
styl – cestování  

KYRGYZSTÁN
si zamilujete
Dnes, když se dívám zpětně na putování po Kyrgyzstánu, zjišťuji, že to byla jedna z nejpohodovějších 
zemí, které jsem navštívil. Kyrgyzstán je asi třikrát větší než Česko se zhruba 7 milióny obyvatel. Památek 
je tu sice minimálně, ale zato je zde nepřeberné množství překrásných hor, jezer a dalších míst jako 
z pohádky (např. Skazka kaňon – viz obr). O těchto místech jsme slyšeli tolik pozitivních vyprávění, že 
jsme neodolali a přijeli sem taky. 
Hlavní město je Biškek, který leží asi v 700 metrech n. m., planina severně nad ním přechází do stepi 
Kazachstánu. V létě je tu docela horko, ale naštěstí místní inženýři na vše mysleli a po celém městě 
vybudovali řadu parků, kde občas protéká i voda nebo fungují vodotrysky, takže se tu dá přebývat při 
vysokých teplotách. Žije zde okolo 600 tisíc lidí a celé město je roztažené jako žvýkačka a spíše zde 
naleznete nižší budovy, většinou pocházející z dob Sovětského svazu.
Cestování je levné a možnosti neuvěřitelné. Za dvě hodiny se můžete koupat buď v jezeře Issyk-Kul, nebo 
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c Kyrgyzové mají vlastní národní moře, kterým je slané jezero Issyk-Kul (1 608 m n. m.). Toto jezero o rozloze 6 236 km2, při délce 182 km a šířce 60 km, nejenže jako moře opravdu

vypadá, ale řekl bych, že je hezčí než většina moří dohromady. Je to druhé největší splavné vysokohorské jezero světa a je ze všech stran obklopené vysokými pohořími. Můžete

zde tedy kombinovat koupání v jezeře a slunění na písečných plážích a krásný treking v centrálním Ťan-šanu. K rybolovu je třeba povolení, na jezeru se ale hojně pytlačí, o čemž

svědčí i nabídka ryb na zdejších trzích i v jurtách podél silnic.

d Skazka kaňon u města Kadzi Sai, v překladu Pohádkový kaňon, je turistický cíl jen několik km od jižního břehu jezera Issyk-Kul. Je známý svými oranžovými horami a úzkými

cestičkami vedoucími mezi nimi. Oblast je poměrně rozlehlá a stojí za to poodejít dál od hlavní cesty – až tam se totiž dají nalézt nejkrásnější koutky. Krajina okolo Kadzi Sai je

moc zajímavá a nejdramatičtější je asi právě ve Skazce, kam jsme jeli. Jsou zde zajímavé erozí vymodelované útvary, krásně duhově barevné, různé převrácené pískovcové zlomy,

které vypadají, jako kdyby pod zemí leželi zkamenělí draci a koukaly ven jen jejich hřbety.

b Kyrgyzský hřeben se nachází na samém severu Kyrgyzstánu, jeho západní nejvyšší část se zvedá přímo nad

hlavním městem Biškekem. Zde se také rozkládá plošně nevelký, zato však populární národní park Ala-Arča, 

oblíbený to cíl horolezců a víkendových piknikářů. Z Biškeku jede Maršrutka (místní busík) do národního parku Ala-

Arča asi jen 2 hodiny. Dostanete se do nádherné pohádkové přírody, budete obklopeni ledovci, jezery a skalami.

Mezi nejoblíbenější patří výstup k ledovci Ak Saj (3 500 m n. m.) nebo výstup na horu Pik Učitěl (ca 4 500 m n. m.).

V národním parku najdete až na pár pastevců liduprázdné hory, jak je ostatně v Kyrgyzstánu obvyklé. dc



c Bazar Osh je asi jeden z největších bazarů v Kyrgyzstánu, kde můžete nakoupit úplně všechno. Při návštěvě je potřeba si dát pozor na falešné policajty, před kterými varují 

i místní obyvatelé. Jejich trik spočívá v tom, že jsou většinou ve třech, chtějí vidět vaše doklady a hlavně peníze, zda nejsou falešné. No a při té příležitosti, když se peníze 

přepočítávají, se vždy nějaké ztratí…

bcd Biškek, dříve Pišpek a Frunze, je hlavním městem Kyrgyzstánu. Je městem širokých bulvárů 

s mramorovými tvářemi veřejných budov v kombinaci s četnými bytovými domy sovětského stylu. Uprostřed

města jsou obrovská náměstí se sochami, dříve Lenina a Frunzeho, dneska jejich národního hrdiny Manase 

(něco jako náš Přemysl Oráč). I toho Lenina zde naleznete, i když ne tak na očích. Plán města je dobrý

pro orientaci, protože to je v podstatě pravoúhlá síť ulic, takže ztratit se tu moc nedá. Jednou z atrakcí je 

výměna stráží místních vojáků před budovou prezídia. d
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c Na trhu vás obklopí záplava suvenýrů a třeba si vyberete některé z těchto ručně dělaných pantofl í.

Většina starších Kyrgyzů nosí vysoké bílé klobouky zvané kalpaky. a

d Místní pečivo je vždy čerstvé a lahodné. Všude také natrefíte na restaurace, často i zahradní, kde si romanticky 

sednete pod slunečníky, nosem nasajete vůni z grilu, objednáte si čaj a přemýšlíte, čím a kam budete pokračovat.

Na přepravu zboží je na trhu a po městě 

nejvhodnější použitý dětský kočárek. a

c Ke všem jídlům, nebo jen tak, se hodí 

báječný nekvašený chleba – lepjoška. Patří do 

rodiny arabských chlebů nazývaných jednoduše 

nán. Koupíte ho na každém rohu, prodavači se 

o jeho vzhled starají s až dojemnou pečlivostí:

každé jeho kolo vezmou do ruky a otřou ho 

vlhkým hadříkem namočeným v osolené vodě –

aby se pěkně leskl. 

Pokud si chcete přivézt výborný suvenýr, jednoznačně 

doporučuji místní část tržiště s kořením, jehož vůně 

vás bude provázet i doma. a
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