
styl – cestování  

SIMIENSKÉ 
HORY Skvost Afriky 

Právem si zaslouží být na seznamu UNESCO pro svou barevnost, množství zvěře, nádherné výhledy a divokost 
přírody. Cesta k nim je však poněkud strastiplná a zabere spoustu času. Ve vesnici Debark, kde sídlí správa 
národního parku, se obrňte velkou trpělivostí a připravte se na zajímavé a dlouhé vyjednávání o treku. Ceny jsou 
pevně dané a množství lidí, kteří vás budou chtít doprovázet, a množství asociací, které vám budou nabízet své 
služby, je bezpočet. Mezi ty hlavní patří asociace mulařů – vlastníků mul, asociace převažování batohů a nákladu, 
dále kuchařů, průvodců, scoutů či půjčovny potřeb pro kuchaře… 
Na první pohled jednoduchý a přehledný seznam služeb vám za chvíli přeroste přes hlavu. Navíc vás každou 
sekundu bude někdo tahat za rukáv se slovy farenží birr – bělochu, naval prachy. Mnoho jedinců podlehne a raději 
sáhne po cestovní agentuře, která vše připraví na klíč, ovšem za silně západní ceny. My jsme nepodlehli a vše 
si vyjednali a tak uspořili přes 60 % ceny. Treky si můžete vybrat od jednoho do cca 20 dnů. Ať zvolíte jakoukoliv 
variantu, budete spokojeni. My zvolili pětidenní.

Ing. Michal Franta



c Národní park Simienské hory v severní Etiopii je velkolepou krajinou, kde masívní 

eroze za milióny let vytvořila rozeklané vrcholky hor, hluboká údolí a ostré srázy klesající 

až o 1 500 metrů. Teplota zde je velmi sympatická, přes den okolo 20 stupňů – prostě 

krásné léto v polovině prosince roku 2014.

Na naší cestě nás doprovázel sympaticky scout, který celý trek odšlapal v sandálech. 

Jeho úkolem je chránit turisty a odhánět dotěrné děti, které se vám za každou cenu snaží 

něco vnutit. První den trekování je nejdelší a nejnáročnější, trvá okolo 10 hodin a našla-

pete 22 kilometrů v nadmořské výšce okolo 3 000 metrů.. d

V noci teploty klesají pod hranici mrazu a ráno vytvářejí nádhernou sněžnou scenérii, 

která po několika minutách mizí pod paprsky slunce. Základem na nocování je dobrý 

spacák a doušek slivovice na zahřátí. c

Další dny treku jsou pohodovější – vedou přes 500 metrů vysoký vodopád Jimbar 

do kempu Gich ve výšce 3 600 m, kde začínají růst velké lobélie. Ty vypadají jako 

vztyčené prsty. Třetí den je vyhlídkový, okolo 7 hodin. Má hlavní dva body – vrchol 

Imet Gogo (3 926 m n. m.) – což je skalnatý výběžek s fantastickým výhledem do 

okolí. Většinou se tam jde na východ slunce, než se utvoří opar. Druhým je pak 

výběžek Inatye (4 070 m n. m.). Cesta na obě místa vede na hraně stěny, mezi 

lobéliemi a opicemi, až vás zavede dolů do kempu Chennek, který je svou polohou 

asi nejromantičtěji posazen. d



c Nejvyšší horou Simienských hor je Ras Dashen (podle toho je pojmenováno i nejchutnější etiopské pivo) a měří 4 530 m. Dostat se na tento vrchol zabere další tři dny, proto 

jsem zvolil variantu druhého nejvyššího vrcholu, a to Bwahit s výškou 4 430 m. Na tuto horu se jde jen nalehko z kempu Chennek a cesta trvá zhruba 2,5 hodiny. Poslední úsek 

výstupu už byl za mého putování namrzlý a byly zde zbytky sněhu. Tento výstup se mi odměnil překrásnou podívanou na místní krajinu plnou barev.

Park má globální význam pro zachování biologické rozmanitosti, protože je to domov několika celosvětově ohrožených druhů. Je to ráj pro milovníky ptactva s desítkami druhů, 

z nichž 16 je endemických.

Gelada (nahoře) je středně velký pavián přizpůsobený na život v náhorních planinách. Charakteristickým znakem pro tento druh je holá prsní růžová ploška, která je u samců vý-

razněji zbarvena než u samic a kterou lemuje světle zbarvená srst. Většinu dne tráví na horských loukách, kde vsedě vyhledává pouze rostlinnou stravu. Žije v menších skupinách 

tvořených jedním dospělým samcem, několika samicemi a mláďaty. Tyto skupiny se v období sucha spojují a občas tvoří i více jak 100člennou skupinu.

Vlček etiopský (vlevo dole) je velmi vzácná psovitá šelma, která žije pouze v Etiopii. Je nejohroženější psovitou šelmou, která se dostala do horské oblasti Etiopie koncem 

doby ledové z Evropy. Jednou z příčin ohrožení je i fakt, že vlčci se často páří s místními psy a dostávají od nich nemoci, kterým pak často podléhají. Jediným místem jejich výskytu 

jsou etiopské náhorní roviny. 

Krkavec tlustozobý (vpravo dole) byl naším častým návštěvníkem v kempech, kde čekal na zbytky potravy. Je celý černý s velkou bílou skvrnou na zadní části hlavy a masív-

ním tmavým zobákem s bílým koncem.
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c Trh v Debarku má typickou africkou atmosféru. 

Stánky z klacků nebo zboží položené přímo na zemi, 

prach, spousta lidí a slunce… A už známé „bělo-

chu, dej peníze“. Sortiment je také typický – čes-

nek, chilli, cibule a spousta koření, místní plodiny 

a zvířata. Najdete tu spoustu profesí, jako kováře, 

opraváře kol, písaře nebo krejčí. 

a Tač – nápoj z kvašeného medu a zrní je místní alkoho-

lický nápoj. Hospůdka, kterou jsme našli na doporučení 

až na desátý pokus, spíše vypadala jako obývák, nás 

však překvapila příjemnou atmosférou a snad poprvé 

i nevtíravou a přirozenou konverzací místních obyvatel.

b Etiopané jsou milý národ, který je přátelský a usměvavý. Na důkaz přátelství a kamarádství si při pozdravu třikrát po-

klepou ramenem s protějškem. Focení jim většinou nevadí a rádi vám zapózují.
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