
styl – cestování  

KYRGYZSTÁN

O Kyrgyzstánu se vypráví, že má nejvzdálenější přístup 
k moři ze všech zemí na světě. Je to země, která je 
obklopena nádhernými horami (více než 90 % území 
leží v nadmořské výšce přes 1 500 metrů a průměrná 
výška je 2 750 metrů), s množstvím blankytných jezer, 
divoké zvěře a ještě původního kočovného obyvatelstva 
– rodinami seminomádských pastevců se stády jaků, 
ovcí a koňů. Ti obývají, pro nás exotické, jurty. 
Kyrgyzstán také patří mezi nejchudší země bývalého 
sovětského bloku. To se projevuje i v místních 
cenách, které jsou naopak tím pádem pro nás více 
než přijatelné. Lidé jsou přátelští, což na cestách vždy 
pocítíte při přípitku místní pálenky s okurkou. 

Ing. Michal Franta



c Údolí Altyn Arašan znamená v překladu Zlaté prameny. Svými horkými
prameny je ostatně vyhlášeno. Bazénky jsou ukryty v dřevěných chatkách
a voda je tak horká, že tam déle než 10 minut nevydržíte.

c Karakol Base Camp dříve sloužil Rudé armádě a dnes turistům.
Tábor poskytuje možnost odpočinku a doplnění zásob. Hlavně těch

tekutých „vysokooktanových“, mezi naše oblíbené patřila vodka Ozon.

c Strážci parku jsou ve vybírání poplatků neúprosní. Po tom, co jsme jim řekli, že jsme Češi, vyndali vodku a okurky a zbytek dne jsme si povídali historky
a pozorovali nádherné divoké koně.

d Vesnice a údolí Jeti-Öghüz znamená kyrgyzsky „Sedm volů“. Nachází se nedaleko města Karakol. Symbolem údolí se stala červená skála, která se velmi
trefně nazývá „Puklé srdce“. Legenda vypráví, že dva nápadníci jedné krásné dívky se zde kdysi v souboji o ni navzájem smrtelně zranili, zemřeli a nebohé 
dívce z toho puklo srdce žalem.

Ala-kul: Kouzelné duhové jezero. Křišťálově čistá voda ve výšce 3 532 metrů nad mořem měla za našeho pobytu tyrkysovou barvu. c
Záleží na počasí, kdy se barví od blankytně modré až po růžovou. Ale naše stany přes noc obarvil sníh na bílo a k ránu jsme měli návštěvu v podobě

horských ovcí – kozorožců (Capra ibex). Ze sedla jezera Ala-kul jsou nádherné výhledy na skalní štíty pohoří Ťan-šanu. d



c Nejen na původní, ale i na dobře turisticky 
vybavené jurty můžete při putování narazit.
Jezdí tam většinou místní na víkendové pikniky.

Pokud vás bolí nohy, tak si můžete pronajmout
i koníka s průvodcem. O koně zde není nouze
a navíc pomůžete místním přilepšit si k jejich

rodinnému rozpočtu. a

cbd Místní základny pro turisty jsou poměrně dobře zásobeny vodkou, pivem, rybičkami, turistickými
suvenýry a samozřejmě pojízdnou saunou s kádí s vodou přímo z ledovce. Místní děti výborně fungují jako 
prostředníci mezi saunou a obchodem. 
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cad Před tisíci lety stávalo v dnešním
severním Kyrgyzstánu jedno z hlavních měst
říše Karachánovců. Nazývalo se Balasagün

a leželo na jedné z větví Hedvábné stezky.
Tato větev sem přicházela z Kazachstánu,

odtud překračovala velehory v sedle Torugart
a napojovala se na hlavní trasu v Kašgaru,
na okraji pouště Taklamakan. I když jediné,

co zbylo po městě Balasagün, je věž Burana,
přesto se vyplatí toto místo navštívit, protože se

zde nachází ještě sbírka velmi pozoruhodných
náhrobních kamenů starých Turků.

bd Kyrgyzská příroda a hory jsou především pro milovníky turistiky, horolezectví a fotografování. 
Doporučuji namazat lýtka, obout kvalitní horskou obuv a vzhůru mezi skalní štíty Ťan-šanu...


