
Expedice Ghorepani – Nepál 2016 
 23. března až 3. dubna 

/převzato z deníku účastnice expedice Heleny Vojtěchovské/ 
Účastníci:  
Láďa a Katka Peškovi, Láďa a Helena Vojtěchovských, Zdeněk a Mirka Knoblochovi, Pavla Skácelová, 
Zbyněk a Maruš Skybovi, Libor a Lucka Obalovi.  
(Pro upřesnění a zohlednění fyzických dispozic k takovémuto treku doplňujeme informaci, že 8 z 11 účastníků této 
expedice bylo ve věku 56 – 60 let.)   
 
Středa 23. března 
Scházíme se v 11.30 v odletové hale terminálu 1 pražského letiště, s Knoblochovými přijíždíme poslední, 
Severomoravská část výpravy je tu kompletní. Necháme si zabalit velké batohy ( ty cestují rovnou do 
Káthmandú ), odbavujeme se a čekáme. Mezitím se seznamujeme – já to mám nejlehčí: kromě Obalů 
znám všechny, vždyť vlastně tato expedice je personálně obsazena přese mě ( historii výpravy popsala ve 
svém deníku Pavla ). Odlétáme se 40timinutovým zpožděním téměř ve 14 h, jsme rozprostřeni po celém 
letadle, s námi sedí Pavla. Chceme se dívat z okénka, ale mraky jsou pod námi a posléze i kolem nás ( i ve 
výšce přes 10 km ) až nad Turecko, a to už se setmí. 
V Dubaji jsme před 23.hodinou, je tu o 3 hodiny víc. Za hodinu 
jsme taxíky v hotelu President, který se nachází hned vedle 
jedné ze stanic místního nadzemního metra. Máme mít s Pavlou 
třílůžkový pokoj, ale je tu pouze jedna velmi široká postel. Láďa 
chce doprostřed, aby měl přikrývku za všech okolností. Pavla to 
však vyřešila: na recepci si vymohla matraci navíc. Koupel a 
spinkat. 
 
Čtvrtek 24. března 
Na sraz v 8 h před hotelem dorážíme my s Pavlou a Knobloši, 
ostatní asi budou lenošit. My si nejdřív vyhledáme snídani – v 
bufetku na ulici za rohem si dáváme džus, kafe a pečivo. A to už 
je vidět průhledem ulicí náš dnešní dopolední cíl: nejvyšší 
budova světa Burdž Chalífa. Zdeněk navrhuje k němu dojít 
pěšky, hromadně zamítnuto: pohodlnější a rychlejší bude metro. 
Je to 5 stanic a zpáteční jízdenka stojí 10 dirhamů (80 Kč). Ze 
stanice vede dlouhá klimatizovaná chodba s pohyblivými 
chodníky do Dubai Mall, tam až nejdeme, ale vycházíme ven a 
míříme k B.CH. Okolo panuje čilý stavební ruch – staví se další 
mrakodrapy – fotíme, chceme co nejblíž, ale nejde to: za 
fontánami je soukromý pozemek – vstup zakázán. Obcházíme 
přilehlý park a stále se snažíme do objektivu dostat celou výšku 
budovy… 
 
 

 

 



Nazpět stejnou cestou, jedna ze stanic se jmenuje Světové 
obchodní centrum, je uprostřed výstavních mrakodrapů. 
V hotelu pobalíme, ostatní opravdu dospávali a prošli se jen 
lehce. 
V 11.15 se scházíme na recepci, platíme a hotelovým taxi 
odjíždíme všichni najednou na letiště. Teprve teď si můžeme 
prohlídnout široké několikaproudé bulváry, ale vše v typickém 
arabském stylu. Letiště je obrovské – z jedné strany vyhrazeno 
pro Emirates, z druhé zbytek světa, hlavně Fly Dubai. Odbaveni 
využíváme čas k občerstvení v KFC a Mac Donald a vedoucí 
expedice Láďa rozdává instrukce k zítřku a k treku, taky 
vyrovnáváme finance. Opět startujeme se zpožděním (asi v půl 
třetí ), opět na zem pro opar není vidět, a když se blíží Himaláje, 
už padá tma. Na letišti nás čeká avizovaná fronta na víza; papír, 
co jsme vyplnili za letu, je k ničemu, chtějí jiný a batohy nám 
přijíždějí jako poslední – leč jsou všechny ! 
Výprava si mění peníze, pouze my a Pavla ne, protože Skybovi 
vyberou celou částku z bankomatu a vyrovnáme to s nimi 
v dolarech. Před budovou na nás čeká mikrobus a uvítací výbor 
– majitel místní cestovky Shankar – náš zdejší partner. Všichni 
dostáváme šátky kolem krku, zdravíme se NAMASTÉ a jedeme. 
I za tmy je poznat, že jsme se ocitli v rozvojovém světě. Do 
hotelu Thamel Grand to není daleko, dostáváme welcome drink 
a klíče od pokojů. Je tu vcelku čisto, připravujeme se do 
postele, ale ještě přicházejí Skybovi s vyzvednutými penězi – 
sice na 3. pokus, ale byli v hledání bankomatu i výběru úspěšní. 
Časový posun je netypicky 4 a ¾ hodiny od nás. 
 
Pátek 25. března 
Budík máme na 7 h, v 8 je pro nás připravena snídaně vedle 
v kafeterii Černá oliva. Z několika možností si vybíráme 
nepálskou nebo tibetskou omeletu, ke které je ještě brambor, 
tibetský nebo toastový chléb, jačí máslo, zavařenina a ovoce.  
Láďa Peška jde zařídit výlety a permity do hor, Katka jde s námi 
na Durbar Square, cestu si ale pamatuje jen trochu. Volíme 
azimut, leč v úzkých uličkách se těžko udržuje. Uličky jsou 
zaprášené, krámek vedle krámku, mnohé ještě zavřené, 
chaotická doprava ( jezdí se samozřejmě vlevo ), všichni troubí, 
asfalt jen místy, elektrické kabely na přetížených sloupech. 
Potkáváme orientační plánky, ale jsou zrcadlově a mapky 
neodpovídají, leč trefujeme se. Asi 2 bloky před cílem 
nacházíme stranou na malém náměstíčku první budhistickou 
stúpu Yetkha Bahal, tady je klid bez dopravy a vcelku čisto, 
všichni se fotíme. Pak si kupujeme vstupenky do celého areálu 
Durbar Square za 1000 NR a už je kolem dav prodavačů 
suvenýrů s připraveným nejen zbožím, ale i srdceryvnými 
historkami. 
Na první pohled je jasné, že zemětřesení tu napáchalo pěknou 
paseku a opravy zatím žádné. Vstup s pokladnou je na západě 
Durbar Square, vedle zbytků chrámu Narayan. Dáváme se uličkou směrem na SV: vpravo celkem 

 

 



nepoškozená část komplexu královského paláce, ale vlevo 
několik částečně či úplně sesutých staveb (např. kruhový Chasin 
Dega, ze kterého zbyly jen základy). Dále se náměstí otevírá 
vpravo s několika pagodami. I tady sedí obchodníci spolu s tisíci 
holubů, kteří posedávají i na zádech ležících psů. Nápadný je 
velký reliéf bohyně Kálí, jako vše zde: červenou barvou 
„ozdobený“. Docházíme na konec areálu, pak se vracíme podle 
asi posvátného stromu vrostlého do stavbičky a jedné z bran do 
Královského paláce Hanuman Dhóka, který je podepřený trámy a 
pod lešením, kde se skrývá socha opičáka Hanumana. První 
nádvoří se jmenuje Nassal Chowk a je na něj smutný pohled: 
věže v protilehlých rozích jsou v troskách, budova Tribdhuvanova muzea na Z je popraskaná a podepřená 
a je do ní zakázaný vstup. Na zemi leží dřevěná výzdoba paláce, nedotčená je pouze „výloha“ s trůny 
posledních králů a u vchodu sochy vtělení boha Višnua a lví podoby Hanumana. Opouštíme nádvoří, 
mrkneme ještě na tržiště vedle náměstí a vracíme se. Kupuju brožuru o Nepálu a to je to jediné, protože na 
pouliční stále se vnucující prodavače si nemohu zvyknout. Ostatní párkrát podlehli, takže jsou vybaveni 
taštičkami, modlitebními praporky atd. 
Vracíme se, jdeme do jižní části Durbar Square, kde se nachází palác Kumari - Živé bohyně. Naproti stál 
neoklasicistní palác Gaddhi Baithak, ale je značně pobořený, stejně jako část přilehlého Mahéndrova 
muzea. Na závěr někteří z nás procházejí na nádvoří paláce živé bohyně, při odchodu se tam Láďa zdržel, 
vracím se pro něj a zrovna se ta malá nalíčená holčička objevuje na chvilku v okně druhého patra, nesmí 
se ovšem fotit. 
Na sraz dorážíme všichni, zpět jdeme trochu jinudy, někteří se 
chtějí naobědvat (my ale máme ještě zásoby), uličky tady jsou 
krapet širší, upravenější, sledujeme s Katkou orientační body a 
na první pokus trefujeme se správně do hotelu! Něco pojíme, 
myslím, že podobně i mnozí jiní, chvilku dáváme polední klid a 
v 13.45 odjíždíme objednaným minibusem na návrší 
Svajambhunáth podívat se na budhistický Opičí chrám. Hned za 
pokladnou u jezírka a malé stúpy pobíhají opravdu opice, opět 
se potulují psi a poletují holubi. I tady jsou vidět následky 
zemětřesení. My na vrcholek kopce nepřicházíme příkrým 
schodištěm od východu, ale z druhé strany pozvolným 
chodníkem. První jsme potkali muzeum a pobořený klášter. 
Návrší vévodí hlavní stúpa obklopená řadami velkých 
modlitebních mlýnků, z každé strany je zamřížovaný výklenek se 
sochami Budhů – i tady řádí opice. Vpravo a vlevo od schodiště 
stály 2 bílé svatyně šikra Pratappur a Anantapur, ale druhá 
z nich je v troskách. Na jihu jsou 3 menší chrámy, na západě 
sochy a na severu další klášter vpředu se sochou Budhy. O 
účelu malých čtverhranných svatyněk však i náš knižní průvodce 
mlčí. Zhruba za hodinu máme prohlédnutý celý areál. 
Po návratu do hotelu jsme se sešli všichni kromě Ládi P. (má 
ještě nějaké povinnosti) na střešní terase vedle Skybovic pokoje a při povídání ochutnáváme navzájem 
přivezené „desinfekce“. Sedíme na sluníčku, ale to marně proráží clonu smogu a oparu, chvílemi není 
žádné vedro. 
V 19 h usedáme na večeři opět v baru Černá oliva, Láďa P. nás seznamuje s nejbližším programem a 
změnou v itineráři treku – stoupací dny budou rovnoměrněji rozděleny, což vítám hlavně já. K večeři si 
objednáváme různě: taštičky mo-mo, dalbát (= já jim říkal, nedávej si dalbát hned první den, ale nedali si říct, 
někteří … s důsledky se seznámíte na dalších stránkách /pozn. L.P./), indický kebab, … abychom vyzkoušeli 
místní kuchyni. I hovor plyne velmi příjemně, už jsme se rozdělili na Horaly a skupinu Šneci. Při placení 



dostáváme pouze jeden společný účet a musíme si útratu rozpočítat ( tedy tato úloha padla na mě stejně 
jako vedení expediční pokladny ) a to jsem ještě nevěděla, že to stejné bude až do konce zájezdu. 
Ještě večer se musíme zabalit, pak vykoupat a spát. V baru hraje živá hudba – kytara a klávesy, bohužel 
evropská. Restaurace je plná. 
 
Sobota 26. března 
Vstáváme trochu dřív, snídáme v 7.30, protože v 8.30 už je tu 
minibus, nakládáme bagáž na střechu, už se dostavil jeden nosič 
– je to velmi štíhlounký mladík, dovídáme se, že se jmenuje 
Kumar a je mu 20. Posléze vyjde najevo, že studuje historii a 
nosičstvím si přivydělává. Před odjezdem se společné fotíme 
s plakátem Shankarovy CK (bannerem, který nás taky bude 
provázet celou cestu). Pavla se při snídani přiznala, že má za 
sebou dobrodružnou noc – jako první ji potkaly zažívací potíže, a 
to oboustranné, je pochopitelně slaboučká, v autobuse usedá 
radši co nejvíc vpředu.  
Průjezd městem je hrůza: u řeky žijí lidé v chatrčích u hromad odpadků, sutě a špíny, v prachu. (Ve 
skutečnosti to nebyla taková hrůza, jen prostě první seznámení účastníků expedice s běžnou nepálskou realitou … 
později si zvykli /pozn. L.P./) Potřebujeme tankovat, daří se to na 2. pokus – 1 l nafty stojí 100 NR (= 1 USD), 
stojan má počítadlo, ale peníze jdou z ruky do ruky. Než vyjedeme ze zástavby, projíždíme dlouho 
předměstími – najednou se za malým stoupáním před námi ukáže dost prudké a hlavně dlouhé klesání 
serpentinami, střídavě máme propast vpravo či vlevo. Počasí je stále stejné – vidět je přes smog či opar 
sotva na protější kopec. Silnice je plná náklaďáků, ale i motorek, turistických busů, osobáků míň, předjíždí 
se dost neortodoxně, všechna auta pořád troubí. Těm, co sedí vepředu, chvílemi vstávají vlasy – doba 
přežití evropského řidiče by tu nebyla ani 5 min., zde ale bouračky nevidět. Postupně sjíždíme k řece a pak 
už vede silnice stále podle ní. Objevují se i rafty na vodě, na 
břehu se vyskytují pro ně tábořiště. Kolem začínají terasovitá 
políčka. Na oběd se zastavujeme v jediném evropsky 
vypadajícím motorestu (dle Ládi P.), Za 450 NR sněz kolik 
chceš, ale moc to nevyužijeme (já ano, já si byl i přidat /lp/). Za 
odbočkou na Čitván na jihu země a Indii prořídl provoz, 
přejíždíme most přes soutok 2 řek, dál jedeme proti proudu 
(vlevo míjíme 2. největší hydroelektrárnu v zemi), v městečku u 
odbočky na Ghorku přibíráme našeho průvodce rezervací 
Annapurna a druhého nosiče, Višnuovi je 40 a Krišnovi 27, oba 
opět drobné, ale svalnaté postavy. Údolí se otvírá, na polích orají 
lidé v bahně s buvoly a sází rýži. Silnice se zhoršila, jedeme 
krokem. Trasa 210 km do Pokhary trvala 6 h, cílové město je 
taky pod pokličkou. Po ubytování se vydáváme na korzo 
k jezeru, nabízený výlet k jeskyni necháváme být. Sluníčko je 
sotva vidět, o zasněžených Himalájích nemluvě – a to prý na nás 
bude Mačapučare koukat odevšad! Musíme si přebalit na trek, 
máme s Pavlou společný pokoj a budeme mít i společný batoh ( 
který ponese nosič ), dá nám práci to do něj narvat, stejně má 
Pavla objemné, leč snad lehké zavazadlo, Láďa menší, zato dost 
těžké s léky a dalekohledem. Já jen malý batůžek. Při večeři 
probíráme ještě poslední detaily a jdeme dost brzy spát. 
 
Neděle 27. března 
S Pavlou vstáváme na východ slunce, doufáme totiž, že ráno bude lepší viditelnost a zasněžené vrcholy se 
přeci jen objeví – marně, poklička leží stále. Vracíme se tedy ještě chvíli do pelíšku, v 7 h snídáme, 

 

 

 



dobalujeme a v 8 h je tu bus, přišli i naši 
místní průvodci, nakládáme zavazadla a 
vzhůru za dobrodružstvím. Silnice za 
Pokharou stoupá, ale k mé malé radosti 
opět klesá, postupně je víc a víc vidět 
následky zemětřesení ( opět po skoro roce 
nic neopraveno ) – část silnice sesunutá, 
popraskaný asfalt, popř. úplně chybějící a 
jámy jak na slony. Cesta do Nayapul trvá asi 
90 min., sundáváme si batohy, fotíme se a 
startujeme. Cesta začíná typicky nepálskou 
obchodní ulicí, přes visutý můstek, podél 
řeky, zatím to není do kopce. Teprve za 
mostem v Birethani, kde nás průvodce musí 
přihlásit, protože právě vcházíme na území 
rezervace Annapurna, už začínáme stoupat. Zpočátku je cesta 
vozová, občas tu jedou džípy s turisty a práší. Lucka je po 
prozvracené a průjmové noci bez šťávy, jde v závěru s Pavlou, 
Libor musí převzít i její batůžek, na velký batoh mají také 
nosiče. Pouze Skybovi a Knoblochovi jsou pravými horaly a 
nesou si vše své sami. Na oběd se zastavujeme v Tikhedunze, 
někteří obědvají, jiní jen pijí, o velké porce se i dělíme. 
A už je to tady: ještě kousek po „nepálské vrstevnici“, tj. lehce 
nahoru-dolů, překonat 2 potoky po visutých můstcích a začínají 
schody. Vršek prudkého kopce se ztrácí v oparu a porostu. 
Zastavujeme čím dál častěji, na chvostě jsem já a Pavla 
s Luckou, průvod uzavírá Višnu – vzorně na nás Šneky dohlíží 
a na telefonu si asi z nudy hraje místní muziku. Čelo výpravy 
není daleko, taky často odpočívá. K tomu účelu jsou tu 
kamenná sedátka tak vysoká, aby se na ně dalo sednout nebo 
spíš opřít se i s batohem. Současně s námi stoupají domorodí 
starší manželé, nesou tašky a krabici s malými kuřaty, byli asi 
v údolí nakupovat. Potkáváme partu mladých Slováků. Funím a 
odpočívám čím dál víc, motala by se hlava. Do lodge Meere 
Guest House v Ulleri dorážíme zhruba v 16.15 h s lehkým 
zpožděním za čelem skupiny. Ubytování odpovídající, sprcha a 
turecký záchod na patře, Pavla má samotku, Knobloši a 
Skybovi mají i svou sociálku (na použití jejich evropského WC 
pánové okamžitě sestavují pořadník). Během čtvrt hodiny 
zabouřilo a spustil se tropický liják, který rychle vyčistil vzduch, 
po půl hodině je po všem. Máme štěstí, že jsme už pod 
střechou. Byli jsme Krišnou poučeni, že v údolí na sever má být 
vidět Annapurna Jih. A najednou – objevuje se kopec a druhý 
… Jenže ten pravý, zasněžený je mnohem výš !!! Propuklo 
nadšení – opravdu JSOU TU !!! Přípitky se opakují a jsme 
radostí bez sebe. Po večeři hrají kluci nepálští i naši na píšťalu, 
krátce ještě posedíme, nálada je povznesená, přesto jdeme po 21.h. spát. Lucce stále není dobře. 
 
 
 

 

 

 



Pondělí 28. března 
Už před 6.h přímo z postele pozoruju teď tu správnou 
Annapurnu Jih, Pavla už je na terase a fotí. Na té terase pak i 
snídáme, je ještě chladno, ale krásně jasno. Než se ale na 9. 
vypravíme, už je dusno, vedro a opar, cesta je opět po schodech 
a na sluníčku. Postupně končí vesnice a vcházíme do lesem 
zarostlého údolí – tropický prales (hlavně rododendrony a 
magnolie) i se zpěvem ptactva. Stále převážně do kopce, ale 
střídají se i rovinky a pár skopečků. Potkáváme vodopády, po 3 
h chůze zastavujeme v hospůdce Hungery Eye na oběd. Stoly 
mají pod širým nebem, ale jakási zanedbaná a už i trochu 
rozpadlá budova tu je. Sotva jsme se najedli, přichází bouřka, 
rádi zalézáme (myšleno všichni návštěvníci ) do té ruiny. Prší 2 
h, padají slušné kroupy, dost prudce se ochladilo, navlékáme na 
sebe vše, co máme. Před 14. ale můžeme vyrazit – prší sice 
ještě ze stromů, někteří si navlékají pláštěnky, ale protože stále 
stoupáme, brzy jsme zahřátí. Stoupání není nijak dramatické, 
pouze cesta je místy dost blátivá a potkáváme karavanu 
nákladních mezků. Po 1,5 h i pro mě vlastně nenáročné chůze 
nás vstupní branou vítá Ghorepani. Nemohu tomu uvěřit, že už 
jsme nahoře ! Jsme ubytováni v Gast Housu NICE WIEW a 
opravdu – všichni máme okna směrem na Annapurnu a Dhaulágiri. Jasno tedy není, dokonce je opět slyšet 
hřmění, mraky odhalují zasněžené vrcholy pouze chvílemi, ale JSOU TU !!!  Na patře je slušná sprcha 
s teplou vodou, dole v jídelně se topí (opět kamna z použitého sudu), sedíme napáskovaní kolem, přeci jen 
jsme skoro 2900 m n.m., venku žádné vedro (kroupy zůstávají ležet), při večeři si můžeme z oken užívat 
panoramata. Dnes zalézáme po 20. hod. 
 
Úterý 29. března 
Po půlnoci vyšel měsíc a v jeho světle mi koukají až do postele 
obě osmitisícovky. Spaní nic moc, asi nejsme dostatečně 
výškově aklimatizovaní, navíc klesá teplota, i ve spacáku 
zalézám ještě pod deku a klidu nepřidá ani vidina budíčku ve 
4.15.  
Ve 4.30 vyrážíme v naprosté tmě, ale máme čelovky. Výstup 
bude náročný, už na druhých schodech nemohu dýchat. 
Postupně ale zjišťuju, že funí všichni, i když Knobloši se 
Skybovými jsou pochopitelně napřed. Jo, 
platíme vstupné. U telekomunikační věže asi ve 
třetině cesty Láďa P. hlásí, že to s Katkou 
vzdávají, i já o tom uvažuju, a to asi 3krát během 
výstupu. Ale v 5.45 čili ještě před východem 
slunce jsme všichni nahoře na Poon Hillu 3210 
m n.m., včetně Peškových. Stále se rozrůstající 
dav fotí, filmuje a čeká na to, až slunce za 
naprostého jasna nasvítí zasněžené vrcholy 
celého hřebenu Dhaulágiri a ukáže se za všemi 
vrcholy Annapurny. Identifikovali jsme podle 
nakreslené mapky ještě Nilgiri na SZ od A., 
Hinčuli a Mačapučare na V, ty jsou 
nejvýraznější. Tak nádherná podívaná se nedá popsat ! Kocháme se a kocháme, taky povinně fotíme 
s bannerem. O půl sedmé sestupujeme, v lodži jsme za 45 min. Dobalujme, při snídani můžeme stále za 
okny vpíjet pohledem výhledy, v 8.30 vyrážíme. Panoramata jsou nádherná i z terasy před lodží. Hned nás 

 

 

 



opět čeká stoupání, Ghorepani je přeci sedlo. Opustili jsme 
červeně značenou okružní cestu kolem Annapurny – Annapurna 
Circuit. Na několikrát s přestávkami, kdy nejen oddychujeme, ale 
hlavně se kocháme a taky fotíme, se dostáváme do výšky 3300 
m na sedlo Deurali – rododendronové stromy s květy všech 
odstínů červené i růžové. Kýčovité pohledy se naskýtají na 
každém kroku a všemu vévodí Annapurna Jih. Na poledne 
scházíme do údolí potoka a jeho úzkým údolím se strmými někdy 
až převislými stěnami porostlými bujnou vegetací klesáme až do 
zastávky na oběd, to už samozřejmě bez panoramat. Hospůdka 
nevypadá špatně, jen ten způsob mytí 
nádobí přímo na zemi v blízkosti záchodů 
není moc vábný. Mirce dnes není zrovna 
nejlíp, ale průjem nemá, jen si odpustí oběd. 
Stále svítí slunce, postupně se však množí 
obláčky. Na závěr ještě musíme slézt dost 
prudce asi 180 výškových m na dno údolí a 
opět 130 m vystoupat do Tadapani, 
dnešního cíle. Je před 16. h, od lodže je 
možné koukat na Annapurnu Jih a Hinčuli, 
leč stále víc je zakrývají mraky. Toto 
ubytování není pěkné, lůžkoviny nejsou čisté 
a některé mají plíseň. Pokoje vypadají jako 
chlívky, ale kromě nás a Peškových jsou 
„vytápěné“ – tedy chodbičkou vede 
komínová roura od kamen z jídelny. Láďa P. 
shání jiné bydlo, ale všude je plno. Řešíme to tedy společnou slivovicovou seancí u Knoblochů. K večeři 
nemám zcela důvěru (možná nejsem jediná, ale nikdo jiný to nahlas neřekl), ale o hladu být nemohu. Tady 
se nemyjeme (pouze Pavla a Lucka jsou čistotné), sprcha i umyvadlo jsou přes ulici. Záchod je tu tedy 
normální, ale zase pouze jeden pro celé zařízení. Spát jdeme brzy, musíme dohnat deficit, kupodivu není v 
noci ani zima. 
 
Středa 30. března 
Dnes není po ránu žádný stres – máme před sebou nejkratší 
etapu a máme slíbené luxusní ubytování v Ghandruku. Snídáme 
tedy v 8 a v 9.30 vyrážíme. Už nás nečeká nic jiného než 
sestup. Jdeme lesem, střídavě po schodech a terénem podél 
vody, v korunách stromů vidíme opice, Zdeněk našel 
masožravou láčkovku (květinka cca 20 cm vysoká). První 
zastávka je asi po hodině cesty, dnes hlásí mírnou zdravotní 
indispozici Maruš. Musím konstatovat, že opačným směrem 
bych jít nechtěla: překračují se kořeny stromů, schody jsou 
značně nepravidelné, vlhké kameny a voda přes cestu. Ve 12.30 
jsme v cíli, opravdu na nás čekalo nadstandartní bydlo s koupelnou na pokoji. Po vybalení se scházíme u 
oběda a sledujeme, jak se venku zahušťují mraky (byly tedy už od rána, takže dnes žádné view), a když 
usedáme ke stolu, začíná liják s bouřkou. Po obědě my, děvčata, plánujeme procházku, ale déšť různé 
intenzity trvá celé odpoledne. Přesunujeme se tedy z jídelny na pokoj k Pavle a tam pokračuje mejdan – 
neúčastní se jen Lucka (ještě slaboučká), Maruš (akutně postižená) a Zdeněk (unavený). Lucka posléze 
doráží, ale bylo štěstí, že si Libor šel pro něco na pokoj, protože zjistil, že Lucku zamkl. Halasíme celé 
odpoledne natolik, že když nás Višnu shání na večeři, jde najisto po rámusu. Následuje brzký odchod na 
lože, pršet přestává, je naděje na ranní panoramata. 
 

 

 



Čtvrtek 31. března 
V noci opět svítil měsíc, ale protože z okna vidím jen do stráně, 
nevím, že nad těmi nejvyššími vrcholy mraky nezmizely. Většinou 
jsme od svítání vzhůru (jdu v 6.30 na balkón a tam už se Pavla 
kochá a stále fotí). Za chvíli přichází Láďa P., že se panoramata 
z druhé strany ukazují. Nejsou sice bez mraků, ale představu 
máme - ještě naposledy vpíjíme pohledem Annapurnu Jih, Hinčuli, 
Mačapučare i ostatní, které neznáme jménem. V 8 h jdeme na 
snídani, balíme a ve volném tempu jsme v 9 h připraveni 
k odchodu. Já jsem předtím nakoupila od 2 (asi) Tibeťanek, co si 
rozložily své krámky před lodží, suvenýry domů a mám vystaráno, 
nemusím už na nákupy myslet. Ostatní se chystají, že vyrazí 
v Pokhaře. Stále po nepravidelných a místy dost prudkých 
schodech dolů. Láďa P. nám ukazuje na protější stráň, tam leží 
Landruk, kam se minule šplhali poté, co sešli až na dno údolí. 
Lýtka nás bolí už od včerejška, dnes se přidají ještě stehna. 
Obědváme už téměř dole, tady vede už prašná vozová cesta pro 
džípy a místní dopravu. Je opět vedro, dusno a honí se mraky – 
snad přeci jen nezmokneme. Závěr je podél říčky až k mostu, kde 
je okruh uzavřen. Ve 14.30 nás Višnu odhlašuje na Check Pointu, 
jsme venku z rezervace. K úplnému cíli, kde nás nabere 
autobusek, procházíme zase „obchodní ulicí“ Birethanti a Naya 
Polu. Tam se fotíme, doplňujeme tekutiny a Láďa P. nám rozdává naše permity na památku, dle výkonnosti 
jsme jmenování Malým nebo Velkým Tygrem (v záloze zůstal ještě Chcíplý tygr). Přijíždí bus, nakládáme 
batohy a v 15 h jedeme – po stejné místy rozbité silnici. Panoramata zase žádná. 
V Pokhaře v hotelu u paní Sary míříme nejprve honem pod sprchu, pak do města dokončit nákupy (tam 
nás zastihla tropická přeháňka, která však neprůhledné ovzduší nevyčistila), přebalíme, jdeme na večeři a 
ve 22 h jsme mrtví. Aspoň na našem pokoji: než Láďa dokončil hygienu, obě s Pavlou hluboce spíme, že 
nám musí zhasínat. U ostatních prý to bylo podobně. 
 
Pátek 1. dubna 
Pavla je vzhůru od svítání, ale ani se nesnaží jít na rozhled na střechu, mizerná viditelnost trvá. My 2 jsme 
od půl osmé venku u stolu a píšeme zápisky, v 8 je snídaně, do 9 jsme sbaleni a jedeme opět stejným 
mikrobuskem. Ještě na 3x zastavujeme ve městě (hoši chtějí koupit plachtu na naše batohy na střeše, 
kdyby začalo pršet), a přitom se nám naskýtá zajímavý pohled: uprostřed dopravy na čtyřproudé silnici 
ulehl býček a spokojeně tam přežvykuje. Každé auto se mu vyhýbá a nikdo nenadává! Opět je dusný a 
horký den. Višnu a Krišnu vykládáme na stejném místě, co jsme je naložili – čeká je 6 h cesty domů 
(autobusem do Gorkhy a zbytek pěšky). Za Muglingem, kde se připojuje silnice z Indie, zastavujeme u 
kabinové lanovky rakouské výroby, která vede ke klášteru Manakamana. Původně jsme ho chtěli navštívit, 
ale Kumar nás upozornil, že po zemětřesení je pobořený a moc toho tam k vidění není. Sjíždíme tedy jen k 
dolní stanici a trochu si protahujeme nohy v parku na břehu řeky. Pak obědváme ve stejném motorestu 
jako cestou tam, je to 65 km od Káthmandú, ale ty nám trvají 3 
h! Dopravní zácpa už od stoupání před Káthmandskou kotlinou. 
U Hotelu Thamel se loučí i Kumar, my po odložení zavazadel 
jdeme ještě po krámech – po skupinkách, ale všichni. Večer 
jsme pozváni Shankarem na večeři s programem. Hromadně 
odcházíme v 18.30 přes 5 uliček s hustým podvečerním 
provozem a pak kolem zříceného hotelu, kde při zemětřesení 
zahynulo skoro 20 Bangladéšanů. Za rohem je restaurace 
SANTAR. Bohatá večeře sestává z předkrmu, zeleninové 
polévky, dalbátu o 6 částech (sami Nepálci ho jedí o 2 – 4 
částech) a dezertu. K tomu je mistička s pálenkou a k pití  



doporučené místní pivo (ne Everest, co jsme pili na cestě). Mezitím na malém podiu vystupují s ukázkami 
tanců střídavě 2 páry tanečníků v místních krojích. Na závěr si někteří z nás s tanečníky i „skočili“. Vracíme 
se asi v 21.30, loučíme se se Shankarem, od Ládi P. dostáváme ještě pokyny na zítra a do postele. 
 
Sobota 2. dubna 
Jsem vzhůru už před budíkem v 6.30, o hodinu později snídáme, 
za další hodinu vyjíždíme užít si svůj poslední den v Nepálu, věci 
si můžeme nechat v hotelu do 12 h. Dnešní dopoledne jedeme 
jen kousek – ke chrámovému komplexu Pašupatináth (vstupné 
1000 NR), posvátného místa hinduistů, kde na ghátech na břehu 
řeky (spíš málo vodného a hodně špinavého potoka) Bagmátí 
probíhají pohřby žehem. Než vyjdeme na protilehlou terasu s 
„pěkným výhledem“ už je připravena první kremace, dalším 2 
nebožtíkům koupou nohy a další je ve frontě. Celá událost má 
hojné diváctvo, přítomni jsou též hrozně špinaví svatí mužové (co 
se nechají fotit za peníze). Dost rozsáhlý areál, jehož součástí je i chrám, tržiště s (asi) obřadními předměty 
a ulička žebrajících invalidů, utrpěl značné škody při zemětřesení. Na nádvoří chrámu se tlačí dav, možno 
tam vkročit pouze bosky, čehož se odvažují pouze Mirka a Maruš a dovnitř chrámu smí jen hinduisté (podle 
Mirky se musí přes brod šíleně špinavé vody, čili ani by tam nešla). Je sobota, zřejmě den hlavních 
bohoslužeb, všude davy lidí, přesto býček ležící uprostřed rušné křižovatky nikomu nevadí a ještě dostal 
tašku sena! Zpět jsme v 10.30 a ještě se rozprcháváme utratit zbytek peněz a něco sníst. Ve 12 h komplet 
sbalení opouštíme hotel i město – jedeme do královského města Bhaktapúr, je to památka UNESCO. 
Výpadovka je čtyřproudá, je vidět i novější zástavba, ale špína a bída všudypřítomná. Přejíždíme říčku, 
spíš stoku, na jejíž březích na skládce odpadků bydlí lidé v plechových boudách. 
Do historického centra Bhaktapúru se platí vstup 1500 NR, u mikrobusku na parkovišti zůstává řidič, aby 
hlídal naše zavazadla. Po zorientování se v prostoru vyrážíme do 
kopce, centrum má být bez dopravy, ale motorky jsou všude, 
zrovna tak jako neodbytní prodavači. První vidíme podepřený 
nachýlený patrový historický dům – u nás by statik uzavřel celé 
okolí a tady v něm dále bydlí lidé. Vlevo náměstí se Zlatou 
bránou, Palácem 55 oken, zbytky, resp. pouze zbylé „podstavce“ 
2 velkých staveb (jedna z nich je chrám Vatsala vedle repliky 
chrámu Chyasin Mandap z 18. stol. – ten zemětřesení přežil), 
procházíme branou na nádvoří Královského paláce, též 
pobořeného, s Hadí nádrží, dnes naprosto zelenou, která sloužila 
královské rodině ke koupelím. Na všech stavbách s klasickými 
dřevěným vyřezávaných okny a dveřmi se podepsalo zemětřesení – většina jich je podepřená, mnohde 
mají přes poničenou střechu plachty, zdi jsou rozjeté … ale lidé v nich žijí dál. Uličkou malířů a loutkářů 
procházíme na Taumadhi Tol Square s 5ti patrovou  pagodou Njatapola, kterou obestírá takové tajemství, 
že do ní kromě kněží víc než 300 let nikdo nevstoupil. Naproti se nachází třípatrová pagoda Bhairavův 
chrám a napravo nás zaujal veliký dřevěný vůz (posléze se dovídáme, že je tu připraven na svátek Bisket - 
vítání místního nového roku, které se koná v půlce dubna). Postupně všichni vystoupáme pod pagodu, 
odkud je rozhled nejen po náměstí a zrovna se blíží svatební průvod s hudebníky, v autě jedou asi jen 
snoubenci, svatebčané následují pěšky. Na občerstvení většina z nás (bez Skybů a Knoblochů) vystoupala 
do střešní restaurace hned vedle pagody a můžeme pokračovat v rozhlížení se. Obchvat centra pak 
chceme učinit přes hrnčířské náměstí, ale netrefujeme se (pouze vidíme hrnčíře při práci), tak probloudíme 
domácími dost nuznými uličkami zpět na Durbar Square ještě nasát atmosféru. U autobusu jsme 
v předstihu všichni, ani zbytek výpravy neprošel centrum na další náměstí s památkami – byl deprimován 
poničenými domy a bídou lidí, jen si prošli to hrnčířské náměstí. Cesta na letiště je krátká. Do budovy však 
musíme projít několika kontrolami, takže odbavení začíná chvíli poté, co jsme si zabalili batohy. Fronty 
však postupují zoufale pomalu. V tranzitním prostoru je ještě čas na kafe, občerstvení a hygienu, musíme 
vyplnit další formulář, pak další kontrola lidí i zavazadel, ale startujeme celkem načas v 19.30 h. Dnes 



letíme potmě, vidíme pouze sporadická světýlka Káthmandú, pochrupáváme a s Pavlou diskutujeme, proč 
zpáteční let trvá déle. Že už jsme v Arábii, poznáváme naopak podle moře světel pod námi. Po 4 ¾ h cesty 
dosedáme v Dubaji na letišti, hodinky řídíme o 1 ¾ h zpět, než projdeme do tranzitní haly je 23.10 místního 
času. Čeká nás „letišťní noc“. 
 
Neděle 3. dubna 
Nalézáme dostatečný počet volných sedaček tak, abychom byli pohromadě, u Gate 10 a mnozí po jídle 
zaléhají na spacák či pod bundu na lavičku nebo pod ni. Někomu se podaří aspoň na chvíli usnout, my 
s Maruš ještě couráme mezi obchody, ale pak taky zdřímneme. Kolem 6. ranní se postupně budíme, 
zvládáme na střídačku hygienu, snídani v Mekáči a povídáme. Před ½ 8. Láďa P. velí přesun ke Gate 8 
k odbavení. Pozorujeme, že noční celkem čilý provoz letadel ještě zesiluje. Jedeme busem až na samý 
konec letiště, letadlo se řadí do fronty na vzlet a konečně v 8.30 (místo v 8.10) letíme. Snad dnes něco 
uvidíme, svítí sluníčko, ale z výšky je zase opar. Nad Persií vidět je – hory, hory a zase hory, dokonce 
zasněžené na severu, ale od Černého moře už jsou mraky a Evropu vidíme jen zřídka (např rumunské 
Karpaty). Během tohoto letu dostáváme najíst, v Praze přistáváme asi v 13.15 našeho letního času. 
Při čekání na zavazadla se loučíme, Tomáš už je tu pro nás, Peškovi taky mají odvoz, horší to má 
Severomoravská sekce, tu čeká ještě několik hodin ve vlaku… Ale v podvečer jsou prý už všichni 
v pořádku doma. 
 

Namasté Nepali !!! 
 
Na závěr ještě několik technických informací: 
 
Technické zabezpečení expedice:  CK SLAN tour  

(letenky, ubytování, průvodci, nosiči, transfery, permity, …) 
 

Použité fotografie: účastníci expedice (M. Knobloch, L.Peška, P. Skácelová, H. Vojtěchovská) 
 
 


