
Indie 2011 
Termín:  

3. – 13.8. 2011 

(CK China Tours) 

 

Indie , oficiálním názvem Indická republika (anglicky Republic of India,Bhárat ganarádžja), je 
sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, 
rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii. Z politického hlediska jde o svazový 
stát (federaci) s demokratickým, parlamentním zřízením (někdy je označována jako „největší 
demokracie světa“). Je členem Commonwealthu, má jaderné zbraně a disponuje vlastním 
kosmickým programem; její ekonomika vykazuje po Číně největší růst na světě. Je 
považována za regionální mocnost a jednu z potencionálních supervelmocí.  

Na východě Indie hraničí s Bangladéšem (4053 km) a Barmou (1463 km). Na severu a 
severovýchodě hraničí s Čínou (3380 km), Bhutánem (605 km) a Nepálem (1690 km). Na 
severozápadě sousedí s Pákistánem (2912 km). Na jihovýchodě za průlivem Palk Strait leží 
65 km jižně od indických břehů ostrovní stát Šrí Lanka. Z jihozápadu, jihu a jihovýchodu 
omývá indické břehy Indický oceán.  

Nejstarší známky lidské kultury v Indii sahají do 3. tisíciletí př. n. l. Od poloviny 2. tisíciletí př. 
n. l. byla Indie obydlena indoevropským obyvatelstvem. Do této doby se taktéž datuje první 
sociální rozdělení do kast. Od 5. století př. n. l. se v zemi šířil buddhismus, který byl vytlačen 
hinduismem až ve středověku za vlády severoindické dynastie Guptovců. Od 16. století se 
od západu prosazoval islám, který byl politicky reprezentován mughalskou říší.  

Již od konce 15. století se na indickém pobřeží zakládaly první evropské obchodní osady a 
posléze kolonie. V 16. století vznikla britská Východoindická společnost, která započala se 
systematickou kolonizací celého Indického subkontinentu. Vyvrcholením tohoto procesu byl 
vznikBritské Indie v 19. století. Proti koloniální nadvládě Británie se v 20. století zvedl lidový 
odpor, jehož nenásilnou podobu symbolizoval Móhandás Gándhí.  

V roce 1947 byla Britská Indie rozdělena na Západní Pákistán a Východní Pákistán (dnešní 
Bangladéš) a Indii. Ústavou z roku 1950 je samostatná Indie demokratickou republikou. 
Problémem mezi Pákistánem a Indií byla po celou 2. polovinu 20. století oblast Kašmíru, na 
který si dělaly nárok obě země. Dodnes je Kašmír politicky rozdělen.  
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Indická republika je rozdělena na 28 spolkových států s vlastní volenou vládou, 7 Svazových 
teritorií včetně území hlavního města a téměř 593 okresů.  

Indie, zabírající velkou část indického subkontinentu, se rozkládá na jihu Asie od 8° až k 37° 
severní šířky. Na severu je od svých sousedů dělena Himálajským pohořím; indický 
subkontinent, který směrem na jih probíhá do špičky, je obklopen Indickým oceánem: na 
západě Arabským mořem, na východě Bengálským mořem. Indií protékají tři velké řeky 
Indus, Ganga a Brahmaputra.  

Geologicky lze povrch Indie rozdělit od jihu k severu na tři hlavní části: stará centrální 
krystalická Dekánská plošina, Indoganžská nížina a velehorská oblast na severu. Dekánská 
plošina, která je rozčleněná zlomy a poklesy, se mírně svažuje od pohoří Západní Ghát na 
západě k Východnímu Ghátu na východě. Mezi Dekánskou plošinou a velehorami se 
rozkládá rozlehlá Indoganžská nížina.  

Na západě od nížiny leží stepní a pouštní oblast Thár, vyplněná koryty občasných toků a 
písečnými přesypy. Na severovýchodě a severu státu se vypíná předhůří Siválik a mohutné 
velehorské masivy Himálaje a Karákoramu, pokryté horskými ledovci. Právě v pohoří 
Karákoram se nachází nejvyšší hora Indie a druhá nejvyšší hora světa K2, měřící 8611 m n. 
m. Tyto velehory vznikly tektonickým vyzdvižením povrchu, kdy se podsunula Indická 
litosférická deska pod Asijskou.  

Současný tvar získaly třetihorním alpínsko-himalájským vrásněním. Ve východní části země 
se táhnou hraniční pohoří, jako jsou Patkai Range a Letha Range, které přesahují 3800 m n. 
m. a náhorní plošina Khasi Hills.  

Indie je země, ve které žije velké množství různých etnických skupin a hovoří se v nich asi 
tisíci jazyky a nářečími. Obyvatelé také vyznávají mnoho různých náboženství, přestože více 
než čtyři pětiny z nich jsouhinduisté. Podle hinduistické tradice se lidé rodí do sociálních 
vrstev zvaných kasty. Přísná náboženská pravidla přikazují každé kastě, co má jíst, co si 
oblékat i jakou vykonávat práci.  

Rodinná pouta jsou v Indii velmi důležitá a na sňatek se často pohlíží spíše jako na spojení 
dvou rodin než jako na svazek dvou lidí. Je zvykem, že rodiče vybírají svým dětem životní 
partnery. Dnes se někteří Indové snaží tato pravidla odstranit a povzbuzují mladé lidi, aby si 
sami hledali manžela či manželku.  

Život v mnoha indických vesnicích se po staletí nezměnil. Lidé si chodí každý den pro vodu 
do studně a osvětlují si domovy olejovými lampičkami. Avšak v závislosti na růstu 
hospodářské úrovně se do stále více vesnic zavádí voda a elektřina. 41 % všech chudých 
lidí světa ale stále žije v Indii.  

I Indie zaznamenává fenomén, kdy obyvatelé vesnic přicházejí ve stále větší míře do měst 
(urbanizace). Ve městech se velký počet obyvatel tísní v přeplněných chatrčích na 
předměstích, zatímco mnoho bohatších Indů žije v oblastech, kde je patrný silný západní 
vliv. Někteří lidé nosí oblečení podle západní módy, jiní dávají přednost tradičním oděvům. 
Například mnoho Indek nosí jasně barevná sárí a bindi. Společenský život se v Indii 
soustřeďuje na náměstí. Jsou neustále zaplněna lidmi, kteří si sem chodí vyměňovat 
novinky a názory za zvuků hlasitě hrající populární hudby, klaksonů aut a volání pouličních 
prodavačů.  

V posledních letech došlo v Indii právě díky stěhování lidí do měst k rapidnímu růstu 
mnohých měst. Díky tomu tak má Indie mnoho sídel s více než milionem obyvatel. Životní 
úroveň většiny lidí v těchto oblastech však není vysoká.  
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Někteří tradiční indičtí zemědělci – jsou to zejména pěstitelé bavlny a sójových bobů – v 
rostoucí míře přecházejí na pěstování geneticky modifikovaných potravin, kdy od 
zahraničních korporací (Monsanto) kupují GM semena a ad hoc vyvinuté herbicidy 
(Roundup).  

Jana s Jirkou, naše děti, jsou už v podstatě dospělí, a tak jsme rádi, když ještě s námi jedou 
na dovolenou. Ovšem najít termín, který by vyhovoval středoškolákovi a vysokoškolačce bez 
rizika, že přijde třeba o termín na zkoušku, to je docela obtížné. Zbývají prázdniny, to je 
ovšem ve většině pro nás atraktivních zemí období hurikánů, nebo alespoň monzumů, 
cestovní kanceláře proto o prázdninách moc exotiky nepořádají. Výjimkou je CHINA Tours, 
který myslí na učitele a pořádá prázdninové zájezdy i v monzunovém období. Poctivě na to 
upozorní, klienti jsou předem varováni a měli by být srozuměni a smířeni s tím, že prostě 
občas zmoknou. V teplých zemích to není taková hrůza, vždyť promočené oblečení rychle 
uschne. Takže při hledání prázdninového termínu jsme mladým dali na výběr: Indie s 
Nepálem, nebo Vietnam (obojí od CHINA Tours). A protože Jirka měl v loňském školním 
roce v zeměpisu Indii, Jana si zase přála vidět novodobý div světa – Tádž Mahal, bylo 
rozhodnuto.  

Včas jsme objednali a pak už jen čekali, zda bude naplněna kapacita. Už nám totiž letos dva 
zájezdy zrušili (pravda, u Sýrie a Libanonu to bylo z objektivních příčin, u Kamerunu to zase 
byla jiná cestovka). Když jsme pak dostali mail s pozvánkou na předodletovou schůzku, bylo 
jasné, že letíme. Na schůzce se nás sešlo poměrně dost, prakticky až na dva páry všichni 
účastníci. Jen místo našeho průvodce nám informace zprostředkovala jiná průvodkyně po 
Indii, která měla celý zájezd několikrát absolvovaný, takže náš hlad po informacích byl 
uspokojen.  

Využili jsme i slevy na GO parking u letiště, ještě jsme jej nezkoušeli. Výhodou je, že se dá 
platit předem i kartou, vytiskne se mailem došlé potvrzení s čárovým kódem a tím se otevírá 
závora u parkoviště. Vše automatizované, česká hotovost se nemusí vozit s sebou. A 
opravdu nás závora pustila, volné místo na nás čekalo, tranzitní dodávkové auto právě 
nakládalo zavazadla předchozí dvojice, takže nás rovnou přihodili a za pár minut jsme na 
letišti. Za necelé tři týdny při návratu to zafunguje podobně rychle a spolehlivě, asi budeme 
GO parking používat častěji.  

Na letišti už z dálky vidíme známou tvář, za CHINA Tours nám předává doklady Honza, 
který s námi absolvoval předloni Indonésii. Rádi ho vidíme a poslechneme si novinky a info 
o nových zájezdech plánovaných na další roky. Trochu v pozadí zůstává náš aktuální 
průvodce Jirka, blíže se uvidíme až na terminálu – teď se rychle spěcháme odbavit, 
abychom stihli místa vedle sebe.  

Tradičně jako nespolehlivé se ukazují odbavovací kiosky – přestože mají logo Austrian 
Airlines, nejde tato společnost zvolit a naše letenky tak neznají. Až u přepážky s odbavením 
našeho letu najednou bez nějakého viditelného rozdílu jsou kiosky i pro naše lety aktivní. U 
letu do Vídně kiosek sice ukáže všechna 4 místa, jedno je ale úplně bokem. Při pokusu o 
přesazení sice ukazuje dost volných míst, ale k přesazení máme jen 3 letenky, čtvrtá 
najednou někam zmizela. Ani podpora letištního personálu není nic platná. A pro let z Vídně 
do Dilí už vůbec nevidíme seatting plán, takže nevíme, jestli budeme vedle sebe, nebo ne. 
Takže končíme stejně u odbavovací přepážky. Prostě kiosek nás jen skoro půl hodiny 
zdržel, abychom stejně nakonec postupovali starým způsobem přes přepážku.  

Tím ale problémy končí, od teď vše funguje spolehlivě. Letíme na čas, ve Vídni máme právě 
tak čas na přestup a pokračujeme velkým letadlem do Indie. Máme každý sice individuální 
display, není ovšem tak variabilní, jak obvykle bývají, třeba filmy se nedají pouštět úplně 
volitelně, jen je třeba vybrat si smyčku s některým aktuálně běžícím. Zato jsou k dispozici 
kromě letového infosystému i kamery sledující krajinu pod letadlem a pohled dopředu z 
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pohledu pilota (tam je obvykle černo). Jídlo dobré a dost, letušky celkem ochotné, pití nosí 
dost a lze si i kdykoliv říct. Dokonce nemají problém ani s Bloody Mary, ochotně dávají 
vodku s tomatovým džusem a přihodí dvojsáček pepř-sůl. Zvládnu jich několik. Za šest 
hodin přistáváme v Dilí.  

New Delhi   

Je pár minut po půlnoci místního času, o tři a půl více, než u nás, nejsme tedy nijak zvláště 
ospalí ani unavení, máme vlastně devět večer. Odbavení bez nejmenších problémů, řidič 
autobusu už čeká. Hned po východu z haly poznáváme, co nás po následující skoro tři týdny 
čeká. Horká prádelna. I když je po půlnoci, teplota je jistě kolem třicítky a vlhkost nad 90%. 
Během minuty jsme propoceni. Autobusy sice běžně k halám letiště nesmějí a podle 
původních zpráv jsme měli jet k parkovišti nějakým shuttlem nebo taxíky, ale je noc a už se 
to tak přísně nebere, jdeme tedy i s bagáží asi 200 metrů a tam čekáme na autobus.  

Společnost nám dělají toulaví psi, vzhledem i velikostí podobní labradorským retrieverům, 
ale evidentně mixovaným všemi ostatními psími druhy. Nejsou nijak vlezlí, jen čekají, zda 
nám něco neodpadne. Dnes ještě některým přijde správné zbavit se oplatků a sušenek, 
přivezených u domova jako železná pojistka na cestu, ale v dalších dnech uvidíme tolik 
dalších psů, že si jich všímat nebudeme. Naopak, mnoho jich bude prašivých a těm se 
obloukem vyhneme. Nicméně případ nějak agresivního psa neuvidíme, nervózně budou 
štěkat jen ti, které právě mnich nešetrně vyhodí ze stínku v chrámu nebo prodavač zpřed 
vchodu do svého krámku.  

Autobus přijíždí, chvíli s ním budeme jezdit, vítáme proto, že míst je více, než nás, a nebude 
tak problém s uložením batůžků při výletech a s natažením nohou pro několik dlouhánů, 
kteří si mohou zabrat dvojsedačku jen pro sebe. Už cesta nocí nás překvapuje – všude po 
ulicích se povalují spící lidé, na cestě, na chodníku, na pultu svého chatrného stánku (často 
pojízdného), natažení mezi řidítky a sedačkou cyklorikši, na trávě v parku, mezi odpadky na 
smetišti. Všude. Někde po jednom, jinde ve skupinách. A občas někde nějaký muž čůrá, 
prostě na tom místě, kde právě je. Vstane a čůrá. Na vylidněných ulicích vynikne špína a 
odpadky, jsme ale v Indii a ví se dopředu, jak zdejší ulice vypadají, takže většina z nás není 
překvapena a jen to potvrzuje naše očekávání.  

Trochu komplikací nám přináší stavba nové linky metra, kvůli které je omezený příjezd na 
hlavní dilíjské náměstí Connaught Circus, obrovský kruháč, kterému dejvický Kulaťák může 
jen tiše závidět jeho průměr. Právě na tomto celkem prestižním místě stojí náš hotel The 
Corus. Hotel pěkný, ale poměrně dobře maskovaný a touto dobou špatně přístupný. 
Autobus nás vysazuje asi kilometr od hotelu (ale vzdálenost dnes ještě neznáme), kde 
přestupujeme do hotelového auta, kam se ovšem vejdou čtyři pasažéři, kdežto nás je i s 
průvodcem Jirkou a „zacvičovanou“ spoluprůvodkyní Helenou celkem 17. Naštěstí po chvíli 
přijíždí i druhé auto, a tak celá logistická anabáze nakonec není tak hrozná, jak se zdála na 
počátku.  

Hotel je mnohem lepší, než jsme čekali. A to bude platit i pro ostatní hotely naší cesty. Nikdy 
nechybí ručníky, mýdlo ani povlečení (jen několikrát musíme žádat jeho výměnu za čistější, 
ovšem vždy je poměrně dost seprané, takže nám jde hlavně o to, aby na něm nebyly 
viditelné skvrny od rtěnky či jiné). I toaletní papír je všude, přestože si z domu vezeme 
několik ruliček „pro jistotu“, přesně podle instrukcí.  

Jen máme trochu potíže trefit správný vchod, když nás auto vyhodí na ulici a řidič máchne 
rukou neurčitě k řadě domů kolem náměstí. Nenápadné schůdky nahoru nevypadají jako 
vchod do hotelu, spíše jako vstup do herny. A cedule se jménem se ztrácí v záplavě dalších 
vývěsních a reklamních štítů všude kolem. Nakonec tedy trefíme a už unavenější začínáme 
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první noc na Indickém subkontinentu. Ráno sice nebudeme vstávat brzy na místní poměry, 
snídaně 7:30, odjezd 8:30 (tak to bude často i v dalších dnech), ale po odečtení tří a půl 
hodiny časového posuvu to už tak komfortně nevypadá.  

Snídaně budou po celou dobu cesty více méně stejné. Nasládlé tousty, které opečením 
trochu znormální svou chuť, sladké pečivo, máslo, dva druhy marmelády (červená a 
oranžová), místní teplé speciality z termonádob – různé omáčky, luštěniny (hlavně červené 
fazole v červené pálivé omáčce), rýže, nudle apod. A vaječná omeleta na přání, udělají i 
volská oka, ale je třeba si o ně říct. K pití dva druhy džusu, čaj a káva. Občas bude snídaně 
o něco chudší (právě o místní speciality), nebo naopak bohatší (třeba o lívanečky s 
javorovým sirupem).  

K autobusu jdeme pěšky. Nemusíme se tahat s kufry, takže to není takový problém a aspoň 
nasákneme trochou atmosféry z ne zcela turistických míst. Zvykáme si na teplo a vlhko, 
hluk, chaos, troubení, neuvěřitelné masy lidí, dáváme pozor, kam šlapeme, všude jsou 
odpadky a výkaly lidské i zvířecí, občas bahno (jsme uprostřed monzunového období). 
Trochu obtěžují žebráci – zde je rozhodně nemůžeme podezřívat z vypočítavosti a zaměření 
na turisty, žebrají spravedlivě po nás i po místních, kteří dávají častěji, než my. Když totiž 
něco dá turista, tak se už nezbaví nejen nově se vynořivších dalších žebrajících, ale ani už 
jednou obdarovaného, který se dožaduje dalšího příspěvku. To se týká především dětí. Až 
na výjimky se tak vyplatí žebrající cynicky ignorovat.  

Kolem nás se probouzejí lidé, přímo na ulici provádějí hygienu a ranní očistu. V občasných 
tlačenicích pozorně chráníme své věci, peníze, doklady, foťáky a tak, ale až do konce se 
nikomu nic neztratí a nikdo se necítíme nijak ohroženi (pokud tedy ohrožením nemyslím 
každou cestu motorikšou, kdy ovšem nejde o majetek, ale přímo o život). Pod rušnou 
křižovatkou projdeme podchodem, což je takový čichový zážitek, že večer cestou zpět raději 
prokličkujeme mezi auty.  

V autobuse se ujme slova Jirka. Jeho zvučný hlas je i vzadu lépe slyšet přímo, chrchlající 
mikrofon tak zůstává nevyužitý. Jirka je hlavní profesí učitel matematiky a fyziky na 
průmyslovce, což bychom do něj rozhodně neřekli. Je organizátor různých turistických a 
horolezeckých akcí, specialista na Jižní Ameriku (Peru, okolí Huascaránu), ale i na Nepál. 
Indii zná samozřejmě také výborně a v žádném případě nemáme pocit, že by někdy nevěděl 
nebo tápal, takže je naprosto rovnocennou náhradou stálých průvodcovských specialistů, 
které cestovka obvykle do tohoto koutu země posílá. Asi díky profesi je komunikativní a 
empatický, což u průvodců nebývá vždy pravidlem. Husarským kouskem je zavedení tykání 
každého s každým na první společné večeři, čímž se úžasně navodí pohoda ve vztazích 
naší nevelké skupiny, takže nevznikne ani náznak ponorkové nemoci nebo vzájemných 
antipatií, přestože složení skupiny a věkový rozptyl jsou velmi různorodé.  

Na poslední chvíli byla donominovaná i druhá průvodkyně, Helena. Pro nás měla velký 
význam její osobní zkušenost z dvouletého pobytu v Indii a zájem o místní filozofie a 
náboženství. Máme tak z první ruky nejen různé zajímavosti a praktické rady, ale i hlubší 
informace o hinduismu, buddhismu a dalších místních *ismech. V kritických místech, kde je 
třeba prorážet si cestu chaotickými davy domorodců v klikatých a spletitých uličkách 
přelidněných velkoměst (hlavně Váránasí připomíná hučící úl plný rojících se včel) nás 
Helena jistí zezadu, takže nehrozí ztráta a beznadějné zabloudění ani tomu, kdo se zdrží 
třeba nákupem samosy nebo kokosového ořechu u stánku.  

Chvíli to trvá, než se dostanu v cestopisu k navštíveným místům, v Indii totiž více než kde 
jinde platí, že i cesta je cíl. Nejen když jdeme pěšky, i z oken autobusu při přesunech 
sledujeme neuvěřitelně zajímavý život kolem nás. Ve spojení s Indií se vždy mluví o špíně a 
smradu. Nemá cenu to popírat. Nicméně když je člověk připravený a přidá špetku tolerance 
k nezvyklému prostředí, dokáže rychle kulturní šok překonat a sledovat naprosto odlišný 
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životní styl spíše se zájmem, než s nějakým povrchním odsouzením. Nic podobného jsme 
jinde neviděli, ani v jiných chudých zemích afrických či jihoamerických, ani v okolních 
zemích stejného kulturního okruhu (Srí Lanka či později navštívený Nepál). Indie je prostě 
svá. Je to možná dané i větší hustotou obyvatel ve městech a teplým podnebím, které 
nenutí bezdomovce přesouvat se do slumů, kterými je sice Indie známá, na naší trase jimi 
však neprojíždíme. Mnoho chudých Indů ani ten slum nepotřebuje, žijí zde klidně volně na 
ulici, někdy si u zdi udělají přístřešek z igelitu vzadu kameny zatíženým na zemi, vpředu na 
dvou dřevěných kůlech (i v nejhorším slumu se přece spí pod kartonem nebo plechovou 
střechou, ne pod kusem igelitu). Tady, všem na očích, mají matrace na spaní a kotlík na 
vaření. To je vše, nic víc nepotřebují, Diogenes by se ve svém sudu styděl za rozmařilost.  

Na ulici se opravdu žije. Prodává se zde ovoce, zelenina a místní „fast food“, obvykle 
smažené pochutinky. Poskytují se tu služby, holiči holí a stříhají před zrcadlem na kmeni 
stromu a pod jeho větvemi – střechou své provozovny, opraváři kol opravují vsedě na zemi 
u rušných křižovatek, mezi auty se proplétají prodavači všeho, rikšové po desítkách čekají 
schouleni na sedátku na rito. Děti si hrají, staří odpočívají. U hydrantů se myje. Kolem 
spěchají a tlačí se davy lidí, klidně překračují ležící, rukama odstrkují překážející. Tady se na 
soukromé zóny nehraje, lidé jsou pořád ve fyzickém kontaktu. Objímají se ale kolem ramen 
jen muži s muži a ženy s ženami, mezipohlavní kontakty na veřejnost nepatří.  

Naopak, co se na veřejnosti volně odehrává, je mužské čůrání. Co pár desítek metrů je 
někde u zdi vykachlíkovaná plocha, někdy doplněná asi metr vysokou zídkou v metrové 
vzdálenost (ale často ta krycí zídka chybí). Někde je vše svedeno jakoby do kanalizace, 
jinde je jen chodník přerušen a vše se nechá vsáknout do země – ta je samozřejmě tak 
nasycena, že nebere, pak je kolem nevoňavá louže a bláto. V chudších čtvrtích i tyto 
jednoduché pisoáry chybí a jsou zde asi zvykově používána vyhrazená místa na zdech 
domů, každý muž ví přesně, kam nejblíže zajít. Ženy i děti klidně chodí pár decimetrů za 
zády konajících mužů a nikdo se nepohoršuje (ani nad veřejným konáním potřeby, ani nad 
znečišťováním ulic). Okolí záchodků je pochopitelně snadno poznat po čichu.  

S velkou potřebou se dělají trochu větší ciráty. Najde se kousek zeleně, nejlépe za nějakým 
plotem nebo zídkou, případně u vodního toku. S sebou se vezme láhev vody. Tam se vše 
vykoná, často také přímo na očích veřejnosti. Vynikne to hlavně ve Váránasí, kde turisté z 
lodiček překvapeni hledí na vystrčené půlky přímo nad posvátnou řeku Gangu, ve které se 
kousek níže po proudu myjí lidé, vodou kloktají a dokonce ji přímo pijí. Toaletní ani jiný papír 
se nepoužívá, k očistě slouží levá ruka a právě láhev s vodou. Proto Indové jedí jen 
pravačkou a levá ruku je nečistá a není slušné ji používat prakticky k žádnému jinému účelu. 

A ženy? Ženy nečůrají. Nebo alespoň nejsou vidět. Jen opravdu výjimečně lze zahlédnout 
trochu diskrétně přidřeplou postavu za keřem, dlouhé sukně poslušně vše skryjí, na první 
pohled není často ani jasné, o jakou činnost se to právě jedná.  

Další zajímavostí je pochopitelně doprava a provoz na silnicích obecně. Vozový park je 
trochu starší, nejčastější značkou je místní TATA, která navzdory obecnému povědomí 
nevyrábí jen minivozítka, ale i auta větší, řekněme tak nižší střední třídy. I náklaďáky jsou 
TATA, i když jsme viděli v Ágře i vojenskou kolonu vozů TATRA, ano ta naše tatrovka 
česká, tedy moravská. Ještě více než aut je motorek a více než motorek je motorikší ve 
velkých městech a cyklorikší v menších sídlech (ale jsou i v těch velkoměstech, tam asi 1:1 
s motorikšami). Jezdí se obvykle vlevo, ale jako veškerá pravidla, i toto se bere spíše jako 
nezávazné doporučení. Semafory jsou jen něco jako barevná hudba, nikdo si jich moc 
nevšímá. Mezery mezi vozidly jsou maximálně centimetrové (i po stranách), snad povinné je 
neustálé troubení a blikání. Do křižovatek najíždějí všichni najednou, přednost se řeší až na 
místě možného střetu, a to právem silnějšího, rychlejšího a hlasitějšího. A všude se do toho 
motají chodci (přechody neexistují) a krávy, ty mají přednost absolutní. Předjíždí se z obou 
stran, když to nejde jinak, tak po chodníku mezi lidmi (hlavně rikši). Navzdory oblíbeným 
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představám, že tento systém se obejde bez havárií, to není rozhodně pravda. Všichni jsou 
otlučení, pravidelně jsme na cestách i dálnicích viděli převrácené náklaďáky, několik nehod 
potkáváme každý den.  

Jediné, co může všude panující chaos trochu zmírnit, jsou policisté a policistky. Požívají tu 
nečekané autority. Jejich základním vybavením je metrová dřevěná hůl (3 – 4 cm v 
průměru), kterou se nerozpakují použít. Kdo neposlechne pokyn, hned chytí jednu přes záda 
a vůbec ho nenapadne se nějak bránit, jen se snaží co nejrychleji dostat z dosahu. Pěknou 
honičku uvidíme ve Fatéhpur Síkrí, kde malý policajt bude honit většího prodejce suvenýrů 
(netušíme, čím se provinil) a mydlit do něj holí hlava nehlava. Možná by nebylo od věci něco 
podobného zavést i u nás.  

Když už jsme u té dopravy: náklaďáky tu jezdí krásně vyzdobené. Každý řidič náklaďáku 
nebo traktoru si nechá záležet na co nejbarevnějších okrasách, včetně živých květin. Vozy 
mají prostorné kabiny, kromě sedačky řidiče se tam vejdou i dvě lehátka. To u levého 
okýnka obvykle okupuje pomocník, který hlídá levou stranu a zastává i funkci „levého 
blinkru“, dává rukou z okna znamení o odbočení doleva. Vozy jsou popsané nápisy, na zádi 
mají obvykle varování o ztlumení světel v noci a prosbu o troubení při předjíždění – to aby 
řidič neztrácel čas koukáním do zrcátka (které stejně často úplně chybí, nebo je aspoň 
utržené a jen volně visí). „Levého blinkra“ máme vždy v našem autobusu i my, když zrovna 
neukazuje změnu směru, tak třeba pomáhá nakládat a vykládat zavazadla, vytahuje při 
zastávkách schůdky a vůbec se snaží pomáhat. Pan řidič jen sedí, takové pomocné práce 
jsou pod jeho úroveň.  

Zvláštní kastou jsou rikšové (teď nemluvím o klasickém kastovním systému).  

Motorikšové jsou blázni a k získání motorikši se pravděpodobně musí prokázat papíry na 
hlavu, naprosto postrádají pud sebezáchovy a neznají slova typu opatrnost, či 
zodpovědnost. Řítí se se svými vratkými stroji neuvěřitelnou rychlostí přeplněnými ulicemi 
zácpa nezácpa. Brzdí jen v opravdu kritických situacích, jinak dávají přednost prudké změně 
směru bez jakéhokoliv varování. Pohrdají chodci a cyklorikšami, možná i pasažéry (určitě 
aspoň těmi ječícími Evropany). Nejraději jezdí v noci, kdy pro dálková světla protijedoucích 
vozidel není nic vidět. Do rikši pro 4 pasažéry naloží pasažérů 8 (i my jsme tak jednou jeli, 
trčíce koleny a lokty do stran, kam na ně útočili ostatní účastníci dopravního chaosu). 
Poznatek: řidítky se dá směr změnit mnohem rychleji, než volantem. Ceny jsou mírné, 
možná proto tak uhání, aby odchytili dalšího pasažéra (potenciálního sebevraha). 
Nepřekvapil nápis na jedné z rikši: „This is India“, „To je Indie“.  

Naproti tomu cyklorikšové jsou chudáci. Je jich více a panuje větší konkurence. Lidé ze 
Západu občas trpí pocitem viny, když vidí tu námahu, se kterou se starý sušinka snaží 
rozpohybovat svůj chatrný starý stroj se dvěma Čechy, z nichž každý váží o polovinu více, 
než on. Ale když vidíme ten boj o zákazníka, tak se rádi svezeme a výčitky nemáme. Zase 
dnes bude mít rikša na večeři. Jsme i svědkem zoufalství a skoro bitky, když obsadíme 6 
rikší ze 7. Bohužel nemáme zažité spravedlivé postupy a neúmyslně nedodržíme pořadí 
příjezdu na stand. Cyklorikša, který byl neoprávněně opomenut, teď neví, zda se rozbrečet, 
nebo se bránit. Naštěstí volí druhou cestu, ovšem konkurent se západního turisty nehodlá 
vzdát. Vše řeší až policajt s palicí, který poprosí špatně sedící pár o přestup. Teď se chce 
brečet tomu druhému. Ach jo. Škoda, že nelze napravit všechnu nespravedlnost světa. Tady 
by se i lidé od nás mohli učit, jak si vážit těžké práce. A že těžká opravdu je. Rikšové mají 
přes rameno ručník, kterým skoro pořád utírají pot z čela, aby netekl do očí. Záda mají 
propocena neustále. Přesto se snaží jet ještě ohleduplně a vyhýbat se dírám, která na 
nepříliš odpružených kolech působí na kostrče zákazníků jako kopance.  

A ke koloritu patří samozřejmě krávy. Jsou sice posvátné, to ale navzdory našim 
představám neznamená, že by se k nim lidé modlili, nebo je měli v nějaké zvláštní úctě. 
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Znamená to jen to, že si jich nevšímají a nechávají je být. Občas někdo na venkově krávu 
chová a má ji uvázanou, většina jich žije volně a svobodně (kdo je dojí? Těžko říct, nevím). 
A podle toho vypadají. Vyhublé, žebra by se dala spočítat. Občas s kožní nemocí. Všechny 
špinavé a se zanícenou zadní částí (jak to jen napsat slušně). Obvykle netečné a 
rozmazlené svou svobodou, stále hloupé, jako krávy. Toulají se po ulicích, hledají něco k 
snědku, nepohrdnou papírem ani igelitkou, dobrovolně je nikdo nekrmí. Tak zuboženou si 
posvátnost nepředstavujeme. Nejsou vychované, respektive jsou vychované k tomu, že je 
nemusí nic zajímat. Klidně se jich několik postaví doprostřed cesty, klidně i na dvouproudé 
dálnici přes celou šířku obou pruhů. Řidiči je se stoickým klidem objíždějí třeba po trávě, ale 
rozhodně se k nim nemodlí a nejsou v posvátném vytržení z toho, že musí svou zběsilost při 
řízení (Indům vrozenou) Na chvíli přerušit. Nenadávají, ani nejásají. Když už nelze ani objet, 
pomalu se blíží ke skotu, až jej třeba „omylem“ drcnou a i kráva pochopí.  

Totéž na nádraží, oblíbeném místě krav – hodně lidí, hodně papíru, je tady co žrát. Toulají 
se kolejištěm a přijíždějící vlak musí spustit svou sirénu, aby kráva těsně před ním na 
poslední chvíli přeskočila akrobaticky zábradlí do vedlejší koleje, kde zrovna náhodou nic 
nejede. Ale vidíme i krávu uvědomělou, která využije plošiny pro invalidy a z druhého 
nástupiště se vrací na první perón spolu s cestujícími po nadchodu! Mnohem hloupější je ta, 
která nám chce sežrat batoh, a když jí to nedovolíme, tak se dva metry od nás vyprázdní a 
utvoří louži o průměru snad 2 metry, která pomalu odtéká kolem nás do kolejiště. Prostě 
bych posvátnou krávou v Indii být nechtěl, to ty naše se mají lépe. Snad se po vzoru 
hinduistů v příštím životě neinkarnuji do indického telete. Kdo má špatnou karmu, narodí se 
jako nižší tvor. Tak doufám, že na tom nebudu tak špatně.  

Asi nikoho nepřekvapí systém dvojích cen – místní platí jako vstupy do památek většinou 
jen pár symbolických rupií, kdežto ceny cizinců se pohybují od stovky nahoru až po hodně 
vysokých 750 rupií na Tádž Mahalu (z toho jde ovšem poměrně velká část přímo na údržbu 
Tádže a zlepšení podmínek v Ágře). Často se domorodci ani nenamáhají platit. Úplně 
obráceně to je pak uvnitř areálů, kde cizinci mají mnohdy WC zdarma, kdežto Indové platí, 
přesně v duchu pravidla, že cizinci si už zaplatili dost na to, aby měli nárok na služby na 
úrovni.  

Toalety obecně se nezřídka neplatí vůbec, jen někdy si „správce“ tohoto zařízení vynucuje 
dobrovolný poplatek, opravdu výjimečně se platí pevná cena (maximálně kolem 10 rupií, 
naše pětikoruna, a to ještě hlavně na místech nejvíce zkažených turisty). Druhá strana 
mince je, že podle toho často záchody i vypadají, škoda popisovat, každý si to jistě umí 
představit – ovšem (stejně jako u neplacení v „drahých“ památkách) dá se celkem 
spolehnout na to, že záchody na místech s předpokládanou vysokou hustotou turistů bývají 
nesrovnatelně čistší a modernější.  

Tak asi nastal čas vrátit se tam, kde jsem odbočil z časové linie, tedy do ranního autobusu 
kousek od hotelu, odkud vyrážíme směrem k prvnímu zastavení na naší cestě po 
památkách. Sledujeme projížděné ulice a prozatím nás ještě skoro vše překvapuje, než si 
postupně zvykneme. Před Červenou pevností  ani neřešíme počasí, je pěkně, je ráno a 
monzumové deště přece přicházejí až v podvečer. Ó, jak se pleteme…  

Dillí (New Delhi)  je druhé největší město Indie po Mumbai (Bombai). Má téměř 14 milionů 
obyvatel (v aglomeraci 15,3 mil). Leží v severní části země na rozloze 1.483 čtverečních 
kilometrů v průměrné nadmořské výšce 293 m nad mořem. Na délku i na šířku má město 
kolem 50 km. Městem protéká řeka Jamuna, jedna z nejposvátnějších hinduistických řek.  

Celkových zhruba 14 milionů obyvatelů Dillí tvoří většina příslušníky různých národů Indie, a 
tak je město kosmopolitní. Navíc zde pracuje mnoho lidí původem z jiných indických měst a 
rovněž tu žijí i pracovníci ze zahraničí. Dillí je relativně hustě osídleno – hustota zalidnění 
zde vychází na 9.294 lidí na km2. Vzdělanost činí 81 %, pod hranicí chudoby žije 1,4 milionu 
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obyvatel velkoměsta. Díky vnitřní migraci a vysokému přírůstku indické populace vůbec se 
město neustále rozrůstá a do roku 2015 se má se svojí aglomerací stát po Tokiu a Bombaji 
třetím největším na světě.  

Červená pevnost  je název pevnosti v Indii v Novém Dillí, která byla postavena v první 
polovině 17. století. Své přízvisko červená získala díky červenému pískovci, ze kterého byla 
postavena. Dnes je pevnost jednou z hojně navštěvovaných památek a patří k důležitým 
památkám mughalské architektury. Od roku 1993 je součástí světového dědictví UNESCO.  

Vchod do Červené pevnosti vede impozantní bránou v impozantních hradbách z červeného 
pískovce. Zatímco čekáme na vstupenky, sledujeme dovádějící zemní veverky burunduky, 
příbuzné amerických čipmantů. Jsme z jejich hravosti nadšeni a obdivujeme je ještě více 
než mohutnou bránu. Ještě netušíme, jak rozšířeni v Indii jsou, a že je budeme potkávat 
úplně všude, na zemi i na stromech po celé naší cestě. Procházíme branou, za ní je ulice 
lemovaná krámky – Míná bazar , dříve nákupní místo dvorních dam. A tradiční součásti 
všech indických mogulských paláců, síně veřejných slyšení a soukromých slyšení . Zde 
dával panovník audience a zasedal soudní dvůr. Teplé podnebí umožňuje využití zvláštní 
architektury paláců, kde před stěnami dostávají přednost systémy otevřených podloubí a 
zdobených sloupů, klasických místností je málo, coby na prstech spočítal. Takže „palác“ a 
„síň“ jsou nejčastěji jen různě velké altány podpírané sloupy a do všech stran otevřené. 
Soukromé prostory vládnoucí rodiny jsou situovány až na druhu stranu areálu od vstupu, 
nad řeku Jamunu, která pomáhá tropické klima trochu ochladit a zpříjemnit. Stěny jsou 
zdobeny intarzovaným mramorem, kdy do mramoru je vlepen a do roviny zaleštěn vzor z 
polodrahokamů, časté jsou motivy rostlin.  

Od okolní červené se liší Perlová mešita, která je z bílého mramoru a mezi zdejší červení 
působí téměř cizorodým dojmem. Mramor je velmi zdobný, basreliéfně z něj vystupují 
popínavé květiny věkem vyleštěné do dokonalého lesku. Intarzovaný mramor i vystouplé 
reliéfy jsou ozdobou prakticky všech nejznámějších indických památek, uvidíme je ještě 
mnohokrát. U intarzií navštívíme později i dílničku, kde nám technologii výroby přímo 
předvedou.  

Už když se vracíme k východu, tušíme, že je zle. Nebe se černě zatáhlo a začínají z něj 
vypadávat první kapky monzumového lijáku. Odevšad se vynoří prodavači deštníků a 
neodejdou s prázdnou, i my si jeden koupíme, ale stejně to před prudkými přívaly deště moc 
nepomáhá. Ženy přesto věří v alespoň částečnou ochranu, muži většinou rezignovali. 
Schovávám foťák a kameru do nepromokavého batůžku (skvělý vynález) a vystavuji hrdě 
tělo dešti. Jen na brýle bych potřeboval rychloběžné stěrače.  

Pěšky se přesouváme k nedaleké Páteční mešit ě (Džámi Masdžíd) . Bohužel nemůžeme 
příliš fotit, náměstím pro 25.000 věřících se brodíme po kotníky ve vodě. Ještě že jsme boty 
museli nechat u vchodu, kde také fasujeme látkové sukně přes naše tříčtvrťáky a trička. 
Krytých míst je málo a jsou vesměs přelidněna, vydáváme se proto hledat vstup do minaretu 
(jsou dva mají na výšku 40 metrů). Kupujeme vstupenky a kolem překvapeného trhače lístků 
pokračujeme na hradby a odhadem míříme k věžičce v rohu. Trochu se obáváme, zda tím 
nápisem „tower“ nebyla myšlena právě jen tato věžička, to by pak byly vyhozené peníze. Ale 
ne. Ve věžičce jsou jen schovaní samozvaní průvodci, kteří nás doprovodí nahoru. Šlo by to 
i bez nich, ale nijak se nebráníme, jednak aspoň víme, kam jít, jednak se třeba dozvíme, co 
je co při pohledu svrchu.  

Opravdu se dostáváme k patě minaretu a malými dvířky vstupujeme na úzké a prudké točité 
schody. Nahoře nikdo není, nemusíme se nikomu vyhýbat. V půlce veřeje výklenek s 
okýnkem a už teď vidíme, že se dostaneme opravdu vysoko. Vršek minaretu končí trochu 
překvapivě. Ocitáme se na horní plošince asi 2 metry v průměru, kterou minaret končí a na 
kterou je postavena jakási kamenná klícka s kopulí, zábradlí prakticky žádné, ani kolem 
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výstupního otvoru schodiště žádná ochrana. Dokud je nás nahoře jen pár, tak to není žádný 
problém, náš průvodce se nám snaží ukazovat významná místa v okolí, hustou clonou deště 
ale spíše tušíme, než abychom skutečně viděli. Postupně přicházejí další návštěvníci a na 
plošince začíná být trochu těsno a nebezpečno. Raději scházíme zpět dolů, teď už se 
ovšem musíme několikrát vyhýbat s kolegy stoupajícími vzhůru, což je místy docela 
problematické.  

Schody jsou v dolní části navlhlé a ošlapané dohladka, ruce máme plná batůžků, pití a 
deštníků, pohyb omezují zamotané místní suknice, takže když Hance na posledních deseti 
schodech ujíždějí bosé nohy, dopadá přímo na kostrč, po které dojede zbytek schodů, a do 
konce zájezdu bude sedět jen na jedné půlce, druhou má pěkně zmalovanou do 
černomodra. Ošetříme rozraženou ruku, mokré náplasti nechtějí držet a krev pořád kape, a 
vrháme se dál do deště.  

Protože máme boty u hlavního vchodu, kdežto sraz u autobusu u vchodu jiného, snažíme se 
přesvědčit „strážce botů“, že je přeneseme v rukách. Má tendenci nás vydírat požadavkem 
bakšiše, za který nám ty boty přenese on s pomocníky, to však odmítáme a obcházíme 
mešitu vnějškem, což je jistě zajímavější cesta, můžeme sledovat běžný život rodin 
bydlících pod igelitovými přístřešky nalepenými na zeď mešity, ve kterých chovají mimo jiné i 
domácí zvířata (kozy).  

Konečně se déšť trochu zmírňuje, až nakonec ustane. Ještě několikrát takto zmokneme, ale 
už budeme připravenější. Kupujeme v přilehlých uličkách vodu za peníze vyměněné na 
letišti a nastupujeme do autobusu. Přesouváme se dál, po cestě míjíme téměř bez 
povšimnutí astronomickou observatoř Džantar Mantar  mahárádži Džaj Singha II. z roku 
1725, jednu z pěti, my si prohlídneme později detailně tu džajpurskou, ta je větší a 
impozantnější.  

Zastavujeme na místě pro moderní Indy velice památném, u Rádž ghátu , místě zpopelnění 
Máhátmy Gándhího. Nedaleko řeky Jamuny tu stojí areál obehnaný vyhlídkovým ochozem, 
ze kterého je panoramatický pohled na zatravněný park s památníkem uprostřed. Obejdeme 
si ochoz a po sundání bot míříme k prosté černé plotně z leštěného černého mramoru. 
Věčný oheň plápolá v lucerně nad plošinkou symbolizující místo spálení, samádhi, její 
přední stranu zdobí zlatý prostý nápis v hindském písmu „Hé Rám!“, „Ó, Bože!“, poslední 
slova Máhátmy, kterými žehnal svému vrahovi. Pietně obejdeme místo Indům velice 
posvátné, určitě působící důstojněji, než kýčovitá mauzolea jiných „otců vlasti“, jaká byla 
postavena Mao Ce Tungovi v Pekingu nebo Atatürkovi v Ankaře. V areálu byly zpopelněni i 
jiní indičtí velikáni, Indra Gándhíová, Džaváharlál Néhrú, Rádživ a Sandžak Gándhíovi.  

Růžové m ěsto Džajpúr   

Ranní logistický problém s autobusem řešíme naložením zavazadel do přistavených dvou 
aut a k autobusu vyrážíme opět pěšky, cestu známe a není to daleko. Chvíli trvá, než se 
prokličkujeme totálním chaosem dillíské dopravy, ale z okna je pořád co sledovat. Výjezd na 
dálnici nás skoro mrzí, zato rychlost přesunu se výrazně zvyšuje. Celou cestu až do 
Džajpúru jedeme po dálnici, ovšem ta nevypadá úplně stejně, jako ty naše. Snad jen 
rozbitým povrchem.  

Dálnice v této části Indie jsou čtyřproudovky, oba směry odděluje travnatý úzký pruh, ovšem 
zcela bez svodidel. Projíží se i vesnicemi, po cestě se běžně pohybují rikši, cyklisté, chodci 
včetně malých dětí, domácí zvířata a samozřejmě krávy. Rozbitý asfalt „vylepšují“ ve 
vesnicích občasné retardéry, které asi mají navnadit řidiče k obědu v restauraci hned za 
retardérem. Když takový práh řidič uvidí včas a stihne zpomalit, tak je to jen otravné zdržení 
na průjezdu vesnicí stylem brzda-plyn-brzda, pokud jej ovšem nečeká, skáčeme v zadní 
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části autobusu hlavami až ke stropu.  

Vozidla se pohybují po dálnici různá. Nejvíce nás pobavily rámy připravené jako základna 
pro náklaďáky, na kterou v několika vesnicích podomácku vyrábějí kabiny a korby. Na 
takovém rámu je vpředu sedačka a volant s ovládáním, bez jakékoliv ochrany pro řidiče, 
oproti rámu je vše nepatrné a při nepozorném pohledu to vypadá, že po silnici jede bez 
řidiče traverzová konstrukce na kolech. Náklaďáky jsou nejčastěji značky TATA a jsou 
upraveny dle místních zvyklostí, tedy do co největší barevnosti a pestrosti, i kabiny samotné 
jsou z nějakého nerezového plechu. Když před Džajpúrem chytíme defekt, jeden takový 
náklaďák zastaví na pomoc a můžeme si tak jeho výzdobu prohlédnout pěkně zblízka.  

  

Je zajímavé, jak se jednotlivé vesnice nebo aspoň jejich části vždy na něco specializují. 
Projíždíme tak vesnicemi, kde každý dům je současně i servisem nákladních vozů, před 
každým z nich stojí nejméně jeden s rozpracovanou opravou (častěji jsou rozdělaná i 3 – 4 
další) a několik čekajících ve frontě. Jiné vesnice vyrábějí kabiny, jiné korby. V dalších 
vesnicích – asi střediskových – vidíme řadu do ulice otevřených krámků, za nimiž stojí 
zřejmě lékař či lékárník, hovoří s pacienty a rovnou jim prodá léky. Takových obchodů se 
zdravím je vedle sebe třeba třicet. Jinde prodávají v celé vesnici přilby na motorky, zase o 
kus dál jen tlumiče. Ve městech jsou ulice s prodejem železářského zboží, ulice s prodejem 
květin k modlitbám, holičské čtvrti, opravny bot (nejčastěji opravují utržené řemínky žabek, 
které mají svou životnost evidentně několikanásobně překročenou). Na jednu stranu tu má 
každý konkurenci po obou stranách, na druhou zákazník ví, kam se s utrženou žabkou 
vydat, a může si na místě vybrat, komu tu důležitou zakázku svěří.  

Oprava kola nás nečekaně zdrží, dnes budeme bez oběda. Ještě, že jsme si nechali od 
včerejška pár banánů a máme v batohu nějaké sušenky. Příjezd do Džajpúru nám nechává 
na prázdný žaludek zapomenout. Už po cestě občas zahlédneme opice po stranách cesty, 
na příjezdu do Džajpúru potkáme sem tam velbloudy táhnoucí dřevěné vozíky a několikrát 
dokonce slona! Projíždíme pod pevností Ámber, která nás čeká zítra, a vjíždíme do starého 
města. Zmatek v ulicích nás už nepřekvapuje, ale hledíme na nádherné několikasetleté 
domy po obou stranách širokých bulvárů. Desítky minut projíždíme živým skanzenem, kolem 
nás růžové několikaposchoďové fasády se zdobenými balkonky, okny s kamennými 
krajkami mříží, překombinovanými arkýři a věžičkami. A všude žijí lidé. Domy často ani 
nemají skla v oknech, vše nad úrovní prvního patra je i bez dveří, někdy i bez stěn (otevřené 
prostory připomínající altánky postavené na střeše budovy a současně tvořící základnu 
dalších altánků o patro výše). Vše zásadně v růžové barvě. Na terase nad ulicí bez 
jakéhokoliv zábradlí si rodinka vytáhne matrace a židle a dělá si bez skrupulí pohodlí při 
siestě spočívající v pozorování cvrkotu ulice.  

Džajpur  (anglický přepis: Jaipur), také často nazývaný "růžové město" je hlavním městem 
indického státu Rádžasthán. Byl založen roku 1727 mahárádžou Saváí Džaj Singhem II, 
vládcem Amberu. Dnes ve městě žije více než 5 milionů obyvatel. Současným mahárádžou 
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Džajpuru je jeho výsost Padmanabh Singhji (narozen roku 1998), který trůn dostal po svém 
dědovi.  

Džajpur je první pečlivě naplánované město Indie. Město, které dříve bývalo hlavním 
městem království, je nyní hlavním městem státu Rádžasthán. Na strukturu města měl velký 
vliv vkus královské rodiny. V současné době je Džajpur hlavním obchodním centrem pro 
obyvatele Rádžasthánu a má vše, co patří ke každé moderní metropoli. Nad ostatní indická 
města z předmoderní éry vyniká Džajpur především šířkou a pravidelností ulic, které jsou 
rozloženy do šesti sektorů oddělených bulváry širokými 34 metrů. Městské části jsou dále 
rozděleny sítí menších uliček.  

Džajpur byl založen roku 1727 mahárádžou Saváí Džaj Singhem II., který vládl v letech 
1699-1744. Mahárádžovým hlavním městem byl původně Amber, který leží 11 km severně 
od Džajpuru. Důvodem k přesunutí hlavního města byla stále rostoucí populace a s ní 
spojený nedostatek vody.  

Po několika bojích s Maráthy si Džaj Singh začal uvědomovat důležitost obrany města. 
Protože sám nebyl příliš vzdělaný v matematice ani stavebních vědách, vyhledal pomoc u 
Vidjadhár Bhattačárji, bráhmanského učence z Bengálska a svěřil mu plánování architektury 
města.  

Stavba města začala roku 1727 a 4 roky trvalo postavit hlavní palác, cesty a náměstí. Město 
bylo rozděleno do devíti bloků, z nichž se dva skládaly ze státních budov a paláců a sedm 
zbývajících bylo určeno pro veřejnost. Kolem města bylo postaveno masivní opevnění se 
sedmi branami.  

Architektura města byla na svou dobu velmi pokroková a patřila k nejlepším v Indii. Roku 
1853 město navštívilprinc z Walesu a na uvítanou bylo celé město natřeno na růžovou 
barvou, kterou je možné dodnes vidět na hlavních ulicích.  

Město se v 19. století začalo razantně rozrůstat; roku 1900 činila jeho populace 160 000 
obyvatel. Městské bulváry byly vydlážděny a osvětleny plynovými lampami.  

Po mírných zmatcích přijíždíme k hotelu Arya Niwas, který sice leží jen asi 40 metrů od 
hlavního bulváru (ovšem těch pár metrů se jde bahnivou boční ulicí), ale protože má kolem 
sebe zahradu se vzrostlými keři a stromy, je zónou klidu a ticha. Dokonce nevadí ani vnitřní 
pokoje bez vnějších oken, veškerý výhled je směřován maximálně do světlíku – i to má asi 
přispívat k odizolování hluku ulice. Ani pořádně nevybalujeme a vydáváme se do centra. K 
místním bazarům je to pár kilometrů, pojedeme motorikšami – čeká nás první jízda tímto 
bláznivým dopravním prostředkem.  

  

Zdejší rikšové přece jen nejsou takoví divoši, jako jejich kolegové ve Váránasí. Nechtějí nás 
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nechat nastoupit více než tři do jednoho vozítka a i cesta je spíše jen adrenalinová, ne ještě 
hororová, jakou si zažijeme později. A o život ani nejde, zdejší hustota provozu neumožňuje 
vyvinout nějakou extrémní rychlost. Rikšové mají čas si s námi povykládat (obligátní: „Where 
are you from?“) a třeba nám i předvést historický taxametr na kliku, který se samozřejmě 
nikdy nepoužíval, cena je smluvní. U brány před vstupem do čtvrti bazarů čekáme, až se 
všichni sjedeme, což se po mírných komplikacích daných zbrklostí rikšů nakonec podaří. 
Domlouváme čas k návratu a víceméně individuálně se noříme do nitra prvního z bazarů v 
přilehlé ulici.  

  

Zboží je tu spíše pro místní, především látky, textil, sárí, boty, laciná bižuterie. Ze 
zajímavosti si pár stánků prohlédneme, tento sortiment nás prozatím neláká, takže se 
vracíme k výchozímu bodu a kolem svatyňky s opičím bohem Hanumenam a jeho oltáříkem 
odbočujeme na bulvárek se smíšeným sortimentem. Dostáváme žízeň a kupujeme si 
kokosové ořechy, ze tří je dobrý jen jeden, zbylé dva se sice dají vypít, na pochutnání to 
však není. Ještě že nám zastávku zpříjemňuje tlupa opic na střeše krámku, kterou chvíli 
pozorujeme, ještě nám jsou vzácné, v Dillí nebyly. Od teď se stávají našimi stálými průvodci, 
budou už naprosto všude, až do Káthmándú. Za pár dní nám nebudou stát nejen za fotku, 
ale ani za podívání a místy je budeme i odhánět. Dnes jsou nám ještě zdrojem zábavy, jak 
dorostenci zlobí sebe navzájem i rodiče, maminky se starají o svá nezbedná mláďátka a 
statní samci vše sebejistě kontrolují s klidným nadhledem z nějakého vyššího místa.  
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Stejně více než obchůdky nás zajímají krásné růžové fasády. Starý Džajpůr je naprosto 
originální a z indických měst má zcela jistě nejzvláštnější atmosféru, s jinými městy 
nesrovnatelnou. Dnes nám to ještě nepřipadá, ale i ten ruch je tu takový nějaký klidnější, 
než jinde. Využíváme toho, že několik krav si k odpočinku vybralo právě místní obchodní 
třídu, čímž zablokovalo tím skoro veškerou dopravu, a daří se nám bez přímého ohrožení 
života přejít na druhou stranu, po které se hodláme vracet.  

Opice jsou tu ještě drzejší, některé sedí přímo kolem chodníku. Nikdo se jich nebojí, ani my 
je tedy nijak zvláště neobcházíme a snažíme se jim nevěnovat příliš pozornosti. Pár fotek si 
samozřejmě neodpustíme. Ve stánku se suchými plody nakupujeme sáček volně ložených 
pražených kešu oříšků, jsou vynikající (bodejť by ne, když jsou čerstvé), ale cenově to 
nevychází o moc levněji, než u nás.  

   

Už se blížíme k místu srazu, když zaregistrujeme v boční uličce zeleninový trh, což si 
nemůžeme nechat ujít. Spousta druhů ovoce a zeleniny, i když většinu kupodivu poznáváme 
(máme trénink z minulých cest). Jako všechna podobá tržiště i to zdejší má neuvěřitelný 
kolorit, zde umocněný pestrými sárí prodavaček. Jak jen to ty indické ženy dělají, že v tom 
hrozném bordelu kolem jsou pořád tak čisté a jejich zářivá sárí zůstávají celý den bez 
nejmenší poskvrnky? Když si cosi prohlížíme důkladněji a na chvíli zablokujeme uličku mezi 
stánky, klidně do nás někdo strčí a posune si nás stranou – není to ovšem žádný žebrák ani 
zákazník, ale vyhublá bílá kráva si tak vynucuje cestu k odpadkové části, kam odhazují 
trhovkyně zkažené zbytky, pro krávu výbornou potravu. Jen se o ni bude muset podělit se 
stádem dotěrných opic.  
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Na cestu zpět si pro změnu najímáme cyklorikši. Je to sice o něco pomalejší, zato asi 
bezpečnější. Chudák rikša šlape jako o život, nestačí si utírat pot ručníkem. Přestože je 
skoro tma, teplota a vlhkost prozatím nepolevují a i my jsme schvácení a propoceni na kůži, 
natož scvrklý rikša, který nás musí rozpohybovat a vézt vlastní silu.  

Večeře je formou kombinace samoobslužné restaurace s klasickou. Výborný nápad: jídla 
jsou vystavena ve vitríně s popisem a názvem, méně běžná pak aspoň na fotkách. K 
dispozici jsou objednávkové bločky s tužkou, v klidu si můžeme vybrat a sepsat vlastní 
objednávku. Ta se zaplatí u pokladny, vyfasuje se číslo na stojánku a pak už se jen u stolu 
čeká, až obsluha vše postupně donese. Někdo neriskuje a zůstává u italských těstovin, 
někdo zkouší místní jídla. Já si dávám tři mističky s omáčkami (dahl  – rozvařené luštěniny, 
hlavně čočka, omáčku s panírem  – sýrem typu cottage a jako třetí pakóru , zeleninu a sýr v 
těstíčku, vše plovoucí v omáčce), zeleninovou rýži a kynutou placku nán  s příchutí 
česnekovou. Jako zákusek zkoušíme rýžový puding a na zapití se necháme přesvědčit na 
jogurtový kysaný nápoj lasí  (zkoušíme slanou verzi a mangovou verzi).  

   

Někdo ovšem omáčkám nedůvěřuje a dá si raději klasické smažené nudle Chow mein.  
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Omáčky nás příliš nepřesvědčují, zato česnekový nán , rýžový puding a veškeré lasí  si 
zamilujeme a dáváme si je, kdykoliv můžeme. Dokonce si budeme vybírat restaurace podle 
toho, jestli nán  mají, nebo ne. Vyzkoušíme i různé další variace od neochuceného nánu  
přes máslový, zázvorový až po kešu, ale česnekový jednoznačně vítězí. U lasí  to tak 
jednoznačné není. Zkoušíme čisté, slané, sladké, čokoládové, kávové, mangové, banánové 
a mix fruit – podle toho, co kde mají v nabídce. Vítězí asi ta ovocná směs, špatný není 
banán nebo mango, já si občas pro zpestření dám slanou verzi (připomíná trochu turecký 
ayran, je ale mnohem hustší). Často vypadá v ušmudlaných skleničkách hustý bílý nápoj s 
hrudkami mixovaných příloh až životu nebezpečně, ale nic nám po něm není, možná 
dokonce napomáhá lepšímu trávení pálivých jídel. Nán a lasí  každému cestovateli vřele 
doporučujeme (a rýžový puding jako zákusek také, obzvlášť je-li podávaný s praženými 
kešu oříšky a rozinkami).  

Ráno pokračujeme novým autobusem, opět je pro větší skupinu, než je ta naše, takže místa 
máme pořád dost. Znovu projíždíme starým městem a užíváme si jeho atmosféru, tak 
odlišnou od Dillí. Vracíme se stejnou cestou, jakou jsme včera přijížděli, takže tušíme, že za 
chvíli se po levé straně objeví pevnost Ámber .  

   

A opravdu. Pevnost je rozložena spolu s dalším opevněním na několika kopcích, řidič nám 
zastavuje, abychom si ji vyfotili, z větší blízkosti už to nebude možné, protože se nevejde do 
záběru. Toho využívá i čekající krotitel a zaklínač hadů, který otevírá víko košíku a začíná 
hraním na píšťalu vyvolávat brýlatou kobru. To si nemůžeme nechat ujít, Jirka nasafuje 
turban a druhou píšťalu a už jedou v duu. Kobra samozřejmě netančí podle hudby, je ráda, 
že se na chvíli může protáhnout na světle, ale vypadá to, jakoby tančila do rytmu – ve 
skutečnosti sleduje konec fakírovi píšťaly, zda jí nechce nějak napadnout a ublížit jí. Kobra 
je tmavá, ne moc velká (na pořádné uštknutí by stačila, asi by to bylo skutečně nebezpečné, 
možná i smrtelné kousnutí). Na roztáhlém límci, kterým se snaží nás zastrašit, má ještě 
tmavší brýle. Jak je ve skutečnosti nebezpečná, to můžeme odhadnout jen podle strachu 
místních, kteří se fakírům a jejich hadům uctivě zdaleka vyhýbají, určitě opatrněji, než 
nepoučení turisté. Následuje očekávané handrkování o ceně, kdy fakír žádá 10 dolarů, ale 
nakonec je rád za 50 rupií, tedy skoro desetkrát méně.  

Page 16 of 69Indie 2011

23.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



  

Město Ámber  leží v indickém státu Rádžasthán asi 11km severovýchodně od Džajpuru a 
žije v něm přibližně 25 000 obyvatel. Z Džajpuru je snadno dosažitelné autobusem nebo 
autorikšou. Na kopci nad městem je stará královská pevnost. K ní je snadno možné jít buď 
pěšky, nebo vyjet na slonu. Amber bývalo samostatné město, nicméně nyní spadá pod 
džajpurskou správu.  

Zprávy o existenci vzkvétající osady sahají až k roku 967 našeho letopočtu, ale 
pravděpodobně existovala mnohem dříve. Významný zlom v jejím rozvoji nastal roku 1037, 
kdy byla pevnost dobyta rádžpútským klanem Kačhváha. Původní obyvatelé města patřili k 
dodnes početnému kmeni Mína. Velkého významu město dosáhlo po roce 1590, za vlády 
významného bojovníka, generála ve službách mughalského císaře Akbara, Man Singha I. 
(vládl do roku 1614), který nechal vybudovat větší část dodnes zachovalé palácové 
pevnosti.  

Amber byl hlavním městem státu pod vládou hlavní větve Kačhváhů až do roku 1727. 
Tehdejší král Saváí Džaj Singh II. založil nové velkolepě naplánované město, které 
pojmenoval po sobě jako Džajnagara (dnes Džajpur). Po dokončení stavby města se do něj 
přestěhoval celý královský dvůr i všechny další důležité osoby, pouze bráhmanivázaní k 
chrámu bohyně Šila Deví žili v pevnosti dále. V pevnosti stále zůstávala silná vojenská 
posádka.  

Palác se skládá z několika pozoruhodných budov, například Diwan-i-Khas a komplikovaně 
barevně vyzdobeného chrámu boha Ganéši, které nechal postavit proslulý válečník Mirza 
Rádža Džaj Singh I. (vnuk Man Singha). Původní stará pevnost, jejíž základy položili už 
Mínové, je dnes známá jako pevnost Džajgarh a je to v podstatě spíše vojenská obranná 
stavba nežli palác a s dnešní amberskou pevností je spojena řadou opevnění.  

Legenda o Mirzovi   

Jakmile Mirza (titul mughalských princů udělený Džaj Singhovi I.) dokončil stavbu Diwan-i-
Khas, donesly se zprávy o její kráse k uším panovníka Džahángíra. Toho velmi rozčílilo, že 
by ho jeho vlastní vazal překonal v kráse nějaké stavby a že Mirzovo poslední dílo zastínilo 
všechny dosavadní divy Džahángírova impéria. Za nejpozoruhodnější byly označovány 
sloupy z červeného pískovce, které byly vytesány s mimořádným vkusem a citem pro detail. 
V záchvatu žárlivosti nařídil, že tyto mistrovsky vytesané sloupy musí být zničeny a vyslal do 
Amberu vykonavatele, kteří měli dohlédnout na vykonání jeho příkazu.  

Ovšem Mirz, ve snaze zachránit svou krásnou stavbu nelenil a nařídil překrýt výzdobu 
sloupů štukem. Vykonavatelé jeho trik neodhalili a vrátili se zpět ke svému vládci do Ágry se 
zprávou, že nádhera, o které se tolik mluví, je pouhým výmyslem. Mirzovi nevšímavé 
nástupce bohužel nikdy nenapadlo, že by měli jeho nádherné dílo, které se pod omítkou 
zachovalo v perfektním stavu, opět odkrýt. Takže dodnes může člověk záblesk jejich 
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tehdejší krásy obdivovat pouze v případě, že odstraní vrstvu omítky.  

U vchodu do areálu nevěřícně sledujeme frontu na nejpohodlnější cestu do pevnosti. 
Historická sloní rampa s relativně velkým převýšením je totiž stále v provozu a sloni dnes tak 
jako před staletími stále obstarávají hlavní přístup do pevnosti. A právě na slony stojí dlouhá 
řada. Ovšem slonů je dostatek a otáčejí se v nepřetržitém proudu stále nahoru plní a dolů 
prázdní, bez zastavení, dokud je o jejich služby zájem. Každé zvíře má na zádech 
jednoduchou lavici pro dva, u vyvýšeného „nástupiště“ se řadí bez nějakých průtahů jeden 
po druhém, nasednutí je otázka chvilky. Nakonec tedy nečekáme nijak dlouho, tak akorát 
máme čas výhodně usmlouvat nákup několika Ganéšů vyřezaných prý ze santalového 
dřeva (což má dokazovat jejich vůně, která však může být i vůní nějakého terpentýnového 
mořidla). Z požadovaných asi 800 rp za jednoho Ganéšu se těsně před nasednutím 
dostaneme na 500 rp za 3 Ganéši a jednoho vyřezávaného slona 2v1 (má „krajkově“ 
vyřezané tělo a v něm menšího slona) a stejně vyvedeného velblouda. A to jsme rozhodně 
nic podobného nakupovat nechtěli.  

Nasedáme na našeho slona, platíme mahutovi pevnou cenu 900 rp (450 Kč) za slona = za 2 
dospělé. Sedí se bokem ke směru jízdy, před pádem nás chrání jen tenký drát za zády a 
nad koleny. Musíme sedět hodně vzadu, abychom byli vyváženi, není to úplně pohodlné, ale 
tu čtvrthodinovou cestu se to dá vydržet. Jízda čelem ke směru jízdy je pohodlnější, i když 
nohy musí být hodně rozkročeny nad širokými sloními zády, jenže tento styl se tu 
nepraktikuje.  

Naší pozice využívá další otravný prodejce dřevěných sošek. Není kam uhnout očima, 
protože sedíme pořád čelem přímo k němu. Pořád přidává sošky a snižuje cenu, to, že 
máme už jednu sadu v batohu, ho vůbec nezajímá. Jen se ptá na cenu a samozřejmě nabízí 
mnohem výhodnější. Nakonec se jako nerychlejší cesta k tomu, abychom se ho zbavili, 
ukáže další nákup. Kupujeme stejnou sadu rozšířenou ještě o sovičku 2v1 za 200 rupií – 
náš první nákup už se nám tak výhodný nejeví, zase se ukazuje, že každá, i ta zdánlivě 
nejnesmyslnější cena, je výhodná hlavně pro prodejce. Co teď s tím vším budeme dělat? 6 
Ganéšů, 2 sloni, 2 velbloudi a 1 sova…  

Ganéša  (složenina z gana - zástupy a íša - zkrácený tvar od Íšvara /pán, mistr, jméno Šivy/, 
tedy Pán Šivových zástupů) je hinduistický bůh se čtyřmi pažemi a sloní hlavou, jeden z 
nejznámějších a nejuctívanějších hinduistických bohů. Jeho kult je velmi silný a sahá i za 
hranice Indie.  

Ganéša bývá vyobrazován v rozličných podobách s různými atributy, avšak ve většině 
případů jsou jeho ikonografická zobrazení stejná či dost podobná. Klasické zobrazení 
Ganéši je v podobě se sloní hlavou. Sloní hlava má představovat věrnost, inteligenci a sílu. 
Z té většinou vyčnívá jen jeden kel, který odkazuje na schopnost překonat veškeré formy 
dualismu. Jeho velké uši symbolizují moudrost a schopnost naslouchat zejména těm lidem, 
kteří vyžadují pomoc. Ganéšův záměrně zakřivený chobot má představovat jeho schopnost 
odlišit skutečnost od iluze, naproti tomu symbol na čele symbolizuje jeho umění měřit 
minulost a budoucnost. Sloní břicho podle tradice obsahuje vesmíry a symbolizuje štědrost 
přírody a vyrovnanost. Každá noha Ganéši je obvykle v jiné poloze - jedna je zvednutá a 
druhá na zemi a naznačují tak důležitost jednak žití a jednak samotného bytí. Čtyři paže 
představují mysl, intelekt, ego a svědomí. V jedné ruce třímá obyčejně sekeru, která má za 
úkol ničit překážky a vést muže ke spravedlnosti. V druhé ruce má obvykle bič jako symbol 
síly. Třetí ruka symbolizuje požehnání, ochranu a úkryt. Čtvrtá ruka je v pozici lotosového 
květu.  

Ganéša se po celém světě přepravuje pomocí myši. Myš je váhana (vozidlo) duchovní a 
reprezentuje moudrost. Vede utajovaný život pod zemí, což reprezentuje symbol neznalosti 
a strachu z neznámého. Ganéšova myš je velká asi jako kůň a snadno Ganéšu unese, díky 
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víře, kterou v ní má. Myš je vyobrazována sedící u misky s bonbóny vedle Ganéši. Má 
obdivný výraz, který symbolizuje víru ve vyšší moc. Slouží Ganéšovi dobrovolně a ten se k 
ní nechová jako k otroku.  

Ganéša patří spolu s opičím králem Hanumanem k nejoblíbenějším hinduistickým bohům 
(kterých je prý celkem asi 300 milionů). Jeho rodiči jsou Šiva, bůh ničitel (ale v dobrém slova 
smyslu, ničitel starého, nepotřebného, bránícího novému a lepšímu) a jeho manželka 
Párvatí. O Ganéšově sloní hlavě hovoří několik vysvětlujících legend, nejznámější jsou tři:  

1. Šiva s Párvatí sledovali párek kopulujících slonů, což se jim tak zalíbilo, že se sami 
proměnili ve slony a vyzkoušeli to také tak. Následkem toho se jim narodil Ganéša se sloní 
hlavou.  

2. Párvatí si šla dát lázeň a Ganéša hlídal u dveří, aby ji nikdo neobtěžoval. Šiva přišel za 
manželkou v jednom ze svých převtělení, Ganéša ho nepoznal a nechtěl ho pustit. Šiva se 
rozvzteklil a usekl mu hlavu. Když si uvědomil, že zabil syna, nasadil mu hlavu prvního 
zvířete, které šlo kolem – tedy slůněte.  

3. Ganéša je patronem překonávání překážek, aby sám věděl, jaké to je žít s překážkami, 
nosí sloní hlavu.  

Tolik náboženská vsuvka. Mezitím stále sedíme na slonech a stoupáme k pevnosti Ámber 
sloní rampou s několika serpentinami. Hledíme většinou do kraje, na kopcovitý hřeben s 
opevněním za řekou, na rajské zahrady pod námi. Jen při několika kratších úsecích máme 
výhled nad sebe na pevnost, z podhledu toho stejně moc vidět není. Slon šlape klidně a 
vytrvale, procházíme nějakými bránami, zřejmě ochrannými. Poslední z nich nás vpustí na 
velké nádvoří, které po pravé straně obejdeme a vystoupíme na plošinu určenou k vysedání 
ze slonů. Odoláme mahutově žádosti o spropitné s poukazem na několik cedulí u nasedání 
a i na ceduli zde u výstupu, kde se píše, že tipy se zásadně dávat nemají. Ostatně cenu za 
slona inkasoval na ruku přímo on, nikoliv žádný zprostředkovatel.  

   

Pevnost je skutečně obrovská. První nádvoří (se záchody zdarma) je asi nejzdobenější, je 
nově rekonstruované. Zaujme především sloupová hala Síně veřejných slyšení a zdobená 
monumentální brána do samotného areálu pevnosti, zde spíše paláce. Vstup branou je 
poslední jednoznačné místo, kudy musí projít všichni. Dál už je jen bludiště chodeb, schodů, 
teras, průchozích hradeb, rohových věžiček a nádvoří v několika úrovních.  

Následuje několik různých nádvoří, kolem každého paláce a hradby s nejméně třemi patry. 
Vstup není nijak omezován, lze chodit naprosto všude. Projít vše není v lidských silách. Jen 
náhodou objevujeme prostory lázní – hamam – s mramorovým bazénkem, který ostatní 
minou, my zase určitě netrefíme na jiná zajímavá místa. Někde závidíme ostatním, že se na 
nás dívají svrchu z pěkné vyhlídky, za chvíli zase stojíme my v některé věžičce na rohu 
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nádvoří vysoko nad ostatními, kteří obdivují drobné ornamenty na stěnách, nám příliš 
vzdálené. Chodíme v hrozném vedru a dusnu nahoru-dolů, sem a tam, z jednoho nádvoří na 
druhé a zase zpátky, celkem dvě a půl hodiny a ještě je to málo.  

   

  

Na jednom z nádvoří procházíme symetrickou zelenou zahradou, jinde nás zaujmou stěny 
vykládané stříbrem a střípky zrcadel (Zrcadlový sál, oficiálně Síň soukromých audiencí, 
právě jej místní restaurátoři opravují). Až na úplném konci stojí uprostřed posledního nádvoří 
altánek, kde si ve stínu na chvíli odpočineme. Cestou zpět kupujeme 3 fotky 13x18, které 
pořídil z naší cesty na slonech místní fotograf, vyvolal je a neomylně nás po několika 
hodinách našel. Dáváme mu rozumných 100 rupií, ovšem po dalších pěti minutách nás 
odchytne jeho kolega, který nás má na dokonce 12 fotkách. Drží se nás zuby nehty jako 
klíště, dokud nekoupíme i jeho fotky, aspoň za 50 rupií. Takže teď máme 15 fotek, jak 
sedíme na slonovi…  

   

Dolů z pevnosti scházíme po schodech (nahoru by se nám tudy určitě nechtělo, i tak jsme 
zlití potem až na kůži). Procházíme altánky nad jezírky pod zahradami a přes řeku, 
odpočívající opice raději míjíme obloukem. Čeká nás asi 300 metrů po rozpálené cestě k 
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parkovišti, horko je nesnesitelné. Pozorujeme dobytek – krávy s hrbem, že by zebu (?), jak 
se chladí v řece, stejně se u břehu rochní i stádo divokých prasat s malými selátky. Na 
zádech krav odpočívají bílé volavky s oranžovým krkem, hlavou a zobákem. Trojice žen v 
pestrých sárí žne srpy nekonečný lán nějaké zelené trávy, hádáme na len, ale kdoví. Po 
cestě nás míjí slon s nádherně pomalovaným chobotem. Ti naši sice také byli malovaní, ale 
mnohem méně výrazně, možná už jim barvy při jejich službě na rampě vybledly. Autobus je 
příjemně vychlazený, řidič včas pustil klimatizaci, výborný nápad. Konečně trochu odpočinku 
od toho vlhkého vedra venku.  

   

  

Sotva jsme se sešli (část výpravy se zdržela, protože se jim povedlo proniknout až do 
pevnosti nad palácem, nám cestu tam trhači lístků zatajili – prý je pevnost nepřístupná kvůli 
rekonstrukci – a pustili nás jen do nevýznamného sklepení pod palácem), vracíme se 
známou cestou do města. Kolem Palác v ětrů (Havá Mahal)  jsme už jeli, jenže teď budeme 
mít možnost prohlídnout si jej zblízka a zevnitř. Zastavujeme a vystupujeme přímo na živou 
třídu, u níž palác stojí. Na fotkách to někdy vypadá, že Palác větrů byl vybudován na větším 
prostranství nebo náměstí, ve skutečnosti to je jen jeden z mnoha domů s krásnou přední 
fasádou podél chodníku, jen ještě mnohonásobně hezčí.  

Přímo z chodníku se tu zvedá pětipatrová přední stěna paláce z roku 1799, zboku trochu 
jako kulisa potěmkinovské vesnice, protože není čelní stranou nějaké větší stavby, jak by se 
čekalo. Naopak, samotný palác je poměrně malý a úzký, vlastně jen řada komůrek 
přilepených k čelní růžové fasádě, ze kterých mohly ženy z vládcova harému nerušeně a 
hlavně nepozorovaně sledovat dění na živé ulici pod sebou. Přední strana, zbarvená skoro 
do červena, je tvořena čtyřmi stejně širokými řadami prolamovaných balkónků s okny 
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krytými kamenným krajkovým mřížovím, páté (nejvyšší) patro je o něco užší a dává lícní 
straně paláce známý charakteristický tvar. Celkem je různých balkónků a krytých oken v 
čelní stěně kolem 600.  

   

Tím, že palác stojí v řadě domů podél ulice, je trochu problematické focení, chtělo by to více 
širokoúhlý objektiv, aby se stavba do něj vešla. Snažíme se všichni najít si svůj správný úhel 
pro fotku, čehož využívají všudypřítomní žebráci ke své práci, zde hlavně mladé maminky s 
dětmi a s výmluvně nataženou rukou k turistům. Ovšem když se objeví policista, jako když 
střelí – úprkem mizí v některém z okolních průchodů, aby se po pár minutách, po vyčištění 
vzduchu, rychle vrátily. Raději pokračujeme do uličky mezi sousedními domy, kudy se dá 
projít za řadu domů po straně Principal Street.  

Vcházíme zadním vchodem na čtvercové nádvoří lemované patrovou terasou s okouzlujícím 
výhledem na rubovou stranu čelní fasády, která je z této strany vymalována do žluta, jen pár 
balkónů uprostřed zůstává červenohnědých, se zlatým zdobením. I samotné nádvoří a 
terasy jsou orientálně zdobné, samý altánek, věžička, kopule, průchod, výklenek či aspoň 
okrasný plůtek, vše opět v trochu zašlé okrové barvě. A jako všude jinde – je možné jít 
kamkoliv, nikde není vstup zakázán. Obcházíme si tedy terasu a boční věží po schodech 
stoupáme do jednotlivých pater hlavního paláce, širokého vždy právě na šířku komůrky za 
oknem s vyhlídkou.  

   

K samotným oknům v nižších patrech by se chodit nemělo, jak naznačuje formální 
přehrazením provazem, zejména na domorodce to ovšem žádný dojem nedělá a klidně 
chodí až k oknu. Ve vyšších patrech už přístup není omezován ani formálním ohraničením a 
můžeme okny sledovat ulici hluboko pod námi, případně střechy domů na protější straně 
ulice, sami nepozorováni. Stěny zde prakticky neexistují, místnosti od sebe navzájem i od 
nádvoří oddělují jen sloupy, případně mřížovaná bezesklá okna, s vyššími patry se objevuje 
příjemný průvan, prostá a jednoduchá přírodní klimatizace. Občas se někde píše, že tím, že 
palác je de facto jen přední fasádou, může být jeho prohlídka pro někoho zklamáním. Pro 
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nás tedy určitě ne, i tak je to jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké lze spatřit, a to nejen 
v rámci Indie. A to je ještě navíc svrchu výborný výhled na druhou stranu, na astronomickou 
observatoř Džantar Mantar, kam se teprve chystáme hned po prohlídce Paláce větrů.  

Od Paláce větrů vycházíme zadní stranou, vracíme se na chvíli na ulici Principal Street, 
tentokrát však žebračkám nedáváme moc času a hned zase z ulice mizíme první odbočkou 
směrem k Městskému paláci. Prozatím jej jen mineme a skrz plácek s několika stánky 
míříme ke vchodu do slavné kamenné observatoře Džantar Mantar  maháradži Džej Singha 
II. Protože většina „přístrojů“ je velmi složitá, najímáme dokonce místního průvodce, aby 
nám vše pokud možno vysvětlil. Jsme úspěšní jen částečně – průvodce detailně popíše, jak 
všechny ty divné stavby fungují, ale nějak z toho často nevyplývá, co a proč se jimi měřilo. 
Samozřejmě kromě tak jasných věcí, jako jsou sluneční hodiny.  

   

Celkem nechal maháradža Džej Singh II. vybudovat pět observatoří v pěti městech, tu 
džajpurskou, ze všech nejlépe dochovanou, v letech 1727 až 1734, v době, kdy byl Džajpúr 
hlavním městem říše. Džantar  znamená v hindštině „nástroj“, Mantar  zase „výpočet“, jedná 
se tedy o obrovskou kalkulačku. Ovšem s poněkud omezeným druhem výpočtů, a to pouze 
na astronomické a kartografické výpočty. Celkem je zde 14 skupin staveb, přičemž některé 
skupiny zahrnují více zařízení, třeba skupina na sledování průchodu Slunce znameními 
zvěrokruhu má pro každé znamení vlastní stavbu se stupnicí, tedy celkem 12 staveb různě 
orientovaných.  

Průvodce nám přesně a detailně popisuje funkce různých zděných přístrojů, mramorových 
stupnic a měděných konstrukcí, takže časem třeba i rozumíme, jak se na přístroji dala 
odečíst určitá veličina (a fyzikálně nám zdůvodní, proč je přístroj postavený, kalibrovaný a 
orientovaný tak, jak jej maháradža navrhl), ale nějak z toho není jasné, k čemu ten výsledek 
potřeboval. Skutečností je, že se ve zdejší observatoři dal relativně velmi přesně měřit čas, 
předpovídat zatmění Slunce a Měsíce, zjišťovat polohy hvězd a deklinace planet (hlavně 
jako pomůcka pro přesné nastavení polohy dalekohledu), bylo možné stanovit i zeměpisnou 
délku a šířku Džajpúru (to mně přijde jako poněkud jednorázová záležitost, která přece 
nevyžaduje postavení ohromné stavby s několikametrovou prohnutou mramorovou stupnicí 
rozdělenou na milimetrové dílky – vždyť to je konstantní údaj, který stačí změřit jednou, 
nebo se pletu?).  
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Nejvyšší stavbou jsou sluneční hodiny Samrat jantra , s rampou vystavěnou pod úhlem 27 
stupňů (zeměpisná šířka Džajpúru) celkem vysokou 27 metrů. A nahoře ještě s altánkem na 
vyhlašování zatmění a příchodu monzunových dešťů. Monumentálnost rozměrů umožňuje 
promítnout stín rampy na obloukové mramorové stupnice tak, že každou sekundu se stín 
posune o 1 mm, tedy 6 cm za minutu. To už lze sledovat a prý je to úžasný pohled, to 
ovšem nesmí být zrovna zataženo s mírným deštíkem, jako máme my. Přesnost hodin prý je 
asi 2 vteřiny, otázkou je, jaký to ve své době mělo praktický význam.  

   

Je možná příjemnější projít si v klidu celý areál bez průvodce a místo snahy o pochopení 
funkčnosti se jen tak kochat futuristickým vzhledem staveb, jejich monumentálností a 
současně jemností stupnic a výpočetních sítí vyrytých do bílého mramoru. Člověk si tady 
připadá, jako by se ocitl v nějakém sci-fi filmu, nechce se věřit, že vše je téměř 300 let staré. 
A že vše navrhl a na stavbu dohlížel jeden muž, který se kromě toho musel věnovat i řízení 
jedné z největších říší své doby (a to nemluvím o starostech s několikasethlavým harémem) 
– ano, Džej Singh II. opravdu vše navrhnul a kontroloval přesnost výstavby osobně.  

Návštěva observatoře je pro technicky zaměřeného člověka jistě zajímavější, než sousední 
Městský palác . Celý komplex je opět postavený z červeného pískovce, kromě samotného 
maháradžova paláce, který se zvedá za návštěvnicky přístupnou částí, od které se odlišuje 
jednak žlutou barvou fasády, jednak mnohem větší výškou. Maháradžova rodina zde stále 
žije, a tak se do jejich paláce turisté nedostanou. Celý komplex je zachovaný a 
rekonstruovaný tak, že bylo možné v jeho budovách umístit několik muzeí, jako třeba sbírku 
maharádžského oblečení a textilu, portréty nepřetržité několikasetleté řady maharádžů až po 
toho současného (jeho rodinné fotky jsou i na jiných místech areálu), zbrojnice včetně 
raritních zbraní (střílející halapartny doplněné nenápadnou hlavní, samostříly kombinované s 
pistolemi, dýkopistole a šavlopistole, různá ochranná brnění a jiné). Na jednom z nádvoří je 
sbírka kočárů, uprostřed jiného stojí tradiční Síň soukromých slyšení, jako obvykle jen 
sloupová hala beze stěn. Její zajímavostí jsou dvě vystavené stříbrné kádě na vodu 
ohromných rozměrů, každá vysoká 160 cm (hmotnost 340 kg a obsah 4000 litrů!). V těchto 
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nádobách si maháradža Sawai Madho Singh II. vezl roku 1901 do Londýna vodu z Gangy. 
Podle pověsti nedůvěřoval kvalitě londýnské vody, pravda bude ale asi trochu prozaičtější, 
jeho víra mu nepřipouštěla pít jinou vodu, než indickou.  

   

Dostali jsme na prohlídku docela dost času, možná více, než bylo nutné. Chvíli tedy 
odpočíváme po celkem namáhavém dni (je hodně pozdní odpoledne a my jsme dnes nějak 
nestihli ani oběd), pak se jdeme mrknout po nějakých banánech na tržiště před palácovým 
komplexem. Je to divné, stánků je zde plno, ale banány ani v jednom. Pokračujeme branou 
v opevnění dál od turisty navštěvovaných míst a dostáváme se do podivných uliček plných 
pospávajících domorodců povětšinou nevábného vzhledu. Všichni si nás zvědavě prohlížejí, 
není nám to úplně příjemné, hlavně v těsnějších místech, kde se nám kontaktní Indové 
přibližují až na skutečný fyzický kontakt. Necítíme sice žádné nepřátelství nebo přímé 
ohrožení, jsme ale rádi, když se nám konečně povede najít stařenu sedící na kusu hadru, 
která má před sebou pár nahnilých trsů banánů. Když vidí naše váhavé přebírání, odkryje 
kbelík přikrytý hnusnou páchnoucí hadrou, kde schovává banány mnohem lepší. Kupujeme 
velký trs a mizíme zpátky k autobusu, kde mezitím vypukla zajímavá šachová partie. 
Prodejci suvenýrů nabízejí kapesní dřevěné šachy a kolega od nás si s místním velmistrem 
dává mezikontinentální partičku Evropa-Asie (nejdříve se zeptá, zda se nejmenuje 
Višvanáthan Ánand, ale není to on). Bohužel musíme odjet v nerozhodnutém postavení, 
prodejce šachové krabičky vehementně protestuje, čekal, že po partii ji někdo z nás koupí. 
Ale smůla.  

Denní program je oficiálně vyčerpaný, jenže šéf Jirka má ještě další plán. Kousek za 
městem, asi 15 km, jsou méně známé skalní chrámy Galtai . Otevírací doba je víceméně 
neomezená, dostaneme se dovnitř ještě i teď, kdy už ve městě jsou památky zavřeny. 
Jedeme starou známou cestou kolem Ámberu, brzy uhýbáme do hor a s námahou se 
škrábeme výš a výše stále užší cestou. Pozorujeme kolem typický indický venkov, 
nepřizpůsobený turistům. Přibývá zeleně, jedeme už tropickými lesy, občas projedeme 
nějakou osadou a jednou i větší vesnicí s velkou školou v nějakém historickém paláci s 
opevněným nádvořím. Celá vesnice má asi starší dějiny, než by se tady čekalo, projíždíme 
po dlážděné cestě dvěma starobylými branami, do kterých se i náš nevelký autobus tak-tak 
vejde. Z oken pozorujeme různé ptáky, občas zahlédneme divoké prase, opice, ale nejvíc 
nás překvapí, když na opuštěné ruině zahlédneme sedět velkého páva. První, ale zdaleka 
ne poslední setkání s tímto exotickým ptákem, kterého sice my občas považujeme za 
domácího, ale v Indii žije naprosto divoce a volně.  

Silnička už je tak úzká, že i motocyklisté jedoucí proti nám musí zastavit a své motorky 
odtáhnout z cesty, abychom projeli. Zastavujeme před areálem skalních chrámů, kde sice 
nechtějí vstupné, ale za focení a kamery se platí (ne moc). Opice kolem se radují, zbytečně, 
nic k jídlu pro ně připravené nemáme (u vstupu by se dalo nějaké krmení koupit). Jsme 
překvapeni nečekanou krásou – po levé i pravé straně několikapatrový chrám, oba obývané 
mnichy v sukních, od pasu nahoru nahými (kromě turbanu, samozřejmě). Necháváme si oba 
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chrámy na později a stoupáme vzhůru po schodech kolem spodního bazénu (ten je 
vyhrazený zdejším opicím, považovaným za posvátné). Do skály je zasazen další chrám, 
který plní i funkci hráze horního bazénku, určeného k rituálním koupelím věřících. Kolem 
běhají opice všeho věku a loudí.  

   

   

Nad částí vyhrazenou koupelím je další chrámeček s kaplí, kde jsou sošky a portréty 
různých božstev, převažuje Šiva, Ganéša a Hanuman. Místní mnich nám ochotně a s 
radostí dává základní lekci z náboženských symbolů, které vidíme. A areál pokračuje dále 
místem, kde mniši krmí opice, úplně nahoře vše svým klidem jistí svatý muž v bederní 
roušce s dredy ve vlasech až pod pás. Cesta pokračuje k dalším chrámům zasvěceným 
Slunci, jenže ty jsou už pro nás příliš daleko, za světla bychom je nestihli. Proto se pomalu 
vracíme, musíme jen počkat, až nám schody uvolní spokojeně přežvykující kráva.  

Opice už pochopily, že z nás nic nevypadne, už neloudí a jen se pletou pod nohama. Se 
západem slunce začíná několik věřících očistné koupele, muži i ženy nečekaně pohromadě, 
postarší dáma klidně od pasu nahá, muži v nějaké místní verzi slipů. Na zábradlí sedí opičí 
samec nového druhu, namísto jinde obvyklých hnědých langurů je mohutnější, stříbrošedý, s 
černým obličejem a končetinami (jakoby v černých ponožkách a rukavicích).  
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Za provolávání hesel se zvedne parta mladíků v oranžových kalhotách, na ramenou tyče a 
na jejich koncích oranžové zdobené nádoby. Roznášejí věřícím pěšky po celé Indii 
posvátnou vodu z Gangy, teď míří do horního chrámu. Podobná procesí budeme potkávat 
často, ve městech i mimo ně, na dálnicích, větší i menší skupiny, občas doprovázené i 
ženami, někdy v čele s nazdobeným traktorem vezoucím vše potřebné k dlouhé cestě.  

Zastavíme se na chvíli ve spodních chrámech, mimo mnichů a oltářů nás zaujme výzdoba 
jedné kaple, kdy na zemi je vytvořen z čerstvých okvětních lístků různých barev geometrický 
vzor připomínající koberec. Mniši toho nemají tolik na práci, tak se mohou věnovat v rámci 
duševních cvičení i takovýmto nimravým činnostem s vytvářením pomíjivých obrazců, které 
zřejmě musí být denně obnovovány.  

   

Při čekání na autobus zaslechneme divné skřeky, brzy nám dojde, že to budou pávi. A 
skutečně na kopečku u cesty, přímo na vrcholku, rozeznáváme asi čtyři ptáky loučící se 
neladným zpěvem se zapadajícím sluncem.  

Do hotelu se vracíme potmě, na večeři zkoušíme nové kombinace vystavených jídel. V 
krámku kupujeme pohledy se známkami, hned je i napíšeme a necháme k poslání na 
recepci, ani měsíc po návratu domů ještě nedošly. Ráno se sbalíme a čeká nás další 
několikasetkilometrový přesun.  

Cesta je pořád ještě slušná, docela fičíme, jen obrázek za okny je pořád skoro stejný.  
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Abhanérí   

Až po několika hodinách odbočujeme na užší cestu a po chvilce se po pravé straně objeví 
celkem nenápadný chrámeček. Už se těšíme na to, co nás čeká. Městečko Abhanérí , které 
jsme si přečetli doma v programu, nám nic neříkalo, takže jsme zkusili najít nějaké záběry 
na YouTube a tam nás záběry na zdejší posvátnou studnu baórí velice překvapily. Čekali 
jsme nějakou díru do země, místo toho jsme se dívali na záběry „inverzní pyramidy“, zvláštní 
a nečekaně velké stavby tvaru dutého čtyřbokého trychtýře vestavěného pod úroveň terénu 
na špičku s hladinou bazénku na dně.  

Studna Chand Baori  se nachází v Indii nedaleko vesnice Abhaneri  a byla vybudována v 9. 
století. Ve své době představovala elegantní řešení problémů spojených s dlouhotrvajícím 
suchem. Umožňovala pohodlný přístup více osob i přes kolísavou výšku hladiny vody. 
Studná má celkem 13 podlaží, 3500 schodů a je hluboká 30 metrů. Ve vesnici Abhaneri 
koluje pověst, že studnu postavili za jedinou noc duchové.  

A samotná baórí nás opravdu nezklamala, ve skutečnosti působí ještě monumentálněji, než 
na záběrech kamery či fotkách. A vstup je kupodivu zdarma, jen se opět platí symbolická 
částka za focení a kameru. Hned za vchodem si nejdříve všímáme primitivních oltářů s 
Hanumanem a se Šivovým lingamem uprostřed joni. Lingam je sloup ve tvaru falického 
symbolu, v Indii obvykle vztyčen uprostřed kruhového symbolu (kruh je ovšem obvykle 
přerušen naznačeným výstupem) ženského lůna – joni. Tímto dvojsymbolem mužské a 
ženské síly je naznačeno, že spojením dvou nedokonalých energií, mužské a ženské, 
vzniká duální síla na řádově vyšší úrovni. Tyto primitivní oltáříky jsou v Indii skoro na 
každém rohu, jsou velmi oblíbené a uctívané, vždy ozdobené čerstvými květy.  

   

Kolem samotné stavby je nádvoří s jednoduchým lapidáriem po stranách, kde jsou 
vystaveny detailně propracované desky s basreliéfy různých bohů a mytologických či 
náboženských výjevů, výborně zachované, opravdu pěkné, ale až později uvidíme 
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neuvěřitelnou výzdobu Khadžuráha, všechny podobné památky včetně té zdejší budou 
najednou nezajímavé a fotky budou ke smazání.  

Samotná „studna“ je vyhloubena do země, v hloubce 30 metrů pod námi je hladina dnes 
řasami zcela zelené posvátné vody. K té se dá pohodlně dostat po kterékoliv ze tří postupně 
se svažujících stran, které jsou rozděleny do třinácti úrovní, spojených nekonečnou řadou 
schodišť vedoucích vždy do obou směrů k nižší úrovni. Zájemci o vodu tak mají k dispozici 
neuvěřitelné množství kombinací, kudy se k ní dostat. Těžko si to podle popisu představit, je 
lepší si prohlédnout fotku, tam je najednou vše jasné. Jednoduché a účinné řešení, jak 
zpřístupnit relativně malou vodní plochu ve velké hloubce pod terénem velkému množství 
lidí, ovšem za cenu náročnější výstavby. Poslední, čtvrtá, strana je svislá a je vlastně čelní 
stěnou chrámu postaveného nad studnou se vším, co k chrámu patří, tedy hlavně s bohatou 
vnější i vnitřní sochařskou výzdobou. Uprostřed chrámu byla lázeň pro panovníka a jeho 
rodinu, svatá voda byla čerpána pomocí ručních přelévacích mechanismů až do kádě. Dnes 
jsou místnosti obývané netopýry, což trochu kazí dojem, protože stěny i podlahy jsou 
pokryty netopýřím trusem, který nepříjemně a až dusivě páchne. Místnůstky přímo nad 
studnou jsou na tom trochu lépe, jsou větrány okny a také je zde lépe vidět výzdoba, z 
mnoha bohů neomylně poznáváme oblíbeného Ganéšu.  

   

Většina pater studny je volně přístupná, i chrám je průchozí, jen nejnižší tři patra jsou 
ohraničena plotem, za který se nesmí. Rozprchneme se po schodech a jednotlivých patrech 
stavby a užíváme si možností variability přesunů mezi jednotlivými úrovněmi. Celkový dojem 
trochu připomíná staré počítačové hry, kdy v jednoduché grafice hranaté figurky také chodily 
po různých schodištích sem a tam, my na rozdíl od nich nemusíme plnit žádné úkoly a ani 
nám nehrozí zastřelení či sežrání abstraktní obludou.  

Nad studnou je ještě jeden chrám povrchový, není sám o sobě nijak zvlášť zajímavý, ale 
před vchodem, tam, kde se odkládají boty, sedí místní děvčátka, prodávají sáčky s 
půlcentimetrovými cukrovými krystaly (místní obdoba bonbónů) a za pár drobných udělají 
rády přírodní barvou žlutou tečku na čelo pro štěstí. A po nasednutí do autobusu nás 
předjíždí rodinka na výletu nebo na cestě za nákupem – oba rodiče a jejich tři děti společně 
na jednom motocyklu (a to sedí žena bokem ke směru jízdy, jak je v Indii zvykem).  
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Národní park Keoladeo Ghana   

Abhanérí cestu příjemně rozdělilo na dvě části, takže zbytek do dnešního cíle nám uběhne 
jako voda. Blížíme se k městu Bharatpur , u kterého je možné navštívit jeden z 
nejznámějších indických národních parků Keoladeo Ghana . Proslulý je zejména mezi 
ornitology a zájemci o život stěhovavých ptáků, kteří zde mívají zastávku při svých migracích 
ze severnějších částí Asie. My jsme tady bohužel mimo správné období, snad tedy něco 
uvidíme i tak.  

Náš hotel Sunbird stojí asi sto metrů od hlavního vstupu do parku. Využíváme toho, že jsme 
přijeli výjimečně trochu dříve, a přesouváme program ze zítřejšího rána na dnešní 
odpoledne – tím získáme čas pro zítřejší návštěvu dalšího místa nad rámec programu. Jen 
hodíme kufry na pokoje a hned se scházíme před hotelem, kde už napjatě čekají rikšové se 
svými cyklorikšami. Domlouváme s nimi sazbu a program, nasedáme a nastává problém, o 
kterém jsem se již dříve zmínil. Jedna rikša zůstává neobsazena, přestože podle pořadí 
měla být na řadě. Rikšák je střídavě smutný a vzteklý, snaží se silou zabránit kolegovi, který 
podle něj neférově předběhl, aby odjel se svými turisty. Situaci řeší až policista u brány 
parku, který poprosí o přesednutí, takže smutný a vzteklý je teď pro změnu rikšák druhý.  

Vjíždíme do parku za krásného počasí a hned vidíme kolem sebe v zelených pláních plno 
života. Louky jsou díky monzunu nádherně zelené, porostlé skupinami keřů a osamoceně 
rostoucími stromy, místy se modrají hladiny jezírek, častěji než modré jsou zblízka spíše 
bahnitě hnědé. Pojedeme i kus tropickým lesem, ale louky převažují. Ještě ani nejsme v 
samotném chráněném území a už kolem poletují různobarevní ptáci, pořád máme dojem, že 
to musí být ledňáčci, ale rikša nás zklame, ti nejbarevnější ptáci jsou sojky, v této části Indie 
jeden z nejrozšířenějších ptáků (má pravdu, často je vidíme i z autobusu poletovat kolem 
silnic, nebo sedět na elektrických drátech).  

 

Časté jsou i vrány a straky, ty nás samozřejmě neohromí. Větší nadšení vzbuzují četní pávi, 
posedávající na větvích stromů. A jeden dokonce kousek od cesty tancuje na zemi s 
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rozevřeným ocasem námluvní tanec před méně nápadnou samičkou. Zastavujeme, chci se 
jít podívat blíž, ale rikša mě pouští jen pár metrů od cesty a dál ani krok. Park je kromě ptáků 
známý i krajtami a kobrami.  

Ze savců pozorujeme různé druhy skotu, od krav podobných těm našim až po hrbaté indické 
vychrtliny. A vzácné nejsou ani antilopy dvou různých druhů (ten jeden jsou antilopy nilgau, 
druh druhý nedokážu určit). Oba druhy ještě ve verzi samičí a ve verzi samčí, mohutnější a s 
dlouhými rohy. Někdy jsou i poměrně blízko cesty.  

  

Pozorujeme divoká prasátka, stádečko s jednou dospělou a hodně selátky, když na cestu 
vyběhne divný rezavý pes s černými zády – takového už jsme přece viděli, v Africe, jen ne 
tak zblízka. Předběhnu rikšu, a než nám stihne představit tohoto zástupce zdejší fauny, tak 
hlásím šakala. Rikša je překvapený, zaprvé, že turista něco pozná i bez jeho pomoci, a za 
druhé, že šakal si troufnul tak blízko, prý máme obrovské štěstí. Chvíli pobíhá před námi, 
snad kolem deseti metrů, rikša se s úspěchem snaží ještě přiblížit, jenže když jsme asi na 
pěti metrech, tak hlučně přijíždí další rikša a šakal mizí v podrostu. Ještě pár šakalů 
zahlédneme později, ale už vždy jen z dálky, kdy je k nerozeznání od obyčejného psa.  

  

Rikša se snaží upozorňovat nás na další a další druhy ptáků, hodně jich však zůstane 
ztraceno v překladu – jejich anglická jména neznáme. Rozumíme jen volavky, ibisy, párek 
orlů a hlavně sovu. Ta stojí za zastavení, je skryta v koruně stromu a bez pomoci rikšů 
bychom si jí nikdo neměli šanci všimnout. Kolem ní je takový propletenec větví, že ani vyfotit 
nejde. A kameru jsme schovali, protože na rozdíl od jiných míst tady za ni chtějí tak 
nekřesťanskou sumu, že se nám ji platit nechce.  

Jedeme asi 4 kilometry, párkrát stavíme u nějakého zajímavějšího ptáka, stáda antilop 
(přijde ke slovu náš dalekohled, hned vidíme lépe), v lese zase u obrovských voskových 
pláství divokých včel (nebo vos). Začíná se zatahovat. Na křižovatce s plánem parku nám 
místní průvodce ukazuje naši cestu ujetou i plánovanou dále, říká detaily a zajímavosti o 
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parku a odpovídá na dotazy – nejvíce každého zajímají tygři, kteří se tu prý občas objeví, 
turisté ale nemají šanci je zahlédnout. A kromě toho ti poslední tu byli před několika lety.  

Ještě kousek popojíždíme a musíme nechat rikši čekat, my pokračujeme na odbočku pro 
pěší. Průvodce má svůj rajón zmapovaný dobře, hned po sesednutí nám ukazuje 
nenápadný kámen v jezírku u cesty, který se najednou začíná zvedat a hýbat. Je to totiž 
krunýř nečekaně velké bahenní želvy, agresivní a masožravé. Ve větším počtu si prý 
troufnou i na velké antilopy. Počkají, až se skloní k vodě, aby se napila, a jedna z želv se jí 
zakousne do krku a drží. Protože jsou želvy skutečně velké (jen krunýř je určitě dlouhý přes 
metr) a těžké, antilopa se nedokáže utrhnout. Ostatní želvy se jí vrhnou na nohy a postupně 
ji utopí a rozsápou. Dokonce se snad odváží i na malé děti, ale to považujeme spíše za 
legendu a vyprávění pro turisty. Těm antilopám věříme. Želva se nám předvádí v celé své 
kráse, připluje blíže, abychom si ji mohli pořádně prohlédnout. A bude na svém místě, když 
za nějakou dobu pojedeme zpět, takže to vypadá, že zdejší jezírko je její výsostné 
teritorium.  

  

Když odbočujeme na pěšinu, kam rikši nemohou, první z nás zahlédnou kráčet přes cestu 
velkou ještěrku – prý je to leguán, já bych si spíše tipnul varana, chybí mu totiž 
charakteristické hřbetní štíty a výrůstky na hlavě, je úplně hladký, přesně jako varan. 
Bohužel začíná poprchávat a prší čím dál víc. V dešti i zvířata přestávají být aktivní. Antilopy 
se hloučkují pod stromy, kde nejsou tak dobře vidět, ptáci se někam schovali. Když se někdy 
mihne vzduchem nějaký létající drahokam, tak to pořád ještě není ledňáček, jak křičíme, ale 
stále jen sojky. Krávy na cestičce nemají kam uhnout, zpod stromů se jim moc nechce, ale 
nejsou na lidi zvyklé a zbaběle před námi prchají do okolních luk. Prší už tak neúnosně, že 
průvodce nás otáčí zpět k návratu k rikšám, nic nového už bychom neviděli. Až teď, když už 
to nečekáme, nám průvodce ukazuje v dálce na stromě ledňáčka, je ale tak daleko, že k 
jeho identifikaci potřebujeme dalekohled.  

  

Nasedáme na rikšu a s rozevřenými deštníky před sebou pokračujeme hustým deštěm dál 
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po plánované trase, nic samozřejmě není vidět, a nejen kvůli deštníkům před očima. Stejně 
nám jsou skoro na nic, za chvíli jsme až na kůži promočeni. Rikša nemá ani tu pomyslnou 
ochranu a hrdinně rozráží průtrž vlastním tělem a skloněnou hlavou. Tak se dostáváme až k 
cíli cesty, chrámu Keoladeo. Je to vlastně jen taková malá kaplička s jednoduchým 
oltáříkem, dnes obležená asi třicítkou turistů, kteří tu hledají spásu před monzunovým 
lijákem. Zouvat boty při vstupu na posvátnou půdu kaple opravdu nikoho ani nenapadne.  

Největší odvážlivci využijí chvilkového oslabení deště k cestě na blízké hnízdiště, kde vidí 
další volavky, ibisy a kormorány, déšť se však brzy vrací ve snad ještě větší síle. Čekáme 
půlhodinku, než se průtrž změní v obyčejný liják, a nasedáme na rikšu na cestu zpět. 
Musíme nejdříve přebrodit nově vzniklé jezírko asi po kotníky hluboké, to nás ovšem už 
nemůže rozházet. Horší to mé rikša, který teď nemá šanci vybírat cestu a nevidí všechny ty 
díry a výmoly, zalité vrstvou vody. Drncá to nejen s námi na sedátku, ale i s ním, cyklorikši 
moc odpružené nejsou.  

Než se dostaneme ke křižovatce na hranici parku, pršet přestává a místy vidíme modrou 
oblohu a vykukovat sluníčko. To jsou ale zvraty. Opět zahlédneme varana a želvu, ptáci 
začínají poletovat a antilopy vycházejí na pastvu, divočáci rejdí v trávě. A kdoví odkud se 
najednou vynořily desítky a možná i stovky pávů. Kam jen pohlédneme, tak jsou větve 
stromů obsypány siluetami pávů sušících si křídla. Všude samí pávi. A ještě těsně před 
příjezdem k hotelu vidíme na vrcholu holého stromu vzácné zoborožce. Chudák náš rikša s 
námi najel za tři hodiny přes deset kilometrů, z toho třetinu v dešti. Zohledníme to při 
placení. Některým kolegům se park zdál chudý, my jsme byli naprosto spokojeni a mile 
překvapeni, tolik zajímavých zvířat jsme ani nečekali.  

  

 

Večeře je zajištěna v hotelové restauraci, hotel je mimo město a jinde bychom neměli kam 
jít. Podle jídelního lístku vidíme, že jsme v trochu dražší restauraci, než je v Indii běžné, ale 
ceny jsou pořád velmi slušné. Máme připravené stoly sražené do dlouhé tabule, okolní 
zbývající stoly brzy zaplní místní smetánka, velmi slušně oblečení Indové. Zatímco u 
domorodců vidíme, že vítězí hamburgery a hranolky, my si vybíráme místní jídlo. Číšník, 
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který nás obsluhuje, má zvláštní tik: každou objednanou položku nevěřícně zopakuje, 
udiveně zavrtí hlavou a usměje se a vše ještě jednou hned zopakuje, než si to zapíše do 
notýsku. Máme tak pocit, že si objednáváme naprosté nesmysly, ale je to jen jeho styl 
přijímání objednávek. Stejně se chová i dále, ať si zákazníci objednávají cokoliv. Dokonce 
nám poradí, že lepší a levnější bude, když si objednáme dvě celá kuřata, než čtyři půlky 
(které jsme vyčetli z jídelního lístku). Dáváme si totiž indickou specialitu, kuře tandori, k tomu 
nějaké placky nán s česnekem, samozřejmě každý jiné jogurtové lasí a jako dezert rýžový 
puding a smažený banán.  

Kuře tandori se připravuje ve stejnojmenné peci. Půlky kuřete se nabodnou na rožeň, potřou 
se speciální směsí pálivého koření, čímž dostanou charakteristickou červenou barvu, a vloží 
se na chvíli do rozpálené pece. Pec je zděná, topí se v ní dřevem, které se přikládá spodem, 
nahoře je zazděný kovový kotel. Ten se nejdříve rozpálí do nejvyšší možné teploty, pak 
teprve se do něj vkládá připravované jídlo – buď placky, které se lepí na stěny, nebo kuře na 
rožni. Aby se maso nespálilo, je v kotli jen chvíli, pak se nechá odpočinout, znovu se 
napomáduje a vše se asi hodinu opakuje.  

Pec tandori v naší restauraci je od nás oddělena skleněnou výlohou, takže přípravu večeře 
můžeme sledovat v přímém přenosu. Kuchař má radost z mého zájmu, zve mne přímo do 
kuchyně, abych vše viděl zblízka, po mně se půjdou podívat i ostatní. Výsledek je naprosto 
vynikající a předčil všechna očekávání (měli jsme obavy, že kuře bude žárem vysušené, 
ukázaly se naštěstí jako liché). Olizujeme se až za ušima. Naše nejlepší jídlo za celý zájezd. 
Ještě si dáme kuře tandori v Nepálu, na to dnešní zdaleka nebude mít. I vše ostatní je 
skvělé, po dlouhé době jsme nacpaní k prasknutí. Při placení chybí vrchnímu drobné (asi 40 
rupií), nečekáme na ně a odcházíme do pokoje. Jaké je naše překvapení, když se za pět 
minut ozve zaklepání a vrchní přináší peníze k vrácení.  

Po pokoji máme rozvěšené mokré oblečení, kromě klimatizace pouštíme naplno i vrtuli 
větráku za stropu, i tak ráno při balení máme pocit, že úplně suché není. Jinak se nám spí 
výborně.  

Deeg  

Do Ágry nám chybí asi 60 km, takže i s plánovanou návštěvou Fatéhpur Síkrí máme dost 
času na zajížďku do turisticky méně známého městečka Deeg. Chvíli se obáváme, jestli 
jsme se rozhodli správně, protože na výjezdu z Bharatpuru  stojíme v dlouhé koloně u 
budovaného nadjezdu nad železniční tratí. Objížďka je řešena jednoduše – řidiči, poraďte si, 
jak umíte. Kolem stavby nadjezdu je skrz pole vyjetá cesta a na ní oboustranná dopravní 
zácpa, komplikovaná ještě spuštěnými závorami na železničním přejezdu. Nový nehotový 
nadjezd si oblíbili černí ptáčci s červenými líčky a žlutými zobáky, máme aspoň co sledovat 
při čekání na průjezd vlaku a zvednutí závor. Naštěstí hned za přejezdem se kolona rozjede 
a dál to celkem ujde, i když silnice je poněkud užší, než jsme doposud byli zvyklí a s 
náklaďáky se někdy míjíme docela obtížně. Asi po hodince cesty se dostáváme do hustěji 
obydlené oblasti a projíždíme periférií města Deeg směrem k paláci, který je našim cílem.  
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Palác a pevnost byly postaveny počátkem 18. století, kdy byl na pár let Deeg dokonce 
královským městem. Dnes jsou na pokraji zájmu turistů, protože jejich návštěva znamená 
sjet mimo hlavní trasu většiny návštěvníků Indie. Kromě nás také v areálu jsou jen místní 
lidé, kteří vypadají, že si tudy jen zkracují cestu. Prý je zde na 900 fontán a vodotrysků, které 
jsou však spouštěny jen výjimečně při významných příležitostech, za kterou naši návštěvu 
zřejmě nepokládají.  

Podél opevnění s výhledem na zatopené obranné příkopy vcházíme do skoro prázdného 
areálu, z hradeb sledujeme prací gháty na břehu umělých jezer, kde místní ženy perou 
pestrobarevné látky, které pak suší přímo na schodech. Přicházíme k hlavnímu paláci, který 
má kupodivu zachované interiéry, byl totiž ještě v polovině minulého století obydlen 
maháradžovou rodinou. Pochopitelně se zouváme a necháme se provázet starou šišlavou 
průvodkyní, která si sice myslí, že umí anglicky, ale její výslovnost je tak zkomolená, že 
většinou jen odhadujeme, co vlastně chtěla říct.  

  

 

Ve velkém hlavním sále nás kromě expozice stolování zaujme systém ventilace. Po celé 
ploše stropu visí řady „gobelínů“ na ráhnech, která jsou upevněna v čepech. Pomocí 
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provazů jsou pruhy látek rozhoupány a chladí jako obrovské vějíře stolovníky v jídelně. V 
patře jsou ložnice a pokoje maháradži na jedné straně a maharání na straně druhé. 
Koupelny jsou pojaty moderně, ale nejvíc nás dostane technická místnost s ohromným 
fukarem, připomínajícím naše historické mlátičky. Kolem s metrovým průměrem je přes 
transmise roztočen válec s lopatkami, které vytvářejí silný proud vzduchu usměrněný do 
místností. Vše poháněno ručně, dodnes funkční, jak jsme si mohli vyzkoušet. Opravdu to 
funguje a vichr se z přístroje žene mnohem silnější, než produkují naše elektrické větráky.  

Ve vedlejší budově je tradiční kaple s Hanumanem, zbytek areálu jsou už jen exteriéry a 
průchozí otevřené haly. Všechna nádvoří jsou zatravněna a mají parkovou úpravu včetně 
vzrostlých palem. Kontrast zeleně palem a zahrad s červení pískovce a bělostným 
mramorem je velmi estetický a uklidňující. Do paláců kolem zahrad je volný vstup, veškeré 
místnosti jsou však okupovány netopýry a v některých je i několikadecimetrová vrstva jejich 
trusu. A i tam, kde je trusu méně, se vejít nedá, protože trus uvolňuje nějaký dusivý plyn, 
který nás hned vyžene ven. Stejně by v místnostech nic k vidění nebylo. Zahrady jsou hezčí 
a vše korunují papoušci, kteří v hojném počtu za hlasitého štěbetání poletují mezi palmami a 
střechami staveb.  

  

Mezi dvěma nádvořími se zahradami stojí mramorová sloupová síň, pravděpodobně tradiční 
Síň veřejných slyšení. Vše je tu z bílého mramoru, věkem vyleštěného do zvláštního 
nažloutlého odstínu. Kromě sloupové části je uprostřed haly i část s uzavřenějšími 
místnostmi, ovšem také průchozí, bez dveří, a i stěny a stropy všech těchto vnitřních 
pokojíků a místností jsou vyloženy mramorem. Nenápadná nádhera. Mramor přímo svádí k 
dotekům, které jsou samozřejmě bez problémů povoleny.  

  

Kolem paláce sledujeme ještě rozvod vody, ústící nakonec do čtvercového labyrintu, jehož 
účel se nám nepovedlo odhalit, snad je jen okrasný. Kolem poletují motýli a jiný hmyz, o 
údržbu trávníku se stará několik domorodých žen v pestrých sárí, které srpy zkracují délku 
trávy na požadovanou úroveň, ovšem při rozloze zahrad to působí dojmem sysifovské 
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práce, když skončí, mohou hned pokračovat od začátku znovu. Celkový dojem z návštěvy 
Deegu  je velmi příjemný, mnohem lepší, než z některých mnohem známějších památek. 
Možná i díky klidu a absenci turistů (a k nim náležející armády prodejců a žebráků).  

Fatéhpur Síkrí   

Vracíme se stejnou cestou do Bharatpuru , pak pokračujeme směr Ágra, bude to už jen 
kousek. Ale až do města nejedeme, pár kilometrů před Ágrou vidíme na kopcích po pravé 
straně cesty nepřehlédnutelnou červenou hradbu (13 metrů vysokou), chránící město 
Fatéhpur Síkrí. Město nechal vystavět v 16. století sám velký šáh Akbar. Ten dlouho nemohl 
mít děti, až mu světec Salím Čístí předpověděl narození syna. A když se předpověď splnila, 
nechal Akbar na místě Salímový poustevny vybudovat nové hlavní město své říše, Město 
Vítězství, Fatéhpur Síkrí . Rozhodnutí to bylo poněkud unáhlené, jednak se odtud, vlastně z 
venkova, špatně spravovala říše, a jednak zde na kopci uprostřed roviny nebyl dostatek 
vody k zásobování tak velkého města. Město tedy zůstalo po 14 letech opuštěno.  

Protože jsme kousek od Ágry, je Fatéhpur Síkrí hojně turisticky navštěvováno a doprava 
turistů musí být regulována. Pod kopcem, na němž město leží, bylo vybudováno rozsáhlé 
parkoviště (obklopené samozřejmě tržišti), odkud se musí pokračovat kyvadlovou dopravou 
zajištěnou minibusy po silnici se závorou, která jiná vozidla nepustí. Kromě motorikší, které 
projedou všude. Variantou je jít pěšky, což se ve zdejším podnebí nedoporučuje, byla by to 
zbytečná námaha.  

Vstupujeme branou v červených hradbách, za kterými se schovávají – jaké překvapení – 
opět červené paláce. Indický pískovec je prostě převážně červený, a proto je červená i 
většina historických staveb, což může působit trable ve vzpomínkách, protože Červené 
paláce začínají pomalu jeden s druhým splývat, a to jsme teprve v půlce naší cesty. Když už 
je výjimečně nějaká část paláce žlutá (zde ve Fatéhpur Síkrí to jsou opravené štíty a části 
fasád), je to způsobeno neúmyslným omylem při renovaci zašlých částí, které byly čištěny 
tak důkladně, až byly „vyčištěny“ od původní červené. Klasická ukázka toho, že dobrý úmysl 
se může někdy zvrtnout a historická památka je po renovaci v horším stavu, než před ní.  

Areál je nasvícen sluncem. Postupujeme na další nádvoří, podle obvyklého schématu je na 
prvním přístupném nádvoří Síň veřejných slyšení, na další nádvoří už plebejci přístup 
neměli, a proto zde mohla stát Síň soukromých slyšení. Tak, jako je tomu ve většině 
navštívených paláců. Právě Síň soukromých slyšení je tady hodně netradičně pojata, 
zdobený mohutný středový pilíř podpírá kříž čtyř umělecky pojatých plošinek v patře nad 
volnou plochou přízemí. Uprostřed ochozů nad centrálním sloupem měl místo šáhův trůn, na 
okolních ochozech seděli jeho ministři.  

  

Ale nejen prací živ je člověk. Další části a nádvoří paláce sloužily i zábavě. Přecházíme do 
budovy otevřené směrem k vodní ploše pod kopcem, odkud nejčastěji fouká osvěžující 
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větřík. Strop nesou sloupy a oblouky, vytvářející četná zákoutí, které využívaly císařovi ženy 
a harémové konkubíny k odpočinku a společným hrám s panovníkem – oblíbenými 
Akbarovými zábavami prý byla honěná a schovávaná (jak to asi končilo, když vybranou 
konkubínu našel a dohonil). A právě zde bez varování mizí sluneční paprsky, zatahuje se a 
spouští se prudký monzunový liják. Na schovávanou si teď hrajeme my, když se 
schováváme před deštěm a čekáme, až přejde.  

   

Naštěstí je to jen přeháňka, byť prudká, a my můžeme pokračovat na hlavní nádvoří, 
pojmenované podle další hry Pachísí – šách byl asi hodně hravý. Uprostřed dlážděného 
nádvoří je z různých druhů dlažby vyskládáno křížové hrací pole s malým pódiem uprostřed, 
připomínající naše Člověče, nezlob se. Hrálo se pravděpodobně také s hrací kostkou, jen 
figury byly živé – po políčkách se tahalo otrokyněmi v různých úborech podle družstva, za 
které hrály, obvykle to ale byly dresy hodně titěrné.  

Akbarovy komnaty byly úmyslně postaveny s nízkými stropy. Akbar Velký byl ve skutečnosti 
dost malý (mluví se o méně než 160 cm), a když tedy přijímal návštěvy, na rozdíl od něj 
musely chodit v uctivém předklonu. V ložnici měl Akbar vyvýšenou postel, v rozích místnosti 
jsou šikmé plochy, po kterých byla do ložnice nalita voda. Ta sloužila jako klimatizace a 
současně jako určitá ochrana šáha před nečekaným překvapením v podobě nepřátelsky 
naladěné návštěvy. Na nádvoří před ložnicí chladí vzduch bazén docela slušných rozměrů 
(29 x 29 metrů), uprostřed s plošinkou, na které Akbarovi hrával na hudební nástroj jeden z 
ministrů jeho vlády, prý s výjimečným nadáním.  

Teprve ze těmito oficiálnějšími částmi měly své království manželky, každá vlastní palác, v 
zadním traktu za nimi stojí harém pro konkubíny. Tři hlavní manželky byly každá jiného 
vyznání – muslimského, křesťanského a hinduistického, tomu jsou přizpůsobena i jejich 
sídla včetně třeba kuchyní (hinduistka byla vegetariánka). Jejich paláce mají podobné 
architektonické řešení, jako mnoho jiných staveb – je zde část letní (otevřená průvanu) a 
uzavřená část zimní.  

Před deseti minutami byla průtrž mračen, teď máme azurovou oblohu.  

Nejzajímavější stavbou, trochu bokem od ostatních, nad vodní nádrží pod srázem, je 
pětipatrový Palác větrů. Nemá ani jednu stěnu, celou stavbu drží sestava 176 sloupů. Od 
nejširšího přízemí je každé další patro menší, až po altán nesený čtyřmi sloupy úplně 
nahoře. Prý v něm Akbar často po nocích osamoceně meditoval a sledoval hvězdné nebe, i 
když jinak palác využívalo hlavně ženské osazenstvo. Okolo paláce měly totiž ženy a dívky 
k dispozici další potřebné zázemí – ošetřovnu, školu a tržiště, kam za nimi přicházeli 
prodejci z města, ženy nesměly palácový areál opouštět a tak mohly své nákupy realizovat 
jen zde.  
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Už mimo areál stojí velká modlitebna, nazvaná opět ne zrovna vynalézavě Páteční mešita. 
Bohužel tím, že je veřejně přístupná, jsou turisté vystaveni atakům prodejců suvenýrů a 
žebráků. Rozlehlému nádvoří dominuje ohromná Velká brána, vysoká 54 metrů, postavená 
na pódiu, které její monumentalitu ještě podtrhuje. Celá plošina před bránou je posazena na 
sloupech, které sice nejsou pod schodišti vidět, ale při dupnutí na dlažbu je slyšet dutý zvuk, 
který to potvrdí.  

Brána tak trochu zastiňuje mihráb, výklenek ukazující směr k Mekce, který by měl mešitám 
dominovat více. V této nejdůležitější části mešity klidně a naprosto nepietně pospávají na 
zemi odpočívající muslimové, hned opodál mají na zemi rozloženy své stánky prodejci 
suvenýrů. Čím blíže k mihrábu má své prostěradlo s rozloženým sortimentem, tím je 
prodavač agresivnější, ti, co mají smůlu a jsou dál, už jen rezignovaně sedí a ani nepočítají, 
že by někdo mohl něco chtít, sortiment se totiž neliší a kdo chtěl koupit, už dávno nakoupil.  

   

Protiváhu Velké bráně tak tvoří hlavně protilehlá nevelká hrobka Salíma Čistého, proroka, 
který svou předpovědí narození šáhova syna zapříčinil vznik města, z bílého mramoru. 
Hrobka se nesnaží vyrovnat bráně velikostí, ale chce ji předčit svou výzdobou. Už bílou 
barvou mezi okolní červení se jí to úspěšně daří. Pietu místa neúmyslně kazí nevybíravé 
vymáhání příspěvku od turistů. Nejdříve jsou turisté přivedeni za hrobku, kde vybraní 
prodejci prodají za celkem vysoký příspěvek šňůrku kolem ruky a štůček látky, které mají 
pomoci splnit přání. V hrobce samotné se má látka odevzdat, je rozprostřena na světcův 
sarkofág a později prý dána chudým. Zato pak pomůže šňůrka na ruce splnit to kýžené 
přání, nebo i více, podle velikosti příspěvku (celkem jsou tři kategorie možných přání – 
duchovno tu nějak vystrnadil obchodní duch). Kromě toho je další příspěvek v hotovosti 
požadován při obejití sarkofágu a východu z hrobky agresivním strážcem vchodu. Hrobka 
samotná je ale moc pěkná, mramor je prostě mramor, a když je tak nádherně zdobený, tak 
dojem se ještě umocňuje.  

Zajímavou příhodu zažíváme před mešitou, kde se jeden z pouličních prodavačů, 
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prodávající jen tak z ruky, bez stánku, znelíbí o hlavu menšímu policajtovi, který ho se svou 
metrovou dřevěnou holí pěkně prožene a mlátí ho přitom hlava-nehlava. Kdyby se zastavil a 
hůl policajtovi vytrhl, asi by se nestačil divit, ale respekt před uniformou mu to nedovolí, a tak 
je nejlepší obranou útěk.  

Zrovna nevidíme žádný volný shuttlebus, využijeme tak nabídky motorikší. Ty zdejší jsou 
trochu větší, než džajpůrské, jsou určeny pro 4 pasažéry (dva + dva), takže se nás do ní 
osm v pohodě vejde (šest do kabinky a dva po stranách devátého řidiče). Cestu po 
parkových cestičkách zvládneme za polovinu doby, než kdybychom jeli busem po normální 
cestě.  

Poslední nesnází je průchod tržištěm. Jednomu prodejci jsme před cestou vzhůru slíbili, že 
se před odjezdem stavíme v jeho stánečku číslo 76 „speciálně pro Čechy z Prahy, Ostravy, 
Brna a Plzně“. Bohužel si nás i po několika hodinách pamatuje a musíme slib splnit, i když 
nic nekupujeme, což ho trochu rozladí.  

Ágra   

Zbytek cesty do Ágry je otázkou chvilky. Řidič sice na pár minut zastaví kvůli nějakému 
soukromému nákupu, to nám však nevadí, protože pozorujeme ženy, jak si chodí pro vodu k 
pumpě, velké nádoby z lesklého kovu naplní až po okraj, naloží je na hlavu a s hrdě 
vztyčenou hlavou odcházejí. Některé zvládnou i dvě nádoby na sobě. Stojícího autobusu 
využije muž se cvičenou opicí k předvedení několika kousků, odměny se nemůže dočkat, 
protože nemáme otevírací okna. Ulice samotného města jsou tradičně plné barvitých stánků 
s jídlem, sbíhají se nám sliny, přestože nakonec bychom stejně nenašli dostatek odvahy k 
ochutnávce nebezpečně vyhlížejících omáček.  

   

Ágra  je město na břehu řeky Jamuny v severní částí indického státu Uttarpradéš v Indii. Její 
existence je zmíněna již v eposu Mahábhárata, kde je nazývána Agrevana . Legendy 
připisují založení města Rádžovi Badal Singhovi (okolo roku 1475), jehož pevnost Badalgarh 
stála na místě dodnes dochované pevnosti, ovšem již perský básník z 11. století Mas'ud 
Sa'd Salman psal o zoufalém útoku na pevnost Ágra vedenou králem Jayapalou a sultánem 
Mahmudem z Ghazni. Ágra si navzdory stoletím uchovala krásu a ducha někdejšího 
hlavního města Mughalské říše, pyšní se dokonce třemi památkami na seznamu světového 
dědictví UNESCO a rozhodně je jednou z nejvýznamnějších turistických destinací Indie.  

Ubytujeme se v jednom z mnoha hotelů na třídě vedoucí k Tádž Mahalu (s vyzývavým 
jménem „V.I.P. road to Taj Mahal, Fatehabad Road“), ten náš se jmenuje Pushp Villa. Je 
zamračeno, přesto chceme zkusit štěstí a vidět Tádž Mahal při západu slunce, takže po 
krátkém odpočinku vyrážíme znovu do autobusu. Vrcholí večerní špička, jen těžko se 
propracováváme kupředu. Odbočku k Tádži mineme, chceme jej vidět z východní strany a 
musíme přejet na druhou stranu řeky Jamuny. Z naší strany nájezd na most neexistuje, 
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musíme proto poodjet o kus dál a tam se otočit. V dopravní zácpě docela obtížný úkol. Při 
popojíždění nás v protisměru míjí vojenská kolona, vše naše tatrovky.  

Vyhlídka na Tádž je dost oblíbená, to znamená jediné – zase stánky. Dnes kvůli počasí 
nejsou davy přihlížejících tak početné, což nám pochopitelně vyhovuje. Mineme 
přežvykujícího velblouda a scházíme písečným chodníkem ke břehu řeky. A už jej vidíme – 
slavný Tádž Mahal na protějším břehu. Už první dojem je ohromující. Tádž je totiž mnohem 
větší, než jsme si jej představovali podle obrázků. Je přitom současně jemný, přísně 
symetrický a harmonicky usazený na své místo.  

Tádž Mahal  je monumentální pomník v Ágře ve státě Uttarpradéš v Indii. Nechal ho vystavět 
indický mogul Šáhdžáhán na památku své předčasně zesnulé ženy. Od roku 1983 je Tádž 
Mahal součástí Seznam světového dědictví UNESCO. Budova se proslavila po celém světě 
a přitahovala neuvěřitelně mnoho návštěvníků. Stala se symbolem Indie. V různé denní 
době za různého osvětlení má zajímavé zbarvení. Ráno je barva narůžovělá, navečer 
mléčně bílá a zlatou se stává vždy, když na ni dopadnou měsíční paprsky. Zdá se, že se 
vznáší mezi nebem a zemí – jeho proporce, jeho symetrické členění, okolní zahrady a 
zrcadlení ve vodě se spojují v dojem, který vám okamžitě vyrazí dech. Pro mnoho lidí je 
dnes Tádž Mahal symbolem Indie a pro svou architektonickou výjimečnost je řazen k sedmi 
novodobým divům světa. Stavba je 73 metrů vysoká.  

Budova stojí v zahradách a vchází se do ní velkou, překrásnou vstupní bránou. Brána 
symbolizuje vstup do ráje. Převyšují ji pavilóny završené kupolemi a původně měla vrata ze 
stříbra, dodatečně pobitá stovkami stříbrných hřebíků. Od vstupních dveří se schází dolů do 
malé krypty se skutečnými hroby; nahoře stojí pouze kenotafy – symbolické sarkofágy. Na 
reliéfech ochozu kolem horní krypty lze spatřit opět květy – zde výlučné bílé přízračné květy 
smrti. Denní světlo prosakuje mřížovím čtyř oblouků klenoucích se nad sarkofágy. Kenotafy 
jsou orámovány osmibokým ažurovitým hrazením z bílého mramoru, udivujícím filigránovými 
květinovými motivy – je to skutečné arcidílo orientálního dekorativního umění. V samém 
středu se nachází malý sarkofág Mumtáz Mahal a hned vedle, téměř brutálně přiražený k 
mramorovému hrazení, stojí větší kenotaf Šáhdžáhána, ozdobený malou soškou, symbolem 
muže. Toto umístění jeho rakve sem vnáší moment neklidu – je to nepříjemná disonance v 
jinak dokonalé harmonii mauzolea; znamení, že v minulosti došlo k něčemu tragickému. 
Původně si chtěl císař pro sebe postavit samostatné mauzoleum z černého mramoru, ale 
když jej jeho syn Aurangzéb sesadil z trůnu, nalezl místo svého posledního odpočinku vedle 
své manželky v Tádž Mahalu. Obraz dokonalé harmonie celé stavby dotváří také odraz 
stavby na nehybné hladině uměle vytvořeného kanálu. Mauzoleum stojí v zahradách na 
konci vodního kanálu, který je zapuštěn do centrální tery, do níž se vchází velkou, 
překrásnou vstupní bránou. Brána symbolizuje vstup do ráje. Převyšují ji pavilóny završené 
kupolemi a původně měla vrata ze stříbra, dodatečně pobitá stovkami stříbrných hřebíků. 
Tádž Mahal se stavěl 22 let a na jeho stavbě se podílelo 20 000 dělníků. Stavělo se prý 
podle návrhů jednoho francouzského a jednoho benátského architekta. Žádné konkrétní 
jméno není však známé. Pomník je postaven z mramoru, který byl na stavbu dopravován z 
300 km vzdáleného lomu. Celý povrch je zdoben polodrahokamy drahokamy a kaligrafická 
výzdoba je provedena černým mramorem. Celý komplex zaujímá plochu 567 x 305 metrů 
(cca 17,5 ha) a samotné mauzoleum stojí na čtvercovém podstavci, jehož rohy zdobí čtyři 
čtyřicetimetrové minarety. Hlavní budova má čtvercový půdorys (o straně 56,7 metrů), v 
rozích je zešikmená, měří 72 metrů a návštěvníky ohromuje svými obrovskými rozměry. 
Uvnitř gigantického základního vzklenutí je mramorová klenba vybroušená do kosočtverců a 
súry z koránu, napsané černým stylizovaným kaligrafickým arabským písmem, se vinou 
kolem vstupních dveří jako obrovský rébus. Tato stavba se vyznačuje nepřeberným 
bohatstvím vlysů a kazet s reliéfy a inkrustacemi z drahých kamenů (tato technika se nazývá 
pietra dura a pochází z Itálie) – k jejich zhotovení bylo použito kolem 60 druhů 
polodrahokamů. Stejné květinové motivy se opakují s geometrickou přesností po tisíckrát. V 
reliéfech z bílého mramoru převládá kosatec, oddenková rostlina typická pro hřbitovy, jež 
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roste jen ve stínu a nesnáší indický žár.  

Přesvědčujeme se o pravdivosti dvou pověstí: 4 minarety kolem samotné kopule jsou mírně 
odkloněny a vyoseny, aby v případě zřícení nepoškodily mauzoleum, a celá hlavní stavba je 
tak chytře postavena na umělé plošině, že ze všech stran, při jakémkoliv pohledu, Tádž stojí 
vždy na pozadí čisté oblohy, nerušené žádným konkrétním pozadím. A také vidíme 
pověstné změny barvy. Přestože slunce je v mracích, za tu necelou hodinku, kterou tu 
strávíme, Tádž změní s postupujícím stmíváním barvu od jasně bílé po temně modrou. A na 
zajímavosti mu neubírá ani sousedství spalovacích hnátů, kde se pomalu rozhořívají ohně s 
mrtvými těly, od nás však tak vzdálené, že podrobnosti nevidíme.  

Fotíme desítky fotek, různé barevné odstíny, různé zoomy, samotný Tádž i sebe navzájem 
před úchvatným pozadím. Požádáme náhodného turistu o skupinovou fotku, a když 
nešťastník souhlasí, navěšíme na něj všechny naše fotoaparáty a zaměstnáme ho neméně 
na 15 minut. Až když tma postoupí natolik, že focení ztrácí smysl, vracíme se k autobusu.  

   

  

Opět jsme dnes nestihli oběd, což části kolegů vadí, protože jim docházejí sušenky z 
domova. Stavíme proto u prvního (a posledního) supermarketu, který v Indii potkáme. 
Nakoupíme různé sušenky, většinou máslové (nejlepší jsou s kešu, ale výborné jsou 
všechny), neodoláme ani stylovým čajům v krabičkách různých velikostí s Tádž Mahalem na 
přebalu. Ceny jsou velmi mírné, až nečekaně. Část kolegů odjíždí busem do hotelu, zbytek 
včetně nás se pěšky vydává do blízké restaurace na večeři. Z ní se vracíme také pěšky, je 
to asi 20 minut, aspoň se trochu projdeme, když jsme půl dne seděli v autobusu.  

Ráno nás čeká vrchol zájezdu, prohlídka Tádž Mahalu. K hlavní bráně jdeme kus pěšky, ke 
vstupence dostáváme každý láhev vody, protože svou si vzít nesmíme. Normálně se prý 
čeká na lístky i přes hodinu, v době monzunů jsou pokladny bez front. Vstupné je nehorázně 
drahé, v porovnání s jinými indickými památkami, snad je pravda, že jeho velká část jde na 
údržbu Tádže. Prohlídka je poměrně přísná, zvláštní řadu mají muži a jinou zase ženy, aby 
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bylo možné i ohmatem zjistit, zda nechceme slavnou stavbu nějak něčím ohrozit. 
Domlouváme místo a čas srazu a individuálně vcházíme do areálu.  

S kamerou se může za poplatek vstoupit do vstupní brány a na plošinu před ní s 
panoramatickým výhledem na slavnou stavbu, pak se musí uložit do úschovny. Focení je 
bez omezení. Výhled z plošiny každého ohromí, přestože jsme mimo sezónu, je zde nával, 
protože každého ten výhled přinutí zastavit a obdivovat se tomu kouzelnému pohledu.  

Připomínáme si historii jedné velké lásky, jak ji popisuje česká Wikipedia:  

„Jde o historii islámského mughalského vladaře Šáhdžáhána a jeho milované ženy Mumtáz 
Mahal (perla paláce). Mocný Mughal byl ještě princem, když se v roce 1612 oženil s 
půvabnou čtrnáctiletou dcerou vysokého úředníka. Panovník Šáhdžáhán ji sice přidal ke 
svému harému, ale brzy poznal, že si Mumtáz zaslouží veškerou jeho pozornost. Při 
oficiálních příležitostech sedávala po jeho boku, doprovázela ho na dobyvačných výpravách 
a probírala s ním státní záležitosti. Milovaná žena porodila svému obdivovateli osm synů a 
šest dcer, avšak v roce 1629 zemřela ve věku 36 let při porodu 14. dítěte (tedy za 18 let 
společného života měli 14 dětí). Císařovi prý náhle přes noc u smrtelné postele jeho ženy 
zešedivěly vlasy. Po její smrti vyhlásil vdovec dvouletý státní smutek, během kterého bylo 
zakázáno slavit, poslouchat hudbu, nosit šperky a používat parfémy. Jeho žal byl tak veliký, 
že pro ni truchlil celé dva roky a učinil slib, že postaví pomník hodný její památky. Něco, 
čemu by se nevyrovnalo nic na světě. Na důkaz hlubokého zármutku slíbil truchlící manžel 
postavit mrtvé ženě mauzoleum Tádž Mahal.“  

A pak legendu konfrontujeme s historií, která se už nikde přímo nepíše a je nutné si ji zjistit a 
dát dohromady z dalších zdrojů:  

Legenda o Mumtáz je jen první část příběhu, ta romantická. Skutečnost je trochu 
přízemnější a pokračování ještě smutnější, než je příběh o mrtvé lásce samotný. 
Mauzoleum stavělo asi 20.000 dělníků po dobu 22 let. Panovník byl představou stavby 
úplně umanutý, začal přehlížet problémy země zahraniční (ohrožení okolními národy) i 
vnitropolitické, především ekonomické. Taková stavba totiž dokázala ekonomicky ruinovat i 
tak silnou říši. A to neměl být všem dnům konec, Šáhdžáhán totiž kromě své manželky 
Mumtáz zřejmě miloval i sám sebe, protože chtěl postavit ještě jedno mauzoleum podobné, 
pro sebe. Co podobné, dokonce stejné, jen v inverzních barvách. Na protější straně řeky 
Jamuny už nechal vybudovat základy pro druhý Mahal, tentokrát z mramoru černého.  

To už ve zbídačené říši působilo natolik megalomansky, že jeden ze Šáhdžáhánových synů, 
Aurangzeb, využil jeho nemoci a slabosti svých bratří k převratu a chopil se moci. 
Šáhdžáhána nechal uvěznit v luxusní zlaté kleci, v oktagonální věži (dnes zvané 
„Zajatcova“) v Červené pevnosti v Ágře. Ponechal mu veškerý luxus, na který byl zvyklý, 
dokonce i výhled na Tádž Mahal. A ženskou společnost. Ve věži žil Šáhdžáhán asi 8 let, než 
zemřel a byl tajně dopraven po řece do Tádž Mahalu, u něhož byl zpopelněn a uložen ke 
své manželce Mumtáz.  

Takže jak to byl s tou láskou Mumtáz Mahal  (1)? Už jsme zjistili, že kromě ní miloval 
Šáhdžáhán i sebe (2). Ale také miloval Mumtázinu sestru  (3), se kterou měl „aféru“ (jak se 
píše v kronikách), jejímž důsledkem bylo narození syna. Mumtáz měla i bratra – toho sice 
asi Šáhdžáhán nemiloval, zato znásilnil jeho ženu (4). A po smrti Mumtáz si vzal další dvě 
ženy Akbarabadi (5) a Kandaháru (6). A také udržoval incestní vztah s nejstarší dcerou, 
kterou měl s Mumtáz, s Jahanarou (7). Jahanara spolu s Akbaradi se o něj dobrovolně 
staraly po celou dobu jeho uvěznění a Jahanara mu chtěla vystrojit velkolepý pohřeb, což 
šetrný Aurangzeb nedovolil.  
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A pak ještě stovky konkubín, otroky ň a spole čnic , to se ani nepočítá, kdyby se nešeptalo, 
že ve svém požehnaném věku 74 let zemřel na záchvat při hrátkách s několika otrokyněmi 
současně (hlavně, že viděl z okna na Mumtázino mauzoleum). To však může být pomluva, 
oficiálně se píše, že zemřel při předčítání veršů z Koránu na „bolestivé močení“ a úplavici – 
nebo že by to byla kapavka?  

To vše na atraktivitě nejkrásnější hrobky světa nic neubírá. Abychom měli klid na prohlídku, 
odskočíme si na toalety, kde nás překvapí informace, že pro cizince jsou zdarma, kdežto 
místní platí (protože měli zlevněný hlavní vstup). Velmi osobitý přístup.  

Hrobka stojí uprostřed symetricky uspořádaných zahrad, mělkých bazénků a fontán s 
vodotrysky. V hladině vodních ploch se kopule mauzolea zrcadlí a dává tak pohledům další 
rozměr. Od vstupní brány začíná dlouhá úzká nádrž na vodu, na jejím konci stojí vyvýšená 
plošina s výhledem a lavičkami, po stranách trochu širší bazénky. A mezi plošinou a 
Tádžem další úzký bazének s řadou vodotrysků uprostřed. Je však natolik úzký, že blízký 
Tádž se už v něm nezrcadlí v celé své šířce. Známý pohled na Tádž Mahal se symetrickým 
odrazem na vodní hladině tak může vzniknout jen z jednoho místa – od bočního bazénku, 
ovšem co nejblíže hladině, tak kolem 10-15 cm, tedy v hodně skloněné poloze, víceméně 
naslepo, pokud není fotograf ochotný ulehnout na zem. A musí se to stihnout dříve, než 
zapnou vodotrysky, které hladinu zčeří natolik, že odraz fotit nejde. Škoda, že se v hladině 
odráží i tmavá zamračená obloha.  

  

Postupně se blížíme k hlavní budově, s přestávkami na focení každých 20 metrů, protože 
pokaždé se nám zdá, že tak úžasný záběr ještě nemáme. A hrobka je pořád vyšší a 
mohutnější, přece jen 73 metrů je pořádná výška. A vysoký je i samotný podstavec, který 
zaručuje, že Tádž nemá odnikud žádné pozadí, kromě oblohy. I tato plošina se zvedá 
několik metrů nad okolím. Vedou na ní z každé strany jedny schůdky (zase ta symetrie), pod 
nimi se musí buď zout (převážně domorodci s levným vstupným) nebo navléct igelitové 
jednorázové návleky, které jsme dostali se vstupenkami. Odtud začíná mramor a boty by jej 
zbytečně poničily. Návleky však moc nevydrží a hlavně jejich spodní část je stejně brzy 
rozedrána. Kdybychom se chtěli později na plošinu vrátit, už by se je nasadit nepodařilo.  

Mramorové stupně schodů jsou ještě kryty prkennými deskami, nahoře se ale už definitivně 
ocitáme na mramorové dlažbě. A na kopuli musíme pořádně zaklánět hlavu. Ohromným 
hlavním vstupem vcházíme do samotné krypty se sarkofágy Šáhdžáhána (větším a po 
straně) a Mumtáz (menší uprostřed) uvnitř mramorové ohrádky nádherně vysochané do 
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kamenné krajky. Fotit se vevnitř nesmí, na jednu stranu škoda, na druhou interiér není na 
Tádž Mahalu to nejhezčí a nejdůležitější. Zase tolik k vidění tu není, vracíme se ven a 
obdivujeme jemnou cizelérskou práci starých kameníků. Jejich šikovnost vynikne zejména v 
porovnání s dnešními restaurátory, kteří opravují praskliny a poničené ornamenty vyloženě 
fušérským způsobem za pomoci sádry a špachtle. Celá stavba je lemována mramorovou 
bordurou s basreliéfy kosatců, kterých jsou tisíce a jeden jako druhý. Orámovány jsou 
mramorem intarzovaným zabroušenými polodrahokamy, techniku vykládání uvidíme hned 
po skončení prohlídky v nedaleké manufaktuře.  

   

Najednou vykoukne slunce a Tádž se celý rozsvítí zářivě bílými odlesky. Rychle se toho 
snažíme využít k opakovanému nafocení záběrů, které doteď byly devalvovány právě 
šedivou oblohou. Spěch se vyplatí, protože modrá obloha vydrží asi čtvrt hodiny a pak se 
vrátí k šedému standardu. Dokonce se nám povede ukořistit na pár okamžiků kamennou 
lavičku na středovém ostrůvku, odkud jsou nejhezčí fotky osob s Tádžem na pozadí.  

   

   

A povede se i nejlepší dnešní fotka, s kanálem s vodotrysky vedoucím k Tádž Mahalu před 
modrou oblohou. Škoda, že žádná fotka nemůže zprostředkovat skutečnou velikost 
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památníku, což je důležitou součástí dojmu, který v každém návštěvníkovi musí zanechat.  

Pomalu se vracíme ke vchodu, ještě se kocháme různými výhledy ze zahrady a nakonec od 
vstupní brány. Tady nás odchytí indická rodinka, která by se s námi ráda vyfotila. 
Souhlasíme a fotíme si je také. Neradi se naposled otáčíme a už musíme jít k autobusu 
(kolem řady čekajících velbloudů s drožkami).  

  

   

Popojedeme jen kousek, prakticky za rohem je manufaktura na výrobu intarzovaného 
mramoru. Tři brusiči sedí na bobku každý před svým ručním brusem, v prstech levé ruky 
miniaturní polodrahokam, v levé luk s povolenou tětivou, kterou se roztáčí brusné kolo, asi 
jako když indiáni rozdělávali oheň třením dřevěné hůlky. Nahrubo opracovaný kámen se 
přiloží na mramorovou desku a obkreslí, jeho obrys se musí z mramoru opatrně vysekat a 
kámen se vlepí do připraveného otvoru. Pak už se jen zabrousí a je hotovo. A můžeme do 
prezentační místnosti, kde vidíme ukázky opravdu filigránská práce. Některé miniatury se 
musí prohlížet pod lupou.  

Hlavním zájmem prodavačů je prodat některý z drahých výrobků, ale ve skutečnosti s tím 
ani tolik nepočítají, spíše spoléhají na prodej kamenných suvenýrů, různých sošek a 
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váziček. Dnes budou překvapeni, kolegové kupují velkou mramorovou desku na stůl a k ní 
velké šachy. Poslat domů se musí přes zásilkovou službu.  

Se Šáhdžáhánem je spojeno další místo v Ágře, Červená pevnost , přece jak jinak než 
červená, z 16. století. Dva a půl kilometru dlouhé hradby vysoké 21 metrů obkroužily tak 
trochu bludiště, opět několik nádvoří, různé paláce, věže, terasy, Perlová mešita. Nejvíce se 
nám líbí oktagonální Zajatcova věž, kde věznil Aurangzéb svého svrženého otce 
Šáhdžáhána. Byla to svým způsobem zlatá klec, mramorový luxus s výhledem na Tádž 
Mahal (2,5 km vzdálený) a klimatizovaný řekou Jamunou. Ale ne moc rozlehlá, a svržený 
šáh ji prakticky nesměl opustit. A nakonec zde i zemřel.  

   

   

Kromě nejvíce turisty obležených míst objevujeme na kraji i část poměrně špatně 
zachovanou, spíše jen ruiny, ovšem zdi nad řekou Jamunou zůstaly časem poznamenány 
nejméně a orientálně zdobenými obloukovými okny je hezký výhled na řeku a Tádž v 
pozadí. Není zde ani noha (nepočítám v okně spícího policistu, který po našem příchodu 
provinile vstává a mizí) a místo tak má zvláštní klidnou atmosféru, která na nás docela silně 
působí.  

A poslední památkou v Ágře je mauzoleum Itimád-ud-daula , někdy taky Malý Tádž Mahal 
nebo Baby [bejby] Tádž Mahal. Krásná symetrická stavba z bílého mramoru uprostřed 
zahrad, ovšem po návštěvě jejího většího bratra nás nemůže ohromit. Máme až dost času 
na prohlídku, nakonec končíme pozorováním stáda opic v zahradě. Když už začínají být 
oprsklé, raději mizíme.  
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Je jasno, dali bychom přednost sledování západu slunce nad Tádžem, někteří kolegové už 
jsou ale památek přesyceni a prosazují návštěvu suvenýrového obchodu a pak „typické“ 
večeře. Obchod by docela šel, kupujeme konečně masku Ganéši, kterou jsme si vyhlídli už v 
Dillí, ale pak už jsme ji neviděli. Bohužel nakupování části kolegů se trochu zvrhne tím 
nejhorším možným způsobem – všichni sledují posledního nakupujícího, a když se chystá 
platit, někdo další se začne zajímat o novou věc. A to se několikrát opakuje, vždy, když jsme 
na odchodu, začne někdo nové kolo prohlížení a smlouvání. Ztrácíme tak asi hodinu, hlavně 
muži už začínají být nervózní.  

Na večeři jedeme do rodinné restaurace v hotelu majitele místní cestovky a našeho 
autobusu. Vede nás po schodech nahoru asi pěti hotelovými patry až na střechu, která je 
evidentně připravená na další stavbu, všude je plno stavebního materiálu a nepořádku. A 
mezitím pár stolů, které teď personál sráží dohromady a přináší odněkud židle. Nakonec se 
všichni usadíme a doufáme, že ze zamračené oblohy nezačne pršet, v dálce se nám zdá, že 
vidíme blesky. Setmělo se a zjišťujeme, že provizorní žárovky osvětlují jen první čtvrtinu 
tabule, my ostatní budeme jíst potmě. Špatně se nám už čte jídelní lístek. Nakonec všichni 
máme vybráno a začíná čekání na jídlo. A čekat budeme hodinu a půl, prý proto, aby vše 
bylo zaručeně čerstvé, majitel nechce riskovat nějaké nevolnosti ze zkaženého jídla.  

Na záchod chodíme do jednoho z hotelových pokojů v nejvyšším patře. Jsme docela rádi, že 
naše hotely jsou ve vyšší kategorii. Manželka majitele prodává oblečení, jsme tedy pozvaní 
do jejich bytu ve vedlejším přístavku, kde bude otevřen provizorní obchod, což je pro nás 
příležitost prohlédnout si bydlení vyšší stření třídy. V třípokojovém bytě bydlí rodiče s dvěma 
dětmi a babičkou, v obýváku stojí stůl s letitými židlemi a stolek s televizí, v ložnici 
manželská postel. Kde spí ostatní, to netušíme. Jiný nábytek, třeba skříně nebo sedačka, 
není vidět, pokud tedy není někde nějaká tajná místnost. Vše je věkovité a oprýskané, jiný 
nábytek prakticky není. Celkový dojem spíše tristní. U nás podobně bydlí nepřizpůsobiví 
spoluobčané, tady je to luxus.  

Jídlo je normální, měli jsme horší i lepší. Jako překvapení a pozornost podniku dostáváme 
na závěr typický dezert, v mističce z banánových listů dvě smažené koule. Uvnitř je nějaká 
hmota, připomínající sunar nebo sušené mléko, vše osmažené v oleji a hodně tím olejem 
nacucané, poměrně dost sladké. Připomíná to turecké nebo egyptské cukrovinky plovoucí v 
oleji. Jsme rádi, že jsme to měli možnost zkusit, ale našim oblíbeným jídlem se tento 
zákusek nestane. Mnohé zůstávají nedojedené, ale objektivně i proto, že jídla bylo dost a 
jsme plní. Nakonec byla večeře přes všechny komplikace docela příjemná, hlavně, že 
nezačalo pršet.  

Ráno vstáváme ještě dříve, než obvykle – musíme se ranní špičkou včas dostat na hlavní 
nádraží. Pravděpodobnost, že by vlak jel na čas, je sice mizivě nízká, ale riskovat 
nemůžeme. Naštěstí tady mohou autobusy až skoro k budově nádraží, ne jako v některých 
jiných zemích, kde jsme museli tahat zavazadla kus cesty po svých. Jen zde zase musíme 
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rozrazit blok přesily žebráků, většina z nich je různě tělesně postižených (nepřehlédnutelný 
je mladý muž s chodidlem obrovských rozměrů), těch jinde tak moc nebývá.  

Nástupiště vypadá přesně tak, jak jsme si jej představovali. Davy čekajících lidí, chaos, 
špína, hluk a vedro. Za necelé dvě hodiny, které tu strávíme, projede kromě našeho vlaku už 
jen jeden další, do kterého nastoupí asi desetina cestujících, do našeho snad ještě míň, na 
co tedy čekají ty ostatní davy? Na zpožděné vlaky? Nebo na přestup? Část budoucích 
pasažérů si dělá pohodlí a sedí v hloučcích na zemi kolem hromady batožin, jiní se neustále 
přesouvají z místa na místo, další jen tak postávají. Náš spoj přijede nakonec opožděný jen 
o necelou hodinu, což je na místní poměry výborné. Máme možnost sledovat příjezd a 
odjezd vlaku jiného, včetně naskakování do rozjíždějícího vlaku, hroznů těl visících z 
otevřených dveří (kupodivu máme dojem, že spíše je za tím snaha naskočit na poslední 
chvíli, než přeplněnost vagónů).  

   

Vozy dlouhé soupravy sice nevypadají tak, jak je občas vidět na fotkách, mají dokonce 
docela moderní tvar, ale vybavení běžné třídy je minimální. Lavice a zamřížované otvory 
místo oken. Chodbičky a plošiny u dveří plné lidí, zavazadlové vozy nepřevážejí zavazadla, 
ale další desítky lidí sedících na zemi. Jezdí se skoro zásadně s otevřenými dveřmi, ze 
kterých vždy visí někdo, kdo si chce chvíli užít svěží přírodní klimatizace. Na střechách 
nevidíme nikoho, u těchto dálkových vlaků by na střechu ani nešlo vylézt a udržet se na ní. 
Záchody se běžně používají i ve stanici, se všemi důsledky, které to přináší nosům 
čekajících.  

My máme místenky do speciálního vozu pro turisty, kterým ovšem jezdí i lépe situovaní 
domorodci, dokonce jsou v převaze oproti cizincům. Naštěstí, protože nemají tolik 
zavazadel, jinak bychom neměli kam naskládat své kufry a batohy. I tak to není jednoduché 
a sedět pod kufrem přečnívajícím skoro z poloviny z police nad hlavou vyžaduje silnější 
nervy. Jinak je náš vůz mnohem lepší, než jsme čekali. Pěkné sedačky po třech z každé 
strany středové uličky, některé dvě trojice proti sobě mají uprostřed stoleček a tvoří tak 
jakési otevřené kupé, jinde se sedí za sebou jako v letadle (ovšem polovina vozu proti 
směru jízdy.  

Obsluha roznáší noviny, každý dostane balenou vodu, roznáší se zdarma čaj a dokonce 
nějaké bagety – nevíme, jak to přesně chodí a nebereme si je, abychom pak nezmatkovali s 
případným placením při vystupování. Záchody slušné, vždy dva proti sobě jako ve filmu z 
divokého západu, s nápisy: „Western“ a „Indian“, tedy západní styl s mísou, nebo indický se 
šlapkami (tedy indický = turecký).  

Krajina kolem je úplně jiná, než při cestě autobusem. Skoro žádná osídlenost, namísto 
roviny, na kterou jsme zvyklí, všude kolem travnaté pahorky, byť nijak zvlášť vysoké. Země 
je rozbrázděna rýhami po těžbě červené hlíny, občas lze zahlédnout jakési milíře z cihel 
pokryté zeminou a zatravněné. Nejdříve myslíme na vypalovací pece, ale nakonec vyhrává 
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názor, že jsou tak uskladněny již vypálené cihly čekající na použití. Pece jsou pod 
nevysokými komíny, kterých je vidět také dost, občas dokonce zahlédneme celý komínový 
les. A když už nejsou svahy kopečků poznamenány těžbou, tak jsou alespoň rozvrásněny 
erozí a toky dočasných říček, které zřejmě v době mimomonzunové zarostou trávou.  

Vesnic je kolem nepatrně, zato občas na některém z vyšších kopců stojí pozůstatky paláce, 
pevnosti nebo jen nějaké neurčité ruiny. A chvíli před naší zastávkou obdivujeme na obzoru 
rozsáhlé bývalé město bílých paláců, věží a pagod. Pokrývá kolem dokola celý kopec od 
úpatí po vrchol, až na chvíli myslíme, že by to mohla být Órčha, kterou máme v plánu 
navštívit po opuštění vlaku. Ale není, bude to jedno z mnoha turisticky neobjevených a pro 
turisty bezejmenných míst, které by v jiné zemi byly opečovávanými památkami hojně 
navštěvovanými turisty.  

Jedeme asi tři hodiny, zpoždění dokonce o pár minut stahujeme. Autobusem bychom prý jeli 
více než 10 hodin, a možná by to ani nešlo kvůli chybějícím cestám. Před nádražím čeká 
autobus, trochu menší, než jsme zvyklí, ale místa je pořád dost. Cesty jsou tu v mnohem 
horším stavu, od teď už žádné dálnice, jen úzké rozbité silničky s hustým provozem, plné 
výmolů a děr, které dají pořádně zabrat našim zádům (hlavně nám v zadní části busu). 
Začíná drobně pršet, současně svítí ze strany slunce, takže nás ani nepřekvapí duha nad 
krajem.  

 

Órčha  

Do městečka Órčha to je asi hodina cesty, ani se nenadějeme a jsme na parkovišti na 
náměstí, obklopeném turistickými stánky. To je docela překvapivé, protože turistů tu zase 
tak moc nevidíme, přece jen jsme opět kus cesty od tradičních turistických tras. Město 
zastávalo funkci hlavního stanu kmene Bundélů od svého založení roku 1531 až do 
opuštění paláců v roce 1782. Na poměrně velké rozloze tu stojí desítky opevněných paláců 
a snad ještě více chrámů, chrámečků, kaplí a věžiček s baldachýnovou střechou čátrí, vše v 
celkem dobře zachovaném stavu, menší chrámy navíc pohlceny bujnou zelení, která jim 
dodává obzvlášť romantický vzhled. Z vyšších pater hlavního paláce je úchvatný rozhled na 
zelenou krajinu rozpůlenou modrou stužkou protékající řeky Bétvy, po jejíchž obou stranách 
nad okolní zeleň vyčnívají hnědé a žluté věžičky v menších či větších skupinkách.  

Zamíříme přes most nad řekou oživenou dočasně monzunem do větší šíře, na druhé straně 
vcházíme do areálu hlavního paláce na mírném návrší, které architekt dovedně využil k 
vytvoření ještě majestátnějšího dojmu. Po schodech a úzkou tmavou chodbou procházíme 
skrz jedno z křídel paláce a dostáváme se do jeho středu na pravidelně čtvercové nádvoří. 
Kolem sebe teď máme několikapatrový přísně symetrický palác s ochozy a průchozími 
římsami spojující mohutné rohové věže a kopulemi, každou věž zdobí další menší věžičky a 
altánky, stejně jako ochozy. Na úrovni každého patra je po vnitřním obvodu nádvoří úzká 
průchozí římsa s nizoučkým zábradlím, tak asi kousek nad kolena. Převládá zašlá žlutá 
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barva, jen zábradlíčka jsou z červeného pískovce. Na to, že je palác čtvrt tisíciletí opuštěný, 
je ve vynikajícím stavu, přestože Indové se nějakými velkými renovacemi vůbec nezabývají.  

   

  

U nás by podobná památka byla noční můrou památkářů a bezpečnostních techniků. 
Vypadá to, že každou chvíli může kterákoliv část ochozu, budovy, věžičky či zábradlí 
upadnout na hlavy turistům, vstup je přesto povolen naprosto všude – chodíme po půl metru 
širokých římsách ve výšce třetího patra se zábradlím u kolen, vyhýbáme se navzájem a 
překračujeme vydrolená místa, kudy občas vidíme na nádvoří 15 metrů pod námi. Místnosti 
jsou obydleny netopýry, neklamně je prozradí puch jejich trusu. Jen místnosti s průvanem na 
vnějším obvodu jsou na tom trochu lépe.  

Nejdříve projdeme celým palácem na druhou stranu, kde je druhý hlavní vchod, před vstupní 
branou je terasa s výhledem na řeku Bétvu a zelené pláně pod námi, stráž po stranách 
brány drží dvojice slonů se zvonci v chobotech. Do prvního patra vede mimo několika 
vnitřních chodeb i vnější schodiště z nádvoří, jediná větší nesymetrie stavby. Další patra 
jsou přístupná různými šikmými chodbami nebo tmavými schodišti pravidelně v každém rohu 
a uprostřed strany nádvoří. Snažíme se projít každou chodbu, každou místnost, každý 
altánek, ale to je skoro nemožné, to bychom tu museli zůstat mnohem déle. Takže si aspoň 
nenecháme ujít okouzlující výhledy z vnějších ochozů do všech světových stran, do zeleně 
ukrývající desítky (možná stovky) chrámů různé velikosti.  

Nejlepší výhled je pochopitelně z nejvyššího patra, kdy už jsou nad námi jen mohutné 
rohové věže s obrovskými baldachýny kamenných střech porostlých trávou a mechem. 
Místy jsou patrné poslední zbytky výzdoby modře tyrkysovými kachlovými obklady, kterých 
se zachovalo jen pár, takže původní nádheru si můžeme jen představovat. Věže samotné 
jsou asi jedinými místy, kam nemůžeme. Toho využívá párek supů, který si jednu z věží 
uzurpuje pro svůj polední odpočinek.  
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Kousek od hlavního paláce je ještě jeden palác menší, zato se zachovalými kaplemi a s 
kresbami či malbami na klenutých stropech podloubí kolem nádvoří. Opět nacházíme 
schůdky do dalších pater, i když tady jsou trochu maskované uvnitř obvodových budov. 
Vystoupáme tak znovu až do nejvyššího možného patra s výhledem na hlavní palác na 
straně jedné a na velký hinduistický chrám zasvěcený bohu Rámovi na straně druhé, nad 
vesnicí. Ochozy a římsy podél nich jsou v trochu horším stavu, když chceme obejít horní 
patro po obvodu, narážíme i na zřícená místa, která musíme složitě obcházet. A ne vždy to 
je úplně bezpečné, hlavně na stěnových římsách, které nemají po žádné straně budovu, 
takže nás chrání po obou stranách jen půlmetrová pískovcová zábradlíčka (místy pobořená), 
pod kterými je více než deset metrů hluboká propast. Je div, jak vlastně tak vysoká zeď bez 
bočních opor odolává věkům.  

 

Kolegové povětšinou zůstávají dole (až na výjimky, jako je šéf Jirka, který také využívá 
výhled k focení okolních panoramat), máme tak palác skoro sami pro sebe – neskutečná 
atmosféra. A to ještě se smutkem hledíme na všechna ta místa v okolí, kam se 
nedostaneme, protože musíme pokračovat dál. Tady bychom si klidně dokázali představit 
celodenní volno na toulání po památkách v okolí, s přespáním v nějakém místním hotelu a 
další cestou až příští den. Určitě bychom se nenudili. Takto rychle spěcháme přes řeku zpět 
na náměstí, kde děláme menší nákup dárků (šátky, šály, látkové tašky přes rameno), ale 
hlavně kupujeme něco do žaludku.  

Dáváme si zeleninové smažené taštičky samosa, už cestou nahoru jsme si vyhlídli stánek, 
kde se nám líbily. Za jednu taštičku platíme 5 Rp, dáváme si každý jen jednu a v autobusu 
pozdě litujeme, zvládli bychom jich určitě mnohem více, jsou vynikající, samá chuť. A miska 
z listů by stála také za schování jako suvenýr, jen kdyby byla trvanlivější. Neradi Órčhu 
opouštíme, moc se nám líbila.  
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Čeká nás dlouhý, dlouhý přejezd. Jedeme asi sedm hodin, průměrná rychlost bude kolem 
čtyřicítky, nekvalitní cesty, hustý provoz, neprůjezdná městečka se zácpami, přeháňky od 
mírných po hustý monzunový déšť. Zjiš ťujeme, že náš autobus nemá st ěrače! 
Neuvěřitelné, ale skutečné. Přes den to ještě jde, ale po setmění nevidí řidič vůbec nic a 
jede poslepu. Což neznamená, že bychom jeli pomaleji, to určitě ne. Řidič není žádná 
měkota, drží stálou rychlost, přestože nemůže vidět, kam jedeme. Jeho „Levý blinkr“ mu 
hlídá krajnici, chodci a cyklisti ve vlastním zájmu uskakují. Raději se snažíme si zdřímnout, 
moc se nám to nedaří, díry na cestě jsou schovány pod vodou a přes neprůhledné přední 
sklo nejsou vidět, takže většinu z nich spolehlivě trefujeme.  

Khadžuráho  

Potmě přijíždíme do hotelu Usha-Lexus v Khadžuráhu se zvláštní mezikategorií ubytování 
se čtyřmi hvězdičkami, ovšem dvě vnitřní hvězdy jsou trochu menší, než ty krajní. Ale hotel 
to je pěkný, dokonce s bazénem, na který samozřejmě nemáme čas.  

Chrámy v Khadžuráhu  byly postaveny v průběhu let od konce 10. století do 12. století, 
celkem jich zde stálo 85, do dnešní doby zůstalo zachováno ve třech skupinách jen 25 
chrámů. Všechny jsou zdobeny sochařskou výzdobou s figurálními motivy, mezi kterými jsou 
hojně zastoupeny skupiny se sexuální a erotickou tématikou, které Khadžuráho proslavily. 
Chrámy postupně upadaly do úplného zapomnění, až britští lovci v polovině 19. století je 
zarostlé vegetací znovuobjevili pro Evropu a svět. A trvalo dalších skoro 100 let, než byly 
vysvobozeny z neproniknutelných houštin a zpřístupněny archeologům. Jejich výzdoba 
dlouho pohoršovala, takže se o nich v prudérním 20. století ani moc nepsalo a nemluvilo, až 
koncem minulého století, když je mezi památky světového kulturního dědictví zahrnulo 
UNESCO, se dostaly do povědomí veřejnosti a do středu zájmu turistů. A ještě i v současné 
době brání většímu počtu návštěvníků jejich odlehlost od ostatních známých památek a 
špatný stav komunikací.  

Erotické motivy jsou vysvětlovány několika způsoby. Například tím, že zobrazují život bohů, 
kteří v indické mytologii rozhodně nežili puritánským způsobem života, a tak i tato stránka 
jejich bytí a oslava tělesné plodivé síly byla zvěčněna vytesáním do kamene, případně že 
smyslné sochy měly potěšit chlípná božstva a přilákat je k vyslyšení modliteb prostých lidí. 
Jiná teorie zmiňuje těžký život, který je potřebné odlehčit si alespoň erotikou, a to jak u 
vládců, tak i u prostých lidí. Podle dalšího názoru je na zdech chrámů znázorněn obvyklý 
způsob života tehdejší vládnoucí vrstvy a smetánky – jak žili, tak byli i zobrazeni. A vážně je 
myšlena i hypotéza, že k chrámům přicházeli novomanželé, kteří do manželství vstupovali 
neposkvrněni poznáním manželského života, aby se zde naučili to, o čem doposud ani 
neslyšeli. S touto poslední teorií bych si troufal polemizovat, protože zobrazované sexuální 
polohy se hodí ke všemu možnému, jen ne k zahájení obyčejného manželského života, 
obvyklé a „nudné“ praktiky se vesměs nevyskytují, zobrazeny jsou jen výstřednosti, 
převažují skupinové výjevy (to se v manželství moc nevyužije), občas zoofilie (také není v 

Page 53 of 69Indie 2011

23.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



manželství příliš obvyklá) a dokonce homosexuální skupiny, s manželstvím se přímo 
vylučující.  

My začínáme západní skupinou chrámů, musíme od parkoviště projít skrz tradiční tržiště, 
naštěstí brzy ráno ještě ospalé a nepřipravené. I když polonahý svatý muž s dredy 
svázanými do drdolu a ověšen korálky před vchodem netrpělivě čeká, kdo by si ho vyfotil. 
Za 10 Rp budu dnes první.  

 

Naproti prvnímu chrámu po levě straně stojí kaple s nadživotním kancem, samotný chrám 
ještě nevypadá na nějakou přemíru erotiky, z této vzdálenosti zaujmou spíše 
charakteristické věže. Ani zblízka není na výzdobě na první pohled nic nápadného. Figurální 
výzdoba (postavy na výšku asi metrové) je celkem nevinná, jen lepé tvary dívek a žen 
připomínají tak trochu moderní silikonové krásky, zejména neobvykle klenutým dmoucím se 
poprsím. Jednotlivá patra jsou oddělena užší bordurou s postavami asi třiceticentimetrovými 
a tady při pozorném pohledu začíná přihořívat. Zvláštní je, že zpočátku nenápadně a jakoby 
cudně ty „nejzajímavější“ výjevy jakou skryty v rozích a na krajích. A až na dalších stranách 
chrámu, za rohem, se občas objeví už i výjev mezi postavami obvyklé velikosti. A na 
detailech se rozhodně nešetří, vše je vyvedeno v maximální možné realitě, obvykle 
přehnané. Některé dobře viditelné detaily dívek a žen tak vyvolávají dohady, zda se už 
tehdy pěstovala depilace, nebo zda se indické ženy tehdy (nebo i dnes?) depilovat 
nemusely, protože nebylo co.  

   

Nejdříve obcházíme chrám po terase na úrovni paty schodiště do svatyně uvnitř chrámu. 
Když už myslíme, že jsme vše viděli, obejdeme ještě na závěr celou dolní plošinu, na které 
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je chrám vyvýšen nad terénem. A tady, na zadní straně, zřejmě nejstarší, protože časem 
nejvíce poznamenané (tvary jsou tu trochu hrubší a jemné detaily zvětralé), teprve přijdou ty 
pravé čuňačinky. I v průvodcích je zmiňována slavná zoofilní scéna s koněm, tedy spíše s 
poníkem nebo oslem. Že i tehdy se jednalo o věc neobvyklou a pravděpodobně 
odsuzovanou, naznačuje žena v pozadí, která si schovává tvář do dlaní, aby tu hrůzu 
neviděla. Ale kdoví, jedno oko má nenápadně otevřené mezi prsty a vše sleduje, jakoby 
trochu vzrušeně.  

A následují další scény podobného ražení, dnes bychom je označili spíše za pornografické, 
než erotické. A možná tady někoho napadla teorie o učebnici pro novomanžele, protože 
jeden výjev znázorňuje tři dvojice a jednu lichou dívku, která jen pozoruje (nebo čeká, 
protože také není oblečená) – každá z dvojic představuje jednu metodu uspokojení, jeden 
styk je pohlavní (byť ve stoje, v předklonu a zezadu), jeden orální a jeden „manuální“. A tak 
dále, a tak dále. Ani není možné vše slušně opsat. Asi není překvapivé, že před částí s 
vyobrazenou řadou slonů, vojáků nebo tanečnic není zdaleka tolik lidí, jako u částí s 
choulostivou tématikou.  

   

Raději popojděme k dalšímu chrámu. Ten by se dal označit za prototyp khadžuráského 
chrámu. Má klasický půdorys, vysoké zdobené věže a sta a tisíce postav zdobících každý 
volný decimetr chrámových zdí. Sochy jsou vždy ve vodorovných pásech kolem celého 
chrámu, asi něco přes metr vysoké, pásů je několik nad sebou s obdobným rozložením 
skupinových výjevů. Většina postav je zachycena při „běžných“ činnostech typu tanec, 
česání, líčení, rozhovory. Vše se děje v neustálém pohybu, vše je dynamické, muži i ženy 
jsou prohnutí v bocích, často jedna noha pokrčená. Oblečení na sobě spíše méně, než více, 
hlavně přehnaně přírodou obdařené dívky. Ale na čestných a zdůrazněných místech, vždy 
uprostřed každé stěny, jsou nad sebou nejpočetnější skupiny s výjevy přímo 
kámasutrickými. Čtyři hlavní postavy jsou součástí děje, dalších několik kolem jen přihlíží. 
Pozice jsou to vyloženě artistické a kaskadérské, ústřední pár potřebuje pomoc další 
dvojice, která pomáhá, přidržuje, zvedá a udržuje rovnováhu. Zajímavé je i sledování 
takových detailů, jako třeba kde jsou položeny dlaně jednotlivých postav, jak se tváří a 
podobně. Vše samozřejmě vyvedené do nejmenších anatomických podrobností.  
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A podobné je to i u následujících chrámů. Návštěvu s malými dětmi nelze doporučit. Naopak 
je dobré přidat se třeba na chvíli k nějaké skupině s místním průvodcem, který upozorní i na 
místa, která by pozornosti unikla (ne že by to bylo tak důležité). Třeba na homosexuální 
muže, umístěné mimo hlavní pozornost, vystrčené trochu na roh v jednom z vyšších pater. 
Dvě a půl hodiny nám stačily tak právě na jednoduchou prohlídku všech šesti hlavních 
chrámů této západní skupiny, jistě by se tady dalo strávit i více času a nechat si průvodci 
předvést další zajímavosti.  

Nás čeká ještě skupina východní s džinistickými chrámy, kam popojedeme autobusem, i 
když by se to dalo zvládnout i pěšky. Džinisté žijí natolik skromným způsobem života, že 
nepotřebují vůbec žádný majetek, dokonce ani šaty. Chodí prostě nazí. A tak se i zobrazují, 
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sochy stylizované, obrazy velmi naturalistické. V současnosti se běžně na ulici na džinistu 
samozřejmě nenarazí, zdejší muzeum je však plné soch a obrazů zcela nahých mužů. Nad 
muzeem stojí tři džinistické chrámy, které by měly teoreticky být v zobrazování erotiky 
umírněnější a zejména ženskou nahotu by zobrazovat neměly, ale sochaři zřejmě podlehli 
prostředí a i stěny džinistických chrámů jsou zdobeny nepříliš oblečenými či zcela nahými 
dívkami ve velmi vyzývavých pózách. Ovšem pravdou je, že tak implicitní sexuální výjevy, 
jako jsou ve skupině východní, zde nenajdeme. Zato jsou stěny chrámů ještě členitější, 
skupiny postav mají mnohem větší prostorovou hloubku a působí tak ještě 
propracovanějším dojmem, což se při prohlídce předchozích chrámů zdálo být nemožné. 
Ani východní skupina by se neměla vynechat!  

   

 

Ještě před obědem nás řidič autobusu zaveze na povinnou návštěvu turistického 
suvenýrového shopu, nejásáme, ale podřizujeme se. Nakonec jsme celkem spokojeni, 
nakoupíme dárková balení čajů (dárdžilingský, zázvorový, asam, masalu). Masala čaj 
dokonce dostaneme ochutnat a na osvěžení (krmě tradiční Coca-coly a balené vody), ve 
verzi bez mléka a cukru nám moc chutná, i když Ind by se zhrozil, protože právě mléko a 
cukr jsou pro něj nezbytnou součástí. Masala čaj obsahuje kromě kvalitního černého čaje i 
zázvor, hřebíček, badyán a další voňavá koření, čímž získává zajímavou kořeněnou chuť. 
Jsme spokojeni s nákupem, domluvíme si s prodavačkou množstevní slevu, přestože jsme v 
obchodu s pevnými cenami a cenovkami na zboží. Nakonec se k oboustranné spokojenosti 
společně vyfotíme.  
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Na oběd či večeři (čas je někde mezi tím, ale pořád ještě spíše k obědu) se vracíme zpět k 
východním chrámům, procházíme bočními uličkami, abychom se vyhnuli všem možným 
prodejcům kámasuter a klíčenek s pohyblivou dvojicí zabývající se nejčastější činností 
zobrazovanou na zdejších chrámech. Tím se dostaneme do méně turisty navštěvovaných 
částí, takže nás tak moc nepřekvapí ani divoké prase rochnící si v bahně uprostřed smetiště. 
Zato nás překvapí restaurace. Je přímo naproti areálu s výhledem na chrámy. Míříme 
tradičně na střechu, odkud bude výhled nejlepší. Ještě lepší by byl z altánku v koruně 
stromu vedle restaurace, kam vede úzká visutá lávka a provaz se zvonečkem v kuchyni na 
přivolání obsluhy. Tam jsou ale jen čtyři místa, takže abychom si nezáviděli, zůstáváme 
společně na střešní terase a přenecháváme altán mladé dvojici, která si soukromí husté 
koruny stromu lépe užije. My zase lépe uvidíme svrchu do kuchyně s pecí tandori na 
přípravu našich placek nán.  

  

A vyrážíme na dlouhou a otravnou cestu na nádraží, odkud nás čeká noční vlak do 
Váránasí. Dnes snad poprvé jedeme podle časových předpokladů, na nádraží jsme včas a 
čekáme na noční rychlík. Informační systém tu není žádný, takže zpoždění se dozvídáme 
postupně z různých neověřených zdrojů. Čas si krátíme pozorováním krav hledajících něco 
k snědku (třeba papír nebo igelitky) přímo v kolejišti. Když projíždí souprava, spustí zdálky 
strojvedoucí sirénu jako ze záoceánského parníku a krávy na poslední chvíli akrobaticky 
přeskakuji přes zábradlí do sousední koleje. Překvapí nás jedna inteligentní kráva, která se 
z druhého perónu vrací na první spolu s cestujícími lidmi přes nadchod pro pěší!  
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Setmělo se, projelo několik vlaků, vždy s našimi nervy, zda to náhodou není ten náš. Žádné 
informace, hlášení jen v místním jazyce. Nejrizikovější je vlak z Váránasí, který má stejnou 
informační ceduli na vagónech, dokonce se stejným číslem. Část turistů dokonce podlehne 
panice a utíká k němu zpět na první nástupiště, my zůstáváme v klidu a děláme dobře.  

Oblíbila si nás bohužel bílá kráva, která se přišla podrbat o naše zavazadla, aby hned po 
odehnání udělala obrovskou louži, pomalu odtékající přes perón do kolejiště, těsně vedle 
nás. Náš vlak nakonec přijíždí o dvě hodiny později oproti jízdnímu řádu, spací vagón je 
hned za lokomotivou, čeká nás dlouhý běh s bágly podél nejméně půlky předlouhého vlaku.  

Uspořádání vozu je zajímavé. Po jedné straně vždy dvě palandy, tedy 4 lůžka, tvoří 
provizorní kupátko bez stěny do uličky, tu nahrazuje jen závěs. A na druhé straně uličky je 
další palanda ve směru jízdy, také přikrytá závěsem, takže spáč je na posteli jako v kobce. 
Nám vychází právě kupátko, díky tomu, že jsme rodina. Jinak kolegové spí různě 
promíchaně. Problém je jen v tom, že naše místa má zalehlá nějaký rozespalý domorodec s 
rozčepýřenými vlasy. Sice vše ochotně uvolňuje, ale použil snad všechna čtyři naše 
povlečení. Musíme odchytit průvodčího, aby nám dal čisté. Povlečení spočívá ve dvou 
prostěradlech jakž takž vypraných a nechutné deky, na polštář plný zaschlých skvrn se 
povlečení nedává. Řešíme to tak, že jedno prostěradlo roztahujeme na postel a polštář, 
druhým se přikryjeme. Deka není potřeba, i když jde klimatizace, je nám akorát, dokonce si 
na chvíli pustíme i vrtuli na stropě. Záchody nic moc, na umytí prakticky nic. Jdeme raději 
rychle spát, i když to není jednoduché, protože jsme u dveří vagonu a každý, kdo jde na 
záchod, nám dveřmi rozhrne závěs a pustí nám do kupé naplno světlo z chodby. Tak, jak se 
nám líbil denní osobní vlak, tak s nočním moc spokojení nejsme. Zlatá Čína a její lůžkové 
vozy. Ono to je snad tím, že tato trať není turisty tak užívaná. Na hlavnějších tratích existuje 
ještě jedna vyšší třída, náš vlak ale takový vůz nemá zařazen.  

Váránasí   

Váránasí , město známé též jako Benáres, je město ležící na západním břehu řeky Gangy v 
indickém státu Uttarpradéš. Je považováno za svaté město hinduistů, buddhistů a džainistů. 
Je jedním z nejdéle trvale osídlených měst na světě. Kashi Naresh (Maharádža z Kashi) je 
hlavním kulturním patronem Varanási a nedílnou součástí všech náboženských slavností. 
Kultura Váránasí je těsně spojena s řekou Ganga a jejím spirituálním významem. Váránasí 
je kulturním a náboženským centrem severní Indie již po několik staletí.Místní obyvatelé 
mluví většinou jazykem Kashika Bhojpuri, který je velmi podobný hindštině. Americký 
spisovatel Mark Twain o Váránasi napsal: „Váránasí je starší než historie, starší než tradice, 
starší dokonce než legendy a ještě dvakrát tak staré jako to všechno dohromady.“  

Podle legendy bylo město založeno indickým bohem Šivou přibližně před 5000 lety a Šiva 
ihned město učinil jedním z nejdůležitějších poutních měst v zemi, Váránasí je jedním ze 
sedmi posvátných hinduistických měst. Obecně se soudí, že město bylo založeno asi před 
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3000 lety. Za časů Guatama Buddhy (narozen asi 567 př.n.l.) bylo již hlavním městem 
království Kashi. Slavný čínský cestovatel Süan-cang město označil jako centrum 
náboženství, vzdělanosti i umění a podle jeho záznamů se rozkládalo na území o rozloze 
asi 5km na západním břehu Gangy. Během několika úspěšných invazí do města, které 
začaly hordy Mahmuda z Ghazni roku 1033, následovaným Mohammedem Ghori roku 1193, 
muslimové vyplenili a zničili mnoho hinduistických chrámů (které byly ale průběžně 
obnovovány) a materiál z nich používali při stavbách mešit. Na počátku 17. století si spolu s 
vládou mughalského krále Akbara mohli hinduisté oddechnout, ale již na konci stejného 
století začala další likvidace hinduistických památek, tentokrát na příkaz dalšího 
mughalského krále Aurangzeba, který město také přejmenoval na Mohammadâbâd. V tomto 
období muslimské nadvlády uprchlo mnoho hinduistických učenců do jiných částí Indie. 
Obrat v dějinách města přivodili až Marathové, za jejichž vlády se Váránasí stalo nezávislým 
královstvím Kashi (18. století) a následně pod britskou vládou zůstalo obchodním i 
náboženským centrem. Roku 1910 vyhlásili Britové Váránasí za nový indický stát.  

Staré centrum města Váránasí, čtvrt poblíž řeky, je poseta úzkými křivolakými uličkami, 
které jsou lemovány malými obchody nebo stánky a spoustou hinduistických chrámů. Místu 
nelze upřít jistý genius loci, stejně jako je téměř nemožné se ve změti uliček alespoň jednou 
neztratit. Hlavní obytné čtvrti (zvláště pro střední a vyšší třídu) ovšem leží stranou centra a 
všech ghátů, jsou více prostorné a také méně znečištěny.  

Ghátů je ve Váránasí přibližně 100 a mnoho jich bylo vybudováno za vlády Marathů. Mnoho 
ghátů je soukromých, například dřívějším Kashi Naresh patří gháty Shivala nebo Kali. 
Většina ghátů je určeně ke koupání, několik slouží výhradně ke kremaci.  

Ghát Manikarnika  – hlavní kremační ghát ve Váránasí. Je spojen se dvěma legendami: 
Podle první je tento ghát místem, kde Višnu vykopal jámu svou čakrou a naplnil ji svým 
potem, zatímco prováděl různá pokání. Šiva ho během jeho počínání sledoval a do jámy 
měla přitom spadnout jedna z jeho náušnic ("manikarnika"). Podle druhé legendy se jednoho 
dne Šiva spolu se svými žáky rozhodl odejít z Váránasí. Šivova choť Parvati byla ale proti a 
aby ho zadržela na místě, předstírala ztrátu náušnice. Šivovi řekla, že jí ztratila na břehu 
řeky. Myslela si, že Šiva tak zůstane na místě a bude ztracenou náušnici hledat. Legenda 
neříká, jak se Šiva rozhodl, ale údajně se zeptá každé duše zpopelněné na tomto ghátu, zda 
onu náušnici neviděla.  

Do Váránasí  byl plánovaný příjezd 4:50, už na odjezdu jsme byli o dvě hodiny zpoždění, 
takže to vypadalo na klidnou noc s dostatkem spánku, kdybychom už zpoždění 
neprodloužili, tak by reálný příjezd vycházel na sedmou. Klidně tedy usínáme a takovým tím 
lehčím vlakovým spánkem spíme celou noc, občas vyrušeni procházejícími skrz uličku. Ani 
budík nenařizujeme, před sedmou budeme vzhůru určitě, okna nemají pořádné závěsy, v 
nejhorším nás vzbudí svítání. Cestou několikrát stojíme v různých městech na nádražích, 
vždy je kolem trochu frmol, který nás probere. Najednou je ale hluk nějaký intenzivnější a 
dokonce přímo v našem vagónu. Slyšíme, že nikdo neví, co se děje, ale výkřik: 
„Vystupujeme!“ nás probouzí do reality. Nechce se nám věřit, ještě není ani pět. Vykukujeme 
na chodbu a zahlédneme jen Jirkova záda s batohem, jak na druhé straně vozu vystupuje 
na nástupiště.  

Házíme vše volně ležící do tašky a blahořečíme rozhodnutí spát ve špinavém povlečení 
raději oblečeni, nemusíme se zdržovat převlékáním. Vytahujeme zavazadla na chodbičku a 
jsme zmateni. Část kolegů je ve „spacím“ oblečení, Jirka se vrací zpět. Ani Ind na protějším 
lůžku se nechystá k odchodu. Tak jak to je? Vystupujeme? Ano, jsme ve Váránasí. Naštěstí 
je to konečná, hrozí jen odvoz do vozovny. Zpoždění jsme dohnali a předehnali. Jirkovi 
nezvonil budík, a když zjistil, že jsme na místě a stojíme tu už kdovíjak dlouho, tak vyběhl 
ven, přesvědčený, že už všichni venku čekáme jen na něj. Když viděl, že je venku skoro 
sám, vrací se pro nás ostatní.  
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Nakonec všichni šťastně vystupujeme. Pravda, někteří nejsou oblečení zcela dle svých 
představ a plánů, to je však jen drobnost. Rozbahněným okolím nádraží přecházíme k 
dvěma čekajícím mikrobusům. Cesta mikrobusem samozřejmě není tak pohodlná, naštěstí 
se ukáže, že se jedná jen o převoz do hotelu a pohyb po Váránasí, na delší cesty budeme 
mít zase autobus. Cestovka se snažila nabídnout zákazníkům lepší hotel, než byl v 
programu dříve, tentokrát se to ale nepovedlo. Na první pohled hotel Diamond vypadá 
docela dobře, má ale dvě nevýhody – je daleko od centra a povlečení, které máme 
nachystané, je neuvěřitelně flekaté a špinavé, hlavně polštářů se skvrnami od rtěnek a 
kdovíčeho jiného se štítíme. Druhý problém má snadné řešení, stěžujeme si na recepci a 
večer bude přestláno do čistého. Horší je to s tou vzdáleností, budeme odkázáni na autobus 
a rikši, nemůžeme jen tak vyběhnout sami do uliček starého města a na gháty kolem Gangy, 
jako to bylo možné v hotelu objednávaném dříve. Ten sice byl méně luxusní, ale s ideální 
polohou, budeme tam dnes obědvat a pro velký úspěch i večeřet a zkonstatujeme, že je 
docela pěkný a čistý.  

Prozatím jen necháváme věci na pokoji a hned se pěšky vydáváme k posvátné řece Ganze 
na plavbu loďkou. Sice byla plánovaná na zítřejší ráno, ale proč nevyužít situace, když tím 
získáme zítra hodinku k dobru na delší spánek a následný dlouhý přejezd do Nepálu. Vede 
nás místní průvodce, v křivolakých uličkách bychom neměli šanci. Váránasí je snad 
nejindičtější ze všech indických měst. Ruch, chaos, přelidněnost (a také špína, nepořádek, 
smrádek), na druhé straně pestrost a barevnost uliček i lidiček, exotika, nové zážitky, to vše 
překonává všechno, co jsme dosud zažili. Prodíráme se davy lidí, uskakujeme před rikšami, 
dáváme pozor, do čeho šlapeme (ne vždy se to povede uhlídat). Najednou, z ničeho nic, se 
ocitáme na schodech nad řekou, kolem nás a hlavně před námi zástupy lidí tlačících se na 
ghát a do řeky, muži do půl těla nebo jen v místní verzi slipů, ženy v mokrých 
pestrobarevných sárí. Schody do vody jsou mnohem kratší, než obvykle, Ganga je 
monzunem rozvodněná a hladina je 14 metrů nad normálem. Tři čtvrtiny schodů, ne-li víc, 
jsou zatopeny a všichni se tak musí směstnat na zbývající část dosud nezalitou svatými 
vodami.  

Ganga  je největší řeka Indie. Co se týká průtoku, tak dohromady s Brahmaputrou zaujímá 3. 
místo na světě po Amazonce a Kongu. Je 2.510 km dlouhá. Povodí má rozlohu 1.120.000 
km2, včetně Brahmaputry pak 2.055.000 km2. Ganga přijímá velké množství přítoků, z nichž 
největší je Jamuna. Ta teče téměř 1.000 km paralelně s Gangou a spojuje se s ní u 
Ilahabadu. Území mezi těmito dvěma řekami se nazývá Doab, což znamená dvojříčí. Je to 
jedna z nejhustěji zabydlených oblastí Indie. Zdroj vody je smíšený. Na horním toku jsou to 
především tající ledovce, u města Varanasi se konají slavnosti sněhových vod. Na středním 
a dolním toku jsou zdrojem především monzunové deště, které přicházejí převážně od 
července do září. Vliv monzunů je částečně rozprostřen i na horskou oblast do výšky až 4 
000 m. Vzestup vody začíná na konci dubna až na začátku května. Nejvyšší úrovně 
dosahuje hladina většinou ve druhé polovině srpna až v první polovině září. Průměrný 
vzestup hladiny je 10 m a při velkých povodních to může být až 15 m i více. V chladnou část 
roku má řeka sníženou vodnatost. Na úroveň hladiny v deltě mají velký vliv mořské přílivy. 
Přílivy zasahují až 300 km do vnitrozemí. Řeka unáší přibližně 350 Mt nánosů za rok. Tím 
se vysvětluje značná kalnost vody řeky a Bengálského zálivu u jejího ústí. Řeka Ganga patří 
mezi védská božstva. Každoročně se v jejích vodách omývají miliony lidí. Tyto rituální 
koupele mají očistit duši i tělo. Do Gangy se také sype popel z těl zemřelých lidí v naději, že 
tak budou osvobozeni ze samsáry.  

Proplétáme se mezi svátečně naladěnými domorodci. Koupel v posvátné Ganze je naplňuje 
dobrou náladou, jsou vstřícní k sobě navzájem i k nám. Obávali jsme se, zda je turisté 
nebudou rušit v této sváteční atmosféře, ale opak je pravdou. S úsměvem nám uvolňují 
cestu, jsou milí, nevadí jim focení při tak intimní činnosti, jako je koupel, nevadí jim jejich 
promočené šaty a mokré vlasy, naopak ještě rádi do kamery a foťáku zamávají. Pouští nás 
až k hladině, kde nastupujeme do své lodičky.  
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Kvůli vysoké hladině je prý zákaz plavby menších lodiček poháněných jen lidskou silou, 
vesly. Máme tedy loď trochu větší, s motorovým pohonem. Není to žádný problém. Jen je 
škoda, že gháty jsou skoro úplně zatopeny a Váránasí najednou vypadá úplně jinak, než je 
známe z fotek. Obvykle je možno po ghátech projít podél celého pobřeží a pozorovat život 
na nich, také orientace ve městě je mnohem jednodušší – stačí dojít k řece a najít „svůj“ 
ghát. Dnes naopak sahá voda až k patám domů, které se jindy tyčí 15 metrů vysoko nad 
hladinou, některé domy a chrámy jsou částečně, nebo i úplně zatopeny.  

Těch několik nejvyšších ghátů, které ani dnes zatopeny nejsou, tak využívají ke koupeli 
všichni věřící, kteří by jinak byli rozprostřeni po celé šířce pobřeží. To je asi jediná výhoda, 
máme je shromážděny jen na několika málo místech, což vypadá zajímavěji a barvitěji. 
Ganga je špinavá stoka, je plná jedů a škodlivých látek všeho možného druhu. Od pohledu 
je zřejmé, že takovou koupel, jako si dopřávají Indové, by si průměrný Evropan mohl dopřát 
jen jednou, protože by to asi nepřežil. Modlící se hinduisté vstupují do vody více než po pás, 
modlí se sepjatýma rukama a prokládají to ponořením do kalné vody, a to ponořením 
důkladným, vše včetně hlavy musí být pod vodou. Vyloženě si to užívají, voda zřejmě 
příjemně chladí, v neustálém vedru je to příjemné osvěžení. Občas někdo ponoření 
nahrazuje políváním z nádoby nad hlavou, skoro všichni na závěr vykloktají, případně se 
rovnou napijí. Přestože se nezdá, že by se modlili nahlas, skupinky provádějí rituály 
synchronně, bez zřejmého povelu se ponoří a vynoří všichni najednou. Že je z loďky 
pozorujeme a fotíme, to jim vůbec nevadí. Někteří i modlitbu uspíší, aby stihli včas zamávat, 
než odplujeme o ghát dál.  

   

   

Plujeme proti proudu, míjíme moderní krematorium (nechápeme, kdo využívá jeho služeb, 
když jsou zde spalovací gháty zaručující výrazné vylepšení posmrtné karmy). Jen o kousek 
dál stojí palác maháradži z Váránasí, dnes zatopený až po práh vstupní brány, jindy stojící 
15 metrů nad vodou. Z domova svatých mužů nás pozoruje vlasatá postava, z věžičky 
zatopeného chrámu skáčou do vody malí kluci. I jinde se děti koupají, evidentně to je jedna 
z jejich nejoblíbenějších kratochvílí. Je ráno, takže Indové žijící u řeky provádějí ranní 
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hygienu, dokonce i zuby si někdo čistí, většině stačí jen vykloktat.  

O kus výše proti proudu je zaplavená louka, která evidentně slouží i jako veřejná toaleta pro 
velkou potřebu. Mladíkovi v podřepu vůbec nevadíme, klidně vykonává svou činnost, láhev s 
vodou na opláchnutí místo toaletního papíru má před sebou. O kousek dál jeho kolega 
považuje láhev za zbytečný přepych. Zaujal pozici se zadní částí vystrčenou nad hladinu 
posvátné řeky, paty mu omývá Ganga. Omytí tu jde realizovat mnohem jednodušeji. Co na 
to říkají lidé pijící tutéž vodu o 50 metrů níže po proudu, to nevíme.  

   

Otáčíme se a necháme se unášet po proudu. Mineme místo nalodění a pokračujeme dále 
směrem ke spalovacím ghátům. V proluce mezi domy na okamžik zahlédneme mrtvého 
připraveného ke spálení, asi někdo chudší, protože je přikrytý jen bílou plachtou, bohatší 
mají roucho zlatavé. Vidíme stoupající dým, ale samotné spalování je mimo náš pohled. 
Vracíme se tedy na „náš“ nástupní ghát, kormidelník nás upozorňuje na schody pokryté 
bílými plachtami – tohle místo je vyhrazeno pro náš hotel, sledujeme sušení našeho ložního 
prádla vypraného v Ganze, budeme spát na prostěradle očištěném svatou vodou.  

Modlící se věřící nám dělají prostor k vylodění, opět se proplétáme uličkami a na závěrečný 
méně zajímavý úsek najímáme cyklorikši. Na hotelu nás čeká snídaně a prakticky bez 
odpočinku nastupujeme do přistavených minibusů. Projíždíme chaotickým městem až na 
jeho periferii, kde se chystáme navštívit dříve samostatné městečko Sárnáth, dávno 
pohlcené rozrůstající se třímilionovou megapolí.  

Sárnáth  je jedno ze čtyř posvátných buddhistických měst (pozítří uvidíme další – nepálské 
Lumbiní). Právě zde se vlastně z Buddhova učení stala uznávaná víra, jejíž základy 
ustanovil při kázání v sarnáthské Jelení oboře a roztočil tak kolo dharmačakry, buddhistické 
cesty k probuzení. Na počest této události v Jelení oboře vyrostlo několik chrámů a velká 
stupa, vyznavač Buddhova učení Ašóka tu nechal vztyčit jeden ze svých sloupů.  

Nám po cestě nechává místní průvodce našich minibusů zastavit u jednoho ze zachovalých 
chrámů, vedle je škola a právě probíhá nástup. Děti poslouchají projev ředitele, který sám 
sebe dostává do transu, přidává na hlasitosti i frekvenci slov. Končí fanatickým vykřikováním 
úderných hesel. Škoda, že nerozumíme. Chrám jako takový nám nijak zvlášť zajímavý 
nepřipadá, vedle něj je ještě ohrada se stromem z odnože stromu, pod kterým se Buddha 
narodil – strom již dávno neexistuje, ale jediná z přímých odnoží se uchytila ve srílanském 
Colombu (také jsme ji viděli při cestě po Srí Lance), a právě z ní byl vypěstován i strom 
zdejší.  

Popojedeme pár set metrů a jdeme se podívat do bývalé Jelení obory. Podle pověsti v ní 
jeden z rádžů lovil a masakroval jeleny nejen pro maso, ale i jen tak pro zábavu, až se jelení 
král rozhodl s tím něco dělat. Navštívil rádžu s prosbou o zastavení masakrů. Rádža 
souhlasil za podmínky, že každý den dostane jednu laň pro svou kuchyni. Tak to šlo až do 
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doby, kdy se laní nedostávalo, a měla být obětována březí laň. Ta u krále protestovala, že 
zabít nenarozené mládě je proti boží vůli. Král s ní souhlasil a vydal se do paláce místo ní. 
Rádža ho samozřejmě poznal a tak ho to dojalo, že les prohlásil za chráněné útočiště 
jelenů. A právě zde kázal Buddha poprvé svým následovatelům, zde začal buddhismus 
jakožto náboženství. Z většiny klášterů a chrámů zůstaly jen rozvaliny, i Ašókův sloup je 
rozlomený na několik kusů. Areálu dominuje pozůstatek obrovské stúpy Dhamekh, 30 metrů 
v průměru a 46 metrů vysoký, i dnes ještě působí zachovaná část monumentálním dojmem, 
byť trochu nemotorným. Areál je zpočátku prázdný, až nás to překvapuje, ale postupně se 
začíná zaplňovat buddhisty.  

Kousek od Jelení obory je i novější moderní zahrada s olbřímí Buddhovou sochou, nedávno 
dokončenou. Nemůžeme ji vynechat, vydáváme se k ní pěšky, místní žebráci se snaží toho 
využít, ale odrazuje nás už profesionální napodobování pláče malého žebráčka, který hlad 
nefilmuje moc dobře a více než oplatky ho zajímají peníze. Ale zahrada s velkým Buddhou 
působí uklidňujícím dojmem, téměř nikdo tu není a je to po dlouhé době místo, kde je 
relativní ticho a klid, kterého si musíme užít, než se vrátíme zpět do městského chaosu.  

   

  

Minibusy nemohou až do samotného centra starého Váránasí, protože uličky jsou na ně 
příliš úzké. Vysazují nás tedy na okraji bludiště uliček kolem nábřeží, ještě kousek ale 
potřebujeme popojet cyklorikšami. Staré město je neuvěřitelnou změtí uliček a průchodů, 
připomíná tak trochu medíny arabských měst. Za normálního stavu Gangy se ztráta 
orientace řeší tak, že se prostě sejde z kopce k řece a po ghátech se najde nějaké známé 
místo. Při dnešní téměř povodňové situaci je nábřeží neprůchodné, ulice končí ve vodě. 
Potřebujeme proto průvodce, který nás uličkami provádí. Sami bychom neměli nejmenší 
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šanci.  

   

Blížíme se k nejznámějšímu ghátu města, k Manikarnice . V uličkách přibývá svatých mužů 
– jejich svatost není daná nějakým zázračným či výjimečným skutkem, ale pouhým jejich 
osobním rozhodnutím vzdát se pozemských statků a marnivosti, tedy přestat si stříhat vlasy 
a vousy, oblékat se co nejjednodušeji, obvykle jen pásem látky kolem beder, žít z ruky do 
úst a bydlet na ulici. Kolem ghátu, kde je hodně nejen cizích turistů, ale i místních 
návštěvníků, je přežívání nejjednodušší, nejlépe se vyžebrá nějaké to sousto či peníz. 
Pobaví nás jakási provizorní ubytovna, kde po straně uličky jsou betonové boxy, asi jako u 
nás bývaly na sídlišti na popelnice, a v každém spí jeden svatý muž (asi je právě čas 
odpolední siesty), zatímco kolem chodí lidé, toulaví psy a krávy.  

  

Průvodce nás dovedl až do domu smrti nad ghátem Manikarnika . Z jeho střechy je výhled 
na prostranství, kde se spalují mrtví. Procházíme mezi haldami dříví, z jedné strany 
spotřebovávaného, z druhé doplňovaného novými dodávkami. Dříví je drahé, protože je jej 
málo, spotřeba je obrovská. Poplatky za dříví celý pohřební obřad značně prodražují (platí 
se za váhu spotřebovaného dřeva). Vystupujeme po schodech domu a v každém patře 
procházíme mezi pasivně ležícími starými a nemocnými lidmi, kteří sem přijeli zemřít z 
různých koutů země. Zemřít ve Váránasí, být zpopelněn na jejím břehu a mít popel vhozen 
do této posvátné řeky je snem každého hinduisty, karma zaručující přiblížení konečné 
nirváně se tím značně zlepší. Proto se nemocní na smrt trmácejí z posledních sil do 
Váránasí, aby v těchto provizorních útulcích pro umírající přečkali poslední dny svého 
života. Jejich oči nám často připadají více mrtvé, než živé. Leží tu tiše a rezignovaně 
obklopeni jen nejnutnějšími životními potřebami – vodou, pár hadry na oblečení a nočníkem. 
Turisty snad ani nevnímají.  
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Vyhlídka na spalovací ghát je podle ujištění ghátového průvodce zdarma, jen fotit se nesmí. 
Je jedna možnost, jak to obejít – dát svůj foťák „licencovanému“ fotografovi, který za 500 Rp 
(!) udělá jeden snímek podle svého uvážení. Tak do tohoto obchodu opravdu nejdeme. Ze 
střechy domu je výhled na ghát. Na plošině tu hoří asi 10–12 hranic ve dvou či třech řadách, 
každá v jiné fázi spalování. Pod plošinou čekají další těla přikrytá bílými nebo zlatými 
plachtami, celé to trochu připomíná sériovou výrobu. Veškeré toto hromadné spalování řídí 
pár zaměstnanců, kteří mají eminentní zájem stihnout spálit co nejvíce těl. Ono to však není 
tak jednoduché, vyžaduje to hodně dřeva a slámy a stejně to trvá. Z mrtvých není moc vidět, 
aby hoření bylo co nejefektivnější, jsou mrtví na hranici přikryti dalším dřevem a slámou, 
takže z nich je jen občas vidět kus hlavy nebo nohou trčících z hranice v různých fázích 
spálení a zuhelnatění. Zajímavé je, že typický nasládlý pach spálených organických látek 
cítit není. Naopak štiplavý kouř pálených polen žene vítr přímo na nás a netrvá dlouho a 
zaslzenýma očima přestáváme vidět.  

Musíme chtě-nechtě odejít, tady bychom se brzy udusili. Samozvaný průvodce chce 
najednou od všech příspěvek na dřevo a ještě návdavkem přivádí divnou stařenu, kterou 
představuje jako jeptišku – zástupkyni místního hospicu, na který prý musíme přispět 500 
Rp na osobu. A na tom dost vehementně trvá a tváří se, že bez příspěvku nás nepustí. 
Naštěstí je nás přesila a na nic víc se ho už neptáme. Scházíme dolů a ještě se zkusíme 
podívat na ghát zblízka, z rampy chrámečku jej máme jako na dlani, včetně mrtvých přímo 
pod námi. Zřízenci právě berou nosítka s dalším v pořadí a odnášejí ho na poslední cestu k 
hranici. Naneštěstí si nás kouř nachází i zde a musíme prchnout s kapesníky u obličeje.  

Plni zvláštních pocitů odcházíme a třídíme si své dojmy. To, co někomu přijde jako zajímavá 
část cizí kultury, jiní vidí jako morbidní a nepatřičné nahlížení do soukromí rodin postižených 
úmrtím blízkého člověka. My se řadíme k těm prvním, koneckonců máme zkušenosti z 
funebrální nekroturistiky po indonéském Sulawesi. To nic nemění na tom, že jsme právě 
prožili něco hodně zvláštního, co si budeme dlouho pamatovat.  

Po cestě si Jirka všimne, že procházíme kolem známého hotelu, kde se dříve při pobytu ve 
Váránasí bydlelo. A protože má dobré zkušenosti s jeho kuchyní, zůstáváme tu na 
občerstvení, někteří si dávají lehký oběd, my jen svačíme (nán a lasí). A protože všem 
chutná, domlouváme si za dvě hodiny větší večeři. A rovnou si objednáme, ať pak 
neztrácíme čas. Kolem terasy se stoly, u kterých sedíme, jsou pokoje pro hotelové hosty, 
otevřenými dveřmi vidíme, že jsou docela pěkné. Možná by se nám tu bydlelo lépe. 
Nevýhodou by bylo, že bychom se museli pořádný kus táhnout s kufry, protože hotel je ve 
svahu a žádný dopravní prostředek sem nesjede (a úzkými uličkami neprojede).  

Z terasy je výhled na Gangu, normálně je pod hotelem ghát, dnes utopený pod vodou 
sahající až k zahradě dvě patra pod terasou. Při jídle můžeme sledovat mohutný veletok, 
budící respekt. Zdánlivě líně tekoucí proud se při bližším pohledu mění v dravý tok plný 
drobných i větších vírů, unášející všechno možné, od trávy a dřevěných klád přes odpadky 
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až po mrtvoly zvířat, od zábradlí vidíme nadmutou kozu a o chvíli později i krávu. A když 
jsem u zábradlí sám, přetočí se ze strany na stranu neforemná lidská mrtvola – nejsem si 
jistý na 100%, ale nenapadá mne nic jiného, co by to mohlo být. Podle Heleny to není příliš 
pravděpodobné, nahoře proti proudu spalovací gháty nejsou. Soudí, že by snad mohla 
povodeň spláchnout mrtvého připraveného k mytí a spálení, nebo by to mohl být příslušník 
rodiny chudé tak, že nemá prostředky ani k poskytnutí poslední služby – zaplacení dřeva na 
spálení, a proto mohl být vhozen do Gangy nespálený. Naštěstí to vše je vidět jen od 
zábradlí, od stolu hledíme jen na širokou řeku a neobydlený břeh v dáli na druhé straně 
(druhá strana řeky je prokletá a tudíž k bydlení nevhodná).  

Po jídle vyrážíme znovu do ulic. Spletitými cestami se dostáváme k trochu kontroverznímu 
Zlatému chrámu . Ten stojí v těsné blízkosti Alamírovy mešity , v podstatě se jejich 
půdorysy z různých dob skoro prolínají. Zlatý chrám je asi nejposvátnější místo pro hinduisty 
a někteří militantní hinduisté považují sousední mešitu za znesvěcení hinduistické posvátné 
půdy. Muslimové přirozeně úplně naopak. To vede ke značnému napjetí mezi oběma 
náboženstvími a jejich fanatiky. Sváry obou skupin už mnohokrát v Indii skončily potyčkami, 
ve kterých nikdy nechybí lidské oběti. Proto v okolí chrámu hlídkují vojáci, a to ve značném 
množství a s nabitými samopaly.  

Zlatý chrám  ve Váránasí by aspoň jednou v životě měl navštívit každý hinduista, je pro ně 
asi tolik, co Mekka pro muslimy. Nehinduisté do něj prakticky nikdy neměli přístup, až letos 
se situace z nějakého záhadného důvodu změnila. Přestože varovné cedule se zákazem 
vstupu na stěnách zůstávají, mohou do chrámu i příslušníci jiných náboženství. Nebo i 
ateisti. Chrám samotný leží uvnitř starého města, ztracen v bludišti uliček. Najít jej není 
úplně jednoduché a vstup do něj je tak nenápadný, že bychom jej lehce minuli, nebýt 
desítek vojáků v neprůstřelných vestách a se samopaly, kteří jej střeží. Víme, že s batohy a 
foťáky nás tam nepustí, takže se dělíme na skupiny. Jedna hlídá, druhá jde zkusit 
proniknout kontrolami do chrámu. Propracujeme se přes několik důkladných osobních 
prohlídek (včetně prosahání míst docela intimních – ženy kontrolují vojačky stejně důsledně) 
a bezpečnostních rámů ke vchodu, kde se dovídáme, že potřebujeme pasy. Vracíme se k 
batohům pro pasy a vše absolvujeme ještě jednou. Pasy musí předkládat jen cizinci, Indy už 
dál nikdo nekontroluje. Každý pas je důkladně zapsán do knihy – jméno (u někoho křestní, u 
jiných příjmení, jak zrovna zapisovatele napadne), číslo pasu, datum platnosti, číslo 
indického víza a datum jeho exspirace. Zapisovatel je jen jeden, takže to trvá neuvěřitelně 
dlouhou dobu, čekáme desítky minut, než na nás dojde řada. Nechápeme, proč ta 
byrokracie, když nebezpečí atentátu hrozí spíše od domácích fanatiků, než od spořádaných 
turistů. Uklidňujeme se tím, že pravděpodobně potřebují evidenci, kdyby v chrámu bouchla 
bomba a nás to roztrhalo na kusy, tak zápis v knize přispěje k identifikaci.  

Konečně jsme zapsáni. Musíme se zout a boty nechat zde, dvacet metrů od vstupu. Doslova 
bordelem musíme po ulici bosky přejít do chrámu samotného, kam se ještě nedávno nebyla 
šance podívat. Zfanatizovaní hinduisté stojí frontu na nejposvátnější místo, tlačenice je 
nepopsatelná, všichni se hrnou co nejvíce dopředu, křičí a vůbec se chovají nepříčetně. A 
do toho se zapojují dotěrné opice. Přitom je možné oltář obejít a podívat se na něj z druhé 
strany, jako to děláme my. Jenže tady odsud se na něj nedá sáhnout a o to tady asi jde. 
Chrám je docela malý, mezi okolní zástavbou ztracený. Obcházíme jej asi za 3 minuty a 
není co dál prohlížet. Zabloudíme tedy do nenápadných vrátek na sousední nádvoří se 
sloupy a tady se procházíme, protože je tu mnohem klidněji. Aby ne, když jsme se dostali do 
mešity, kam mají povolen vstup jen muslimové. Než si nás všimnou, jsme v půlce mešity. 
Naštěstí nás nezastřelí, jen nás slušně odkážou do patřičných mezí, tedy zpět do Zlatého 
chrámu.  

Součástí chrámu je několik kašniček s vodou z Gangy, zde asi ještě svatější než v řece 
samotné. Hodně lidí udělá hodně nepořádku, proto čas od času zřízenci touto vodou 
vystříkají hadicemi i celý zbytek chrámu k velké radosti hinduistů, kteří se nadšeně brodí po 
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kotníky ve vodě. Bohužel ten čas nadešel právě teď a kromě hinduistů se nebezpečně 
vyhlížející vodou plnou odpadků brodíme bosky nedobrovolně i my. Raději se vracíme pro 
boty a špalíry vojáků mizíme.  

Na večeři přicházíme později, ale objednaná večeře stejně ještě není připravená. Chvíli to 
trvá, až se začínáme obávat o večerní program. Pozorujeme neónově zelené gekony po 
stěnách, hledáme mrtvoly v Ganze (naštěstí neúspěšně), vyměňujeme si dojmy z dnešního 
dne (budou patřit k těm nejsilnějším z celé cesty, a to i dlouho po návratu). Naštěstí začínají 
nosit jídlo, asi čekali, až budou mít hotovo pro všechny najednou.  

Posledním bodem programu je večerní slavnost na počest řeky Gangy nazývaná árthí. 
Jdeme jen kousek, původně jsme ji chtěli pozorovat z některé z okolních střech nebo z 
lodičky, ale v provizorním hledišti je ještě dost místa, takže zamíříme tam. Slavnost se koná 
na některém z větších ghátů každý den a je ryze nekomerční. Nevybírá se žádné vstupné a 
nic se tu po turistech nechce. Mezi návštěvníky je nejméně polovina místních, ti se zapojují 
svým tleskáním, zpěvem a výkřiky. Pódium je mírně vyvýšené, mohlo by ale být i vyšší. Při 
obřadu řada účinkujících v bílém provádí na pódiu různá oslavná gesta s nějakou formou 
ohně za doprovodu rytmické živé hudby, ve které dominují bubny, zvonce a táhlý zpěv. 
Vrcholem jsou kruhy se zlatými lampami s otevřeným ohněm. Domácí diváci jsou nadšeni, 
vše fotí a natáčejí na mobily, přitom vstávají a brání ve výhledu ostatním. Slavnost trvá asi tři 
čtvrtě hodiny.  

  

Po skončení se musíme dostat na hotel. Motorikšové na nábřeží si jsou vědomi ceny svých 
služeb a chtějí víc, než jsme ochotni dát. Až dál od turisticky exponovaných míst nacházíme 
skupinu motorikšů, s kterými se domluvíme. Čeká nás poslední zážitek dnešního dne, který 
se intenzitou vyrovná těm předchozím. Obsadíme několik motorikší, část sedí na sedačkách 
vzadu, další dva po stranách řidiče. A rikša se neohroženě vrhá do proudu aut a ostatních 
dopravních prostředků. Nastává ďábelská jízda, musíme se držet ze všech sil, abychom 
nevypadli, z některých rikší se ozývá zděšený jekot. Kličkujeme mezi auty, občas v 
protisměru, občas mezi lidmi po chodníku. Před protijedoucími auty strhne rikša řidítka vždy 
na poslední možnou chvíli těsně před srážkou do mezírky mezi auty, která tam ještě před 
půl vteřinou určitě nebyla. Když to vypadá na zácpu, rikša bez váhání skoro smykem otáčí a 
žene se v protisměru k nejbližšímu průchodu pro pěší, do kterého zatáčí a nutí chodce 
uskakovat a schovávat se do výklenků. Po každé straně máme jen pár centimetrů, my 
vpředu schováváme kolena vystrčená ven zpět do rikši. Je naprostá tma, světlo při 
chaotickém trhání řidítek osvětluje vše kolem kromě cesty před námi, jedeme místy poslepu. 
Řítíme se neuvěřitelnou rychlostí, cestu do hotelu zvládáme v rekordní době. Rikša je tak 
rozjetý, až si myslíme, že nás doveze rovnou do našeho druhého patra. Smykem nám ale 
zastavuje přesně před vchodem. Vystupujeme a třesou se nám kolena. Ostatní jsou na tom 
obdobně, řidiči asi dělali řidičák u stejného učitele.  

Ráno nás čeká nejdelší přejezd. A také nejúmornější. Raději nevzpomínat. Za zmínku stojí 
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jen dva páry hezkých jeřábů, které zahlédneme v podmáčených rýžových polích podél 
silnice. Když jsme je neviděli v Keoladeu, tak už jsme s tím nepočítali. Na zastávkách 
utrácíme zbytky indických rupií za různé oplatky, sušenky, chipsy a oříškové směsi.  

K nepálským hranicím se blížíme před půlnocí, asi kilometr před čárou se ozve z autobusu 
podezřelý zvuk a zastavujeme u kraje. Vrhají se na nás čekající rikšové se svými 
cyklorikšami. Vyrvou naše kufry ze zavazadlového prostoru a nakládají je bez ptaní a za 
našich hlasitých protestů do košů svých strojů. Ztrácíme přehled a nevíme o jednom z 
našich kufrů. Už se děsíme toho, že jsme o něj v nastalém chaosu přišli, naštěstí se 
objevuje naložený na jednom zadním kole schovaný za jinými.  

Chaos prohloubí muž, který se velmi věrohodně vydává z našeho nepálského průvodce z 
autobusu, který čeká za hranicí. Ukáže, kde se vyřizují víza, popíše proceduru a pak nás 
všechny nažene do směnárny, prý jediné, kde je teď možno vyměnit peníze. Vyměňujeme 
dolary i zbylé indické bankovky, trochu nás znervózní, že bez vyvěšeného kurzu a bez 
dokladů, jen podle kalkulačky. Obsluha vyřizuje několik lidí současně, občas někomu (třeba 
mně) zapomene vydat částku za indické rupie a dá jen sumu za dolary. Když se ozvu, sáhne 
jeden z pomocníků do kapsy a dá mně nějakou bankovku, že je to prý dobré. A ještě více 
znervózníme, když náš nový „průvodce“ beze stopy zmizí. Ve skutečnosti to byl jen nahaněč 
směnárny, žádný průvodce a už vůbec ne z Nepálu. Nejpodivnější na všem je, že se ukáže, 
že opravdu asi jiná směnárna otevřená není a že kurz byl dobrý a všichni jsme dostali 
nepálské peníze správně a dokonce že byli pravé…  
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