
DIVOKÝM KURDISTÁNEM 2012 

18. 10. 2012 Praha -> Zurich -> Istanbul 

Do Iráku, kam jinam?! Na severní část Iráku, tzv. irácký Kurdistán jsem měl spadeno již delší dobu a 

konečně letos se to dobře hodilo, když se podařilo spojit časové možnosti v práci a zároveň výlet spojit  

již dlouho plánovanou návštěvou mých tureckých kamarádů. Dva týdny není moc dlouhá doba, je to 

spíše doba velmi krátká, ale i tak se dá ledacos zažít… 

Budík v 02:55 znamená nevyhnutelná pocit, že se nevyspím a budu již někdy od dvou vzhůru s tím, že 

jinak určitě zaspím nebo něco nestihnu nebo se nesbalím nebo oboje. Asi taková mini cestovní 

horečka.  Stejně je hodně zvláštní vstávat na let v 6:05 již ve tři ráno, ať žije komfortní letecká 

doprava. Venku jsou asi tři stupně, mám na sobě de facto vše, co je k dispozici, takže nějak přežívám 

a popoháním hodinky, aby už ten bus přijel a já se ohřál. Na zastávce se mnou čekají dvě plešky 

soutěží v prdění a poplácávání se. Doufám, že nehodlají plácat i mě. Na sídlišti bylo mrtvo, zato na I. 

P. Pavlova to žije jako ve dne, studenti měli asi nějakou kolektivní školní pařbu, takže je zde docela 

veselo. A to bohužel platí i o nočním busu, kde stojím na jedné noze, jednou rukou se držím madla a 

snažím se vykrýt ostré zatáčky bláznivého řidiče a přitom pokud možno nepustit bágl. K tomu se mi 

samozřejmě chce příšerně spát. Normálně mě tyhle noční jízdy baví, ale dneska překvapivě moc ne. 

Skoro hodina asi s milionem zastávek a jsem na Václav Havel airport. Lidí je zde naprosté minimum, 

kdo by taky lítal takhle brzo do Zürichu? Jen tak tak odolávám „lákavé“ nabídce kávy a croissantu asi 

za dvě stovky, vpadnu do letadla a snažím se bleskem nějak usnout. Nemá to cenu, sotva posnídám 

kafe a muffin, tak přistáváme. V hlavním městě Švýcarska mám dvě hodiny, které trávím povětšinou 

chozením tam a zase zpátky a zase tam a zase zpátky…vypadám mezi těmi všemi luxusními obchody a 

nažehlenými manažery jako poslední drban odnaproti, tak raděj ani do žádného obchodu nejdu, ještě 

by mě nechali vyvézt. Jak jsou Švýcaři pověstní svojí přesností a precizností, tak patrně o letech to 

neplatí, protože načas rozhodně nevyrážíme. Jídlo slušný, let plný juchajících Švýcarů, kteří mě 

okamžitě lezou na nervy, a já si nadávám, že nemám sluchátka a musím je tak poslouchat. Konečně 

Istanbul. Počasí nám přeje, takže si lze během kroužení nad městem vychutnat výhled a těšit se tak 

ještě víc na přistání. Z posledně si ještě pamatuju co a jak, takže se moc nezdržuju, na záchodě ze 

sebe shodím „zimní“ hadry, za poslední platnou 5 lirovku (Yeni Turk lira je už minulostí) kupuju lístek 

na metro (3 TL) a vyrážím na stanici Merter, kde bych se měl potkat s Ahmetem.  Ten tu sice ještě 

není, ale píše, že dorazí za chvilku. Huráá, chci čaj a někde v klidu usnout. Ahmet má auto, kancl, 

velký monitor a jednoho (asi) zaměstnance. Sedím, koukám, piju čaj a čekám, až dojde Sinan, protože 

Ahmet pořád někam telefonuje. Přitom ale počítač vůbec nepoužívá, hold zde se ještě byznys dělá 

jinak. Sinan volá, že dojde za chvilku, ale jelikož je to Sinan, tak je jasné, že chvilka to nebude. A 

taky nebyla, půlhodinka se protáhla asi třikrát, když Sinan konečně dorazil, beru bágl a hurá na 

ubytko. Paní Sinanová nám otevírá dveře, ale jako vzorná muslimská žena, se hned běží schovat 

(stejně mě bylo divné, že se dveře otevřely samy), aby nebyla spatřena nezahalená. Mám dost, 

potřebuju jídlo, baklavu, čaj a usnout. Jak jsem si předsevzal, tak se taky postupně stalo. V nedaleké 

žrádelně dáváme döner a hned se přesouváme vedle do cukrárny, která je napěchována různými 

druhy baklav a já hned vím, že je zle. Sinan i přes můj velmi chabý odpor objednává 5 kousků baklavy, 

odmítnout nelze, přijmout je povinnost, i když vím, že dobře mi z toho nášupu nebude. Následující 

hodinu si moc nevybavuji…snědl jsem všechnu baklavu, hlava duněla a já se na dlouhé minuty 

odmlčel. A pak jsem usnul… 



19.10 2012  ISTANBUL -> DALAMAN -> MARMARIS 

Další den a další let. I když jsem to v prvotním plánu vůbec neplánoval, tak Sinan koupil letenku a 

napsal mi, že mám jet s ním. Nemusíme tím pádem jet přes noc, ale zase je to o oproti busu o 50 TL 

dražší. A časově je to taky půl dne, protože na let v jednu odpoledne musíme z domu vyrazit už někdy 

kolem deváté. Ještě než vyrážíme, tak nám Sinanova mamka nachystala úžasnou tureckou snídani: 

čaj, ekmek (chleba), olivy, sýr, vajičko, rajčata, okurek, jogurt. Naprostá lahoda. Vyrážíme takhle brzo, 

protože cestování Istanbulem má opravdu svá specifika – spěchat se nedá a i když tzv. metrobusy 

mají pruh pro sebe, tak stejně trvá rovnou hodinu, než se dostaneme na Kadiköy, kde jede ihned 

expres bus na letiště Sabiha Gökcen. Sinan si ani to předrahý kafe na letišti nenechá zaplatit, Turci 

jsou v tomhle prostě neuvěřitelní. Sotva jsme vzlétli, už zase přistáváme. Venku krásně teplo a 

modro, vypadá to na příjemnou letní pohodu na konci října. Ještě náš čeká asi 1,5 hodina busem (15 

TL) a jsme v cíli – Marmaris. Ziraat bank, v které pracuje Berk se nachází přímo u moře a jeho byt 

hned vedle. Parádní místo. Byt je klasicky zabordelen, nicméně je tu pro nás plno místa. První, co 

nalézám, je mrtvý šváb a dámské kalhotky. Berku, Berku.  Zatímco já se kochám famózním 

výhledem k balkonu, tak Sinan se s pečlivostí Turkovi vlastní pouští do úklidu kuchyně. Před jeho 

důkladností by leckterá hospodyňka zbledla, vše září a z lednice vyhodil vše, co vypadalo, že je starší 

jak den.  

Výletní lodě, restaurace, bary, hotely kam až oko dohlédne. V sezóně to zde bude asi to pravé 

turistické peklíčko, ale teď na konci října je zde liduprázdno. Restaurace jsou sice otevřené, lodě 

marně lákají na výlety nebo šnorchlování, některé hotely již zavřely, jiné to patrně v nejbližší době 

učiní, na plážích pár osamocených turistů… 

Kravaťák Berk nás nabírá až někdy kolem osmé a vyrážíme na jídlo. Naštěstí ovšem ne do těch 

předražených turistických podniků u moře, ale více do vnitrozemí mezi místní. Po nezbytném 

potřesení rukou s šefíkem a veškerým personálem podniku (jako obvykle jsou tu všichni se všemi 

kámoši), nám nejdříve na stole přistává několikero mističek s všemožnými dobrotami jako předkrm 

(nejvíce mě zaujala naložená cibule politá omáčkou z granátových jablek). Je to delikatesní, ale třeba 

se hlídat a moc se nepřejíst hned na začátku, protože po chvilce na stole přistává místní specialita 

Beyti kebap – maso obložené v něčem jako je listové těsto, polité rajčatovou omáčkou a doplněné 

jogurtem. Že to je naprosto vynikající nemá cenu ani psát. Na závěr dáváme turecké kafe a panáka 

likéru dost podobnému naší zelené. Po jídle pletu nohama tak akorát, abych se dokutálel do čajovny, 

kde se opět se všema zdravíme, šéfik je opět náš nejlepší kámoš a dáváme čaje. Turci si vykládají 

turecky a já se nudím, ale těžko je jim to mít za zlé, když většina Turků konverzační angličtinou 

jednoduše nevládne. Po čajové smršti se suneme domů, kde dáváme další čaje a já brzy 

v třicetistupňovém vedru odpadám… 

Útrata: 15 TL bus Dalaman – Marmaris, 1,5 TL Cornetto 

 

  



20.10 2012 Marmaris 

Docela na své poměry vyspávám, když vstávám až někdy v deset, nicméně i tak borci ještě chrní a jak 

je znám tak ještě dlouho budou. Vyrábím si tedy vlastnoruční tureckou snídani doplněnou o jogurt 

s medem, sedám si na balkón a chrochtám si doslova a do písmene blahem. Tak a co teď? Co třeba jít 

na pláž se vykoupat. To nezní jako špatný nápad. Na pláži tak deset lidí, teplota moře ideální, 

vzduch kolem třicítky. Z turistů zde jsou až na malé výjimky pouze Britové, a to bez výjimek pouze 

důchodci. Ztráta soudnosti, asi způsobená věkem nebo světonázorem, že na dovo si můžu dělat, co 

chci, má za následek, několikero důchodkyň opalujících se nahoře bez nebo zarudlé pupkáče 

vystavující kérky a pivase přímo ve městě. Brrrrr…. 

Na byt se vracím kolem jedné, kdy už je Sinan překvapivě vzhůru a společně se pouštíme to přípravy 

čaje a leča, respektive menemenu. I po letech je mi připomenuta storka, kdy jsem na kolejích frajeřil 

s českým jídlem, za což jsem považoval lečo a byl jsem ihned ukřižován, že lečo k nám přišlo 

z Turecka. Lečo, čaj, sýr, olivy a plno čaje. I s přípravou a konzumací záležitost na dobré tři hodiny. 

Jako obvykle se vše vleče a vleče, až mi skoro při pohledu na moře a pláž dochází trpělivost. Je třeba 

být rozhodný, takže velím k odchodu. Sinan se přidává a vyrážíme na pláž tentokrát do vzdálenější 

vesnice Turunc. Přece jenom je později odpoledne už víc poznat, že se blíží listopad, protože jak 

zapadá slunce, tak už je chladněji, ale koupačku ještě stíháme a vyrážíme pěšo nazpět.  Moře po 

pravé straně je super, po levé už je to horší, páč je to jeden hotel vedle druhého a tam kde je 

náhodou mezera se něco nového staví. Ušetřen není ani lesík. No dost děs. Po cestě už na okraji 

Marmaris se k nám připojuje Berk na skútru a následuje tour po jeho kmoších nebo po kámoších jeho 

kámošů. Vždy se dá cigáro, pokecá turecky a jde se kousek dál. Řeší se taky i moje cesta na východ do 

Silopi a fakt, že díky Kubram Bayrami jsou všechny spoje beznadějně plné. Týpek z kadeřnictví mi 

tvrdí, že jeho strejda je řidič a místo mi sežene, ale jelikož moc dobře znám Turky, tak je mi jasný, že 

na tohle se spoléhat rozhodně nedá a poradit si budu muset sám. Večer pokračuje pizzou v hospodě 

Nathali’s, což je jedna z mnoha veletrapných kopií britských pubů a kde musím přetrpět otravnou 

konverzaci s vlezlýma číšníkama. Opravdu nemám rád, když si někdo evidentně o mně vykládá a myslí 

si, že já to nepoznám. Tak to dávám najevo, páč buď mluvit anglicky anebo si nemyslet, že jsem stejný 

idiot jako většina dovolenkářů. Večer hledám na netu spojení směr východ a zjišťuju, že je opravdu 

vše plné. Nemilé. Zítra budu muset na místní otogar a zjistit situaci, páč nějak se odtud dostat musím. 

Útrata: 3T (ekmek a rajčata) 

  



21. 10. 2012  Marmaris 

Původní plán byl, že dneska pojedu směr východ, ale jednak se mi tu docela líbí, a za druhé Berka a 

Sinana zase dlouho neuvidím, jsou tu super kámoši, tak chci ještě chvíli pobýt. Ovšem i to má své 

meze, protože vzhledem k plánům a vzdálenostem, je nutné vyjet zavčas a moc tu nezakysnout. Jdu 

se tedy hnedka po ránu mrknout na otogar a pozjišťovat, jaké by byly možnosti dopravy na východ. Je 

mi v podstatě jedno, zda pojedu do Silopi, Mardinu, Diyarbakiru nebo někam jinam. Důležitý je směr 

a vůbec se někam pohnout. To se bohužel ukazuje jako problematické, protože všechno, co odtud 

odjíždí, je beznadějně plné. Jediná možnost je noční bus do Antalye (za 45 TL!!) a tam se uvidí, co dál.  

Mám za to, že něco prostě pojede, Turci vždycky panikaří, ale nakonec se nějaké řešení doufám 

najde. Jako odměnu za vynaloženou námahu si dávám v pekařství snídani (čaj a dva koláče za 4 TL) a 

jelikož ti dva ještě spí, tak jdu opět vyvalit své bělostné špeky na pláž. Je maličko chladněji, ale koupat 

se krásně dá a aspoň nemusím mít strach, že se spálím a zrudnu. Baví mě to asi do dvou, kdy to balím 

a jdu se mrknout na byt, co se zde děje. Překvapivě celkem nic, ale mám hlad, tak šmejdím v lednici, 

dávám si zase jogurt s medem, olivy, sýr a další lahůdky. Borci se postupně probírají, tak 

připravujeme snídani, čaj a zevlí se. Další čaje a je večer. Čas na výlet do maríny. Luxus, který zde 

panuje, ať už v podobě jachet nebo obchodů mě docela překvapuje. No radši jdeme pryč, Berk kupuje 

six-pack Efesů a jdeme se mrknout, jak naložit s těmi třemi tuňáky, kteří odpočívají v mrazáku. Naše 

práce na přípravě jídla je v tomhle ohledu docela jednoduchá, protože ryby akorát necháme 

rozmrznout a vykucháme, o zbytek se již postará restaurace. Baví mě představa, že by něco takového 

bylo možné v českých podmínkách.  Během čekání dáváme čaje, pivka a kecáme o všem možném, 

počínaje ženskýma a konče ekonomickými otázkami. Konečně se ozývá zvonek, rybky jsou zde.  Opět 

jenom slintám a valím oči. Tuňák zapečený s rajčaty, kořením, brambory, salátem a nezbytným 

chlebem je naprosto luxusní záležitost. Dáváme ještě poslední pivka, balím věci a nastává smutný čas 

loučení se. Plán byl, že pojedu servisem společnosti Pamukkale, ale Berk říká, že pohoda, že to zařídí. 

A taky, že jo. Po čtyřech pivech sedáme na jeho skútr a bočníma uličkami si to hasíme na autobusák. 

Jako vždy je třeba doufat, že to dobře dopadne. A taky, že dopadlo. Za menšího deště se loučíme a 

nasedám do busu směr Antalye. 

Docela rád bych zůstal, protože Sinan i Berk jsou bezva kamarádi a je to s nima vždy moc fajn, ale 

nejde to. Cesta volá. Tak se sem zase brzo podívám, letecky to není tak hrozné a během pár hodin je 

možné být u moře anebo se Turci konečně odhodlají a přijedou na výlet do Česka. 

Útrata: 45 TL bus, 4 TL snídaně, 3,6 TL nákup v supermarketu 

  



22.10 2012 Marmaris -> Antalye 

Pivka plní svoji funkci dobře. Z cesty si pamatuji pouze výjezd z Marmaris, pak déšť a potom 

následoval spánek až do šesté ranní, kdy jsme dojeli na otogar v Antalyi. Je ještě docela šero, ve 

většině autobusových společnosti nikdo není, tak si dávám posilňující čaj, abych byl dostatečně 

připraven na obíhání autobusových společností a shánění lístku. První společnost hlásí plno, ale hned 

vedle mi chlapík tvrdí, že „bugün“ má místo do Silopi, aby vzápětí zahlásil problém, odběhl kamsi 

dozadu a přišel s tím, že je za 110 TL jet do Mardinu. Nemá cenu spekulovat, po pár vteřinách 

souhlasím, protože je jasné, že moc možností nebude a může to být vše leda horší a dražší. Vše je 

tedy až překvapivě easy, platím hotově, dostávám lístek a můžu si dát čaj na oslavu úspěšné koupě. 

Tak a co teď? Jdu se net zjistit, co se dá v Antalyi podnikat a kam se podívat. Moc toho není, ale nějak 

zde čas strávím, to nebude problém. Balím si malý batůžek, větší dávám do úschovny (3,75 TL) a 

vyrážím na tramvaj do centra. Po pánovi v pokladně sice žádám jeden lístek, ale asi zná případy mně 

podobné, tak mi šikovně prodává ihned i zpáteční.  

Huráá, jsem ve městě. Žádné otravné čekání v kolonách a hned jsem v centru. Co teď? Mám hlad, což 

řeší buchta, simit a voda z kšeftu. Na čaj bude čas později. Zatím město působí docela příjemně, je 

zde málo lidí, moře nadohled. Začínám u clock tower, pokračuji kolem Yivli minaret mosque 

s výhledem na moře a kolem nezbytné sochy Atatürka jdu pomaličku dolů k marině. Následně bych 

rád do staré čtvrti Kaleici a parku Karaalioğlu. Když na mě začal první prodejce německy, říkal jsem si, 

že to bude náhoda, ale když stejně začali i další a podíval jsem se okolo, tak bylo hned jasno – zatímco 

Marmaris bylo britské, tak Antalye je německá. Ještě štěstí, že jsem se neocitl někde v ruském 

letovisku…Procházka starou čtvrtí Kaleici a parkem vedle je docela fajn, nemám kam spěchat, tak 

poposedávám, polehávám a vůbec si užívám příjemného letního počasí. Zajímavé, že i když je zde 

plno prodejců a nadháněčů, tak na mě všichni kašlou, asi je jim hned na první pohled jasné, že já 

nebudu ta pravá cílovka. Zpátky v centru dávám döner s papričkami za 3,5 TL (po vzoru týpka vedle si 

dávám maličké papričky do döneru, ale zvládám pouze jednu a brečím. Pán vedle je přikusuje jenom 

tak a tváří se, že pohoda) a jako zákusek baklavu s čajem. 

 Ze zajímavostí mně zbývá už jenom Hadriánova brána, a jelikož začíná zlehka pršet, všude je milion 

lidí a sedá na mě festovní únava, tak už jenom chodím a koukám do výloh. Fascinující je počet kšeftů 

s oblečením, jenom na hlavní třídě jich je několik desítek a vše jednoznačně levnější jak u nás. 

Nicméně na nákupy oblečení se nechystám, pro teď mi bude stačit zajít pro nějaké jídlo do marketu. 

Moc jsem toho nekoupil a mezitím ještě začalo pršet. Nemám se kde schovat, tak hledám hospodu, 

protože „Když prší, tak na jedno“. Bar nedaleko vypadá jako správná turecká špeluňka, tak proč to 

nezkusit. Objednávám si Efes (mají jen lahváče) a dostávám kromě piva ještě směs oříšků a 

nakrájenou okurku. Nu proč ne? Píšu deník a říkám si, jak dobře jsem to vymyslel.  Kdybych věděl, že 

to pivo bude stát 8 TL, tak bych možná zůstal na dešti. Drahý pivko mě trochu rozladilo, maličko mám 

podezření, že mě odrbali, ale co už, chybami se člověk učí. Přestalo pršet, tak můžu konečně 

nasednout na tramvaj a jet nazpět na autobusák. Času plno, ale mám docela dost, tak už jenom 

posedávám u kanceláře, kde jsem koupil lístek a čekám, co se bude dít. A zatím se nic neděje. Můj 

bus na tabuli odjezdů není, a když se ptám z jakého důvodu, tak mě „po turecku“ uklidňují, že si mám 

sednout, vše ok a o nic se nestarat. Tuším nějakou kulišárnu, ale nic s tím nenadělám. Kolem jedné 

hlavní autobusový šéfik z ničeho nic zavelí, je strašně naspěch a táhne nás kamsi dozadu, přesně na 

opačnou stranu, než odkud odjíždí autobusy. A hned je jasný, že tohle nebude klasický bus. Protože 

on je to minibus! Čeká nás pěkných 20 hodin v tomhle „pohodlí“. Protestovat nemá cenu, buď jedeš, 



nebo ne, tvůj problém a jiná možnost není. Borec nám ještě bere lístky, asi abychom si případně 

nestěžovali, a můžeme vyrazit. Nabíráme ještě několik kurdských maminek s malými dětmi, až je bus 

úplně zaplněn a kdy děcka spí na zemi a deštivou Antalyii si razíme cestu vstříc východnímu Turecku. 

Kromě plačících dětí je další vtipnou věcí, že na celou cestu máme pouze jednoho řidiče. Nezbývá než 

usnout a doufat, že to samé nebude činit po následujících 1200 km náš řidič. 

Útrata: 110 TL – Antalya x Mardin, 2x1TL – WC, 3,75 TL úschovna, 8,6 TL nákup, 8 TL – pivo, 3,75 – 

döner plus ayran, 3 TL – baklava a čaj, 1 TL – čaj, 3 TL – kafe – Tchibo, 0,5 – poznámkový blok 

  



23. 10. 2012 Mardin -> Cizre -> Duhok 

Jak cesta začala, tak i pokračuje, což je dobrá zpráva, protože tím pádem řidič neusnul a my se kolem 

sedmé ráno nacházíme nějakých 200 km od města Şanlıurfa. Krajina se během noci výrazně 

proměnila, ubylo aut a vše je tak nějak jiné, východní. Poslední jídlo jsem měl v noci v autobusové 

jídelně a teď už přecházím na sušenkovo-čajovou dietu. Ptám se našeho řidiče, kdy budeme 

v Mardinu, na co mi odpovídá, že tak v deset. Stačí prostý součet km, abych vytušil, že neví, o čem 

mluví a budeme tam nejdřív kolem poledne. A také, že ano, protože kolem desáté jsme teprve ve 

vzpomínané Urfě. Mám hlad, žízeň a tlusťoch vedle mě se pořád roztahuje – už mám cesty docela 

dost. Kolem jedné jsme v Mardinu, většina lidí už vystoupila a nyní je řadě na mě, abych vypadl. Něco 

mi říká, že v Mardinu ještě úplně nejsme, ale prý tady vedle je otogar a tam bude bus do Silopi. No 

budiž, co nadělám a ocitám se na prašné výpadovce v místech, které Mardin tak jak si jej pamatuji 

z poslední návštěvy, ale vůbec nepřipomínají. Tak batoh na záda a zjistit, kde vůbec jsem a kam mám 

vůbec jít. Líná huba holé neštěstí, takže se ptám prvního týpka na benzínce a ten mi nejenom ukáže 

vytoužené toalety, ale i nasměruje na otogarový dvorek, který je opravdu hned vedle. Líná huba 

podruhé, jsou zde nějaké busy a nějaké minibusy, mám hlad a chci jet pryč. Ptám se v první kanceláři, 

chlapík končí hovor a hned mě kamsi táhne, platím 20 TL a jedu do Silopi. Bez jídla, bez vody, ale zato 

jedu dál. Úspěch. Já si to hned myslel, že tohle nebyl Mardin! Vyklopili mě v Kiziltepe a teprve nyní 

zdoláváme strmý svah do Mardinu. Pokračujeme dále typickou placatou krajinou do Nusaybinu 

(hranice se Sýrií) a dále do Cizre. Prší a je dost šero, moc optimisticky to venku nevypadá. V busu je 

nás už pouze pár, všichni opět vystupují, takže musím taky. Bohužel nejsme v Silopi, ale v Cizre. No co 

už, nějak musím pokračovat dál. Ani si nestačím sbalit a už do busu vbíhají dva týpci a ptají se, zda 

jedu do Cizre, a že mě tam hodí. No vypadá to docela podezřele, ale souhlasím, protože leje jak 

z konve a lepší řešení nemám. Cena do Silopi začíná na 40 TL, aby se hned dostala na polovic a po 

následném telefonátu a dohadování se s anglicky mluvícím kámošem skončila na 50 TL, ale za cestu 

až do iráckého Duhoku. Ať počítám, jak počítám, vypadá to, že mě ani moc neodrbali. A vzhledem 

k tomu, jak dlouho už jsem na cestě, bolesti hlavy, nemluvě o žízni a hladu, tak jsem více než rád, že 

se vezu a mířím k cíli. Z Cizre do Silopi je to 30 km, ovšem v Silopi není rozhodně o co stát, protože je 

to klasická pohraniční díra, takže jsem moc rád, že jsem v teple a jedu dál.  

Hranice Habur nebo Ibrahim Khalil jsou příběh sám o sobě. Míjíme desítky, stoky a snad i tisíce 

kamionů. Všude je plno zplodin, bahno a smrad. Můj řidič Ahmet je naštěstí v celém hraničním 

procesu maximálně zběhlý, což v praxi znamená, že se všema přátelsky zdraví, nikde nečekáme a vše 

jde hladce. Pořád pobíhá s mým pasem tam a zpět, vždy dostane jeden papír, ten vymění za další 

s razítkem, ten odevzdá a tak to pokračuje dál a dál. Konečně dostávám turecké výstupní razítko, 

rázem se ocitáme na mostě na území nikoho a míříme do Iráku! U irácké celnice musím z auta ven do 

klimatizované prosklené haly, kde odevzdávám pas, následně po čur-pauze mi první důležitý pán 

klade pár otázek jako kam jedu, proč a jak dlouho, aby se na to samé zeptal po pár minutách i 

důležitý pán číslo a mohl mi tak odevzdat pas s vstupním razítkem do Íráckého Kurdistánu. Welcome 

to Kurdistan. První zastávka na irácké půdě je mešita, kam se jde pan řidič pomodlit. Jak ho tak 

pozoruju, tak to bude hlavně modlitba ve smyslu, aby dál kvetlo jak pašování, tak i obchody. Zatímco 

se Ahmet modlí, tak já okouním venku, když v tom koutkem oka vidím, že naše Toyota kamsi ujíždí. 

Hold, když někdo zapomene pořádně zatáhnout ruční brzdu…Pokračujeme dále do Duhoku. Silnice je 

poměrně hrbolatá a provoz docela slušný (hlavně kamiony všude), ale to nebrání jet na plný kotel a 

předjíždět, kde to jde a jak to jde. Zdá se, že dnešní cestování se blíží ke konci, když kolem sedmé 

jsme konečně v Duhoku. Chci po Ahmetovi, aby mě dovezl do hotelu, ale to se mu nechce a dělá, že 



to zde nezná, darebák jeden. Takže mě vyhazuje někde na hlavní a já vůbec nevím, kde jsem a kam 

se mám vydat. Plus nemám žádné místní peníze. První taxikář, kterého jsem zastavil, je úplně 

natvrdlý, nic neví a nerozumí. Ovšem náhoda mi opět přeje. Proti mně jde evidentně nějaký cizinec, 

tak se ho jdu zeptat a výsledkem je, že mi chytne taxíka a ještě dál 5000 dinárů na cestu. Paráda a 

poděkování k tomu. Hotel Parleman je přímo na bazaru, cena 20000 dinárů za pokoj se mi zdá docela 

dost, ale na nějaké smlouvání absolutně nemám chuť ani sílu. Souhlasím a jsem rád, že mám kde 

bydlet. Jelikož nemám irácké dináry, tak u hoteliéra měním 100 dolarů za kurz 1200 dinárů = 1 USD. 

Dle všech cestovatelských pravidel bych si měl nejdřív zjistit kurz jinde, ale něco mi říká, že to je 

v pohodě a také, že ano. Mám sice pokoj do rušné ulice, ale čert to vem. Jdu ven si koupit svůj první 

irácký kebap a zakusit lahodný ovocný džus. Jsem nadšen, stačí pár okamžiků a vím, že tohle je 

přesně to, proč člověk cestuje a proč se vyplatí přetrpět desítky hodin cestování. Tyhle okamžiky 

nabíjí a pro tyhle okamžiky objevování se to vyplatí! Ibalgin a dobrou… 

Útrata:  15 TL večeře, 1 TL WC, 20 TL Mardin x Cizre, 50 TL Cizre x Duhok, 20000 IQD – hotel 

Parleman, 2 x 1000 IQD – kebap, 1000 IQD – džus, 500 IQD – voda 

  



24. 10. 2012 Duhok 

První den v Iráku. Nádhera. A hned mi přeje štěstí, protože včera bylo docela hnusně, ale dneska to 

vypadá na pravý opak. Pokud se podívám z okna a odmyslím si špínu na skle, tak je krásně slunečno a 

modro. Na ulici, kde bylo včera maximálně lidí, je teď po ránu prakticky pusto a prázdno a stejně tak i 

na bazaru. Otevřeno je minimum obchůdků a naštěstí také pár jídelen a čajoven. Jedna je hned vedle 

vchodu do hotelu, tak honem na první iráckou snídani. Není to nic objevného, ale jíst se to dá: 

sendvič se zeleninou, lilkem a vajíčkem a k tomu miska nudlovo-hrachové polévky. Mám za to, že 

součástí dobrých iráckých mravů je dát si po jídle čaj, takže tak činím v nejbližší čajovně. Dávka mega 

přeslazeného čajíku postaví na nohy i mrtvého. Čajovny jsou vůbec jedny z mých nejoblíbenějších 

míst, dá se lze jenom tak sedět, pozorovat cvrkot ulice nebo lidi okolo a být tak aspoň na chvíli 

přirozenou součásti běžného života. Dumám kam zamířit, když je všude zatím zavřeno a vyhrává 

jednoznačně přehrada Duhok dam, která by měla být poměrně kousek (1,5 km) a mělo by se tam dát 

dojít v klidu pěšky.  Už z dálky je vidět zábavní park s kolotoči, po chvíli se vynořila samotná hráz 

s kurdskou vlajkou uprostřed a po pravé straně pro změnu vyhlídka. Dá se vylézt na hráz, udělat zde 

fotku, případně sejít skrz děravý plot k vodě a to je tak všechno, co se zde dá dělat. Pardon, zapomněl 

jsem, že lze vyjít mezi odpadky na vyhlídku, případně se nechat romanticky zvěčnit na chodníku u 

vodopádu. Akorát sem přijíždí jedna irácká rodinka na výlet, respektive pán domu vyvezl své ženy na 

výlet. Scénář výletního zastavení je zřejmý. Rychle vystoupit z auta (klasická místní velkoobjemová 

kára), honem k vodopádu, následuje fotka a honem do auta a jedeme dál na přehradu, kde bude 

následovat to samé ve stejném pořadí a zase o atrakci dál…Já bohužel nebo spíše bohudík auto 

nemám, tak jdu po svých zpět do města, kde se napojuji na tzv. Corniche road, což měla být asi 

promenáda u potůčku ve středu města, nicméně v současnosti to spíše připomíná vybetonovaný 

chodník vedle potoku plného žabinců. Večer to zde možná žije, ale teď je to betonová velkoměstská 

nuda. Stezka končí u mostu nedaleko mého hotelu, kde má být mimo jiné i Duhok art galerie. 

Zvědavost mi nedá a jdu se podívat, v jakém stavu a kvalitě je irácké výtvarné umění. Převažují 

válečná témata a traumata, jako všude něco je zajímavější více a něco méně, ale celkově rozhodně 

pěkné a za tu chvilku to rozhodně stálo.  Zbytek dopoledne trávím couráním po okolí, okukováním 

krámků na bazaru a vůbec nasáváním pravé orientální atmosféry. To mě vydrží do doby, než dostanu 

hlad a začínám hledat něco k snědku. Rád bych něco jiného než klasický kebab, ale není to úplně 

lehké. Možné je ještě kuře, na což nemám moc chuť nebo jsem někde zahlédl lahmacun, ale zde je 

zase hrozně narváno. Nakonec si dávám v jedné z mnoha jídelen kebap se salátem a polívkou. Docela 

ucházející. Po obědě následuje přirozeně čaj. A po čaji následuje přirozeně hotel a odpočinek. Dvě 

hodinky klidu mi prospěly a zase vyrážím do víru bazaru. Oproti dopolední je už hodně narváno, ale o 

to je lepší atmosféra. Snažím se procpat, zůstat nenápadný a přitom něco vyfotit. Nenápadnost 

stejně jako focení se mi moc nedaří. Nakonec se tedy jenom tak náhodně toulám a sem tam něco 

malinko vyfotím. Počasí se začíná kazit, dokonce trošku poprchává a už mám taky bazaru dost, tak se 

jdu podívat někam jinam. Třeba odkud jezdí sdílené taxíky do Erbílu, nebo kde tu mají internetovou 

kavárnu. Taxíky nacházím lehce, i když jak se ukáže druhý den, ne úplně dobře (místní hold často 

odkývají cokoliv, aniž by rozuměli). Internet za docela za levný peníz je taky docela rychle k nalezení. 

Na závěr duhockého dne jdu na lahmacun s tím, že tentokrát frontu vyčekám a lahmacun bude. Opět 

je narváno, tak si beru lahmacun s sebou na hotel. Jídlo krásně voní a ještě líp chutná. A na úplný 

konec dne si dopřávám čerstvý ovocný džus a spokojen usínám… 

Útrata: 20 000 IQD ubytko, 2500 lahmacun s oblohou, 1000 džus, 250 čaj, 1500 cukrárna, 1000 

snídaně, 250 zmrzlina, 500 internet, 1250 kebab uvnitř 



25.10 2012 Duhok -> Amediya -> Erbil 

Druhý den mého irácko-kurdského pobytu začíná přesně opačně jak ten první.  Venku je zataženo, 

šedo a vypadá to, že každou chvíli začne pršet. Nejvyšší čas hned ráno se sbalit a vypadnout směr 

Erbíl. Snídaňárnu vedle hotelu dneska vynechávám, beztak bude dost času na stanovišti taxíků „Erbil 

garaj“. Stanoviště sdílených taxíků, jediných dopravních prostředků, které jsou pro cizince použitelné, 

se mělo dle LP nacházet pod mostem, ale jak to tak bývá, tak je to jinak. Pod mostem jsou taxíky do 

Zakha nebo do Mosulu, přičemž taxíky do Erbílu jsou na příčné ulici hned vedle. Místo taxíků do 

Erbílu potkávám pod mostem konečně taky nějaké cizince, čeká tu Švýcar Roger a Shane z Austrálie. 

Roger je světák, mluvka a hned se chlubí, kde všude byl a jak dlouho cestuje. Shane vypadá jak lovec 

Pampaliny a jinak se chová až neustralsky normálně. Borci jedou do Amediya, což je městečko 

v horách a čekají na dalšího pasažéra, aby mohli vyjet. Váhám jenom chvilku a už sedím v taxíku směr 

horská vesnice. Jenom co vyjedeme z Duhoku, tak začíná pršet a čím jedeme výš, tím víc prší. Do již 

tak skvělého počasí se přidává ještě mlha a dotváří tak obrázek dnešního pošmourného iráckého dne. 

Vyjeli jsme do nadmořské výšky 1400 m.n.m., ovšem na nějaké výhledy nebo procházku po okolí 

můžeme hnedka zapomenout. Jsme v Amedi a pořád leje a leje. Nejdřív jdeme na snídani do první 

jídelny a dáváme si, světe div se, opět kebab s nudlovou polívkou. Nikdo tu neumí anglicky, naštěstí 

naproti v nemocnici pracuje Syřan, který umí anglicky, takže se s ním můžu domluvit na uložení báglu 

v nemocnici a můžeme do deště vyrazit na obhlídku. Moje výbava na tenhle výlet je vskutku 

jedinečná: děravé boty, okamžitě promokavé kalhoty a lehká mikina. Nejdříve se jdeme podívat 

k Banidan gate, bohužel výhled odpovídá okolní mlze. Městečko nebo spíše vesnice je vskutku malé, 

takže zabloudit nejde. A když náhodou nemůžeme něco najít, tak zastavíme auto a hodní lidé nás na 

místo dovezou. Tímto stylem navštěvujeme mešitu, trh, hřbitov a můžeme jet pryč. Jsem rozhodně 

pro, protože jsem úplně durch a v botách mi podezřele čvachtá. Kolem jedné odpoledne a po další 

sérii Rogerových super historek, jsme konečně zpět v Duhoku. Zde už jde všechno ráz na ráz. Loučíme 

se, sotva mám čas do sebe hodit jeden falafel a už se Shanem sedíme v taxíku do Erbílu. Je možné jet 

dvěma trasami, vrchem bezpečněji přes Bardabash a nebo spodem, kdy se jede přes předměstí 

neklidného Mosulu, a to je evidentně ta druhá, více riskantnější varianta. Myslím, že bych klidně jel i 

přes Mosul, ale Shane o tom nechce ani slyšet, takže jedeme horem. Po cestě je několik check-inů, 

kde musím oba ukazovat pas, ale jinak se o nás nikdo moc nezajímá. Kupodivu mnohem větší zájem 

budí dvojice válečných uprchlíků ze Sýrie, která jede s námi. V Erbílu stavíme u garáží, což by nemělo 

být do centra zase tak daleko a můžeme tím pádem pěšky. Po pár stech metrech zjišťujeme, že zase 

tak blízko to není a bereme na další pár set metrů k bazaru taxi. Všichni nás varovali, že hledání 

ubytka v Erbílu bude extrémně složité, ale není to ani zdaleka tak hrozný. Pravda pár hotelů je plných 

a jiné jsou docela drahé, ale jinak se dá něco najít. Shaneovi se ovšem do úplné blešárny nechce, 

takže to chvíli trvá, až bereme hotel hned na začátku bazaru za 40 000 IQD za pokoj. Za ty peníze je to 

docela komfortní a i koupelna je slušná. Jeden falafel za na oběd není moc výživa, takže jdeme na 

jídlo a pokud možno někam, kde je i něco vegetariánskýho a kde bude něco jiného, než obligátní 

kebap. U jedné prádelny chvíli kecáme s dalšíma cestovatelama (klasický Australan, který i v Iráku má 

flip-flopy a bermudy…wtf!?), já dávám nějaké maso s rýží, Shane salát a jdeme se mrknout dál do 

nočního Erbílu. Co s načatým večerem v severním Iráku? Jdeme se podívat do Minaret parku, kde by 

měly být…ano, je to překvápko…minarety. A kromě minaretů je zde i lanovka a plno dalších věcí.  

Park je veliký, nikde ani noha a vchod daleko, takže lezeme akčně přes plot. Kupodivu na nás nikdo 

nepustil psy, takže máme klid na obhlídku. Prostě další park oddechu, zde netradičně s lanovkou. 

Přes ulici je další park, kde kromě prodejce granátových jablek s cukrem opět není ani noha (patrně je 



místním zima nebo dneska není ten správný zevlovací den). Za dolar dostanu misku s granátovými 

zrníčky a cukřenku na posypání. Jako dobrota to je. Uvnitř parku mají něco jako návštěvnické 

centrum, kde mají asi jediné „pohledy“ v celém Iráku. Když používám uvozovky u pohledů, tak je to 

opravdu na místě, protože kdybych ty pohledy tiskl doma na tiskárně, tak patrně vypadají líp. Ptáme 

se na známky, ale bez šance. No co se dá dělat, tak aspoň kupujeme pár pohledů a jdeme dál. Je tu 

dokonce i poštovní schránka, což nám bystřejším napovídá, že by přece jenom mělo nějak jít poslat 

pohled. Otázka je, zda schránka není jenom nějaká historická relikvie nyní sloužící na odpadky a za 

druhé, kde seženeme nějaké pohledy? Trochu mě bolí nohy a už bych to nasměroval k hotelu, když 

v tom začalo pršet. Zvažujeme, zda si nevzít taxi, ale stejně jak rychle déšť přišel, tak i odešel a my 

klopítáme směrem citadela. Jdeme kolem pekárny, tak se jdeme mrknout dovnitř a kromě zajímavých 

fotek jsme odměněni kupou čerstvých chlebíků. A to je tak všechno pro dnešek v Erbílu… 

Útrata: 2 x 8000 IQD taxi do Amediya, 15 000 IQD taxi do Erbil, 1000 falafel, 2000 snídaně, 1000 džus, 

4000 večeře, 20 000 ubytko, 1500 taxi, 750 čaj plus voda, 1000 granátové jablko s cukrem 

  



26. 10. 2012 – Erbíl 

Dneska je pátek a v pátek se v muslimském světě nepracuje a slaví, modlí a vůbec nic se nedělá. To 

pro výletníky neplatí, páč dneska máme na plánu se podívat po Erbílu a pozjišťovat, co dál, kam zítra 

a vůbec, jak dál v Iráku. Situace po ránu v momentě, kdy jsme vyšli před hotel, by se dala 

charakterizovat jako naprosté mrtvo. Všude zavřeno, nikde nic a nikdo nikde. To sice přináší ticho a 

klid, ovšem také nutnost se pořádně rozhlédnout a snažit se najít vůbec nějaký stánek se snídaní. 

Instinktivně jdeme na hlavní náměstí před citadelu, kde se naštěstí jeden stánek s falafelem a 

zachraňuje nás tak před dlouhým hladověním. Zajímavé, že falafel pořád stojí stejně, i když dneska 

má v podstatě exkluzivitu a mohl by určitě zdražit a stejně by měl plno kšeftů. Je to pořád dokola, 

prostě pojetí konkurence je na východě trochu jiné. Na rozdíl od včerejška je dneska krásně modro a 

slunečno, což dělá v ranním světle citadelu naprosto ideálním fotografickým objektem. A když se 

k tomu přidají ještě místní Kurdové v tradičních hábitech, tak je to skoro dokonalé.  Erbílské citadele 

vévodí mohutná a fotogenická socha Saladina (http://en.wikipedia.org/wiki/Saladin) a je odtud i 

docela pěkný výhled na bazar a přilehlé náměstí. Samotná citadela je v současnosti v rekonstrukci a 

jak to tak vypadá, tak z poměrně živé a zajímavé citadely, což byl stav v minulosti, se stane sice 

rekonstruovaná, nicméně o to více sterilní muzeum pod širým nebem bez jakéhokoliv života. Budou 

tu turistické obchody se suvenýry a o vše se bude svým bedlivým okem starat UNESCO. Přístupná je 

v současnosti pouze hlavní ulice, všude jinde je vstup zakázán. Ale není zákaz jako zákaz, zvlášť když 

ho nikdo nekontroluje, takže se jdeme prostě podívat dál. Aktivní místňáci na nás sice něco pokřikují, 

ale není lepší reakce než ignorace. I nyní během rekonstrukce, kdy většina polozbořených chatrčí je 

buď zbořena, nebo provizorně podepřena a opravena, je vidět, že místo kde donedávna žila místní 

chudina, nebylo v dobrém stavu a něco se s tím udělat muselo. Zda se museli všichni nutně 

vystěhovat, to si netroufám tvrdit. Mají tu velkou kurdskou vlajku, malou a zavřenou mešitu a potom 

plánek, jak to zde bude za pár let vypadat. Procházíme skrz a máme hnedle výhled na druhou stranu 

milionového Erbílu. I zde je pusto a ticho, které občas přehluší motor taxíku nebo skupinky školáků. 

Musíme si to přiznat na rovinu, nemáme zde v Erbílu zrovna, moc co dělat. Jdeme se mrknout na 

jednu novější mešitu íránského střihu, která je samozřejmě zavřená, tak jdeme zase nazpět. Na 

garážích se zkouším doptat, kde asi tak jsou autobusové společnosti, které vypravují busy do Turecka. 

Já anglicky a oni na oplátku kurdsky. Nerozumíme si. Nějaké busy tu jsou, ale komunikace nám prostě 

vázne.  Cestou zpátky se jdeme ještě podívat k budově kurdského parlamentu, kam nás táhne 

zvědavost vidět oficiální budovu parlamentu národa, jehož nárok na jakoukoliv vlastní autonomii je 

v Turecku, tak tvrdě potlačován. Dle očekávání to není nic honosného a zcela dle očekávání je to 

mohutně střeženo. Shane se jde optat, zda si to může vyfotit, já na to kašlu, páč to zase tak zajímavé 

není. Jdeme nazpět k bazaru, kde je situace dost podobná té z rána, akorát s tím rozdílem, že se už 

konečně otevřelo pár dalších stánků a můžeme tak něco sníst. Dávám připálený špíz s chlebem a 

ayranem a mám se dobře. Shane jako vegetarián si může tak maximálně koupit buď samotnou rýži, 

nebo rýži a k tomu jablko. A máme tu polední klid a s ním i přeměnu doposud sympatického pana 

hoteliéra na značně nesympatického vydřiducha. Důvodem je samozřejmě svátek Eid, který dneska 

začal. A když svátek, tak o sto procent zdražit. Místo 40 000 dinárů po nás chce dvojnásobek a tváří 

se, že smlouvat se nebude, ať už chceme, nebo ne. Rozčilujeme se, nadáváme, přesvědčujeme ovšem 

bez úspěchu. Volíme trucovací a zdržovací taktiku s tím, že víc jak 60 000 nedáme. To má nakonec 

docela úspěch, protože i místňáci, kteří též velice nelibě reagují na zdražení a platí 60 000. Nás chtěl 

dareba natáhnout na 80 tisíc, ale nedali jsme se. Odpoledne mám na výběr dvě možnosti, buď půjdu 

se Shanem kamsi do daleka do místního naftařského hotelu Rotana a nebo se budu válet na pokoji a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saladin


číst si. Jdeme tedy na výpravu do hotelu, na mapce to vypadá docela schůdně, realita je ovšem horší. 

I ten menší park má totiž asi dva krát dva kilometry, které když konečně překonáme, tak se ocitáme 

na okrajové městské výpadovce, kde už je to vážně nuda. Rotana je vážně luxus, až se mi tam moc 

nechce, ale byť jsme jak drbani oproti místním byznysmenům, tak jako bílé tváře nás tam pouští. Mají 

zde bankomat (jedem z mála funkčních v Kurdistánu) a recepční mluví skvěle anglicky. Shane se ptá 

na poštovní známky, které prý skutečně existují a prodávají se někde na bazaru, ale nikdo neví kde. 

Dostáváme tedy aspoň na papírek napsaný text, že chceme známky. Uff, zpátky jedeme taxíkem, těch 

pár dolarů za dalších několik km pěšky rozhodně stálo.  Náměstí u bazaru je plné místních, kteří to 

dneska pojímají vyloženě svátečně, někdo jde na čaj, někdo na šíšu, jinde se rodinky fotí před 

fontánkou nebo se jenom tak korzuje. Další fotky z citadely při západu slunce, hledání něčeho 

k snědku a vzhledem k absenci jakéhokoliv nočního života následuje už jenom a pouze BBC na hotelu. 

Útrata: 1000 falafel, 3000 oběd, 2500 taxi od hotelu Rotana (napůl), 1500 kousky kuřecího v chlebu, 

500 zmrzlina, 30 000 ubytování 

  



27. 10. 2012 Erbil -> Akre -> Dohuk -> Cizre 

Dneska ráno musím rozseknout jedno velmi zásadní dilema, a to zda jet dál do Sulaymaniya a potom 

do Halabji, což byl dle plánu můj původní cíl nebo tuhle variantu hlavně vzhledem k času a 

svátečnímu času zrušit a vydat se nazpět do Turecka a být tak o něco dýl ve východním Turecku. 

Rozhodování je to docela těžké, protože času je málo a každá varianta má své pro a proti. Když vidím 

jaká je situace s ubytováním a jak je vše zavřené (včetně věznice Amna Suraka, kam jsem hodně 

chtěl), tak se rozhoduji, že pojedu zpět. Jet dál do vnitrozemí Iráku je sice nesmírně lákavé, ale patrně 

by to stálo hodně peněz, sil a efekt by nebyl takový, jaký bych si představoval. Snad se ještě někdy do 

Iráku podívám a třeba zde bude bezpečnostní situace lepší a bude možné navštívit celý Irák. 

Shane zůstává, páč mu zítra ráno letí letadlo do Jordánska, já balím věci a vyrážíme do jedné 

z bočních uliček do snídaňového stánku. Podávají se míchaná vajíčka, salát a čaj. Výborná snídaně za 

1250 dinárů. Poté už kvapím pěšky ke garážím, kde bych rád našel auto do Akre, páč se mi přece 

jenom nechce jet přímou a tím pádem nudnou cestou nazpět do Turecka. Mám pocit, že si nijak moc 

nezajedu a hlavně doufám, že to všechno stihnu během jednoho dne a večer už budu někde na 

hranicích. Na garážích auto do Akre je, ale zatím pouze s jedním pasažérem, což mi ale vůbec nevadí 

a můžu aspoň v klidu na čaj. Je to paráda takhle sedět s místníma pít silně přeslazený čaj a užívat si 

nezapomenutelných okamžiků a příjemné atmosféry. Chlapící jsou fajn, takže jim ani nevadí focení a 

naopak mě vybízejí, abych fotil co nejvíc. Po čaji se přesunuji o stánek vedle, kde se podává místní 

snídaňová specialita zvaná „gama“, což není nic jiného než směs typu jogurt-smetana-šlehačka (s 

největší pravděpodobností je to: http://en.wikipedia.org/wiki/Clotted_cream)  s medem. Naprostá 

bomba! Málem mě to odpálilo ke kurdským nebesům jak je to kaloricky vydatné.  Uff, srdce mi bije 

jako splašené a není to tím, že to stojí 4 dolary. Prostě kulinářský masakr. Aby toho nebylo málo, tak 

k jídlu je samozřejmě další přeslazený čaj. Asi vidí, že už se z toho cukru osypávám, tak na stole 

přistává ještě láhev vody gratis. Nyní už mám opravdu síly pouze na to se přesunout vedle, nastoupit 

do auta a nechat se odvézt do Akre. Řidič má slavnostní modrý kurdský oděv, vedle sedí blázen, co 

celou cestu jenom mele:“Alláh, Alláh“. Klasicky musíme absolvovat několik více či méně formálních 

check-pointů, abych na posledním dokonce musel z auta ven se ukázat veliteli, ten pokýval a byl jsem 

tak vpuštěn do Akre. Kam mám jet nevím, co zde chci vlastně vidět a dělat také ne, ale o to bude 

doufám větší legrace. Jako obvykle je vtipný už příjezd, kdy jsem dotázán, kde chci vysadit, což 

přirozeně vůbec netuším, ale to nevadí, takže furt melu něco o bazaru, až stavíme u garáží a já si 

chytám druhé taxi, které mě veze do strmého kopce až ke starému bazaru. Už když přijíždíme na 

úpatí, tak při pohledu na malé baráčky přilepené na kopci, tuším, že to zde bude super. Zde to žije! 

Plno dětí, aut a všeobecného jásotu. První starost je batoh, kam s ním? S tím mi pomáhá první 

obchod, kde bágl s díky házím do kouta a vyrážím vyřešit druhou otázku, a to kam jít a co vidět? 

Odpověď je koneckonců velmi rychlá, protože zde je kupa dětí, které se kolem mě okamžitě 

shromáždily a evidentně se těšily z mé přítomnosti a hodlaly mě doprovázet, kam jen to šlo. Vypadá 

to zde jako takový velký dětský den, část dětí si užívá na jednoduchých kolotočích, jinde hrají kluci 

hazard a všichni mají jedno společné: jsou hodně vyparádění. Bohužel s angličtinou je to horší, tou 

kromě jednoho klučiny nikdo nevládne, což asi nakonec bylo dobře, aspoň jsem za sebou neměl 

hrozen průvodců, ale pouze Madžiho, který uměl trochu anglicky a mohl mi tak zde vše ukázat. 

Prolézáme tak postupně celé staré město včetně mešity a různých zákoutí, až je ze mě myslím 

chvílemi chudák Madži nešťastný, protože já bych se nejraději podíval úplně všude. Dobře dvě 

hodinky poletuji a fotím po Akre a klidně bych tu zůstal i dýl, ale přece jenom pokud se dneska chci 

ještě někam pohnout, tak bych měl pomalu jet dál. Čajíky, kebab, loučení a vyrážím. U garáží panuje 
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pohodový klid, který zrovna moc nenasvědčuje tomu, že by měl jet za chvíli taxík do Dohuku, ale 

třeba (doufám) se mýlím. Tak mě koneckonců ubezpečuje i chlapík od taxíků, že za pár minut něco 

pojedu a kupodivu měl pravdu. Ani ne po půlhodince najednou sedáme do auta, jedeme po okolí 

nabrat další lidi a vyrážíme na Duhok. Jedeme jenom čtyři, což je divné, protože zde se zásadně jezdí 

v plném počtu. Tento nesoulad řešíme někde v půlce cesty, když najednou stavíme u krajnice a 

nabíráme někoho dalšího. V Duhoku se nechávám vysadit u Zakho garáží a jelikož zde je stejně 

mrtvo, jak kdekoliv jinde, tak moc neváhám a ihned sháním další taxi na cestu do Zakho nebo přímo 

na hranice. To není překvapivě vůbec problém, když mi to taxikář ihned za příslušný obnos (12000 

IQD) nabízí. Neusmlouvám nic, taková je zde hold situace. Vedle parkují omlácené taxíky do Mosulu, 

sice vím, že tam není vlastně co vidět a je tam maximálně nebezpečno, ale přesto si nemůžu pomoct, 

zní to prostě lákavě. Nechci to zakřiknout, ale timing mám zatím dobrý a vypadá to, že večer už bych 

mohl být v Cizre nebo Silopi. Taxikář mě dovezl na hranice, kde mě hnedka předal dalším taxi 

šejdířům, kteří mě budou mít za úkol převézt rychle a bezpečně přes hranice až do Cizre. Za tuhle 

službu chtějí 25000 dinárů, uff, není jiné volby. Zbylé dináry měním u veksláka v jakémsi stánku na 

hranicích. Následují hrozné prostoje, popojíždění pro různé papíry sem a tam, čekání a zase čekání, až 

se po několika hodinách (skoro 4 hodiny) konečně dostáváme za posledního tureckého úředníka a 

můžeme jet dál. Jako je to v těchto končinách obvyklé, tak taxikaření je pouze velmi výnosný 

pašerácký byznys, kdy si řidič na můj pas kupuje chlast a cigára, které pak veze do Turecka. Pak už jde 

vše ráz na ráz a kolem deváté večer jsme konečně v Cizre u hotelu Basak, který by měl být levný. 

Pokoj stojí pravda jenom 20 TL, ovšem jinak je to nijak neopravovaná a vybydlená pastouška, jakou 

jsem už dlouho nezažil. Ale na druhou stranu jsem dostal po příchodu čaj, což nikdy neurazí. Všude 

mrtvo, jenom v internetových kavárnách to žije, ale to je mně nyní houby platný, když mám příšerný 

hlad a nemám žádné turecké liry. Takže v prvé řadě je nutné najít bankomat a potom nějakou jídelnu. 

Ani jeden z úkolů nebyl úplně jednoduchý, bankomat je sice v Turecku na každém rohu, ale zde jak na 

potvoru ani jeden a stejně tak byla podobná situace s jídelnou.  Peníze a hned za nimi doner a po 

chvíli další doner s ayranem. Město je pusté, všude mrtvo, sem tam někdo projde, ale jinak je 

atmosféra poněkud stísněnější. Jdu ještě na internet a spát do kobky usnout. V noci slyším střelbu. 

  



28. 10. 2012 Cizre -> Savur -> Hasankeyf 

Kobka za 20 TL – k nezaplacení. Ráno vypadá místnůstka ještě více neutěšeně jak večer, takže se zde 

nemá cenu zdržovat víc, než je nezbytně nutné a naopak má cenu ihned si sbalit věci, vyrazit ven na 

snídani a pokračovat dál do Turecka. Na ulici je opět naprosto mrtvo, ale svítí sluníčko, je modro a to 

věští úspěšný a slunný den. Hotel Basak je hne vedle kanceláře společnosti Cizre Nuh a dokonce zde 

stojí i autobus, ale než mi sepne, že jedna plus jedna jsou dvě, tak bus odjíždí a já jdu pěšky na 

autobusák. Směr snad mám správný, natolik jsem se snad domluvil turecky, ovšem dolmuše po ránu 

nějak nejezdí, tak se aspoň projdu. Nakonec mi přece jenom přeje štěstí a na posledních pár set 

metrů mě bere dolmuš až na otogar. Na první otázku na autobusáku odpovídám „Mardin“ a už jsem 

v kanceláři Mardin Seyahat, platím 20 TL a na oplátku dostávám lístek na autobus v osm ráno. Něco 

mi říká, že se změnil čas, ale jistý si nejsem. Bágl nechávám svému osudu a jdu vedle posnídat koláče 

a čajík. Klid, pohoda a všeobjímající atmosféra východního Turecka. Cítím se příjemně a je mi tak 

nějak fajn na duši při uvědomění si, že cestování je prostě úžasná věc. Vyrážíme skoro přesně, ze 

začátku kecám s jedním Iráčanem a potom už jenom fascinovaně obdivuji krajinu kolem – výhled do 

okolí je naprosto nepopsatelný. Ty hory a ty výhledy, achh. Sem tam se kolem silnice objevují políčka, 

ale jinak vlevo i vpravo jsou pouze „kamenná pole“. Větší či menší kameny jsou okolo tak 

systematicky rozvrstvené, že dost dobře nechápu, jak zde může někdo cokoliv pěstovat. Jedem 

necelé dvě hodiny, když se konečně v dáli vynoří typická homole, na které se rozkládá Mardin. Zde 

bych rád přesedl na minibus do městečka Savur, o kterém jsem četl, že je velmi pěkný a LP ho nazývá 

„malým Mardinem“. To bude asi tradičně značně zavádějící, ale za výlet to doufám stát bude. Štěstí 

mi docela přeje, protože minibus je už skoro plný a asi během půl hodiny vyjíždíme. Sice se ještě 

motáme chvíli po Mardinu, tu něco vyložíme, jinde něco naložíme nebo si jde řidič něco vyřídit, ale to 

patří k místnímu folklóru a je třeba s tím počítat. Tak dlouho na mě ten Turek upřeně zíral, až se 

osmělil a potom už celou cestu nepřestal vykládat. Dozvěděl jsem se leccos o Savuru, ale také i to, 

kde pracuje, kde byl apod. Škoda jenom, že musel do práce, jinak mi mohl dělat průvodce. Savur 

předchází skvělá pověst, tak o to větší jsem měl očekávání, i když už jsem zažil, co všechno jsou v LP 

schopni napsat i o tom nejnudnějším místě, takže vlastně nicmoc nečekám. Stejně jako Mardin, tak i 

Savur se nachází na úpatí kopce a stejně jako v Mardinu je i zde centrum naštěstí až na kopci, kde je i 

konečná minibusu. Takže tak najednou stojím s báglem na minináměsíčku, místní na mě čumí a já 

dumám kam dál. Batoh končí tentokráte v obchodě s oblečením a vyrážím na obhlídku. Šplhám 

úzkými uličkami, ztrácím se v labyrintu a užívám si nerušeného klidu této vesnice. V podstatě zde žije 

pouze jedna ulice, kde je několik čajoven, kde celé dny vysedávají místní, popíjejí čaj a semtam, 

stejně jako se mnou, pokecají s bláznivými turisty, kteří sem váží cestu. Pozvání k čaji se nikdy 

neodmítá a ani zde není důvod dělat výjimku. Setkání jsou tu vždy velmi milá, protože zde je pořád 

ještě na prvním místě zájem o turistu jako takového, nikoliv o jeho peníze, jak se čím dál tím víc 

stává. Kolem poledne dávám doner s papričkami a citronem a pokračuji dál v objevování. Je zde sice 

moc krásně, ale klasicky nemám moc času, když se chci ještě dneska dostat do Hasankeyfu a je brzo 

tma a tím pádem rychle upadá i veřejná doprava. Zajímalo by mě, na co se používají opálené/spálené 

beraní nohy, které místní žena zpracovávala v jedné zahrádce? Asi nějaká místní delikatesa. Kolem 

jedné si beru bágl a jdu se podívat na stanoviště minibusů, kde ovšem panuje poněkud zlověstný klid 

značící nad vší pochybnost, že dlouho nic nepojede. No uvidíme, v nejhorším zajdu na stopa a někdo 

mě snad vezme. Nakonec tahle varianta není vůbec nutná, po půlhodině se totiž objevuje minibus a 

vyrážíme. Ovšem tak zhurta jak je zvykem v našich krajích, to nepůjde, kromě obligátního průjezdu 

městem se totiž po pár km cesty vracíme ještě pro jednoho zapomenutého pasažéra nazpět do 



Savuru. Opravdu se zde nevyplatí jakkoliv spěchat, i když já tedy zrovna docela spěchám, protože 

Hasankeyf není za rohem a tvrdnout někde na půl cesty se mi moc nechce. Zajímavá je zastávka u 

ilegální pumpy. Zastavili jsme u servisu, kde se objevil „pumpař“ a ze sudu nám pomocí trychtýře odlil 

požadované množství, řidič zaplatil a mohli jsme pokračovat. Nazpět v Mardinu nemarním čas a 

ihned skáču do busu směr Midyat. Původním plánem bylo stihnout západ slunce nad Hasankeyfem a 

připomenout si jeden ze zásadních okamžiků mé první návštěvy před šesti lety, ale to se s největší 

pravděpodobností nepovede, protože se už stmívá a my jsme teprve v Midyatu. Už za tmy přijíždí 

další minibus, platím 8 lir a noční, lidu i aut prázdnou, krajinou uháníme k řece Tigris, do jednoho 

z mých vůbec nejoblíbenějších míst – Hasankeyfu. Ubytovávám se motelu Hasankeyf za 20 TL 

(původně po mě chtěli třicet), chvíli kecám s Číňankou, která se diví, že umím anglicky a vyrážím na 

obhlídku. Nestačím se divit (pro změnu já), turismus v plné síle dorazil už i sem. Cesta k pevnosti je 

lemována stánky se suvenýry a zakončena restaurací a hlavně plotem, který jasně říká, že dál k vodě 

se prostě nedostanu. WTF?! Chci nazpět starý dobrý Hasankeyf. Evidentně i negativní zprávy o konci 

vesnice a připravované přehradě jsou publicita svého druhu a ta láká další turisty a turismus. Jinak se 

toho naštěstí tak moc nezměnilo, teda kromě cen a množství kaváren, ale jinak je tu pořád tak nějak 

mrtvo a ani banka nebo autobusová kancelář zde není. Už pozdě večer sedím v čajárně, kde dopisuju 

deník, piju čaj a pozoruju okolí. Vedle hraje parta chlapíků karty, pijí čaj a v zápalu boje se hádají…o 

stůl dál dědové hrají okey…pikolík mi přináší další čaj…na stěně nás pozoruje Ataturk…tohle je 

Turecko. 

Útrata: 750 kurus - dolmuš Cizre, 20 TL – bus Mardin, 2 x 6 TL bus Savur, 3,5 TL doner + ayran, 8 TL – 

bus Hasankeyf, 20 TL – hotel Hasankeyf, 8 TL – večeře, 1,5 TL – internet. 

  



29. 10. 2012 Hasankeyf -> Tatvan -> Van 

Tak dnešní noc se mi rozhodně spacák hodil, protože permanentně otevřené okno na konci října 

přináší už přece jenom trochu zimu i zde u řeky Tigris. A kdyby mě nevzbudila zima, tak mě vzbudí 

projíždějící náklaďáky. Na druhou stranu je to dobře, tak aspoň dlouho nevyspávám a hned kolem 

sedmé můžu vyrazit na obhlídku. Radost z rozmachu turismu nemám, ale i přesto musím říct, že tohle 

místo má (a vždy mít bude) naprosto neopakovatelné kouzlo. Dravá řeka (vody je zde hodně míň než 

před lety), minaret mešity, za ní skála, na které ční zbytky mohutné pevnosti a k tomu kolem dokola 

fantastická krajina – popsat nejde, vyfotit také ne, nutno vidět. Jestli bude jednou tohle místo kvůli 

přehradě zatopeno, tak to bude velikánská škoda. Prozatím je sice přehrada odložena, ovšem vzadu 

na kopci jsou již vidět nové domy, které mají patrně tvořit základ nového Hasankeyfu. Negativní 

publicita má na druhou stranu i pozitiva, když začal někdo konečně opravovat chátrající památky a 

také pevnost na skále. A to zase přináší oplocení, zákazy, turnikety, vstupné apod. Začarovaný kruh. 

Jedny takové turnikety jsou i u vstupu do pevnosti, a jelikož je teprve osm ráno a je zavřeno, tak je 

přeskakuji a jdu bezstarostně dál, když na mě kdosi začne zeshora hulákat. Známe turecké plašany a 

otravy, takže postupuju nejlíp, jak to jde, a to tak, že je prostě ignoruji. Bohužel po chvíli odkudsi 

vybíhá i strážný, a toho už tak úplně ignorovat nejde. Jak mi chlapík posléze sděluje, tak areál je 

zavřený, protože stav jeskyní je údajně špatný a prý se tu nedávno stalo nějaké neštěstí. Zda 

nešťastník skončil „in bed“ nebo „dead“ jsem pánovi úplně nerozuměl. Je mi aspoň dovoleno udělat 

pár fotek, což za doprovodu neskutečně otravných děcek činím a jinak mám smůlu a můžu leda do 

volně přístupného okolí. Je to škoda, ale i údolí se všemi těmi starými příbytky je úplně super. Muselo 

to být kdysi naprosto fantastické, když zde nebyla žádná vesnice a všichni bydleli jenom takhle 

primitivně ve skalách. V současnosti je většina jeskynních příbytků prázdná anebo slouží jako 

skladiště případně chlívky. Pobíhám sem a tam, fotím a prozkoumávám okolí, prostě si to užívám. 

Zrovna když fotím mešitu, tak se zpoza plotu vynoří vyšňořený a řádně pestrobarevný průvod školáků 

mávající vlajkami, kterému vévodí velká turecká vlajka a nezbytný portrét tatíčka Atatürka. Rychle 

fotím a přesunuji se spolu s průvodem na prostranství k poště, kde je již vše připraveno na ceremonii. 

Vše připraveno znamená, že je tu Jandarma (armáda) v podobě obrněného transportéru a 

napulírovaných oficírů, všude plno vlajek a na vše opět dohlíží velký Ataturk. Koukám okolo, zkouším 

něco nenápadně fotit, což se mi evidentně moc nedaří, protože neuplyne ani 5 minut, když se ke mně 

přimotá chlapík v civilu s jasnými gesty, že focení zakázáno, a že mám vypadnout. Na diskutování to 

moc nebude, škoda. Na naši republiku si sahat nenecháme, aneb takhle vypadá první máj na turecký 

způsob. Pochybuju, že děcka tomu rozumí, ale mají volno, vyparádí se, zazpívají si hymnu a přitom se 

klaní kultu „alkoholika sjednotitele“. Stejně už nemám moc času, protože chci stihnout bus v deset do 

Vanu, tak jdu zpět k hotelu, kde potkávám Němku Julii, která má plán jet stejným směrem, tak se 

s radostí přidávám a přijímám plán jet do Tatvanu a potom trajektem do Vanu. Dáváme čaj a 

čekáme. Dědula z hotelu tvrdí, že vše je ok, a že jakmile přijede bus, tak ho zastaví a dá nám vědět. 

Bus projel, dědula nikoho nezastavil, natož aby nám dal vědět. Ne že bych přesně něco takového 

nečekal. Holky, tedy zejména Čínanka Kim se durdí, ale já se spíš směju. A to už jsem se přestal smát 

jejímu obřímu lodnímu kufru, s kterým se vláčí po Turecku. Přímé spojení nám uteklo, takže nás čeká 

zdlouhavější varianta minibusy na trase Batman – Tatvan – Van, což je hodně práce na celý den 

s nejistým výsledkem. Všechny projíždějící minibusy jsou plné, takže nám nezbývá nic jiného než 

čekat, až pojede busek přímo odtud, což trvá nějakou dobu, další čas nabíráme lidi a tak po krocích 

postupujeme dál, až do Batmanu. Zde přestupujeme na další minibus do Tatvanu, který je zcela 

nečekaně úplně plný, takže mě čeká za 25 TL několik hodin na malinkatém sedátku v uličce. Za zády 



mám horu zavazadel, kterou podezírám, že hodlá při nejbližší příležitosti spadnout a zlomit mi vaz. 

Zapřít se, kolena k bradě a můžeme vyrazit. Vlevo nádherná horská krajina, vpravo horská krajina a 

takhle jedeme asi 4 hodiny. Chvíli kecám s Julií, chvíli možná spím a jinak nuda. Na jednom 

odpočívadle potkáváme Turka, který umí plynně anglicky, což z něj činí až skoro exota, tak aspoň 

dáváme čaj a taháme z něj nějaké rozumy. Docela pěkně vypadá Bitlis a jinak se všichni těšíme, až 

budeme konečně v Tatvanu. Zde hnedka bereme dolmuš a jedeme k přístavu. Bohužel pouze „k“, 

protože už na vrátnici se dozvídáme, že další trajekt jede až někdy v osm, což pro nás znamená čelem 

vzad a nutnost najít rychle nějaký pěkný bus do Vanu. Míříme pěšky po výpadovce na otogar, který 

vypadá divně a je nějaký malý. Zde se dozvídáme, že toho moc nejede a co jede, tak je plné. Celkově 

se mi to moc nezdá, že by na takové velké město byl jenom takový malý dvorek s pár autobusy. 

Máme všichni hlad a špatnou náladu. Tak zase čelem zad a co centra, kde jsou kanceláře 

autobusových společností a odkud, jak všichni pevně doufáme, toho pojede víc. První společnost 

hlásí, že bus jede v pět a je plný. Julie se vzteká a kamsi odbíhá. Kim se jenom veze a čeká v koutě. Na 

paniku je ještě hodně brzo, tak jdu vedle do společnosti Van gölu, kde to jde vše ráz na ráz. Autobus 

ještě za pět minut a má několik volných míst, takže neváhám a rychle kupuju tři místa (jedno za 15 

TL). Julie je z takové akce a z faktu, že jsem jim ty lístky rovnou i koupil až skoro naměkko a hnedle mě 

chce po americku obejmout. Kim opět vše pozoruje. Zbývá akorát čas na bleskový nákup lahmacunů a 

pití a autobus už je tady. Když už jsme nestihli západ slunce nad jezerem Van z lodi, tak si ho můžeme 

vychutnat v malinko omezenější podobě z autobusu, což je ale i tak super. Za nějaké dvě hodiny jsme 

ve Vanu na otogaru a už nám poněkud přituhlo. Je pouze pár stupňů nad nulou a poměrně 

nepříjemně fouká. Tak co teď? Julie, která cestuje přes couchsurfing mi k mému příjemnému 

překvapení nabídla, že pokud chci, tak se k nim můžu připojit. Samozřejmě za předpokladu, že s tím 

bude host souhlasit. Jsem docela za tuhle nabídku rád, protože Turecko je už poněkud dražší a každá 

ušetřená lira se hodí. Sraz máme na Cumhuriyet Caddesi před Ziraat bankou, kde by nás měl Cezmi 

(náš hostitel) vyzvednout. Cezmi naštěstí s mojí přítomností souhlasí, tak můžeme k němu domů, což 

je sotva tři sta metrů z centra. Opět se ukazuje, že se oplatí být komunikativní a různé možnosti 

potom přijdou samy. I přesto, že jsme dneska v podstatě celý den jenom cestovali a seděli, tak to byl 

docela únavný den. Jdeme tedy akorát společně na čaj a baklavu do poměrně luxusního podniku 

Palazoglu. Čaj nicmoc, ale ta baklava, to byla symfonie. Mají zde net, takže holky jsou spokojeny a já 

koneckonců taky. Chvíli ještě kecáme o našich zítřejších plánech a jdeme na kutě. V bytě se i přes 

nízké venkovní teploty vůbec netopí, takže spacák přes hlavu, na sebe dlouhé kalhoty s mikinou a 

dobrou noc. 

Útrata: 8TL – ranní nákup, 3 TL – minibus Batman, 20 TL – bus Tatvan, 3 x 1,25 dolmuš Tatvan, 15 TL – 

bus Van  



30. 10. 2012 Van <-> Hosap 

Z vyhřátého spacáku se mi opravdu, ale opravdu nechce. Sám sebe dlouho přesvědčuji a není to 

lehké, ovšem nejsem na nějaké lenošivé dovolené, tak jaképak vyvalování a vstávat. Sprcha, pokec, 

čaj a je čas vyrazit.  Holky jedou na Akdamar island (ostrov na jezeře Van), já se pro dnešek trhám a 

mířím ke kurdskému hradu Hoşap, kam jsem se chtěl podívat už několika lety, když jsem se vracel 

z Íránu a tehdy mi řidič odmítl zastavit s tím, že je to nebezpečné. Dříve než se ale rozprchneme každý 

ve směru dnešního výlet, tak se jdeme podívat na proslulou Kahvalti Sokak nebo snídaňovou ulici, 

kde podávají takové snídaně, že ani popsat nejdou, jak jsou velké a lahodné (už přejímám styl Lonely 

Planet). Je tu ovšem jedna chyba, dneska mají zavřeno. Jakto? Včera byl Den republiky, tak by se to 

dalo pochopit, ale proč dneska? A vlastně proč je zavřeno úplně všude? Moc otázek a žádná 

odpověď, poněvadž z místních jsem schopen dostat a porozumět pouze, že je zavřeno, a že zítra bude 

opět otevřeno. Místo turecké kahvalti (snídaně) jdeme kousek vedle do jednoho z mála otevřených 

Börek salonu, kde máme možnost si dopřát stejně dobrou a vydatnou, nicméně podstatně levnější, 

snídani. Ono to tak úplně nevypadá, ale těch pár desítek tureckých slovíček pomůže mnohem víc, než 

bych čekal. Jednoduchou komunikaci porozumím, objednám si, zaplatím a vím, co dostanu a jsem tak 

ušetřen nervů a překvápek. To Julie s Kim tu zase panikaří, je to sranda a patří to k věci. Po snídani 

holky jedou směr Gevaş, tak je kousek doprovodím a jdu se mrknout, jak jsou na tom minibusy mým 

směrem, tedy buď Başkale nebo Yüksekova. Situace je docela dobrá, což znamená, že bus zde je a je 

poměrně pravděpodobné, že během následující hodiny by i mohl jet. Cena je 7,5 TL, nicméně já 

z nějakého zvláštního důvodu platím pouze 5 TL, na co si zase tak nestěžuju. Turek mi horlivě celou 

kauzu s penězi vysvětluje, ale já mu vůbec nerozumím, tak se jenom usmívám. Město dneska vypadá 

docela divně, a to hlavně proto, že je všude zavřeno a hlavně, všichni (na ulicích jsou pouze chlapy) se 

nějak divně koukají a doslova na každém rohu je policie (automatické zbraně, vodní dělo, obrněné 

jeepy). Říkám si, zda je to běžná situace nebo copak se dneska asi bude dít. Silnici směr Hoşap 

respektive íránská hranice znám, ale i přesto jsem opět v úžasu z okolních kopců, zasněžených 

vrcholků a blankytně modré oblohy. Güzelsu po turecku neboli Hoşap po kurdsku budí pozornost už 

zdaleka svým majestátným hradem na skále, takže už se nemohu dočkat, až se tam podívám a vše 

prozkoumám. Ovšem nejen fotogenický hrad stojí za návštěvu, protože i vesnice ve své 

jednoduchosti a chudobě je naprosto uchvacující. Ne nablýskaná města a načančané památky, ale 

obyčejná města a vesnice se svým klidem, bohatstvím i chudobou a odlišností, to jsou místa, proč se 

vyplatí cestovat a poznávat. Na první pohled je vidět, že tohle je zapomenutý region a je zde velmi 

chudo. Domky jsou splácány povětšinou z blata, trusů a kamení, jako střecha slouží nějaký vlnitý 

plech.  Toulám se kolem dokola vesnice, fotím a užívám si příjemné atmosféry již vysokohorské 

vesnice, protože v nějakých dvou tisících m.n.m přece jenom budeme. Po důkladné prohlídce vesnice 

jdu teprve na hrad. Číňanka, která se mnou jela busem, jde právě pryč, tak se ptám, zda chlapík chtěl 

nějaké vstupné (v LP jsou napsané 3 TL). Prý ne a je možné se podívat, kam člověk chce, bez ohledu 

na pásky zákazu. Hlídač mi lámanou angličtinou cosi vysvětluje, těžko říct, co mi chtěl říct, 

každopádně mi nijak nebrání v prozkoumávání hradu na vlastní pěst. Výhledy opět fantastické. Stačí 

přivřít oči a představit si jaké to zde muselo být před mnoha lety v dobách největší slávy tohoto 

hradu. I přes restaurátorské práce je hrad hodně „na vlastní nebezpečí“, protože někam spadnou 

nebo uklouznout lze na hodně místech. Stejně jako drolící se okraje hradeb, které vzbuzují vše jenom 

ne důvěru. Každopádně štěstí, že nejsme v Evropě, nejezdí sem moc turistů, protože v tom případě 

by hrad byl zavřený nebo většina obehnána páskami se zákazy. Kolem poledne jsem původně chtěl 

odjet, ale to není vůbec možné, když mě zdržuje tolik zajímavého nebo třeba focení s místníma 



školákama. Opravdu nemá cenu kamkoliv spěchat, sedám proto o čajovny, objednávám si čaj a opět 

si vychutnávám klid a pohodu kurdského venkova. Pohoda je pohoda, ale spojení nazpět do Vanu by 

taky nebylo od věci. Zkouším stopovat, ale někde je chyba, protože mi nikdo nechce zastavit. Důvod 

netuším, každopádně v momentě kdy se do toho vloží někdo z místních, tak všechno jde a hned mi 

jedno auto zastavuje. Šviháme si to hodně nad sto po široké a pusté dálnici, z repráků hrají kurdské 

skupiny a užívám si to. Další zastávkou jsou rozvaliny Cavustepe, kam v zásadě moc nemusím, ale 

říkám si, že když mám ještě čas, tak bych se tam mohl podívat, však nazpět se nějak snad dostanu. 

Zase na druhou stranu už je kolem druhé, začíná se zlehka ochlazovat a provoz na místní highway 

není zrovna frekventovaný. Rychle vyběhnout na kopec, zkontrolovat zbytky Uraniánského osídlení, 

foto turecké vlajky a honem zpátky na silnici. Opět stojím u silnice, snažím se tvářit mírumilovně a 

sympaticky a opět se stejným výsledkem. Nakonec mě jedna posádka doslova vnutí jiné, která jede 

do Vanu. Chlápek z toho moc nadšený není, ale co nadělá. Zpátky ve Vanu. Lidí na ulicích stejně 

jako policie (armády) ještě přibylo a atmosféra je ještě divnější než ráno.  Něco visí ve vzduchu. Úplně 

všude je zavřeno, boční ulice jsou jak po vymření. Hledáme poštu a místo ní nalézám hotel, kde jsem 

byl ubytován před několika lety. Fasáda vypadá docela nově, tak třeba i místnosti dali trochu do kupy. 

Na náměstí je větší srocení davů, ovšem jenom do doby než se ozve několik dunivých výstřelů a lidi se 

v mžiku utíkají se schovat. Moc netuším, co se děje, protože žádný konflikt není vidět, tak ze 

zvědavosti vyčkávám. Ozývají se další výstřely a na obzoru je vidět tmavý oblak střely. Trochu ze 

zvědavosti mě láká se jít podívat blíž, ale hned od toho upouštím, páč to by rozhodně nedopadlo 

dobře a nestálo by to za to riziko. Raději místo toho jdu na sraz s Julií a Kim a něco sníst. Jdeme se 

najíst do jedné z mála otevřených vývařoven, je to zde trochu dražší (rýže se směskou za 12 TL), ale 

jsme rádi, že se vůbec můžeme rychle a v klidu najíst a vyrazit k vanské skále na západ slunce. Náš 

host Cezmi s námi bohužel jet nemůže, tak musíme po vlastní ose dolmusem a zbytek dojít, 

respektive přeskákat a vyšplhat. Kamzík je proti mně lenoch, ale stejně stíhám sotva poslední minutu, 

kdy je ještě slunce trochu vidět. Rychlo výstup se vyplatil, západ slunce nad jezerem Van patří k těm 

nezapomenutelným.  Už za tmy jdeme nazpět na sraz s Cezmim, který nám jednak vysvětluje 

neklidné politické události dneška a potom nás opět bere na luxusní baklavu do Palazoglu. Zdejší 

baklava je hodně drahý špás, ale stojí to za ty peníze, zvlášť když jsme dneska zváni.  Po sladkém 

orgasmu se přesouváme do baru na pivko. Že tu budou nějaké bary, bych i čekal, ale že narazíme na 

takový příjemný místo, kterému by atmosféru mohlo závidět mnoho podniků u nás, bych nečekal. 

Dávám dvě pivka, holky místo piva zkouší Raki a kecáme o všem možném včetně současné politické a 

ekonomické situace Turecka a jeho výhledu do budoucna. Cezmi je poměrně radikální a vidí to vše 

hodně černě, zvláště proto, že současná vláda omezuje svobody, je nezaměstnanost a nic se nedělá 

pro zlepšení. Myslím, že na ideálnějšího hosta jako první zkušenost s CS jsem nemohl natrefit. Cezmi 

umí skvěle anglicky, má přehled a hlavně je v pohodě. Dva kousky jsou akorát, zavčasu rozpouštíme 

náš kroužek, protože zítra se brzo vstává a mě čeká kupa cestování. 

  



31. 10. 2012 Van -> Ankara -> Istanbul -> Zürich -> Vienna -> Bratislava 

Den poslední, den nejsmutnější, den odjezdový. Čeká mě hodně cestování, mnoho přestupů a na to 

je třeba se pořádně posilnit. Včera nám to nevyšlo, tak dneska snad budeme mít více štěstí. Řeč je o 

„snídaňové ulici“, kde hodláme sníst a hlavně si užít legendární vanskou snídani. Na první pohled 

dneska ulice vypadá ulice živěji a hned jsme tak vděčným objektem číšníků, kteří se mohou 

přetrhnout, aby nás dostali právě k tomu svému nejlepšímu stolu. Sedáme a objednáváme si tři 

snídaně. Na stole postupně přistává plno mističek s olivami, sýry, jogurtem, rajčaty, paprikou, 

medem, vajíčky a dalšími pochutinami, které ani nejsme schopni jakkoliv pojmenovat. Je toho hodně, 

je toho moc a je to strašně dobré. Čaj i chlebíky jsou v ceně, snažíme se jíst a vychutnávat co to jde, 

ale poté co holky už kapitulovaly, musím i já uznat, že to je naprosto nad mé síly a prohlásit svůj 

žaludek za naprosto plný. Platíme něco kolem 40 TL, tzn. žádná levná legrace to není, ale jako 

poslední turecká snídaně, to za ty peníze rozhodně stálo. Holky pokračují dále do Doğubeyazıt, což 

jim docela závidím, ale nenadělám nic, můžu je tak maximálně doprovodit a sám se psychicky 

připravovat na odlet. Ještě v rychlosti nakoupím nezbytné potraviny, které si chci přivést do domů, 

jako jsou sladkosti, koření, pudinky, olivy apod. a už mám tak akorát čas doběhnout na byt, vyčkat na 

Cezmiho, sbalit se a odjet na letiště. Shodou náhod Cezmi jede na letiště taky pro skupinku 

zahraničních studentů, takže to mám i s odvozem. Překladatelé se asi nemají špatně, když řídí 

Superba a má velký byt skoro v centru. Na letišti dáváme ještě kafe, chvíli kecáme, závěrečné 

rozloučení a letadlo je připraveno. Sbohem východní Turecka, za pár let třeba zase vrátím. Další 

zastávkou je letiště v Ankaře, kde přesedám na let Turkish airlines, abych v Istanbulu na letišti stihl 

poslat pohledy a odbavit se na další let do Zurichu, respektive Vídně. Nevím, čím si vysloužilo 

Švýcarsko svoji bezchybnou pověst, když i tento let Swiss air má zpoždění a já přilétám do Vídně 

skoro o půl hodiny později. Normálně by mně to bylo jedno, ale na odjezd autobusu do Bratislavy 

jsem měl rezervu právě tu půlhodinu. Štěstí mi přeje, stíhám ještě frontu na bus a konečně v klidu 

usedám do posledního dopravního prostředku tohoto dne. Nikdy bych neřekl, že celodenní přesedání 

a pospávání v letadle bude tak náročné. Po přespání v Blavě už mě čeká pouze závěrečný přesun do 

Brna, osobák do Tišnova a práce… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


