. V ňom sa nachádza unikátna kultová socha trojhlavého 
a osemrukého boha Šivu. V blízkosti sa tu nachádzajú ďalšie významné chrámy 
Čitragupta/Chitragupta, Višvanáth, a Chrám Šivovho býka Nandina. Akousi kópiou chrámu 
Višvanátha je chrám Lakšmana, zasvätený bohu Višnovi a jeho žene Lakšmí. V sochárskej 
výzdobe prevládajú, okrem božského páru, najmä slony, iná zver a vojaci. Z východnej 
skupiny patria medzi hinduistické chrámy granitovo - pieskovcový chrám Brahma (najstarší), 
Vámana, Džavári. Chrámy sú  vyzdobené vynikajúco stvárnenými nymfami (apsarami). 
Medzi džinistické chrámy východnej skupiny patria Ghantai, Shanti Náth, Javarí, Vámana, 
Ádináth a Paršvanát. Najstarší chrám Brahma - Hanuman sa datuje do roku 922. Medzi 
chrámy južnej skupiny patrí väčší chrám Duladéó a ťažko dostupný Višnov chrám 
Chaturbhuja/ Saturbhudža, ktoré napriek peknej výzdobe reprezentujú doznievajúci zlatý vek 
Khajuráha. Výhoda Khajuráha je v jeho plošnej malosti. Nemali sme problém  premiestňovať 
sa pešo. Centrum a chrámy západnej skupiny sme „pobehali“ po vlastných. Na prehliadku 
východnej a južnej skupiny chrámov sme si „najali“ rikšiara. Po rovine mu to šlo celkom 
dobre ale ako náhle sa terén len trocha zvlnil, už mal problém. Pri prechode cez rieku Khudar 
som radšej zostúpil a šiel pešo. Bolo to omnoho rýchlejšie. Pri odľahlých južných chrámoch 
sme mali zrazu pocit totálnej opustenosti. Prechod cez starú dedinu Khajuráho mal aj určité 
nebezpečné stránky. Cudzinec sa stáva odrazu centrom pozornosti domorodcov a je to menej 
príjemné. Množstvo detí predtým sa len tak ledabolo preháňajúcich okolo domčekov sa 
“vrhne“ na svoju „obeť“ a stávajú sa aj prípady okradnutia. Videli sme ako mal taký problém 
jeden taliansky pár a to išli na bicykli. My sme tento úsek prešli  na našich spoľahlivých a tu 
aj značne rýchlych nohách...V areáli džinistických chrámov sa za nami akoby  zatvoril okolitý 
svet a nebolo to len tým, že chrámy boli ohradené  pevnostným múrom. Za sebou sme  
nechali dobiedzajúcich indických chlapcov a tvrdú realitu indického vidieka. Po nafotení 
chrámov a zaujímavých detailov  priečelí a  interiérov týchto fantastických objektov sme sa 
pustili s vervou spoznávať  nočný život Khajuráha. Mali sme  šťastie, že práve v čase nášho 
pobytu sa tu uskutočnil každoročne organizovaný festival tanca a spevu. Atmosféra bola 
priam magická. Na pódiu vynikajúci indickí sólisti a tanečnice ladne sa pohybujúce v rytme 
podmanivej hudby. Nad  všetkým bdeli osvetlené gigantické chrámy dívajúce sa z hlbokej 
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minulosti priamo do nového tisícročia. Pravdepodobne takto to asi vyzeralo v čase panovania 
rádžov a v čase najväčšieho rozmachu a rozkvetu Čandélskej ríše. Indovia majú radi svoj 
folklór a dokážu mnohé vystúpenia svojich interpretov oceniť dlhotrvajúcim potleskom. Na 
festivale sa zúčastnili súbory z celej Indie a tak sme si  mohli urobiť prehliadku jednotlivých 
regiónov Indie, od Assámu a Biháru až po Rajastán, Uttarpradésh a Mahárashtru.  
S manželkou sme obdivovateľmi etnohudby z rôznych oblastí sveta a  návšteva festivalu 
v Khajuráhu zanechala v nás hlboký dojem. Nasledujúci deň naše putovanie po Indii nabralo 
kurz smerom na Orchhu. (Fogaš, 2003 c) 

10.1.3 Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo Indie (pokračovanie) 

Orchha bola vynikajúcim tipom na návštevu. Dostali sme sa  k nemu na terase hotela 
Sunrise  vo Váránasí. V jeden večer, keď sme v trocha povznesenej nálade z úspešného dňa 
stráveného v posvätnom meste na Gange v spoločnosti dvoch mladých cestovateľov z Česka a 
Anglicka diskutovali na terase spomínaného hotela a popíjali indický čaj s mliekom, sa k nám 
pripojil majiteľ hotela a povedal nám o niekoľkých zaujímavých lokalitách hodných 
zhliadnutia. Pôvodne sme mali namierené do Národného parku Panna. Väčšia zvedavosť 
a tajomné i zanietené rozprávanie hoteliera spôsobilo menšiu zmenu plánu. Nabrali sme teda 
kurz Orchha. Do tohto „opusteného mesta“ sme sa dostali po niekoľkých hodinách cesty 
autobusom. Na križovatke označujúcej smer Orchha už netrpezlivo vyčkávali motorové rikše. 
Do jednej z nich, ktorá je za normálnych okolností určená pre dvoch ľudí okrem šoféra, sme 
sa vtesnali hneď štyria aj s batožinou. Chudák majiteľ tohto skvelého vynálezu sa na nás síce 
díval dosť nechápavo a kýval v pravidelných intervaloch hlavou, ale šetrenie je šetrenie a na 
cestách v Oriente to platí dvojnásobne... Orchhu založil na brehu rieky Bétva v roku 1531 
náčelník Rudra Pratap z rodu Bundélov. Postupne sa stala hlavným sídlom bundélskych 
Rádžputov  až do čias, kým  nepritiahli v 18. storočí Máráthovia a nepreniesli celé mesto aj so 
všetkými jeho obyvateľmi do Jhansi. Vládcom Orchhe bol radža Bír Sinh Déo (1605 - 1627). 
Uvalil na seba hnev Veľkého Mughala Akbara za to, že  na naliehanie jeho syna Salíma, 
neskoršieho cisára Džahangíra, dal zavraždiť Akbarovho obľúbeného ministra Abul Fazla, 
ktorý patril k jedným u najvýznamnejších dejepiscov, akých kedy India mala. Po nástupe 
Džahangíra na mughalský trón sa odmenil radžovi za jeho vernosť a povýšil ho na jedného 
z najvyšších šľachticov dvora. Bír Sinh Déo  zase pre zmenu postavil nádherný palác v Datii a 
okrem neho ešte veľkolepejší a krajší v Orchhi, ktorý cisár Džahangír navštívil v roku 1606. 
Pre cisára tu bolo vystavaných osem cisárskych príbytkov, navzájom pospájaných visutými 
krytými verandami s krásnymi vyrezávanými zábradliami. Paláce v Orchhi sú väčšinou 
trojposchodové s množstvom schodov, malými oknami a balkónmi. Centrálnej časti dominuje 
nádvorie. Najväčšími a najkrajšími sú paláce Rádž Mahál a Laxminaryan s nástennými 
maľbami s náboženskou a svetskou tematikou. Hneď po vstupe do Orchhe si nás toto tajomné 
miesto získalo. Zvláštny pocit nás premkol celým telom. V zaujímavej symbióze tu na nás 
dýchali staré paláce z čierneho sopečného  materiálu a sivohnedého pieskovca a novšie 
obydlia z hliny a kameňa doplnené o relatívne moderné domy vrátane niekoľkých hotelov. Do 
jedného z nich sme sa „vrútili“, zhodili batožinu, dohodli sa s majiteľom a už sme sa aj ocitli 
uprostred ruín starého mesta. Radža Bír Sinh Déo bol dobrý stratég a miesto stavby celého 
komplexu vybral priam ukážkovo. Kráľovský palác Radž Mahál je vybudovaný na hrebeni 
nízkeho skalného výbežku, ktorý obteká z troch strán rieka Bétva.  Palác je obohnaný 
hradbami. Rieka Bétva, ktorá tečie priamo pod týmito hradbami dodáva celému komplexu 
malebný ráz a zároveň je aj strategickou prirodzenou prekážkou chrániacou vstup do paláca 
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ako otvorená priekopa. Treba obdivovať tú skutočnosť, že palác, a nielen tento stojí viac ako 
300 rokov napriek veľkej politickej nestálosti a roztrieštenosti tohto regiónu Indie. Nebol 
nikdy obývaný  a nemal  šťastie v  podobe oficiálnej starostlivosti. Nepriazeň počasia tiež 
zanechala nezmazateľnú  stopu. Svojou umeleckou výzdobou a svojou veľkoleposťou sa 
vyrovná mnohým slávnym cisárskym stavbám svojej doby a v mnohých ohľadoch ich 
prevyšuje. Aj keď nie je na zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, 
zasluhuje si našu pozornosť a odporúčam jeho návštevu  priaznivcom architektúry a umenia 
všeobecne. Z Orchhe sme nabrali kurz smerom na Ágru. Ágra leží na rieke Jamuna v štáte 
Uttarpradésh a má približne 800 000 obyvateľov. Je to priemyselné centrum (textilný, 
obuvnícky, kožiarsky, chemický, strojárenský, sklársky, papierenský priemysel) a významná 
dopravná križovatka vrátane letiska. Nachádza sa tu aj Univerzita založená v roku 1927. 
V Ágre na nás čakali okrem iných zaujímavých miest najmä dve významné lokality zaradené 
do zoznamu pamiatok UNESCO - v celom svete známy Tádž Mahál a Červená pevnosť. Pred  
vstupnou bránou  do Tádž Mahálu sme stáli  už o 7. hodine ráno. Ranná prehliadka má 
viacero výhod. V celom areáli nie sú skoro žiadni  ľudia, je príjemná klíma, keďže slnko 
nenabralo ešte na intenzite, výborne sa fotografuje, nikto sa netlačí pred váš objektív 
a vychádzajúce slnko vytvára fantastické svetelné kombinácie v súhre s bielym  mramorom 
a červeným pieskovcom, ako aj s tieňmi objektov tvoriacimi neuveriteľné kombinácie 
obrazov prostredníctvom slnečných lúčov. Cena vstupenky bola  najvyššou počas celej cesty 
po Indii. Vysoko prekračovala predchádzajúce a nasledujúce ceny vstupov do pamiatok. Tým 
ale, že sme boli v Indii mimo turistickej sezóny, sme dokázali ušetriť v priemere polovicu 
vstupného. Tádž Mahál, ležiaci na južnom brehu rieky Yamuna (Džamuna/Jumna), je vo 
svete považovaný za neoficiálny symbol Indie. Predstavuje jednu z najskvostnejších budov 
celého sveta. Je to najslávnejšie mauzóleum, nádherné a fascinujúce v noci pri svite mesiaca, 
ako aj vo dne pri lesku slnečných lúčov. Britský spisovateľ Rudyard Kipling (1865 - 1936) 
vyhlásil Tádž Mahál za „stelesnenie všetkého čistého, všetkého posvätného a všetkého, čo je 
nešťastné. Aj v tom tkvie záhada tejto stavby“. Súčasťou svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO je od roku 1983. Tádž Mahál dal postaviť mughalský cisár Šáh Džahán 
v 17. storočí  ako pamätník svojej manželky. Počas panovania tohto významného mecenáša 
kultúry v rokoch 1628 - 1658 dosiahla Mughalská ríša najväčší rozmach, politickú silu 
a kultúrny rozkvet. V detstve poznal dcéru prvého ministra svojho otca Ardžomand Bánu 
Begam a  neskôr sa s ňou ženil. Po svadbe sa jej meno zmenilo na Mumtáz Mahál (Perla 
paláca), nazývanej niekedy aj Mumtazul Zamání (Zázrak doby). Po devätnástich rokoch 
manželstva v roku 1631 zomrela pri pôrode štrnásteho dieťaťa. Tádž Mahál stojí nad riekou 
Yamunou na 250 m širokej mramorovej terase s priečelím zdobeným výklenkami. V rohoch 
terasy sa do výšky 40 m týčia štyri minarety. Strana štvorcovej raozy meria 56,7 m. 
Z celkovej výšky hlavnej budovy 75 m čnie do výšky 26 m biela cibuľovitá kupola. Je 
obkolesená štyrmi menšími kupolami. Samotné mauzóleum je dielom tureckého architekta 
Ismáil Rumi Chana pochádzajúceho z Istanbulu a Šarífa zo Samarkandu. Celá stavba 
pochádza od perzského architekta Ustad-Ysa Ahmeda. Na stavbe sa podieľali kamenári 
z Rádžputánu, kaligrafi a maliari z Damašku, Bagdadu a Širázu, dekoratéri z Buchary, murári 
z Kandaháru a Dillí, stavitelia z Láhauru. Na stavbe pracovalo približne 20 000 robotníkov. 
Vyše 1000 slonov prepravovalo mramor z lomov vzdialených 300 km. Ďalší stavebný 
materiál sa vozil ešte z väčších vzdialeností - malachit z Ruska, karneol z Bagdadu, tyrkys 
z Perzie a Tibetu. Na stavbe sa nešetrilo ani takými „materiálmi“ akými boli napr. zlato 
a striebro. Skvost islámsko - hindskej architektúry, akým bezpochyby Tádž Mahál je, pokrýva 
biely mramor kombinovaný a polodrahokamami (jaspis, achát, ónyx, lazurit, topás atď.). 
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Polodrahokamy vytvárajú nádherné kvetinové ornamenty a texty z Koránu. Podobne honosne 
je vyzdobený aj interiér s kamennou intarziou (pietra dura) a to najmä samotná hrobka 
Džahánovej manželky - osemboká poschodová sieň s výklenkami a dverami. Tádž Mahál 
a dve pieskovcové mešity na jeho bokoch obklopujú záhrady (založené v rokoch 1631 - 
1653), dláždené mramorom, ktoré sú geometricky rozčlenené bazénmi a vodnými tokmi. 
V záhradách sú vysadené nádherné cyprusy. Pred priečelím hrobky sa zrkadlí hladina vodnej 
plochy. Najčastejšie zábery na prospektoch a fotografiách pochádzajú práve odtiaľ. K areálu 
patrí aj hlavná brána s nápismi z Koránu, mešita a krytá galéria z červeného pieskovca. Cisár 
Šáh Džahán chcel postaviť na protiľahlom brehu rieky Yamuny vlastnú hrobku z čierneho 
mramoru a mostom ju spojiť s Tádž Mahálom. Oblúk mosta nad vodou mal symbolizovať 
lásku, ktorá dokáže pretrvať aj po smrti. Tento plán sa neuskutočnil, lebo v roku 1658 ho 
zvrhol jeho syn Aurangzéb a po smrti v roku 1666 ho dal pochovať do Tádž Mahálu vedľa 
Mumtáz Mahál. Na svojich cestách sa snažíme navštíviť najmä lokality, ktoré sa nehemžia 
záľahami turistov zo všetkých možných kútov sveta. Chceme  si tajomstvo a duch toho 
ktorého miesta  „dokonale“ vychutnať, trocha na ňom pookriať  a v pokoji  rozjímať 
o minulosti, súčasnosti a tiež o budúcnosti. Tádž Mahál nepatrí k takýmto pokojným a od 
turistov „chráneným miestam“, práve naopak je každoročne poctený tisícami návštevníkov 
z celého sveta, ale aj napriek tomu si rozhodne zaslúži našu pozornosť a obdiv. Druhá 
významná lokalita zaradená do svetového dedičstva, nachádzajúca sa v Ágre, Červená 
pevnosť, bola postavená počas vlády Veľkého Mughala Akbara (1555 - 1605) na brehu rieky 
Yamuny. Súčasťou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO  je od roku 1983. 
Výstavba pevnosti začala v roku 1565. Dokončená bola v roku 1575. Pevnosť postavená 
z červeného pieskovca nahradila skôr postavenú tehlovú pevnosť Lódiov. Stavba bola 
zrealizovaná na pokyn Akbara, niektoré ďalšie budovy dal postaviť Šáh Džahán v rokoch 
1637 - 1655. Pevnosť slúžila ako vládne mesto mughalských panovníkov. Budovy osobitného 
architektonického významu boli postavené v islámskom (mughalskom) a hindskom štýle 
s využitím mramoru a kameňa. Červená pevnosť v Ágre je obostavaná 21 m vysokým 
múrom, za ktorým je 12 m široká vodná priekopa a ďalší 21 m vysoký múr. Celková dĺžka 
obvodového múru je 2,5 km. Už pri pohľade z diaľky na celý pevnostný komplex sme 
obdivovali majstrovstvo indických staviteľov, ako dokázali zladiť „dokonalosť“ 
fortifikačného systému s majstrovskými krivkami architektonických štýlov historickej Indie 
a vytvoriť objekt, pred ktorým človek našej doby musí s uznaním „sňať klobúk“. Do areálu 
pevnosti sa vstupuje bránou Amar Singh a Delhi. Hneď za bránou stojí Perlová mešita (Móti 
masjid) z čistého bieleho mramoru. Významné sú vládne budovy - palác Diwan-i-Ám a palác 
Diwan-i-Khás. Pri tomto paláci postavili na príkaz Šáha Džahána osemstennú vežu 
Mussaman Burj určenú pre Mumtáz Mahál s dvorom vydláždeným mramorovými platňami. 
V tomto objekte bol neskôr väznený Šáh Džahán 7 rokov až do svojej smrti v roku 1666  
svojím tretím synom Aurangzébom. Priamo z veže Mussaman Burj mal väznený Šáh Džahán 
výhľad ponad rieku Yamunu na Tádž Mahál aj s hrobkou svojej manželky Mumtáz Mahál. 
Ďalšími zaujímavými stavbami a objektmi v areáli Červenej pevnosti sú šahova mešita Mina 
Masjid, trhovisko Mina Basar určené pre konkubíny, rybí palác Macči Bhavanba, mešita 
Nagina Bhavanba, veľký palác Jehangir/ Džehángír Mahál, hrobka Imád al-Daulu z bieleho 
mramoru, palác Šáh Džahán Mahál, z ktorej panovník sledoval slonie hry, trojpavilónový 
palác nad riekou Khás Mahál, štvorcová Viničová záhrada- Angúrí Bágh s bazénmi, 
kvetinovými záhradami a spálňami súložníc, Zrkadlový palác Šíš Mahál s kúpeľňami 
a šatňami žien háremu, Selimov pavilón a Jehangirov dom. V Červenej pevnosti sa môže 
cestovateľ a pútnik schovať pred horúcim slnkom a vysokými teplotami dosahujúcimi počas 
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nášho pobytu v strednej Indii výšku okolo 35 - 40º C, ale predovšetkým pred dobiedzajúcimi 
domácimi Indmi, ktorí sa snažia na každom kroku, priestor pred vstupom do pevnosti 
nevynímajúc, využiť na predaj svojich vlastnoručne vyprodukovaných výrobkov ako aj 
spotrebného tovaru všakovakého pôvodu a kvality. Po prehliadke interiéru pevnosti sme sa 
zoznámili aj s vonkajšou  časťou  pevnosti. Zrazu sme sa ocitli v obchodnej časti starého 
mesta medzi množstvom stánkov a malých obchodíkov. Tovar je tu skutočne rôznorodý. 
Fascinujúcim sortimentom je najmä textil a to predovšetkým hodvábne sárí pre ženy ručnej 
výroby, látky z vzácneho kašmíru dovezené až z ďalekého himalájskeho regiónu štátov 
Kašmír a Džammú, ako aj nádherné bavlnené látky vysokej kvality. India patrí 
k najvýznamnejším a najväčším producentom a exportérom bavlny na svete. Pri ceste po 
trhoch Indie dýcha na cestovateľa tá pravá atmosféra Orientu nelíšiaca sa už stovky, ba tisícky 
rokov, dotvorená najmä nepreberným množstvom vôní a chutí jedál tých najrôznorodejších  
foriem a tvarov. Duch pravého Orientu premenený do konkrétnosti nás oslovil aj v starej časti 
Ágry. Neodolali sme a vstúpili do malej, ale veľmi čistej a udržiavanej reštaurácie. Pochutili 
sme si na thali. Thali patrí k najviac preferovaným indickým jedlám. Pozostáva z  ryže, 
placiek čapatí, ktoré pripomínajú svojim vzhľadom a chuťou naše posúchy, známe zo starších 
čias alebo lokše,  kúskovej a zmiešanej zeleniny ochutenej o rôzne druhy  štipľavých korenín, 
najmä o kari, sladkého jogurtu (lassis) a tvarohu (curt). Thali je naservírované na jednom, 
zvyčajne hliníkovom tanieri. Nenahraditeľným doplnkom stravy je nápoj, ktorý je pri 
vysokých teplotách zastúpený  najmä čistou vodou alebo čajom zmiešaným s mliekom. 
Z Ágry s jej nenapodobiteľným skvostom v podobe Tádž Mahálu a obrovskou Červenou 
pevnosťou sme sa vydali  smerom na Fatéhpur Síkrí. (Fogaš, 2004) 

10.2 JEMEN 

10.2.1 Neznáma Južná Arábia 

Jemen sa rozprestiera v juhozápadnej časti Arabského polostrova. Má veľmi rozmanitý 
povrch tvorený prímorskými nížinami, vysokými pohoriami a náhornými planinami. 
V severovýchodnom cípe sem zasahujú aj rozsiahle púštne oblasti. Najznámejšou a najväčšou 
z nich je Rub al-Chálí (Prázdna štvrť). Svojou rozlohou 650 000 km² patrí k najrozsiahlejším 
súvislým pieskovým púšťam sveta. V západnej časti krajiny pri pobreží Červeného mora sa 
rozkladá 50 – 70 km široká nížina polopúštneho charakteru, Tiháma. Značnú časť Jemenu 
zaberá Džebelská plošina s nadmorskými výškami 2 000 až 2 600 m n. m. a najvyššími 
vrcholmi presahujúcimi 3 500 m n. m. Tu sa nachádza najvyšší bod nielen samotného 
Jemenu, ale aj celého Arabského polostrova, Džebel Hadhúr Nebí Šu'ajb (3 760 m n.m.), na 
ktorý vedie asfaltová cesta, po ktorej sme sa na arabský Olymp dostali aj my. Stredná časť 
krajiny sa označuje termínom Šarki. Táto suchá plošina rozložená vo výške 1 000 až 2 000 m 
n. m. má povrch spestrený kužeľmi vyhasnutých sopiek. Dominantou východnej časti Jemenu 
je 500 km dlhé údolie Wádí Hadramaut, jedno z najväčších na Arabskom polostrove. Po 
medzipristátí v Káhire, kde sa k nám pridal posledný člen našej výpravy, sme pristáli na 
medzinárodnom letisku v San'á vo výške 2 400 m n. m. Nie je veľa hlavných miest sveta, kde 
by cestovateľ začínal svoju púť krajinou vo výškach našich Vysokých Tatier. Hlavné mesto 
zjednoteného Jemenu San'á je postavené na úrodnej plošine Umm ad-Dunja (Matka sveta). Je 
to staré historické mesto, ktoré písalo svoje dejiny v rovnakom časovom slede ako sabejské, 
minejské a himjarské kráľovstvo. Podľa legendy ho založil Noemov syn Šem a preto sa 
pôvodne nazývalo Medinet Šam, čiže Šemovo mesto. Keďže sa predpokladá, že existovalo už 
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pred viac ako 6 000 rokmi, patrí k najstarším mestám sveta. Už rímski historici označovali 
pred 2 000 rokmi mesto San'á za najväčšie a najbohatšie v celej Arábii. San'á rozhodne chytí 
každého návštevníka za srdce. Má svoju neopakovateľnú atmosféru. V minulosti sa tu 
stretávali kultúrne vplyvy viacerých etník a náboženských spoločenstiev (židia, 
kresťania, muslimovia). To sa odráža aj v architektúre mesta, ktorá je neopakovateľná. 
Mešity, minarety, karavanseraie, paláce, kúpeľné domy (hammam), ako aj bazáre (suq), 
citadely, obranné múry, brány a bašty. Mesto je často nazývané múzeom arabskej mestskej 
architektúry. Je rozdelené na tri časti – Staré mesto, Bir el-Azáb a Ka el-Jahúd. Viac ako 6 
500 domov a palácov bolo postavených pred 11. storočím. Poschodové budovy sú postavené 
zo svetlého alebo škoricového hnedého kameňa. Na nich sú nadstavané obytné časti z tehál 
usušených na slnku (adobe). Dolné poschodia sú bez okien a strechy sú obohnané vysokými 
múrmi. Najzaujímavejšími prvkami sú ornamenty zo sadry farbenej haseným vápnom 
(gamariya). Jemenčania sa v priebehu stáročí stali majstrami týchto štýlov. Akoby sme sa 
zrazu ocitli v podmanivých orientálnych príbehoch z Tisíc a jednej noci. „Perníková 
architektúra“ zaujala aj odborníkov z Paríža a preto je staré mesto San'á zaradené od roku 
1986 na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Prechádzky 
tajuplnými uličkami jemenského hlavného mesta a návšteva miestnych bazárov, ktoré sú 
nádhernou ukážkou remeselných a obchodných tradícií krajiny ukončili náš pobyt 
v Šemovom meste. Z neho sme sa vybrali spoznávať Arabiu Felix (Šťastná Arábia), ako ju 
nazvali starí cestovatelia, geografi a historici, na štyroch kolesách. Šofér, ktorého sme mali 
prenajatého spolu s autom bol typickým príkladom pestrej etnickej štruktúry krajiny. Časť 
jeho koreňov siahala do blízko ležiacej Etiópie, ktorá mala v histórii výrazný vplyv na územie 
terajšieho Jemenu. V jednej chvíli, keď sa zdalo, akoby jeho melanchólia nadobúdala 
vrcholný rozmer, sa zastavil na miestnom trhu a kúpil si „zázračnú“ rastlinu qat (Catha edulis 
Forsskal). Jej účinky sa o chvíľu prejavili v podobe jeho „znovuzrodenia“. Táto ľahká droga 
s jemne halucinogénnymi účinkami sa konzumuje v celom Jemene, obchoduje sa s ňou vo 
veľkom, ale zároveň predstavuje aj značný negatívny dopad na ekonomiku krajiny. Cestou 
k Červenému moru, ktorá trvala niekoľko hodín sme sa zastavili v údolí Wádí Dhahr 
s unikátnou stavbou kráľovského hradu imámov, postaveného v 70. rokoch 18. storočia. Dahr 
al –Hajar (Skalný palác) patrí k najvyhľadávanejším kultúrno – historickým pamiatkam 
Jemenu. Zastavili sme sa aj v Kawkabane a Thule, unikátnych horských sídlach, ktoré sú 
charakteristické pre celý severný a stredný Jemen. Okolité panoramatické výhľady, ktoré sa 
nám z nich naskytli ukázali v celej svojej kráse a famóznosti krajinu s rozsiahlymi skalnými 
terasami, na ktorých po stáročia miestni poľnohospodári získavali svoju obživu, oázy 
s podzemnou vodou bez ktorej by nebola možná existencia v týchto podmienkach, sídla 
a infraštruktúru. Mesto Zabíd sme zaradili na náš itinerár kvôli svojej historickej hodnote 
a významu z pohľadu islámskej kultúry (mešity, medresy – školy koránu a vied, univerzita). 
Podmanivú atmosféru zastaveného času bývalého hlavného mesta Jemenu využil v 60. rokoch 
20. storočia aj taliansky režisér Pier Paulo Pasolini pri nakrúcaní svojho filmu Evanjelium 
podľa Matúša. Naša cesta nabrala smer juh. Vchádzame do tretieho najväčšieho mesta 
krajiny, Taizzu. Nachádza sa na úpätí hory Sabir, na križovatke dôležitých karavánových ciest 
spájajúcich mestá San'á, Aden a Mokka. Najkrajší pohľad na mesto s okolím je od starej 
citadely, ktorá slúžila v minulosti imámovi ako väzenie pre kmeňových rukojemníkov. 
Synovia kmeňových náčelníkov sem prichádzali v útlom veku, dostali tu patričné vzdelanie 
a po dosiahnutí dospelosti ich imám vymenil za mladších súrodencov. Pokiaľ ich nemal, 
musel zostať v citadele až do konca života. V roku 1332 navštívil mesto arabský cestovateľ 
Ibn Battúta a popísal ho ako jedno z najkrajších a najväčších miest v krajine a dal mu 
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prívlastok „Damašek Jemenu“. Postupne klesáme k pobrežiu Adenského zálivu, do mesta 
Aden, bývalej metropoly Jemenskej ľudovodemokratickej republiky. Táto patrila v časoch 
socializmu do „nášho“ tábora. Odrazom tejto reality bolo viacero ľudí, ktorí nás oslovovali na 
uliciach kvalitnou ruštinou. Mnohí z nich totiž študovali nielen v bývalom ZSSR, ale aj 
v ostatných spriatelených socialistických štátoch, ČSSR nevynímajúc. Aden bol už od 
antických čias významným obchodným centrom. Jeho strategickú polohu si najviac uvedomili 
Briti, ktorí mesto obsadili v roku 1839 a zriadili tu jednu zo svojich najsilnejších námorných 
základní, z ktorej kontrolovali obchodné a vojenské trasy smerujúce z Európy do východnej 
Afriky a Ázie. Význam Adenu sa ešte zvýšil po dobudovaní Suezského prieplavu. Časť mesta 
sa nachádza na okraji vyhasnutej kaldery, čomu zodpovedá aj názov Kráter. Pozoruhodnou 
technickou pamiatkou Adenu sú zberné nádrže na pitnú vodu Saharídž Adan, vytesané do skál 
nad Kráterom. Z moderného mesta, ktoré svojim charakterom a dynamikou akoby ani nebolo 
v Jemene sme odleteli miestnymi aerolinkami ponad rozsiahle púštne oblasti do vnútrozemia, 
priamo do srdca Wádí Hadramaut, mesta Sajún. Táto neoficiálna metropola celého regiónu, 
zo všetkých strán obklopená púšťou ponúka návštevníkom možnosť pokochať sa krásou 
sultánskeho palác al-Kathiri. Cez ďalšie z historických miest regiónu, Tarím, ktoré je známe 
ako jedno z najsilnejších centier islámskeho učenia (v minulosti 365 mešít, knižnica mešity 
al-Džame - viac ako 5000 stredovekých rukopisov miestnych učencov, najvyšší minaret 
v Jemene s výškou 53 m apod.), sa púšťame znova autom na poznávanie miestnej púštnej 
krajiny. Oko a srdce nielen geológa a geomorfológa si príde na svoje pri pohľade na famózne 
formy eolického reliéfu, ktoré sa vo Wádí Hadramaut nachádzajú. Postupne sme pri našej 
ceste míňali stolové hory, jardangy, svedecké vrchy, viklany, hrance, pieskové presypy a pod. 
Jedným slovom, nádhera. Dostali sme sa aj na miesta archeologických výskumov, kde sme sa 
doslova potkýnali o kamenné bloky so zachovanými ukážkami písma starovekých 
otrokárskych štátov Južnej Arábie. Povestným diamantom na korune hadramautských 
panovníkov je ale bez konkurencie Šibam. Osemtisícové mesto patrí k najlepším príkladom 
urbanistického plánovania založeného na vertikálnom princípe. Prezývka „Manhattan púšte“ 
je oprávnená. Mesto je situované na okraji vyschnutého riečiska uprostred rozsiahleho údolia 
Wádí Sarr. Približne 500 sedem až osemposchodových domov vytvára dojem včelieho plástu. 
Najvyššie stavby dosahujú 30 metrov. Všetky objekty sú postavené z hliny (adobe). Najstarší 
dom má približne 400 - 500 rokov. Starý Šibam, ktorý je zaradený od roku 1982 do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, bol založený pravdepodobne ešte 
v 1. tisícročí pr. Kr., keď sa stal súčasťou Sábskeho kráľovstva. Jednotlivé stavby sa postupne 
stávali akýmisi pevnosťami pred dotieravými a nebezpečnými beduínmi. Spojené v zadných 
častiach vytvárali fortifikačný systém mesta, do ktorého sa vstupovalo iba jednou stráženou 
bránou. Šibam ale nie je skanzenom, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, ale živým 
a pulzujúcim mestom. Pri svojich potulkách úzkymi uličkami sme obdivovali filigránsku 
prácu starých majstrov na drevených detailoch dverí, obločníc a trámov, ako aj murované 
priestory skrášlené štukovou výzdobou. Opustili sme prvé mrakodrapové mesto sveta 
a nabrali kurz smerom k pobrežiu Adenského zálivu. Cestou sme si kúpili od miestnych 
predavačov med, ktorý patrí svojou kvalitou k najlepším v Jemene a cez moderné prístavné 
mesto Al-Mukalla sme kopírujúc pobrežie Arabského mora pokračovali do susedného 
Ománu. Jemen je krajina, v ktorej sa výrazne prelínajú prvky starej vyspelej civilizácie, 
nedostupných oblastí hlboko vo vnútrozemí, kde sa akoby čas zastavil pred niekoľkými 
stáročiami s modernizmom veľkých miest, predovšetkým prístavných centier, akým je napr. 
Aden.  Značné regionálne rozdiely, problematický politický a spoločenský vývoj krajiny z nej 
nerobia vychýrenú turistickú destináciu. Pre nás však bol a zostáva Jemen krajinou 
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s podmanivými prírodnými krásami, fascinujúcimi historickými pamiatkami a pohostinnými 
ľuďmi ochotnými vždy pomôcť a poradiť. (Fogaš, 2014) 

10.3 TURECKO 

10.3.1 Geografická exkurzia v Turecku 

Expedícia Turecko 2012 mala za cieľ bližšie spoznať krajinu nachádzajúcu sa na 
rozhraní Európy a Ázie. Turecko, ktoré sa usiluje o vstup do EÚ je predmetom záujmu nielen 
európskych a svetových médií, ale aj návštevníkov, dovolenkárov a turistov. Krajina na 
Bospore má obrovský ľudský a ekonomický potenciál. Jej prírodné lokality a kultúrne 
pamiatky nenechajú nikoho ľahostajným. Kto chce vidieť najviac antických skvostov, mal by 
sa rozhodne vybrať do Turecka, keďže polostrov Malá Ázia patril v minulosti k miestam ich 
najväčšieho sústredenia. Zároveň je to muslimská krajina, takže kontakt s iným kultúrnym 
a náboženským prostredím bol tiež silným motivačným faktorom. Exkurziu sme začali 
transferom cez Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Nočný prechod pri splne Mesiaca cez 
karpatské priesmyky v Rumunsku mal svoje neobyčajné čaro. V treťom najväčšom 
bulharskom meste, Varne sme si urobili dlhšiu prestávku a pozreli si mesto, založené 
gréckymi kolonistami už v 6. storočí pr. Kr. V staroveku bolo  známe ako vojenský tábor 
Odessos. Varna sa dostala ho povedomia aj porážkou kresťanských vojsk Turkami v ľahko 
zapamätateľnom roku 1444. Z viacerých pamiatok je najmajestátnejšou a najvýznamnejšou 
pravoslávna katedrála Zosnutia presvätej Bohorodičky, postavená koncom 19. storočia 
v novobyzantskom architektonickom štýle. Vzácny ikonostas zhotovili macedónski majstri 
začiatkom 20. storočia. Varna je medzi slovenskými dovolenkármi spojená predovšetkým s 
rekreačnými aktivitami súvisiacimi s morom. To sme využili aj my na kúpanie a oddych pred 
ďalšími tisícami kilometrov už na tureckom území. Vychádzajúc z mesta sme „obdivovali“ 
rozsiahle rómske geto nachádzajúce sa priamo vedľa hlavnej dopravnej tepny smerujúcej na 
juh Bulharska. Viacerí zo študentov zažili svoju premiéru pri vstupe do krajiny s vízovou 
povinnosťou. Aký to rozdiel oproti Schengenskému priestoru, kde môže človek bez obáv 
cestovať napríklad od ukrajinsko - slovenských hraníc až k Atlantiku. Vstupujeme do krajiny 
polmesiaca. Tento symbol islámu v podobe obrovských zástav a emblémov nás bude 
sprevádzať celou cestou. Turci sú veľkí patrioti, čo dávajú patrične najavo napríklad počas 
športových zápolení (najmä futbalových zápasov) a kultúrnych podujatí. Naša cesta smeruje 
cez úrodnú Tráciu v európskej časti krajiny na polostrov Gallipoli (Gelibolu). Kto videl 
rovnomenný film s Melom Gibsonom z roku 1981, ten si môže urobiť aspoň približný obraz 
o bojiskách 1. svetovej vojny a o množstve zmarených životov. Operácia Dardanely alebo 
bitka o Gallipoli prebiehajúca od apríla 1915 do januára 1916 mala za cieľ obsadiť prieliv 
Dardanely a získať prístup do Marmarského mora. Tým by bolo ohrozené hlavné mesto 
Osmanskej ríše, Istanbul. Spomínaná operácia mala vojensky a ekonomicky pomôcť aj 
Rusku. Bojov sa zúčastnili na oboch stranách desaťtisíce vojakov. Približne 500 000 väčšinou 
mladých mužov - Turkov, Britov, Francúzov, Austrálčanov, Novozélanďanov a Indov tu 
našlo svoju smrť, boli ranení, alebo nezvestní. Práve pre Austrálčanov a Novozélanďanov 
majú miesta bojov osobitný význam. Každý rok ich sem prichádzajú stovky počas  tzv. Anzac 
Day.  S vojenskými operáciami sa spájajú mená ako Churchill, Kitchener, Mustafa Kemal 
a ďalšie. Na trajekte sme sa preplavili cez úžinu Dardanely na ázijskú časť Turecka, do mesta 
Çanakkale. Dardanely, alebo Hellespont patrili už v dávnej minulosti k najvýznamnejším 
vodným koridorom sveta. Sú dlhé 65 km a v najužšom mieste majú iba 1,3 km. Z brehu, aj 
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priamo z trajektu sme videli značné množstvo lodí prepravujúcich tovar z rôznych kútov 
sveta, čo len zvýrazňuje ich ekonomický a strategický význam. Našou nasledujúcou 
zastávkou bola jedna z najznámejších svetových archeologických lokalít, Trója (Truva) 
(UNESCO). Do povedomia svetovej verejnosti sa dostala prostredníctvom nemeckého 
archeologického nadšenca, Heinricha Schliemanna, ktorý tu začal realizovať svoje vykopávky 
v roku 1870. Z lokality sú v súčasnosti iba ruiny, ktoré laikovi veľa nepovedia. 
Najfotografovanejšou „pamiatkou“ je drevená napodobenina známeho Trójskeho koňa, 
pomocou ktorého sa ľsťou dostali po 10 rokoch obliehania do mesta Achájci a vyplienili ho. 
My sme sa premenili na dobyvateľov a nahrnuli po rebríku rovno do konského brucha. 
Z mystickej Tróje sme pokračovali smerom na juh pozdĺž pobrežia Egejského mora. Celou 
cestou až do Izmiru nás sprevádzali nádherné prírodné scenérie v podobe morských zálivov 
na jednej strane a masívnych horských chrbtov na strane druhej. Množstvo vybudovaných 
turistických rezortov lemujúcich západné pobrežie Turecka odráža výrazný ekonomický rast. 
Výrazné investície do cestovného ruchu sa v Turecku prejavujú v rozvoji kvalitnej 
infraštruktúry a služieb, čo sa prirodzene odráža vo zvýšenej návštevnosti krajiny. Aj pre 
Slovákov predstavuje v súčasnosti Turecko jednu z najobľúbenejších zahraničných destinácií. 
Zastavujeme sa v lokalite Pergamon (Bergama), ktorá dala svetu názov predchodcu papiera. 
Pergamen je vyčistená oslia, kozia alebo ovčia koža, špeciálne spracovaná, postupne 
vybrúsená a vyleštená na tenkú blanu. Vznik pergamenu sa všeobecne považuje za dôsledok 
rivality medzi Pergamonom a Egyptom, ktorý mal v staroveku „akýsi“ monopol na 
obchodovanie s papyrusom, dovtedy najrozšírenejším materiálom na písanie. Snaha 
o vybudovanie knižnice, ktorá by konkurovala svetoznámej Alexandrijskej knižnici viedla 
k založeniu podobnej inštitúcie v roku 170 pr. Kr., ktorá počas svojej existencie dokázala 
zhromaždiť približne 200 000 zvitkov. Nad mestom sa týči akropola, z ktorej je famózny 
panoramatický pohľad na okolitú krajinu, ako aj jednotlivé historické artefakty. Stavbou, 
ktorú nie je možné obísť je divadlo pre 15 000 divákov, umne zakomponované do skalného 
masívu. V antike to bol najstrmší amfiteáter sveta. Kto chce vidieť zachovanú sochársku 
výzdobu Diovho oltára, mal by sa vybrať do Berlína, kde je kompletne zrekonštruovaný 
a vystavený v povestnom Pergamskom múzeu. Pergamon dal svetu aj významnú osobnosť 
v podobe lekára Galéna. Naša trasa smeruje k ďalšiemu skvostu, jednému z najzachovalejších 
antických miest sveta. Efesos (Efez) prosperoval najmä zo svojej vynikajúcej geografickej 
polohy pri mori (v súčasnosti je od neho vzdialený 17 km) a z obchodu. V meste bol 
postavený jeden z povestných siedmych divov sveta, Chrám bohyne Artemis. V súčasnosti je 
iba chabou spomienkou na kedysi majestátnu stavbu jediný stĺp čnejúci nad úbohými ruinami. 
Počas najväčšieho rozmachu súperil Efez v politickom vplyve a bohatstve s Aténami 
a Alexandriou. Efez očarí každého návštevníka. Má svoje neopakovateľné fluidum. 
Hadriánov chrám, Arkádová cesta, amfiteáter pre 25 000 divákov, Celsova knižnica, 
Traiánova fontána, to je len malý výpočet pamiatok mesta, ktoré povýšili Rimania na 
metropolu provincie Ázia. Údolím rieky Veľký Menderes a prastarou obchodnou cestou 
vedúcou priesmykmi pohoria Taurus vstupujeme do tureckého vnútrozemia. Našou túžobne 
očakávanou zastávkou je prírodný klenot Turecka, Pamukkale (UNESCO). Bavlníkový hrad, 
ako znie jeho slovenský preklad nás nesklamal. V nemom úžase sledujeme stupňovité 
terasy, obrovské kaskády, biele, modravé a zelené vodné jazierka a travertínové prstence. 
Všetka tá snehová nádhera je v silnom kontraste k tmavomodrej oblohe a krvavočerveným 
oleandrom, lemujúcim hornú časť travertínovej kopy. Liečivé účinky tunajších vôd odhalili už 
starovekí obyvatelia blízkeho Pergamonu a tak tu vzniklo mesto a kúpele Hierapolis 
(UNESCO). My sme sa verní zásade, že všetko je najlepšie vyskúšať si na vlastnej koži, 
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pustili do zdolávania snehových masívov a následného „mroženia“ sa v obrích vodných 
hrncoch. Naša cesta sa stáča prudko na sever. Cez historické mesto Bursa, ktoré sa pýši 
známym lyžiarskym centrom v pohorí Uludağ, mauzóleami osmanských sultánov, 
termálnymi kúpeľmi a gurmánskymi špecialitami sa dostávame do pomyselného cieľa našej 
cesty v Turecku. Istanbul (UNESCO), Konštantínopol, Carihrad, to je len niekoľko mien pre 
to isté mesto. Symbol stretu Európy a Ázie, kresťanstva a islámu. Historický klenot a zároveň 
najväčšie (vyše 13 mil. obyvateľov) a najdynamickejšie sa rozvíjajúce ekonomické srdce 
krajiny (27,5% tureckého HDP). Jeho poloha na brehoch Bosporu, spájajúceho Čierne 
a Marmarské more a skrz Dardanely aj Egejské a Stredozemné more z neho spravili jeden 
z najstrategickejších bodov sveta. My sme si pozreli Istanbul z paluby lodí, ktoré tu 
pravidelne premávajú, aj po vlastných. Jeden aj druhý zážitok má svoje čaro. Z obrovského 
množstva pamiatok by sme mohli spomenúť najmä tie, ktoré sú v užšom centre mesta - 
Chrám Božej múdrosti (Hagia Sofia), Hippodrom s troma obeliskami, podzemné cisterny, 
palác sultánov Topkapi, Modrá mešita, Süleimanova mešita, Veľký a Egyptský bazár. Naša 
expedícia sa priblížila k svojmu záveru. Už len nakúpiť posledné suveníry, pokochať sa ešte 
nočným mestom a skrz Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko sa šťastne vrátiť do svojich 
domovov na Slovensko. (Fogaš, 2013) 

10.4 MEXIKO 

10.4.1 Impozantná minulosť a prítomnosť Mexika 

Po únavnom dvanásťhodinovom lete ponad Atlantik pristávame v najväčšom meste 
sveta, v 25-miliónovom Ciudad de México. Metropola štrnásteho najrozľahlejšieho štátu 
zemegule leží v dlhom údolí centrálnej vysočiny Altiplanicio Mexicana. Je to gigant plný 
kontrastov, ktorý je mozaikou celého Mexika. Obrovské kozmopolitné mravenisko, bludisko 
ulíc a domov mnohých architektonických štýlov, mesto príjemných ľudí, ochotných vždy 
pomôcť a poradiť. Hlavné mesto na nás zapôsobilo. Predovšetkým famóznou históriou, ale aj 
dynamikou. Na jednej strane nepreberné množstvo indiánskych artefaktov z celého Mexika, 
sústredených najmä v mexickom Národnom antropologickom múzeu v parku Chapultepec. K 
tomu impozantná koloniálna architektúra z obdobia, keď sa tu nachádzalo jedno z 
najvýznamnejších centier španielskeho impéria. Ich zosobnením je množstvo sakrálnych 
stavieb na čele s Metropolitnou katedrálou na povestnom Zócale v srdci mesta. Na druhej 
strane moderné široké ulice so záplavami automobilov, ktorým dominujú kultové VW 
chrobáky v zeleno-bielych národných farbách. Vysoké hypermoderné budovy zo skla, z 
hliníka, ocele a betónu, kde si podávajú ruky najsolventnejší bankári a investori z celého 
sveta. S hlavným mestom Mexika sa lúčime stretnutím s indiánskymi tanečníkmi conchero s 
bubnami, čelenkami z peria, lastúrovými náramkami a náhrdelníkmi. Náš obdiv vzbudzujú aj 
Totonakovia. Tí predvádzajú svoj mystický rituál voladores, pri ktorom sú zavesení dole 
hlavou z dvadsať metrov vysokého stĺpa. Naberáme smer Oaxaca a spomíname si pri tom na 
slová dobyvateľa Hernanda Cortésa. Keď sa ho po jeho návrate do Španielska opýtali, ako 
vyzerá nová krajina, ktorú dobyl pre španielsku korunu, pokrčil v ruke pergamen a odhodil ho 
so slovami: „Toto je mapa Mexika.“ Mal úplnú pravdu. Silne zvrásnená krajina, ktorou 
prechádzame, je v období sucha vyprahnutá a bezútešná. Na mieste, kde sa stretávajú pohoria 
Sierra Madre del Sur a Sierra Madre de Oaxaca, sa v rovnomennom meste Oaxaca spájajú tri 
Centrálne údolia. Je to skvost španielskej koloniálnej architektúry, zaradený do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO. Túlame sa uličkami a obdivujeme opravené fasády 
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historických budov. Mexičania si vážia svoju históriu, o tom sa presviedčame na každom 
kroku. Večer sme pod vysvietenou katedrálou pozorovali niekoľko desiatok párov ľudí 
všetkých vekových kategórií, ako tancujú latinskoamerické tance. Akoby sa tu zastavil čas a 
my sme sa ocitli v dvadsiatych alebo v tridsiatych rokoch 20. storočia. Je to pritom kraj 
prvého indiánskeho prezidenta v dejinách Mexika. Benito Juárez sa narodil v neďalekej 
horskej dedinke Guelatao. Po smrti svojich zapotéckych rodičov ho vychovávali a vzdelávali 
v Oaxake. Vo funkcii prezidenta dosiahol okrem iných pozitívnych krokov aj bezplatné 
povinné základné vzdelanie pre široké masy Mexičanov. Tu sme si vychutnali aj každodenné 
a so silným patriotizmom precítené sťahovanie a skladanie obrovskej mexickej zástavy na 
hlavnom námestí. Ďalší deň bol našim prvoradým cieľom Monte Albán. Mikrobusom sme sa 
pomedzi chudobnejšie obydlia vyškriabali na planinu ležiacu 400 metrov nad dnom údolia. 
Bývalé zapotécke hlavné mesto Monte Albán (Biela hora), ktoré malo intenzívne styky s 
kultúrou Olmékov, bolo centrom vysoko organizovanej spoločnosti vedenej kňazmi. Tá 
kontrolovala celú oblasť Centrálnych údolí s viac ako dvesto ďalšími sídlami a obradnými 
miestami. Veľké námestie, plošiny, pyramídy, chrámy, hrobky, astronomické observatórium 
dodávajú tomuto miestu mystický charakter. Hrdí Zapotékovia, pochádzajúci z horských 
dedín na okolí, tu ponúkajú svoje kamenné sošky. Snažili sa nám predať niekoľko 
zaujímavých exemplárov pozliepaných z rôznych kúskov všakovakých minerálov, ale 
neúspešne. Šesťhodinová cesta serpentínami pohoria Sierra Madre del Sur, ktorú sme 
absolvovali z Oaxacy do malého mestečka Puerto Ángel, bola výnimočným zážitkom. 
Prirovnal by som ju k niekoľkohodinovému nepretržitému pohybu na kolotoči a horskej 
dráhe. Obdivoval som spiacu Indiánku, ktorú z jej blahodarného spánku nezobudilo ani 
neustále točenie sa doprava, doľava, naspäť, a to všetko v krátkych niekoľkosekundových 
intervaloch podporených pohybom smerom nahor a nadol. Konečne sme dorazili priamo k 
Pacifiku. Návšteva nádhernej zátoky v malej rybárskej dedinke Zipolite však stála za to. Je to 
bezstarostné miesto, kde si každý pokojamilovný človek príde na svoje. Piesočnatá pláž so 
svetlým, pekelne horúcim pieskom a pohľad na burácajúce vlny najväčšieho oceánu na svete 
– to je balzam na dušu v uponáhľanom svete. Sila nekonečnej prírody si však aj v tomto raji 
vyberá každoročne svoju daň v podobe utopených turistov, ktorí neodhadli silu meniacich sa 
morských prúdov a prívalových vĺn. Tehuantepeckou šijou, najužším miestom spájajúcim 
Pacifik s Atlantikom, sme vstúpili do najjužnejšieho mexického štátu susediaceho s 
Guatemalou. Chiapas sa dostal do povedomia svetovej verejnosti odvážnym vystúpením 
indiánskeho obyvateľstva žijúceho v ťažkých sociálno - ekonomických podmienkach v roku 
1994. Zapatistické povstalecké hnutie zapríčinilo, že je tu aj dnes množstvo vojenských 
kontrol vládnych jednotiek. No zároveň prispelo k tomu, že tu turisti míňajú viac peňazí – o 
tričká a upomienkové predmety s tajomným zamaskovaným vodcom hnutia 
Subcomandantom Marcosom je veľký záujem. Hlboko v džungli je zasadené staré mesto 
Palenque. Patrí k najkrajším mayským stavbám. Ruiny Palenque pozostávajú z približne 500 
budov rozložených na 15 štvorcových kilometroch. Keď sme sa prepletali pomedzi dav rýchlo 
letiacich a dychčiacich turistov zo všetkých svetových strán, snažili sme sa predstaviť si, ako 
vyzerali terajšie sivé kamenné budovy, keď boli v čase najväčšej slávy natreté prenikavou 
červenou farbou. Povestné mayské kalendáre a vyobrazenia panovníka Pakala zo 
svetoznámeho Chrámu nápisov ponúkajú Indiáni v zaujímavých vyhotoveniach priamo v 
areáli ruín. (Fogaš, 2008 a) 
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10.5 GUATEMALA 

10.5.1 Po stopách mayskej civilizácie 

Guatemalská krajina si získa cestovateľa na prvý raz. Viac ako tri desiatky aktívnych 
vulkánov, zvyšky zachovanej džungle prešpikované neuveriteľným množstvom artefaktov 
mayskej kultúry. K tomu nádherné jazerá a divoké rieky. To nemôže nikoho nechať na 
pochybách, že sa ocitol v jedinečnom a magickom svete. Impozantnou krajinou pod prísnym 
okom viacerých na obzore sa vynímajúcich sopiek sa vystupuje po Panamerickej diaľnici 
(Carretera Interamericana) do najindiánskejšej stredoamerickej krajiny. Domorodci – 
indigenos (Kičéovia, Kakčikelovia, Kekčiovia, Mameovia a iní) tvoria viac ako polovicu 
obyvateľstva krajiny. Žijú v horších ekonomických a sociálnych podmienkach než 
dominujúci mestici – ladinos, ktorí ovládajú obchod a služby. Guatemala bola podobne ako 
ďalšie latinskoamerické krajiny vystavená mnohým vojenským pučom a prebiehala tam aj 
najdlhšia občianska vojna v stredoamerickom regióne. Trvala 40 rokov a vyžiadala si tisíce 
ľudských životov. No súčasnosť je už iná. Krajina výrazne napreduje a dynamicky sa 
rozvíjajúcim odvetvím je aj cestovný ruch. Guatemala, to sú predovšetkým pestrofarebne 
pomaľované a zastarané, väčšinou vyradené školské autobusy – camionetas z USA. Jazda 
takýmto autobusom je nezabudnuteľná. Na jednom sedadle pôvodne určenom pre dve deti sa 
zvyčajne tiesni skupina niekoľkých Indiánov. V tomto malom priestore plnom ľudí sa 
pohybuje s majstrovskou obratnosťou zdatného cirkusového artistu „konduktor“, ktorý stíha 
za stáleho vytrubovania a vykrikovania vyberať peniaze, podávať batožinu zo strechy bez 
toho, aby spadol, a bežať popri autobuse aj za ním. To všetko sa odohráva za ohromného 
vresku domácich hudobných interpretov z rádiových reproduktorov. Po divokej jazde 
serpentínami sa schádza k mystickému jazeru Atitlán obklopenému reťazcom famóznych 
sopečných kužeľov presahujúcich trojtisícovú nadmorskú výšku. Podmanivá atmosféra jazera 
a sopiek sem priťahovala už od 60. rokov hippies, bohémov, mesianistov, mystikov a im 
podobných. V okolitých osadách si udržiavajú Mayovia staré tradície a rituály, ale, žiaľ, tlak 
globalizácie a masového turizmu doľahol aj sem a prejavuje sa nie práve v pozitívnom svetle.  

Z dedinky San Pedro La Laguna naberáme smer do historického klenotu Guatemaly, 
bývalého hlavného mesta Antiguy ( UNESCO). Pod trojicou mohutných vulkánov Agua, 
Acatenango a Fuego sa rozkladá jedno z najmalebnejších koloniálnych miest Strednej 
Ameriky. Spolu s Limou a Mexicom City patrila k diamantom španielskeho zámorského 
impéria. Po silnom zemetrasení v roku 1773 a zničení veľkej časti mesta sa namiesto Antiguy 
stala metropolou regiónu Guatemala City. Atmosféra v meste najmä v podvečer pripomína 
mexickú Oaxaku a San Cristóbal de las Casas. Prechádzky „americkými Pompejami“, ako ich 
nazvali návštevníci po kongrese Panamerického geografického a historického ústavu v roku 
1965, sú svojou atmosférou jedinečné. V prvej polovici 18. storočia tu bolo 65 kostolov. Po 
sérii ničivých zemetrasení zostalo 30 sakrálnych stavieb v ruinách a z nich čiastočne alebo 
úplne zrekonštruovali dvanásť. V Antigue sa nachádza aj poškodená budova tretej najstaršej 
univerzity v Latinskej Amerike, Real y Pontificia Universidad de San Carlos. Po rozlúčke s 
mestom, vystavenom počas stáročí ničivým prírodným živlom, kde možno obdivovať odvahu 
jeho obyvateľov, sa dá cez dynamickú metropolu Guatemala City nabrať kurz na karibské 
pobrežie. Územie pozdĺž guatemalsko-honduraskej hranice je – podobne ako aj v iných 
častiach štátu – do značnej miery odlesnené a využíva sa poľnohospodársky. Guatemala patrí 
k veľkým svetovým exportérom kávy a plantáže s touto komoditou tvoria väčšinu človekom 
pozmenenej krajiny. Smerom na východ sa mení nielen vegetácia, ale aj etnické zloženie 
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obyvateľstva. Ubúda Indiánov a pribúda viac Garifúnov (afro - karibské etnikum). Vplyv 
Karibského mora je neodškriepiteľný. Na niekoľko dní sa domovom turistov stalo Río Dulce. 
Je to ospalé mestečko, ktoré slúži ako východiskový bod na plavbu po rovnomennej rieke až 
do mesta Livingston na pobreží amerického Stredomoria. História tohto regiónu je úzko spätá 
s činnosťou pirátov v 16. a 17. storočí. Ústím rieky Río Dulce a jazerom Lago de Izabal sa 
dostávali svojimi korábmi hlboko do vnútrozemia, plienili okolité sídla a prepadávali 
karavány naložené všakovakým tovarom. Španieli sa snažili tieto ich aktivity minimalizovať. 
Na strategickom mieste vstupu do Lago de Izabal postavili rozlohou menšiu, ale vynikajúco 
skonštruovanú pevnosť Castillo de San Felipe. Z jednej strany brehu na druhú natiahli železnú 
reťaz, aby tadiaľ lúpežníci mora nemohli prejsť. Ohromným zážitkom je aj kúpanie vo 
vodopádoch napájaných termálnymi prameňmi Finca el Paraíso. Horúca voda a jaskynné 
priestory vytvorili z tejto lokality unikátne miesto relaxu a ničím nerušeného oddychu. 
Zaujímavé bolo zoznámenie so skupinou guatemalských podnikateľov. Medzi nimi bol aj 
spolumajiteľ jedného z najstarších a najväčších stredoamerických pivovarov Gallo, ktorý má 
svoje sídlo práve v Guatemale. Tento veselý a veľmi príjemný chlapík s rakúsko-českými 
koreňmi žijúci vo svojej novej vlasti už vyše 30 rokov nás pozval na svoju jachtu. Diskutujúc 
sme sa po hladine Lago de Izabal dostali až do nášho tábora v Rio Dulce. Cestou vedúcou v 
blízkosti hraníc s Belize sme vstúpili do regiónu Petén, ktorý zaberá skoro tretinu celej 
Guatemaly. Je to špecifická krajina tropického pralesa, rozľahlých saván a mokradí. Tu podľa 
odborníkov vznikla mayská civilizácia. Zakotvili sme v malebnom mestečku Flores 
rozkladajúcom sa na ostrove v jazere Petén Itzá. Je spojené s pevninou násypom. Históriou 
dýchajúce domy tu vytvárajú očarujúcu atmosféru. Typické ohnivé tacos pri západe slnka na 
centrálnom námestí pod dvoma vežami dominantného kostola osobitne chutia. Drahokam 
cesty po Guatemale nás očakával v samom závere. Tikal. Majestátne chrámy tejto magickej 
pamiatky zapísanej v zozname UNESCO vyčnievajú až do výšky 60 m nad okolitý dažďový 
prales. Archeológovia tu objavili a zdokumentovali stovky objektov, ďalšie čakajú na 
vyslobodenie z hustej spleti vegetácie. Pri viacerých pamiatkach je vyobrazená 
fotodokumentácia z čias objavu lokality a z čias po jej rekonštrukcii. Mesto je súčasťou 
Národného parku Tikal. Rozprestiera sa tu aj obrovská Mayská biosférická rezervácia s 
mnohými vzácnymi druhmi živočíchov a rastlín. Kolibríky, tukany, volavky, papagáje, 
vrešťany – to je len stručný zoznam z nepreberného množstva famóznych zástupcov sveta 
živočíšnej ríše, na ktorých možno naraziť pri potulkách nielen v Tikale, ale aj v Miradore, 
Yaxhá, Uaxactúne, Nakúme a v ďalších lokalitách oblasti. Atmosféra je bez zveličovania 
tajuplná. Strávili sme tu vyše šesť hodín. Prepletali sme sa pomedzi ruiny a v duchu sa vracali 
do detských čias. Kto z nás nezatúžil objaviť nejakú novú pyramídu, chrám alebo hrobku? 
Vyštverali sme sa aj na najvyššie pyramídy Tikalu. Z viac ako 60 m výšky sa naskytá úžasný 
pohľad na celé staroveké mesto utopené v džungli. Spomenul som si aj na novodobé 
spracovanie filmu o živote Mayov od Mela Gibsona Apocalypto a ešte viac som sa vcítil do 
tohto prostredia. Keď si teraz prezerám nádherné na koži maľované výjavy zo života Mayov, 
ktoré som si priniesol zo Strednej Ameriky, znova sa aspoň v duchu ocitnem v tomto pre nás 
geograficky vzdialenom, ale o to krajšom kúte našej modrej planéty. (Fogaš, 2008 b) 
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10.6 PATAGÓNIA (ARGENTÍNA A ČILE) 

10.6.1 Putovanie po Patagónii a Ohňovej zemi 

Patagónia je rozľahlé územie nachádzajúce sa  na juhu Argentíny a Čile. V Argentíne je 
tvorená Patagónskou tabuľou, rozkladajúcou sa južne od rieky Río Colorado (41º j.z.š.), ktorá 
je symbolickou hranicou Patagónie, domácimi nazývanou Puerte de Patagones - Brána 
Patagónie. Priemerná výška Patagónie je 750 m n. m. ale nachádzajú sa tu aj sierry 
dosahujúce výšku takmer 2 000 m n. m. Smerom na východ sa územie postupne skláňa  
a strmo spadá do Atlantického oceánu. Na polostrove Valdés sa nachádza aj najnižšie 
položené miesto celej Južnej Ameriky - preliačina Salinas Grandes  -40 m. K Patagónii sa 
pričleňuje aj územie Patagónskych Ánd – Cordillera Patagonica, nachádzajúce sa západne od 
Patagónskej tabule, dosahujúce nadmorskú výšku viac ako 4 000 m n. m. s  aktívnymi 
vulkánmi a výraznou riečnou modeláciou viazanou na sieť zlomov. Z Patagónskych Ánd 
stekajú smerom k Atlantickému oceánu rieky Río Colorado, Río Chubut, Río Deseado, Río 
Chico. Najjužnejšiu časť celej Južnej Ameriky tvorí súostrovie Ohňová zem (Tierra del 
Fuego) s rozlohou cca. 71 500 km². Argentíne patrí tretina územia, zvyšok je čílsky. Od 
pevniny je tento extremo sur (najjužnejší juh) oddelený Magalhãesovým prielivom. Z 
príjemnej a pamiatkami prekypujúcej metropoly Argentíny, Buenos Aires sme sa vydali 
spoznávať Patagóniu autobusom. Prechádzali sme pampou porastenou trávou a nízkymi, vetru 
a zime odolnými krovinami. Na nedozerných pláňach sa preháňajú miliónové stáda 
hovädzieho dobytka a oviec. V zakrpatenom poraste splývajú s okolím menšie skupinky 
pštrosov ňandú.  Neodmysliteľným fenoménom pampy je všadeprítomný pampero, suchý 
vietor prichádzajúci od Ánd. Na našej ceste na juh Argentíny sme sa zastavili na zaujímavej 
lokalite Cabo Virgenes (Mys panien). V prísnej rezervácii priamo na pobreží Atlantického 
oceánu žijú tisícové kolónie tučniakov Magalhãesových. Pohybovali sme sa po náučnom 
chodníku,  fotografovali gentlemanov vo frakoch a sledovali ich úzkostlivú starostlivosť 
o svoje potomstvo. Po prelete Magalhãesovým prielivom sme z Río Grande nabrali kurz na 
Ushuaiu. Charakter krajiny sa oproti pampe úplne zmenil. Rozľahlé nížinaté plochy 
pevninskej Argentíny vystriedali vysočiny a juh vypĺňajúca Cordillera Darwin dosahujúca 
úctyhodných 2 469 m n. m. Ohňová zem, to sú husté porasty zakrpatených drevín, ktoré majú 
na mnohých miestach charakter pralesa, tundrová vegetácia s typickými floristickými a 
faunistickými druhmi, jazerá ľadovcového pôvodu a krátke ale nesmierne vodnaté a divoké 
rieky.  Pred nami sa vynorila v celej svojej nádhere Ushuaia, svojou polohou na 54º 50' j.z. š. 
oficiálne uznaná ako najjužnejšie mesto sveta. Súperí síce so svojim tradičným rivalom, 
sídlom Puerto Williams na ostrove Navarino, ktoré patrí Čile, ale Argentínčania vehementne 
tvrdia, že Puerto Williams je len dedina a tak svetový primát ostáva aj naďalej v Argentíne. 
Ushuaiu založili na brehu prielivu Beagle v roku 1870 anglikánski misionári. V súčasnosti 
dosahuje počet obyvateľov 40 000 a venujú sa predovšetkým rybárskym aktivitám a 
cestovnému ruchu. Ushuaiu môžeme smelo označiť za „Bránu Antarktídy“ lebo cez Drakov 
prieliv je to do krajiny večného snehu a ľadu iba 900 km. Ushuaia znamená v preklade 
miestneho indiánskeho kmeňa Ona Pekný, tichý záliv a je to v plnom súlade s označením 
Charlesa Darwina z roku 1832, ktorý o tomto mieste hovoril ako o zálive Dobrej pohody.  
Nad Ushuaiou sme urobili ľahší výstup k ľadovcu Martial Glacier. Z Ushuaie sme sa vydali 
do národného parku Tierra del Fuego, ktorý je známy ľadovcami, riekami, jazerami, hustými 
lesnými a krovinatými porastmi, močiarmi a rašeliniskami, vzácnou flórou a faunou. V 
národnom parku sa nachádza aj množstvo turistických trás rôznej dĺžky a náročnosti. Naším 
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cieľom sa stal Cerro Guanaco (971 m n. m.). Odmenou za niekoľkohodinový výstup nám bola 
panoramatická scenéria  celej pohraničnej argentínsko - čílskej oblasti okolo prielivu Beagle, 
hrebeň Cordillera Darwin a horské dominanty Monte Olívia a Päť bratov. Po návrate do 
Ushuaie sme si to namierili do mesta Puerto Natales v Čile. Je to hlavné turistické centrum a 
východiskový bod pre treky do čílskych a argentínskych Ánd v tomto regióne. My sme 
uskutočnili tzv. Cestu W v národnom parku Torres del Paine, čo je štvordňový trek centrálnou 
časťou chráneného územia, ktoré bolo v roku 1978 zaradené do siete biosférických rezervácií 
UNESCO. Striedajú sa tu výstupy s veľkým prevýšením z dolín smerom k skalným vežiam. 
Skalné veže Torres del Paine patria spolu s argentínskymi štítmi Monte Fitz Roy a Cerro 
Torre k najťažším horolezeckým terénom na svete. Sú prakticky kolmé, hladké a bez väčších 
špár. Práve tieto grandiózne žulové steny zakončené vrcholmi z čiernej bridlice s výškou 
dosahujúcou takmer 3 000 m n. m., vytvarované pohybom ľadovcov, majestátne zasadené do 
okolitých hôr sú najkrajšou dominantou celého národného parku. Spolu s blankytne modrými 
hladinami ľadovcových jazier Nordenskjöld, Pehoe, Sarmiento, horskými riekami Paine, 
Tindal, Gray, Pico, Ascensio a Francés vytvárajú fantastickú panorámu, ktorá zanechá v 
každom cestovateľovi veľmi silný emotívny zážitok. Bohatstvo rastlinnej (pabukové pralesy, 
duby) a živočíšnej ríše (puma, líška, jeleň huemul, lama guanaco,skunk, pštros ňandú, kondor, 
jastrab,husi, labute) dotvorí celkový obraz krajiny na “konci sveta”. Z  Čile sme sa vrátili 
naspäť do Argentíny, do mestečka El Calafate pomenovaného podľa typickej patagónskej 
krovitej rastliny calafate s malými plodmi podobnými našim borievkam. V El Calafate sa 
nachádza správa národného parku Los Glaciares. Hlavným ťahákom  chráneného územia je 
13 ľadovcov a skalné veže Monte Fitz Roy a Cerro Torre. My sme sa dostali k ľadovcu Perito 
Moreno, ktorý je pomenovaný po významnom argentínskom prírodovedcovi, geografovi a 
zakladateľovi národných parkov Franciscovi Morenovi. Žiarivý ľadovec Perito Moreno je 
dlhý 35 km, široký 8 km a dosahuje výšku 60 m. Pohľad na tento gigant je úchvatný. 
Obrovské bloky ľadu s hmotnosťou niekoľkých ton padajú s hukotom do vôd zálivu Brazo 
Rico ako súčasti jazera Lago Argentino. V nemom úžase hľadia nespočetní turisti z celého 
sveta na toto fantastické predstavenie. Zanechávajúc za sebou kulisu ľadovcového amfiteátra 
sme sa cez El Calafate dostali do východzieho miesta horolezeckých expedícií  smerujúcich 
na Monte Fitz Roy a Cerro Torre, do osady El Chaltén, čo je indiánske označenie pre Fitz 
Roy. Hlavným cieľom horolezcov z celého sveta je výstup na niektorú z dominánt národného 
parku Los Glaciares Monte Fitz Roy (3 441 m n. m.), Cerro Torre (3 128 m n. m.), Cerro 
Adela (2 960 m n. m.), Cerro Doblado (2 675 m n. m.), Aguja St. Exupéry (2 580 m n. m.), 
Aguja Poincenot (2 501 m n. m.). O náročnosti výstupov svedčí aj rok prvého pokorenia 
Monte Fitz Roy. Až v roku 1952 ho úspešne zdolali hviezdy francúzskeho alpinizmu Guido 
Magnone a Lionel Terray. Štíty v tejto oblasti si už vyžiadali mnoho ľudských životov, keďže 
okrem ťažkých výstupových trás sa musia horolezci vyrovnávať aj s nepriazňou počasia. Nám 
sa podarilo zhliadnuť vrchol Monte Fitz Roy len skoro ráno pri nástupe na trek, keď sa jeho 
silueta odrážala vo svite vychádzajúceho slnka. Pri zostupe od Lago Torre sa ešte niekoľko 
krát ukázal aj s ďalšími skalnými velikánmi  ale len v obrysoch ako pozadie opony vytvorenej 
z hmly. Bola to naša rozlúčka s Patagóniou a Ohňovou zemou.  Z El Chaltén cez El Calafate a 
Río Gallegos sme sa vydali na spiatočnú cestu  do Buenos Aires a dlhým 13 hodinovým letom 
cez Miláno a Prahu domov do Prešova. Putovanie po Patagónii a Ohňovej zemi v nás 
zanechalo skutočne veľmi silný dojem. Drsná ale krásna príroda tejto časti Južnej Ameriky a 
priateľskí ľudia si rozhodne zasluhujú našu pozornosť. Hasta la vista Patagonia y Tierra del 
Fuego. (Fogaš, 2005 d) 
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10.7 UKRAJINA 

10.7.1 Ukrajina trochu inak 

Ukrajina je v povedomí Slovákov známa predovšetkým ako štát, v ktorom prebehla 
takzvaná oranžová revolúcia, kde sú permanentné problémy pri zostavovaní vlád a kde sa 
medzi sebou hašterí trojica lídrov najsilnejších politických strán – Tymošenková, Juščenko 
a Janukovyč. Obyvatelia východoslovenských regiónov ju zase spájajú s mestom Užhorod 
a pravidelnými nákupnými zájazdmi. No Ukrajina je aj iná. Obrovská krajina so značným 
potenciálom, ktorý však nie je zďaleka využitý na sto percent. Výborné podmienky má aj na 
rozvoj turizmu. Za poznávaním tejto tváre Ukrajiny sme sa vydali. Pretíname rieku Uh 
v meste Užhorod, lúčime sa pohľadom na historické Mukačevo s dominantným hradom 
a vstupujeme do horského pásma Karpát. Ráz krajiny je tu podobný ako v Poloninách na 
severovýchodnom Slovensku, len v niekoľkonásobne mohutnejšom vydaní. Prechádzame 
lokalitami, ktoré sú nám známe najmä z učebníc histórie, keď boli ešte súčasťou prvej ČSR 
(Chust, Rachiv, Jasiňa). Zastavujeme sa pri jednom z mnohých „oficiálnych“ geografických 
stredov Európy, obdivujeme nášmu naturelu a pastierskym tradíciám blízke ľudové výrobky 
z dreva, kože a ovčej vlny. Po prekonaní Jablonického priesmyku vo výške 931 m n. m. 
zostupujeme do nížinatej krajiny, ktorá nás bude sprevádzať dlhý úsek cesty. Pozdĺž toku 
rieky Prut vchádzame do historického centra severnej Bukoviny, mesta Černivcy, ležiaceho 
iba 35 km od rumunských hraníc. Malo pohnutú históriu, bolo súčasťou Kyjevskej Rusi, 
Haličsko-volyňského kniežatstva, prenikli sem Tatári aj Turci. Bolo súčasťou niekoľkých 
štátov, Rakúsko-Uhorska, Rumunska a ZSSR. Černivcy majú veľmi pekne zrekonštruované 
historické jadro, sakrálne pamiatky, činohra, filharmónia a množstvo múzeí nenechajú nikoho 
na pochybách, že sa ocitol vo vyspelom a kultúrnom prostredí. Jednou z najkrajších budov 
v meste je impozantná, z červených tehál postavená univerzita z roku 1875. Jej strechy sú 
pokryté smaltovanými škridlami s ornamentálnou výzdobou, pripomínajúcou svojou 
štruktúrou a farebnosťou doma tkané huculské koberce. Aj pri výzdobe interiérov sa v hojnej 
miere uplatnili ľudové ornamenty. Ukrajinskou pohostinnosťou sme boli poctení v typickej 
kolibe, kde sa podávali tradičné ukrajinské a bukovinské pokrmy. Neodmysliteľnou súčasťou 
jedálneho lístka boli boršč, varenniki (knedle plnené zemiakmi, posypané smaženou cibuľkou 
a poliate smotanou), holubci (zmes mäsa a ryže zabalená v zelených listoch a poliata 
krémovou paradajkovou omáčkou), pelmeni (taštičky plnené mäsom) a mamaliga (hustá 
a pikantná kukuričná kaša). Pred týmito pochúťkami je dobré posilniť sa kalíškom 
vynikajúcej horilky, čo je druh miestnej vodky. Z centra severnej Bukoviny sme sa vybrali do 
ďalších historických skvostov Ukrajiny. Chotin, jedna z kľúčových pevností postavená na 
brehu rieky Dnester, je nádhernou ukážkou fortifikačného systému s múrmi dosahujúcimi 
výšku niekoľko desiatok metrov. Pri prechádzke po tajomných zákutiach hradu si vo svojej 
fantázii vybavujeme výjavy z dobýjania, keď sa 35-tisíc Poliakov bránilo masívnemu útoku 
250-tisíc Turkov sedlajúcich slony, ťavy a mulice. Z najvyšších veží pevnosti sa nám potom 
naskytol úchvatný pohľad na okolitú podolskú krajinu s dominantným Dnestrom. Na ďalší 
deň prichádzame do kultúrneho a historického srdca Podolia, mestečka Kamenec-Podoľskij. 
Tristopäťdesiat rokov nadvlády Poliakov zanechalo v jeho architektúre a atmosfére 
nezmazateľné stopy a dominantnými zahraničnými návštevníkmi sú aj v súčasnosti Poliaci. 
Toto pre Ukrajincov tretie najvýznamnejšie kultúrne centrum štátu (po Kyjeve a Ľvove) má 
vzácne staré mesto, čo bolo aj dôvodom jeho zaradenia do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Mesto je značne kozmopolitné, žijú tu Ukrajinci, Poliaci, Arméni, Židia, Rumuni, 
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Bulhari, Gréci. Ďalšou zaujímavou zastávkou bolo najväčšie mesto Podolia Vinnica. Celý 
región je známy vďaka pestovaniu pšenice, ale Vinnica získala svoje meno vďaka rafinovaniu 
cukru, ktorý mesto dodávalo do celého Ruského impéria už od 18. storočia. V čase 2. svetovej 
vojny sa v jej blízkosti vybudovalo rozsiahle veliteľské ústredie pre východný front, nazvané 
Wehrwolf. Počas vojny ho dvakrát navštívil sám Adolf Hitler. Pokochali sme sa tu pohľadmi 
na mohutný Južný Bug, pretekajúci mestom, a ochutnali ďalší z tradičných ukrajinských 
nápojov kvas. Vyrába sa zo starého tmavého chleba a cukru. Jeho aróma podobná sladu sa 
šírila z cisterny umiestnenej priamo na chodníku vedľa hlavnej dopravnej tepny na značnú 
vzdialenosť. Tento nápoj síce nevyzerá príliš vábne, ale je osviežujúci a vrele ho odporúčam. 
Z Vinnice naberáme smer Kyjev. Ukrajinská metropola, štvormiliónový Kyjev je hlavným 
cieľom na našej trase po západnej a severnej Ukrajine. Kyjev je nádherné mesto, ktoré očarí 
každého návštevníka. Je rozložené na niekoľkých strmých a zalesnených kopcoch, 
zdvíhajúcich sa nad širokým korytom 2 200 km dlhého Dnepra. Kyjev patril ešte v časoch 
existencie ZSSR do pomyselnej trojice veľkých slovanských metropol spolu s Moskvou 
a Petrohradom. V súčasnosti je dynamicky sa rozvíjajúcim mestom s vysokými vládnymi 
budovami, so starými palácmi, so zrekonštruovanými kostolmi, ako aj s rozrastajúcimi sa 
nákupnými centrami a firmami zastúpenými z celého sveta. Pre východoslovanský svet má 
nezastupiteľnú úlohu. Podľa jednej z legiend vznikla „matka ruských miest“ Kyjev (Kyjiv) 
v 6. storočí s príchodom slovanských kmeňov Poľanov k Dnepru. Mesto založili traja bratia – 
Kyj, Šček a Choriv. Najvýznamnejšou udalosťou bol rok 988 n.l., keď knieža Vladimír 
pokrstil v Dnepri tu žijúce etnikum. V 9. až 12. storočí bol Kyjev centrom Kyjevskej Rusi, 
v tom čase tu vznikli veľkolepé paláce, chrámy a kláštory. Nenechali sme si ujsť taký skvost, 
akým je Kyjevsko-pečerská lavra s podmanivou atmosférou tunajších posvätných jaskýň. 
S horiacou sviečkou v ruke sme prechádzali úzkymi chodbami, v ktorých sa vo výklenkoch 
nachádzajú sklenené rakvy s telami svätých mníchov. Ženy smú do tohto priestoru vojsť iba 
so zahalenými vlasmi. Ročne toto miesto navštívi viac ako 100-tisíc pútnikov. Pri potulkách 
Kyjevom sme ešte stihli navštíviť niekoľko katedrál a Zlatú bránu, poslednú časť ochranného 
valu Kyjeva, ktorý tu stával ešte pred nájazdom Mongolov. Neopakovateľným zážitkom bola 
plavba loďou po Dnepri, spojená s nadháňaním okoloidúcich turistov na jednotlivé plavidlá. 
S ukrajinskou metropolou sme sa rozlúčili pohľadom na masívnu a monumentálnu Mať 
Rodinu s mečom a so štítom a nabrali sme kurz na západ. (Fogaš, 2010 a) 

10.7.2 Krym – perla Čiernomoria 

Pri potulkách Ukrajinou sme sa dostali do mesta Umaň, ktoré tvorí bránu medzi 
západnou a strednou Ukrajinou. Mesto je výrazne späté so židovským fenoménom, najmä 
s chasidským hnutím, reprezentovaným slávnym rabínom Nachmanom. Je zaujímavé 
sledovať týchto ľudí, ako sa bavia a radujú zo života. Boli sme svedkami obradov, ktoré sú 
špecifické a pre nás netradičné. Na ceste sme oslovili dvojicu mladých študentov a tí nás 
s hrdosťou zaviedli do parku Sofijivka, jedného z pomyselných siedmich divov Ukrajiny. 
Jeho rozľahlosť a rozmanitosť vzácnych drevín, spojená s odborným, ale predovšetkým 
s oduševneným výkladom postaršej Ukrajinky, v nás zanechala hlboký dojem. V duchu sme 
ďakovali grófovi Felixovi Potockému, ktorý tento architektonický a dendrologický skvost 
postavil pre svoju grécku manželku Sofiju. Z Umane sme si to nasmerovali do miliónovej 
Odesy, jedného z najväčších prístavov bývalého ZSSR. Len 220-ročné mesto, založené na 
brehu Čierneho mora na rozkaz cárovnej Kataríny II., sa stalo svetoznámym predovšetkým 
revolučnými udalosťami v roku 1905. Veľkolepý film Sergeja Eisensteina Krížnik Potemkin 
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natočený v roku 1925 s dojímavými scénami na Potemkinových schodoch patrí k základným 
dielam svetovej kinematografie. Zvláštnosťou týchto schodov je optický klam, keďže pri 
pohľade zvrchu sa vám zdá, že šírka schodov je rovnaká, no pritom sa rozširuje od 12,5 metra 
hore až na 21 metrov dole. Stále je tu plno turistov, ktorí sa chcú zvečniť. Odesa je 
impozantná multikultúrna metropola Čiernomoria s nepreberným množstvom 
architektonických pamiatok, múzeí, kultúrnych inštitúcií (divadlá, filharmónia), parkov 
a pláží. Dom opery a baletu, projektovaný známymi viedenskými architektmi Fellnerom 
a Helmerom v roku 1887, je považovaný za jednu z najkrajších budov v Odese. Títo architekti 
projektovali okrem iných stavieb aj budovu SND v Bratislave a Smetanovo divadlo v Prahe. 
Odesa, podobne ako iné prístavy sveta, má svoju neopakovateľnú atmosféru a prechádzka po 
nej dáva tomuto tvrdeniu za pravdu. Stačí, keď sa niekoho opýtate na cestu k nejakej 
pamiatke – ľudia sú tu priateľskí, vždy ochotní pomôcť a poradiť. Prekročením Perekopskej 
šije vstupujeme na polostrov Krym. Štyri pätiny územia tvorí rozľahlá rovina stepného 
charakteru. Juh polostrova lemujú Krymské vrchy, dosahujúce výšku 1 545 m n. m. Dejiny 
tohto územia sú značne pohnuté, kolonizátori sa tu striedali ako na bežiacom páse. 
V staroveku sa Krym nazýval Taurida a bol obývaný kmeňom Taurov. V siedmom storočí 
pred naším letopočtom ho kolonizovali Gréci a od piateho storočia ovládala východnú časť 
polostrova Bosporská ríša. Obchodné stanice tu zakladali Benátčania i Janovčania. V roku 
1783 bol pripojený k Rusku a začala sa ruská kolonizácia oblasti. Počas občianskej vojny 
slúžil ako základňa bielogvardejcov a v 2. svetovej vojne bol dočasne okupovaný Nemeckom. 
V čase existencie ZSSR bol administratívne pripojený k Ukrajinskej SSR. Po rozpade 
Sovietskeho zväzu v roku 1991 sa otázka Krymu s dominantným ruským obyvateľstvom stala 
jedným zo sporných bodov vo vzťahoch medzi dvoma nástupníckymi štátmi. V súčasnosti má 
štatút autonómnej republiky. Na planine Čatyr-Dag sme sa vyšplhali k Mramorovej jaskyni. 
Bola objavená v roku 1987 a svojou interiérovou výzdobou patrí k prírodným skvostom 
Ukrajiny. Počas výstupu sme mali šťastie, práve tu nakrúcali nejaký historický film, takže 
sme mohli sledovať dianie vo filmovom štábe. Preháňanie sa jazdcov na koňoch po okolitej 
jajle (krasovej planine) nám pripomenulo detské časy s neodmysliteľnými mayovkami. Keď 
sa vyskytnete v tejto časti sveta, určite by ste si mali ísť pozrieť Uspenský jaskynný kláštor. 
Jeho návšteva patrí k tomu, čomu dávame prívlastok nezabudnuteľné. Chrámy východného 
rítu majú totiž atmosféru silnej spirituality. Predierali sme sa dovnútra pomedzi 
pravoslávnych pútnikov, ktorí sa predtým posilnili liečivou vodou zo svätej fontány. Celkový 
genius loci dopĺňal mních, ktorý fantastickým spôsobom ovládal rukami a nohami zvonohru 
priamo vo vstupnej veži kláštorného komplexu. V blízkosti týchto historických lokalít sa 
nachádza Bachčisaraj (Palác v záhrade), niekdajšie hlavné mesto Krymského chanátu, ktoré 
preslávili najmä ruský romantický poet A. S. Puškin vo svojej slávnej básni Bachčisarajská 
fontána a poľský básnik A. Mickiewicz v Krymských sonetoch. Krym poskytuje okrem 
obrovského množstva historických a kultúrnych pamiatok aj úchvatné prírodné scenérie. Tie 
sme si užili najmä pri prechode štyri kilometre dlhým Veľkým krymským 
kaňonom spájajúcim Bachčisaraj s Jaltou. Vysoké skalné steny a masívne balvany nás 
sprevádzali v priebehu celej cesty. Na najhlbšom mieste dosahuje kaňon hĺbku 320 m. Rieka 
Auzun - Uzen tu vytvára jazierka, vodopády a famózne obrie hrnce, miesta ako stvorené pre 
ľudí hľadajúcich únik zo sveta modernej civilizácie. Takých sme stretli aj tu. Pri návšteve 
Krymu sme nemohli obísť ani legendu vojenskej histórie a súčasnú základňu ruskej 
a ukrajinskej čiernomorskej flotily Sevastopoľ. Až do deväťdesiatych rokov tu bol okrem 
rodinných príslušníkov námorníkov čiernomorskej flotily obmedzený prístup, čo 
pravdepodobne mestu prospelo, keďže patrí k najčistejším v bývalom ZSSR. Najznámejšou 
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krymskou lokalitou už počas sovietskej éry bola Jalta. Tieto kúpele so stredomorskou klímou, 
kde slnko svieti 2 200 hodín ročne, poctia každý rok svojou návštevou vyše dva milióny ľudí. 
Kúpanie je možné od júna do októbra. „Perla Krymu“ vytvára nádherný amfiteáter na južných 
svahoch Krymských vrchov, otvorený smerom na juhovýchod, chránený od chladných 
severných a severovýchodných vetrov. Dominantná a neprehliadnuteľná je Medvedia hora 
(Aju - Dag), pripomínajúca medveďa, ktorý pije vodu z Čierneho mora. Jalta, podobne ako 
iné mestá bývalého ZSSR, je utopená v zeleni. V parkoch, na uliciach, ale aj na okolí rastú 
palmy, cyprusy, platany, magnólie, pínie, cédre, vistérie, agáty, oleandre a ďalšie 
stredomorské druhy. Mesto je späté s pôsobením A.P. Čechova, N.A. Nekrasova a iných. 
Do povedomia širokej verejnosti sa dostala Jaltská konferencia, uskutočnená hlavnými 
predstaviteľmi protihitlerovskej koalície Stalinom, Rooseveltom a Churchillom v Livadii 4. až 
12. 2. 1945. Pri pohľade na úchvatnú scenériu rozľahlého Čierneho mora s očarujúcou 
siluetou Jalty, ktorá sa nám z Livandie naskytla, sme skonštatovali, že krajšie miesto si ani 
nemohli na konferenciu vybrať. (Fogaš, 2010 b) 

10.8 POBALTIE 

10.8.1 Geografická exkurzia v Pobaltí 

Počas expedície Pobaltie 2013 sme sa rozhodli preskúmať neobjavený kút na 
severovýchode Európy. Dlho zaznávané a pre mnohých aj v súčasnosti iba miesto „kdesi 
v bývalom Sojuze“. Pobaltské republiky boli prvé, ktoré zo Sovietskeho zväzu vystúpili 
a vydali sa cestou samostatnosti. Kultúrne a etnicky tu žijú obyvatelia, ktorí historicky stáli 
medzi germánskym a slovanským svetom, ako aj menej početné ugrofínske kmene. Pobaltie 
bolo vždy v záujme nemeckej expanzie smerom na východ, či už v podobe pôsobenia 
nemeckých rytierskych rádov, Východného Pruska, alebo vojenských operácií v 1. a 2. 
svetovej vojne. Zároveň to bol priestor, o ktorý malo záujem cárske Rusko, aj jeho následník 
Sovietsky zväz. Do Pobaltia sme sa vybrali menšou okľukou cez západnú Ukrajinu, kde sme 
si pozreli jedno z najkrajších a turisticky najzaujímavejších miest nášho východného suseda, 
Ľvov. Mesto malo bohatú minulosť, čo sa patrične odráža aj v jeho architektúre. Katedrály, 
baziliky, kláštory, synagógy, radnica, meštianske domy, divadlá. Ukrajinci, Poliaci, Nemci, 
Rakúšania, Rusi a Židia, tí všetci tu zanechali svoju pečať. Mesto je podobne ako aj iné mestá 
bývalého ZSSR „utopené“ v zeleni parkov, záhrad a dlhých alejí. Po transfere východným 
Poľskom vstupujeme do prvej z pobaltských republík, Litvy. Všetky tri pobaltské štáty majú 
pomerne malú rozlohu a malý počet obyvateľov. Najväčšou a najľudnatejšou z nich je práve 
Litva. Na ploche 65 300 km² tu žije približne 3,5 mil. obyvateľov. V centre pozornosti 
lingvistov z celého sveta je litovský jazyk. Spolu s lotyšským patrí do baltickej skupiny 
indoeurópskych jazykov. Tvrdí sa, že litovčina má najbližšie k protoindoeurópskemu jazyku. 
Prvou zastávkou bolo druhé najväčšie mesto štátu, Kaunas. Je známe svojou stredovekou 
architektúrou, množstvom múzeí a zvonovými koncertmi. V medzivojnovom období sa stal 
Kaunas hlavným mestom nezávislej Litvy. Zaujímavosťou pešej aleje Slobody bolo jej 
vyhlásenie za beznikotínovú zónu ešte v roku 1990. Zákaz bol síce po desiatich rokoch 
zrušený, ale mnohí obyvatelia ho zo zvyku alebo z nostalgie dodržiavajú stále. Prichádzame 
do národného historického parku Trakai, kde sa vzájomne dopĺňajú prírodné krásy okolitých 
jazier a lesov s históriou. Staré sídlo litovských kniežat, celé postavené z červených tehál sa 
nachádza na všetkých prospektoch o Litve. Je kompletne zrekonštruované a hojne 
navštevované turistami. V Trakai žije dodnes turkická národnostná menšina Karaimov (cca. 
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100 obyvateľov) praktizujúca judaizmus. Ich predkovia sa presídlili na pozvanie litovského 
panovníka Vytautasa v 14. storočí z Krymu a dodnes si zachovávajú svoju kultúru a jazyk. 
Z Trakai sme si to namierili do hlavného mesta krajiny, Vilniusu. 600 tisícová metropola 
(UNESCO) rozprestierajúca sa na sútoku riek Neris a Vilnia, má kozmopolitný charakter. 
Litovské, ruské, poľské, nemecké a židovské obyvateľstvo ho stáročia „modelovalo“ na svoj 
obraz. Keďže Litovci sú národ silne veriaci, odráža sa tento fenomén na každom kroku. 
Vilnius je doslova posiaty sakrálnymi stavbami. Pre pútnikov z Litvy a Poľska je svätým 
miestom Brána úsvitu s vzácnou relikviou tzv. Vilniuskej Madony s čiernou tvárou. Pred 2. 
svetovou vojnou tvorili až tretinu obyvateľstva mesta Židia. Po Varšave a New Yorku to bola 
tretia najväčšia komunita na svete a preto sa Vilnius nazýval Jeruzalem severu. V súčasnosti 
sa z pôvodných 105 synagóg zachovala iba jedna. Keďže sme geografická expedícia, 
nenechal nás ľahostajným geografický stred Európy (54º 54' s.š. a 25º 19' v.d.), ktorý sa 
nachádza neďaleko Vilniusu. Mimochodom jeden z viacerých, pretože aj naše Kremnické 
Bane sa hrdia takýmto prívlastkom. Cez ďalší z pobaltských štátov Lotyšsko smerujeme na 
sever a vstupujeme do Estónska. To je svojou rozlohou 45 227 km² a 1,4 mil. obyvateľov 
najmenším spomedzi pobaltských štátov. Krajina, v ktorej už platíme eurami patrí ale 
k ekonomicky najsilnejším. Zastavujeme sa v Tartu, meste so slávnou Tartuskou univerzitou, 
založenou švédskym kráľom Gustávom II. Adolfom v roku 1632. Bola to prvá univerzita 
založená na východ od Baltu. Blížime sa k ruskej hranici. Zopár odvážlivcov z výpravy sa 
vrhá do vôd Čudského jazera. Brodíme sa zo začiatku hustým ílovitým dnom, ale potom je to 
už neopísateľný zážitok. Vonku prší a je relatívne chladno, ale v jazere je fantasticky. Zážitok 
ešte umocnili pochúťky od miestnych rybárov ulovených priamo v jazere, ktoré sme si dali na 
brehu. Estónsko – ruské pomedzie sme si vychutnali v treťom najväčšom estónskom meste, 
Narve. Je to zaujímavý pocit stáť na brehu rovnomennej rieky a dívať sa na mohutné 
fortifikačné stavby. Na ľavej, estónskej strane Hermanov hrad, na pravej, ruskej strane 
Ivangorod. Medzi nimi most, kde stoja desiatky ľudí, ktorí čakajú na vstup do jednej, alebo 
druhej krajiny. Kopírujeme brehy Fínskeho zálivu a vstupujeme do národného parku 
Lahemaa, ktorý bol vyhlásený v roku 1971 ako prvý na území ZSSR. Územím prechádzajú 
náučné chodníky. Jedným z nich sme kráčali popri mori aj my. Dívali sme sa na stovky 
bludných (eratických) balvanov, ktoré sú rozosiate pozdĺž celého pobrežia. Lesy, rašeliniská, 
vresoviská a mokrade, to sú ďalšie prvky krajiny, ktoré je možné v národnom parku vidieť, 
podobne ako vlky, medvede, rysy , bobry, losy a množstvo vtákov. Estónska metropola je 
našou predposlednou zastávkou. Tallin (UNESCO) je historickým klenotom medzi mestami 
Pobaltia. Vplyv Hanzy, najsilnejšieho obchodného zoskupenia miest severu Európy a to nie 
len v architektúre je zrejmý. Dokonca ešte v časoch bývalého ZSSR slúžili starobylé fasády 
sovietskym filmárom ako kulisy pri natáčaní scén z miest v západnej Európe. Punc 
historickosti mesta je doplnený obyvateľmi oblečenými v dobových kostýmoch, ktorí lákajú 
návštevníkov ochutnať staré kulinárske špeciality, alebo si zakúpiť umelecké výrobky, 
vznikajúce priamo na hlavnom námestí. Z Tallinu sme sa vydali spoznávať ostrovný svet 
Estónska. Trajektom na ostrov Muhu a potom sypanou cestnou hrádzou už priamo na štvrtý 
najväčší ostrov Baltického mora, Saaremaa. Na ploche skoro 3 000 km² tu žije 35 00 
obyvateľov. Vďaka izolovanosti sa tu vyvinula svojská architektúra a folklór. Na ostrove sme 
si pozreli hlavné mesto Kuressaare so zachovalým biskupským hradom a expozície týkajúcej 
sa perzekúcií estónskeho obyvateľstva diktátorskými režimami, ktorá sa nachádza priamo 
v areáli hradobného systému. Typický ráz krajiny dopĺňajú otočné veterné mlyny v lokalite 
Angla. Prichádzame do dedinky, ktorá sa volá Kaali. Nachádza sa tu skupina deviatich 
impaktných kráterov. Najväčší z nich meria v priemere 110 metrov a má hĺbku 22 metrov. 
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Svojimi rozmermi patrí na ôsme miesto vo svete. V strede je jazero, ktoré dodáva tomuto 
miestu osobitné mystické čaro. V minulosti bolo považované za sväté a slúžilo ako obetisko. 
Opúšťame Estónsko a smerujeme znova do Lotyšska. Krajinou, ktorá má rozlohu 64 589 km² 
preteká 12 000 riek s celkovou dĺžkou 38 000 km. Podobne ako v Litve aj v Lotyšsku sú 
najstaršou časťou slovesného folklóru ľudové piesne. Ich počet je až neuveriteľný – 1,2 
miliónov. Zastavujeme sa v historickom hanzovom meste Césis, v ktorom podľa legendy 
vznikla lotyšská červeno – bielo - červená vlajka. Akýmsi dvojníkom litovského hradu 
Trakai, je lotyšský hrad Turaida. Cenná stavba severskej tehlovej gotiky je situovaná do 
prostredia národného parku Gauja na svahu nad rovnomennou riekou. V blízkosti sa nachádza 
lyžiarske stredisko, čo vyznieva pri nadmorských výškach pobaltských štátov (maximálna 
v Estónsku 318 m n. m.) paradoxne, ale je to tak.  Prichádzame do Rigy (UNESCO), ktorá je 
metropolou Lotyšska a zároveň najväčším mestom celého Pobaltia (vyše 700 000). Je 
kultúrnym, politickým, finančným a ekonomickým centrom regiónu. Architektúru mesta 
výrazne ovplyvnil tzv. Jugendstil (secesia) prichádzajúci z Berlína a Viedne za začiatku 20. 
storočia. S recesiou sa v meste na rieke Daugave prejavuje aj eklektizmus, robustný 
a dekoratívny štýl, ktorým sa stavali najluxusnejšie domy v meste. Hlavným predstaviteľom 
tohto štýlu bol architekt Michail Osipovič Eisenstein, otec slávneho filmového režiséra. 
Vstupujeme znova na územie Litvy. Prichádzame na miesto, ktoré má silnú duchovnú 
atmosféru. Hora krížov pri meste Šiaulia je umelo navŕšený pahorok, pokrytý desiatkami 
tisícov drevených, kamenných a kovových krížov všakovakých tvarov a veľkostí. Vznik 
miesta sa viaže k roľníckemu povstaniu v roku 1831. Aj počas sovietskej vlády si 
zachovávalo svoj silný náboženský a národný charakter. V roku 1993 navštívil Horu krížov 
pápež Ján Pavol II a daroval jej vysoký kríž, ktorý môžu návštevníci vidieť hneď pri vstupe 
do areálu. Kúpili sme si ešte malé suveníry z jantáru, ktorý je  symbolom Pobaltia a vybrali sa 
na našu poslednú lokalitu. Tou sa stala Kurská kosa – Neringa (UNESCO). Tento jedinečný 
prírodný fenomén tvorí polostrov dlhý 97 km. Široký je od 400 metrov do 4 kilometrov. 
Približne polovica patrí Litve, druhá zase Rusku (Kaliningradská oblasť). Najväčším 
lákadlom polostrova sú piesočné duny  dosahujúce až 70 metrovú výšku. Značná časť je 
pokrytá lesmi, najmä borovicami, krovinami a trávami. Pohľadom na Kurský záliv v prístave 
Klaipéda sme sa symbolicky rozlúčili s Pobaltím a cez Poľsko sa vrátili domov. (Fogaš, 
2013) 

10.9  ŠKANDINÁVIA (FÍNSKO, NÓRSKO, ŠVÉDSKO) 

10.9.1 Študenti geografie za severným polárnym kruhom 

V dňoch od 1. 5. - 15. 5. 2011 sme sa so študentmi Katedry geografie a regionálneho 
rozvoja  FHPV PU zúčastnili medzinárodného mapovacieho kurzu vo Fínsku. Jeho 
spoluorganizátormi sú Universitat de Girona (Girona - Španielsko - Katalánsko), University 
of Eastern Finland (Joensuu - Fínsko) a Prešovská univerzita (Prešov – Slovensko). Kurz je 
súčasťou medzinárodného projektu The Faces of Landscape, ktorý sa zameriava na skúmanie 
fyzicko-geografických, humánno-geografických a politicko-geografických pomerov 
vybraného regiónu dotknutej krajiny s dôrazom na zmeny krajinnej štruktúry zaznamenané 
v priebehu posledných decénií. Kurz, ktorý prebiehal dva týždne pozostával z teoretickej 
a praktickej časti. Počas prvého týždňa prebiehali odborné prednášky a diskusie zamerané na 
problematiku zmien krajiny vo Fínsku, Katalánsku a na Slovensku. Lektormi boli odborní 
vedeckí pracovníci zastupujúci každú zo zúčastnených strán. Teoretické prednášky boli 
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následne doplnené exkurziami v teréne. Hostitelia z univerzity v Joensuu nás v nich bližšie 
zoznámili s krajinou fínskej Karélie na hraniciach s Ruskou federáciou. Táto krajina nesie 
výrazné črty glaciálnej modelácie. Geomorfologické formy a tvary reliéfu o ktorých sa učia 
naši študenti z učebníc – drumliny, eskery, palsy, oblíky apod. si tu mohli poobzerať 
a „ohmatať“ priamo in situ. Značné množstvo jazier a riek, rašelinísk a vresovísk, ako aj 
výrazné rozlohy lesných porastov sú typickými znakmi tohto málo známeho a pre nás 
vzdialeného európskeho regiónu. Druhá časť nášho pobytu v Karélii sa niesla v znamení 
činnosti medzinárodných pracovných skupín pozostávajúcich z Fínov, Kataláncov 
a Slovákov, ktorí skúmali zmeny krajinnej štruktúry v okolí mesta Joensuu. Na záver 
medzinárodného mapovacieho kurzu študenti prezentovali výsledky svojho výskumu. 
S hrdosťou musíme konštatovať, že študenti geografie z našej univerzity patrili svojim 
vystupovaním a svojimi znalosťami k najlepším v rámci celého kurzu. Medzinárodný 
mapovací kurz bude pokračovať aj v roku 2012, kedy študentov zo Španielska a Fínska 
privítame na Katedra geografie a regionálneho rozvoja v Prešove. Víkend medzi prvou 
a druhou časťou mapovacieho kurzu sme sa rozhodli v rámci voľného programu využiť na 
bližšie spoznávanie hostiteľskej krajiny. Prenajali sme si dve autá a vyrazili sme na ďaleký 
sever. Opustili sme päťdesiattisícové Joensuu na rieke Pielisjoki, ktoré je podobne ako iné 
fínske mestá „ponorené“ v zeleni. Čaká nás dlhá púť fínskou krajinou. Stovky kilometrov nás 
bude sprevádzať rovnaký obraz v podobe rozľahlej zalesnenej roviny popretkávanej 
nespočetnými riekami a jazerami. Fínsko je v turistických bedekroch označované ako 
„Krajina tisícich jazier“. Údaje o počte jazier sa však značne líšia. Najnovšie merania 
prostredníctvom satelitov určili ich počet okolo 190 000. Míňame známe stredisko zimných 
športov Kontiolahti, kde sa usporadúvajú preteky v lyžiarskych disciplínach. Kopírujeme 
fínsko – ruskú hranicu a celú noc ukrajujeme nové a nové kilometre. Uprostred noci 
prekračujeme pomyselný severný polárny kruh. Za ním sa nachádza až štvrtina fínskeho 
územia. Skoro ráno sa zastavujeme v známej zlatokopeckej lokalite – Tankavaara. Celá je 
venovaná histórii ťažby zlata. Usporadúvajú sa tu aj súťaže v šlichovaní tohto vzácneho kovu. 
Prichádzame k jednému z cieľov našej cesty a jednému z mystických symbolov Laponska, 
jazeru Inari. Ešte je zamrznuté, ale vďaka svojim 3 318 ostrovom budí dojem obrovského 
labyrintu vodných ciest. Kopírujeme jeho členité a značne močiarovité pobrežie. Sme 
vzdialení približne 1 100 km od hlavného mesta Fínska Helsínk. Pokračujeme po stále 
vynikajúcich asfaltových cestách a prekračujeme fínsko – nórsku hranicu. Vstupujeme do 
prístavného mesta Kirkenes, odkiaľ sa vyváža železná ruda. Pristavené ruské obchodné lode 
sú dôkazom čulých obchodných stykov medzi Nórskom a Ruskom. Do ruského Murmanska 
je to približne 300 km, čo je v ponímaní vzdialeností v severských krajinách malá 
vzdialenosť. Naša cesta pokračuje pozdĺž Varangerfjordu, kde sa nám ponúkajú nádherné 
pohľady nielen na tento výbežok Barentsovho mora, ale aj na zasnežený polostrov Varanger. 
Vraciame sa naspäť do Fínska. V najväčšom fínskom národnom parku Lemmenjoki trávime 
noc v typickej fínskej drevenici s neodmysliteľnou saunou. Ďalší deň pokračuje naša cesta 
smerom na juh do ekonomického a kultúrneho centra fínskeho Laponska, mesta Rovaniemi. 
Tu navštevujeme famózne múzeum Arktikum, kde sú sústredené významné artefakty týkajúce 
sa prírody, histórie a etnografie Laponska. Mesto bolo počas 2. svetovej vojny úplne zničené. 
Nové Rovaniemi nesie nezameniteľný rukopis jednej z najvýznamnejších postáv fínskej 
a svetovej architektúry Alvara Aalta. V blízkej dedine Santa Clausa, odkiaľ pravidelne vyráža 
na cesty po celom svete na svojich soboch sa fotíme pri tabuliach a rôznych emblémoch 
súvisiacich so severným polárnym kruhom, fínsky nazývanom Napapiiri. Z Rovaniemi 
pokračujeme do pohraničného mesta Tornio a cez fínsko – švédsku hranicu, ktorú tvorí 
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rovnomenná rieka  ústiaca do Botnického zálivu do jeho náprotivku švédskeho mesta 
Haparanda. Odtiaľ už naša expedícia pokračuje cez najväčšie mesto severného Fínska Oulu, 
v ktorom sídli druhá najväčšia univerzita v krajine s viac ako 15 000 študentmi priamo do 
východiskového bodu, mesta Joensuu. Rezultát našej severskej expedície je úctyhodný. Počas 
57 hodín sme prešli troma štátmi (Fínsko, Nórsko, Švédsko) 2 517 km a bližšie sme sa 
zoznámili s fyzicko - geografickými a humánno - geografickými pomermi severu Európy. 
O našej expedícii vyšiel aj článok v regionálnych karelských novinách a na katedrovej stránke 
je uverejnený 5 minútový zostrih z tejto cesty (viď nasledujúce linky). (Fogaš, 2011) 

 
http://www.unipo.sk/public/media/2623/team%20slovakia%20tour%20Lapland%202011.pdf 
http://www.youtube.com/watch?v=JUuopkcRcx0 

10.10  MACEDÓNSKO 

10.10.1 Prírodný a kultúrny klenot južnej Európy 

Po rozpade Juhoslávie, štátneho útvaru ležiaceho z väčšej časti na Balkánskom 
polostrove v priebehu deväťdesiatych rokov získali postupne nezávislosť všetky bývalé 
zväzové republiky. Najjužnejšou z nich je Macedónsko. Rozprestiera sa na ploche 25 333 
km², čo je jedna desatina z územia bývalej federálnej Juhoslávie. Susedí so Srbskom, 
Bulharskom, Gréckom, Albánskom a Kosovom. Na takomto rozlohou malom území žije vyše 
dvoch miliónov obyvateľov, ktorí však vytvárajú pestrú etnickú mozaiku tvorenú 
Macedóncami (67 %), Albáncami (23 %), Turkami (4 %), Rómami (2,3%),  Srbmi (2 %), 
Bosniakmi (2 %) a ďalšími etnikami. S tým súvisí aj religiózne zloženie, v ktorom prevláda 
pravoslávie (65 %) a islám (33 %). Podiel muslimov v Macedónsku ju radí v pomyselnom 
rebríčku na štvrté miesto s najväčšou muslimskou populáciou v Európe po Kosove (90 %), 
Albánsku (70 %) a Bosne a Hercegovine (48 %). Impozantnú etnickú a religióznu zmes, 
málokde v Európe vídanú sme mohli pozorovať aj počas našej cesty po krajine. Macedónsko 
je svojím charakterom a dominantnými formami reliéfu horskou krajinou. Väčšinu rozlohy 
štátu tvorí vysoko položená planina (600 - 900 m n. m.), prerušovaná početnými masívmi 
impozantných horských masívov. Hlboké údolie rieky Vardar situované v smere tektonickej 
línie severozápad – juhovýchod ju rozdeľuje na dve nerovnaké časti. Macedónskom 
prechádzajú rozsiahle systémy horských pásiem s najvyššími vrcholmi v pohraničnej oblasti 
s Albánskom. Vrch Veľký Korab (2 764 m n. m.) je najvyšším bodom nielen v Macedónsku, 
ale aj v susednom Albánsku. Celkovo až 16 vrcholov je v Macedónsku vyšších ako 2 000 
metrov. Do krajiny sme vstúpili zo susedného Srbska po jednej z najvýznamnejších 
európskych cestných magistrál E 75, dlhej 4 340 km tiahnucej sa zo severného Nórska až na 
ostrov Kréta. Vstupom do Macedónska sme upriamili našu pozornosť najmä na tri „magnety“ 
– prírodu, históriu a pamiatky a Macedónsko sa nám v každom z týchto smerov ukázalo ako 
vynikajúci hostiteľ. Pomedzi horské masívy Skopskej Crnej Gory, Gradištanskej planiny, 
Mangovice a Germana sme sa dostali do tretieho najväčšieho macedónskeho mesta 
Kumanova. Názov  v sebe nezaprie označenie pochádzajúce od turkického etnika Kumánov, 
ktorí do tejto oblasti vpadli v 12. storočí. Mesto Kumanovo má priemyselný charakter. Je 
známe hutníckym, textilným a obuvníckym priemyslom. Rozvinuté je aj poľnohospodárstvo, 
najmä produkcia tabakových výrobkov. Počas prvej balkánskej vojny v roku 1912 boli pri 
ňom porazené turecké vojská srbskými oddielmi vedenými generálom Radomirom Putnikom 
a ukončili dlhoročné panstvo Otomanov v tomto regióne. Ťažké boje sa tu odohrávali aj v 
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priebehu 1. svetovej vojny. Iba 13 kilometrov od Kumanova sa nachádza obec Staro 
Nagoričane. Keď sme sem prišli, vzbudili sme medzi miestnymi obyvateľmi značný záujem, 
keďže sem nechodí veľké množstvo turistov. Macedónci sú ale ľudia priateľskí a veselí, takže 
záujem, do značnej miery najmä detí bol skôr v rovine zvedavosti a snahy o komunikáciu, 
okrem svojho aj v cudzom jazyku. Priamo v obci sa nachádza pravoslávny kláštorný kostol 
sv. Juraja, ktorý patrí medzi najstaršie kultúrne pamiatky bývalej Juhoslávie. Je postavený 
z kameňa a tehál. Kostol bol prvýkrát postavený v roku 1071. V rokoch 1313 až 1318 bol 
opravený srbským kráľom Stefanom Milutinom (Stefan Uroš II Milutin) z rodu 
Nemanjićovcov. Fresky pochádzajúce zo 14. storočia sú reprezentačnou ukážkou 
macedónskeho maliarstva tejto periódy. Ich autormi sú Mihailo a Evtihij. Ďalšie fresky 
vytvorili Michael Astrapus a Eutychus, ktorí realizovali aj výzdobu kostola sv. Klimenta 
v Ochride. V stene chrámu boli uložené ostatky bulharského cára Michaila Šišmana po jeho 
smrti v bitke vo Velbužde proti srbskému kráľovi Stefanovi Urošovi III Dečanskému v roku 
1330. Z Kumanova sme pokračovali po kvalitne vybudovanej diaľnici smerom k hlavnému 
mestu Skopje, nad ktorým sa vyníma v pohorí Vodno 66 metrov vysoký Miléniový kríž. 
Tento najväčší  kríž na svete bol vybudovaný pri príležitosti 2000 ročnej existencie 
kresťanstva. Okrem macedónskej ortodoxnej cirkvi a štátnych inštitúcií sa na jeho 
financovaní podieľali Macedónci žijúci v rôznych kútoch sveta. Priamo k dominante vedie 3,5 
km dlhá lanovka a z vrchu, ktorý sa historicky označuje ako Krstovar sa ponúka 
návštevníkom výhľad po celom okolí. 18 kilometrov západne od hlavného mesta sme 
rozložili naše stany v menšom kempe, ktorý slúži obyvateľom Skopje na rekreáciu a oddych. 
Na druhý deň sme sa vydali pešo kaňonom rieky Treska k priehradnému jazeru Matka. 
Prechádzame dedinami Glumovo a Dolna Matka s väčšinovým albánskym obyvateľstvom. 
Zmena sa prejavuje v jazyku (albánske názvy), architektúre (neodmysliteľné mešity 
a minarety) a obyvateľstve (typické prvky v oblečení). Kaňon situovaný medzi horstvá Suva 
a Karadžica patrí spolu s jazerom k najznámejším a najnavštevovanejším lokalitám nielen pre 
milovníkov prírody, ale aj pre ľudí hľadajúcich duchovnú pomoc a povzbudenie, keďže toto 
miesto je v Macedónsku považované za významné pútnické centrum. Nachádzajú sa tu 
viaceré kostoly a kláštory – sv. Andreja, sv. Mikuláša, sv. Juraja, sv. Jána Zlatoústeho, sv. 
Trojice, sv. Matky božej a ďalšie. Význam lokality potvrdzuje aj návšteva macedónskeho 
predsedu vlády, ktorý okolo nás prešiel vo vládnej limuzíne za hlasného skandovania 
miestnych rodákov a návštevníkov. Cestou obdivujeme famózne skalné steny porastené 
hustou vegetáciou. Na rieke Treska sú vybudované aj trate určené pre vodný slalom a miestni 
obyvatelia, s ktorými sme sa rozprávali poznali aj nášho úspešného olympionika Michala 
Martikána. Dostávame sa k priehradnému múru, vybudovanému ešte v roku 1937 a odtiaľ 
úzkym chodníkom až k prístavisku člnov. Tu sme pri rozhovore s jedným z majiteľov 
rekreačných plavidiel zistili, že v čase mimo letnej sezóny sa zdržiava na Slovensku, kde má 
v centre Bratislavy predajné stánky. Na brehu jazera hneď pri kláštore sv. Andreja 
postaveného v roku 1389 sme sa nalodili na člny a vydali sa na plavbu po jazere Matka dlhom 
8 kilometrov. Naša plavba končí pri vstupe do jednej z desiatich jaskýň nachádzajúcich sa 
v oblasti kaňonu. Jaskyne sú dlhé od 20 až do 176 metrov. My vstupujeme do jaskyne Vrelo, 
ktorá bola na zozname 77 kandidátov na post nových siedmych divov prírody. Jaskyňa je 
vyzdobená mnohými stalaktitmi. Najväčší z nich je kvôli svojmu tvaru známy ako 
Borovicová šiška. Vo vnútri jaskyne sú dve jazerá. Celková hĺbka jaskyne nie je známa, ale 
usudzuje sa, že by mohla byť najhlbšou podvodnou jaskyňou na svete. Oblasť kaňonu je 
unikátna aj výskytom značného počtu vzácnych endemických rastlinných a živočíšnych 
druhov. Bližšie spoznanie jedného z najkrajších kútov Macedónska v nás zanechalo hlboký 
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dojem. V našej ceste pokračujeme smerom na západ k mestu Tetovo, v okolí ktorého žije 
početná skupina etnických Albáncov. Po našej pravici sa dvíhajú do výšky skoro 2 800 
metrov Šar planina a planina Vraca. Napriek tomu, že je koniec augusta, na vrcholoch hôr sa 
belejú snehové čiapky. Na jeden z nich, Popovu Šapku (1 785 m n. m.) vedie z Tetova 
lanovka. Tunajšie svahy patria k vyhľadávaným lyžiarskym terénom nielen Macedónčanov, 
ale získavajú si postupne obľubu aj medzi lyžiarskymi fajnšmekrami z iných krajín. Z Tetova 
naberáme kurz prudko na juh. To ešte netušíme aká cesta nás počas niekoľkých najbližších 
hodín čaká. Serpentínami stúpame do úctyhodnej výšky vyše 1 200 m n. m. Potom zase 
prudko klesáme. Scenérie okolitých hôr, ktoré sa nám ponúkajú po oboch stranách cesty sú 
fascinujúce. Míňame národný park Mavrovo s rovnomenným jazerom a lyžiarskym centrom. 
Po náročnej vyše 130 kilometrov dlhej cesta E65 sa nám naskytá pohľad na najväčšie lákadlo 
krajiny, skutočný prírodný, historický a kultúrny klenot, jazero Ochrid. Leží v hlbokej 
tektonickej depresii, vzniknutej koncom treťohorného alpínskeho vrásnenia. Ochridské jazero 
má rozlohu 348 km², z čoho jedna tretina patrí susednému Albánsku. Je situované 
v nadmorskej výške 695 m n. m. a svojou hĺbkou 288 m patrí k najhlbším jazerám Európy. 
Miestni nám pri plavbe loďou tvrdili, že už bola nameraná hĺbka vyše 300 metrov. Vzhľadom 
k vysokému veku jazera (niekoľko miliónov rokov) a geografickej izolácii sa tu vyskytujú 
relikty a endemity vysokej hodnoty. Kvôli tomu sa často prirovnáva k takým starým 
a zoogeograficky unikátnym jazerám sveta, akými sú Bajkal, Titicaca, Malawi a Tanganika. 
Ďalšou osobitosťou je to, že jazero nemá žiadne väčšie povrchové prítoky a napájajú ho 
okrem zrážok a menších povrchových výverov vody najmä mohutné podzemné pramene na 
dne, ktorými je Ochridské jazero prepojené aj s blízkym Prespanským jazerom. Brehy jazera 
pokrýva napriek pomerne vysokej nadmorskej výške stredomorská vegetácia pripomínajúca 
macchie, domácimi nazývaná šibljaki. Z fauny je veľmi cenný a vyhľadávaný miestny jazerný 
pstruh, nazývaný letnica, ktorý dorastá do dĺžky až jedného metra a lososovitá ryba ľudovo 
nazývaná belvica. Obe žijú v hlbších častiach jazera, ale miestni rybári ich lovia vo veľkom 
do sietí svojich lodí. Voda jazera je priezračná a umožňuje pohľad do hĺbky vyše 20 metrov. 
V letných mesiacoch sa prehrieva do 35 metrov. Spolu s miernym podnebím a výrazným 
stredomorským vplyvom ( približne 90 kilometrov od pobrežia Jadranského mora cez 
Albánsko)  sú to ideálne podmienky pre rekreáciu a oddych. Veľký počet slnečných dní, 
mierne prúdenie vzduchu a pozvoľné teplotné zmeny medzi ročnými obdobiami majú 
blahodarné účinky na reumatické, kardiovaskulárne a dýchacie ochorenia. Dokonca jeden 
z miestnych vetrov, ktorý vanie v popoludňajších hodinách a ochladzuje horúci vzduch má 
miestny názov doktor. My sme sa rozložili v miestnom kempe priamo na brehu jazera. 
Kúpanie v priezračnej vode má svoje čaro v každú rannú, dennú, ba dokonca aj nočnú hodinu. 
V kempe sa práve počas nášho pobytu odohrávala medzinárodná výstava psov, takže tu 
zaznievala pestrá zmes európskych jazykov. Vyvrcholením bolo spoločné spievanie 
národných piesní sprevádzané tancom, pri ktorom sme sa ani my samozrejme nestratili 
a spolu s ruskou skupinou sme zožali najväčší aplauz. Na mieste terajšieho mesta Ochrid bola 
založená pôvodne grécka osada Lychnidos. Z týchto čias sa zachovali zvyšky pevnosti a časť 
starej historickej cesty Via Egnatia, ktorá spájala albánske mesto Durrës s Thessalonikami 
a Konštantínopolom. Na prelome 6. a 7. storočia prišli do tejto oblasti Slovania a dobytému 
mestu dali meno Ochrid („položené na skalách“). V rokoch 893 až 1767 bol Ochrid 
duchovným centrom západnej časti Balkánu. Pôsobili tu žiaci Sv. Cyrila a sv. Metoda, Sv. 
Naum a sv. Kliment, ktorí rozširovali slovanské písmo a literatúru. V povestnej ochridskej 
literárnej škole sa v tom čase vzdelávalo vyše 3 500 žiakov. Sv. Kliment, považovaný za 
prvého slovanského macedónskeho básnika, reformátora a vzdelanca vytvoril nové 
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jednoduchšie písmo, cyriliku. Okolie Ochridu sa postupne dostalo pod byzantskú a neskôr 
pod vyše 500 ročnú osmanskú nadvládu. Súčasný Ochrid je so svojimi 42 000 obyvateľov 
siedmym najväčším mestom Macedónska. V turistických bedekroch býva označovaný ako 
Balkánsky Jeruzalem, keďže v minulosti mal 365 kostolov, na každý deň v roku jeden. 
Výnimočnosť lokality (mesto a jazero) bola v rokoch 1979 a 1980 potvrdená jeho zaradením 
do zoznamu UNESCO. Ochrid, považovaný za najkrajšie macedónske mesto pulzuje čulým 
ruchom už od rána. Množstvo turistov sa prechádza historickými zákutiami a vychutnáva si 
ich podmanivú atmosféru. Nad mestom sa vypína Samuelova pevnosť z 11. storočia, odkiaľ je 
výhľad na široké okolie vrátane albánskeho územia. V blízkosti sa nachádza pozoruhodný 
kostol sv. Klimenta s bohato vyzdobenou fasádou s prvkami dekoračnej macedónskej 
architektúry. V interiéri sú okrem fresiek aj výnimočné zbierky byzantských ikon, 
slovanských a gréckych rukopisov a relikvií. Najstaršou sakrálnou stavbou mesta je katedrála  
sv. Sofie z 11. storočia. Je pozoruhodná svojimi freskami, ktoré sa zachovali pod vrstvou 
omietky v čase jej premenenia Turkami na mešitu. Katedrála sa v súčasnosti využíva ako 
koncertná sieň a to najmä v júli a auguste počas trvania svetoznámeho hudobného 
a divadelného festivalu Ochridské leto. My sme mali možnosť počúvať členov speváckeho 
zboru z Prievidze, ktorých sme pred tým stretli v meste a ktorým sme sľúbili, že ich prídeme 
na súťaž podporiť. Na južnom okraji mesta v blízkosti rybárskej dediny Kaneo, vysoko nad 
jazerom sa vyníma na skalnom ostrohu starý kláštor sv. Jána Krstiteľa, odkiaľ je úchvatný 
pohľad na Ochridské jazero. Ďalšie sakrálne pamiatky, medzi ktorými vynikajú kostoly sv. 
Bohorodičky a sv. Pantelejmona sú dôkazom vysokej úrovne vzdelanosti a kultúry v tomto 
cípe Európy. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili ešte v macedónskej metropole Skopje. 
600 000 mesto pôsobí vcelku nesúrodým dojmom. Na jednej strane stará turecká orientálna 
štvrť, na druhej, riekou Vardar oddelená štvrť vybudovaná po katastrofálnom zemetrasení, 
ktoré v roku 1963 zrovnalo prakticky so zemou polovicu mesta. Masívne betónové budovy 
z prelomu 60. a 70. rokov doplnené o nové moderné budovy zo skla a ocele pôsobia skôr 
chladne a v porovnaní s pamiatkami vysokej umeleckej hodnoty, ktoré sme počas cesty videli 
až necitlivo. Najzaujímavejšími a historicky najcennejšími objektmi Skopje sú bývalé turecké 
kúpele Dauta pašu, starý karavanseraj určený pre tureckých kupcov Kuršumli – han, mešita 
Mustafu pašu, veža s hodinami – sahat kula a ortodoxný chrám sv. Spasiteľa. Skopjanská 
citadela Kale zo 14. storočia, niekdajšie sídlo cára Dušana a kamenný most cez rieku Vardar, 
postavený v 15. storočí na rímskych a srbských základoch sú doplnkom historických 
pamiatok zachovaných v meste. Nenechali sme si samozrejme ujsť obhliadku pamätníka na 
počesť Matky Terezy, alias Agnes Gonxhe Bojaxhiu, ktorá sa tu narodila v rodine albánskeho 
obchodníka. Macedónsko nás očarilo svojou nádhernou prírodou, umeleckými a historickými 
pamiatkami nesmiernej hodnoty, pestrou etnickou a náboženskou skladbou, ako aj 
priateľskými ľuďmi. Je to rozhodne krajina, ktorú sa oplatí navštíviť a poopraviť si názor 
všeobecne tradovaný o tomto kúte Európy. (Fogaš, 2012) 

 
 




