
Turecko 2003 
Protože letos jsme už měli jeden exotický zájezd za sebou, hledali jsme na podzimní termín něco sice 
levnějšího, ale přece jen ještě exotického. Jako nejpřijatelnější z dosud nenavštívených zemí se nám 
přímo nabízelo Turecko – asijská země se zájezdy za téměř evropské ceny. Bohužel většina cestovek 
se při poznávačkách v Turecku spokojí s cestou po památkách podél Egejského a Středozemního 
pobřeží, což se nám zdá málo, a tak jsme po delším hledání narazili na CK Mayer – Crocus, která k 
tradiční trase přidává Kappadokii a vůbec celou Anatólii.  

A udělali jsme dobře, protože právě Kappadokie byla nejzajímavější částí celého zájezdu, přestože 
římské památky nebo Istanbul určitě také stojí za vidění. Zklamáním je trochu návštěva zchátralého 
Pammukale, které Turci nechali trestuhodně zpustnout a snaha o nápravu vypadá na první pohled 
hodně amatérsky. Ale i zde situaci zachraňuje možnost nezapomenutelného koupání v antickém 
bazénu, byť draze zaplacená (také se zde kromě několika zájezdů Rusů koupali už jen tři Češi…). 

  

Odlet z Prahy byl v docela sympatickou dobu – kolem sedmé večerní, takže jsme ušetřili den 
dovolené a bez problémů jsme se stihli dopravit na letiště. Přesně podle obdržených pokynů nás 
čekal zástupce CK, který nám kromě letenek daroval i starší číslo časopisu Lidé a země, celé 
věnované právě Turecku, přičemž 90% popisovaných destinací bylo v programu našeho zájezdu. 

Průvodkyně nás měla čekat až v Istanbulu, ale protože jsme toho v posledních letech nalítali 
poměrně dost, s letišti nemáme problém a své zkušenosti jsme zužitkovali v co nejdřívějším 
odbavení, které nám zaručilo místa vedle sebe a u okna. Společnou česko-tureckou linku tentokrát 
letěly ČSA (a při návratu také), nám se zdají české letušky obvykle příjemnější než u cizích 
společností. 

V Istanbulu po přistání (2,5 hodiny letu, jedno teplé jídlo) skutečně čekala na letišti naše mladá 
průvodkyně, která nás nasměrovala k autobusu. Vozíky jsou sice na letišti za poplatek, ale naše 
kolečkové kufry jsme zvládli i bez nich, autobus značky Mitsubishi s výraznou zebrou na boku 
vypadal poměrně zachovale. Sedělo se podle připraveného zasedacího pořádku, přesto vznikly určité 
zmatky a řešily se první spory. Jak by to asi vypadalo, kdybychom se měli usadit náhodně, to si 
neumím představit.  

Náhodou na nás vyšla možná nejlepší místa – druhá sedačka za řidičem (první byla občas obsazena 
místními tureckými průvodci), takže jsme měli dobrý výhled předním sklem, fungovala nám 
klimatizace včetně regulace až do úplného uzavření, a jízda se nám zdála celkem klidná (vzadu prý 
byla občas zima a autobus se příliš kolébal ze strany na stranu). Nevýhodou bylo, že jsme občas s 
obavami sledovali řidičovu únavu a poslouchali věčné slovní souboje mezi naší průvodkyní a 
tureckým průvodcem Tolunem, který zásadně požadoval zkrácení doby všech prohlídek kromě 
návštěv rukodělných dílniček, ze kterých měl asi provizi. Kromě dobrých míst v autobuse jsme byli 
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první i na seznamu klientů (že by kvůli tomu, že jsme si sami zařizovali víza na turecké ambasádě v 
Praze?), takže jsme často jako první dostávali klíče při ubytování v hotelech. 

Celkem se zájezdu zúčastnilo 42 klientů, většinou starších. Zpočátku jsme se obávali, jak to bude 
naše mladá průvodkyně zvládat, ale naprosto profesionálně si poradila i s počtem účastníků i s 
občasnými nepřiměřenými požadavky či stížnostmi na přílišnou náročnost programu od některých z 
nich. Přes drobnější výhrady jsme obdivovali i více než pětasedmdesátileté účastníky, některé 
dokonce bez partnerů, kteří svou kondicí předčili jiné mladší kolegy. Ale nejobdivuhodnější byl 
výkon dvou starších manželů, kteří před naším okruhem absolvovali ještě náročnější okruh 
východní, v Istanbulu na nás tři dny čekali a s námi pokračovali v okruhu západním. V Turecku tak 
strávili 26 dnů… 

Večerní Istanbul nás první večer příliš nezaujal, hotel Mola sice splňoval základní požadavky 
kladené na tři hvězdičky (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), ale jinak byl spíše ošuntělý. Večeři 
jsme nestihli, ale ještě jsme stejně nevytrávili jídlo z letadla, takže změna polopenze z dnešní večeře 
na oběd v Kappadokii se nám zdála výhodná, přestože část lidí protestovala.  

Ani jsme moc nevybalovali, protože ráno jsme stejně brzy vyráželi na prohlídku Istanbulu. Snídaně v 
Turecku je obecně na naše zvyklosti poměrně chudá, i tady byl koš s vekovým chlebem, vařená 
vejce, med, marmeláda, máslo, zelené i černé olivy, ovčí sýry, zde dokonce i poloměkký salám (v 
dalších hotelech spíše výjimečně), občas byly k dispozici i na kukuřičné lupínky s mlékem. K pití 
dva druhy džusu, káva a čaj. Káva bývá rozpustná nebo již připravená v termonádobě, čaj je ze 
samovaru s dvěma kohoutky – z prvního teče silný koncentrát, z druhého vařící voda. Při zalévání 
rozpustné kávy je třeba dát pozor, aby se nezalila čajovým koncentrátem. Káva i čaj jsou dobré a 
chutné, přestože tak na první pohled nevypadají. 

Po snídani jsme dotáhli kufry asi 50 metrů do kopce na hlavní třídu, kde čekal autobus. Dnes nás 
ještě překvapilo, že my jsme zde byli všichni včas, zato na řidiče bylo nutno čekat možná trochu déle 
než akademickou čtvrthodinku. Ale po pár dnech jsme si zvykli a pravidelné čekání na řidiče bylo 
spíše zdrojem vtipkování (přestože hodina na Pammukale byla dost i pro otrlé povahy). 

Průvodkyně vybrala peníze na vybrané vstupy, které se povedlo díky turecké agentuře zajistit s 
určitou slevou, výhodou bylo i následné šetření času při hromadném nákupu vstupenek oproti 
individuálním frontám u pokladen. 

Projeli jsme kolem břehu zálivu Zlatý roh s Galatským mostem a kolem Nové mešity s Egyptským 
bazarem, po necelé půlhodince jsme vystoupili a pokračovali pěšky kolem Modré mešity k jedné z 
nejznámějších istanbulských staveb – mešitě Aya Sofia (někdy psané Hagia Sofia). 

Hagia (Aya) Sofia je neslavnější byzantská katedrála a křesťanský chrám v Istanbulu. Se svou 55 m 
vysokou kopulí a s plochou chrámu 7570 m2 je čtvrtým největším chrámem na světě. Současná 
stavba je vlastně třetím kostelem na stejném místě, první z nich postavil císař Konstantin v letech 
325-360. Soudobá bazilika byla vybodována za Justiniána architekty Anthemiem a Isidorem z 
Milétu. 10000 dělníků a 1000 řemeslníků ji dokončilo v pouhých pěti letech. 

Po dobytí města Turky vjel sultán Mehmed II. Dobyvatel do chrámu na koni a nechal zde r. 1453 
konat první páteční modlitbu. Ovšem předtím zakázal svým vojákům ničení a rabování chrámu. 
Nyní slouží chrám jako muzeum, je tedy přístupný turistům bez jakéhokoliv omezení (kromě 
zaplacení vstupného). Dokonce nejsou žádné mimořádné nároky na oblečení nebo pokrytí hlavy u 
žen. 
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Hagia Sofia 

Zvenku musel chrám dříve působit impozantně, nyní je jeho velikost vyvážena sousední stavbou 
Modré mešity. Ale po vstupu je asi každý ohromen výškou centrální kopule. Přestože jsme byli 
připraveni a několik podobných staveb jsme již viděli (včetně vatikánského sv. Petra), zůstali jsme 
stát hned za vchodem ohromeni velikostí prostoru chrámu. Až do nejvyššího bodu kopule sice stojí 
lešení, které zde je již několik let a několik let ještě stát bude, ale jinak chrám udržovat nejde. 
Obestavěný prostor je tak obrovský, že lešení se dá lehce odmyslet a prakticky jsme jej nevnímali. 
Celý interiér je v tmavých barvách, mihráb (výklenek směrem k Mekce, který nahrazuje křesťanský 
oltář) je ozdoben zlatem, na stěnách je 6 kruhů o průměru 7,5 m se jmény Alláha, proroka 
Mohameda a čtyř kalifů v arabštině.  

Nechali jsme na sebe chvíli působit atmosféru místa, pak jsme pomalu obešli celou baziliku po 
obvodu (na jednom ze sloupů jsme otočením palce o 360o ve zlatém otvoru splnili turistickou 
povinnost a přivolali si štěstí) a po točité poměrně strmě stoupající chodbě jsme vyšli na galerii. 
Zespodu se její výška zdaleka nezdá tak vysoká, jako seshora. Pod námi se otevřely nové impozantní 
pohledy na chrám, na stěnách jsou velmi dobře zachované mozaiky s převládající zlatou barvou. 
Jsou na nich postavy Ježíše, Panny Marie a křesťanských svatých, které se zachovaly přes dlouhá 
léta islámského využití chrámu – přestože islám přísně zakazuje zpodobňování živých tvorů a lidí. 

Plni dojmů jsme opustili chrám a vydali se pěšky kolem jeho obvodu. Za chrámem je úzká ulička 
kde mezi chrámovou zdí a prudkým svahem (Istanbul se stejně jako Řím rozkládá na sedmi 
pahorcích) stojí řada renovovaných, různobarevných dřevěných domů v typickém tureckém stylu. V 
jednom z nich se narodil i současný turecký prezident, ale už i před tím to bylo jedno z nejdražších 
míst k bydlení v Turecku. 

Na konci uličky stojí Imperiální brána, nyní hlavní vchod do 700.000 m2 rozsáhlého areálu paláce 
Topkapi. Palác byl vybudován za Mehmeda II. Dobyvatele v letech 1459 – 1465, za sultána 
Suleymana Nádherného se stal oficiálním sídlem sultánů, kterým byl až do roku 1853, kdy se 
sultánové přestěhovali do nového paláce Dolmabahce na břehu Zlatého roku. 

Na prvním ze čtyř nádvoří jsme se chvíli zdrželi u směnárny, kde jsme proměnili eura na stamilióny 
tureckých lir (1.000.000 tureckých lir je asi 20,- Kč) a průvodkyně vyzvedla vstupenky. Teprve při 
vstupu na druhé nádvoří probíhá kontrola vstupného, ale i osobní prohlídka zavazadel návštěvníků 
včetně průchodu detekčním rámem. Přestože jsem měl na opasku kapesní nůž, kontrolou jsem 
víceméně bez problémů prošel, pouze jsem ledvinku s nožem poslal spolu s batohem na 
roentgenovou prohlídku. 

Druhé nádvoří se jmenuje Nádvoří Divánu, podle budovy Divánu, za sultánů sídla městské rady. 
Krásně malované místnosti s klenutými stropy sloužily k jednáním rady za sultánovy přítomnosti, 
ovšem i když sultán nebyl přítomen osobně, měl k dispozici místnost za zamřížovaným (čili 
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neprůhledným) okýnkem, takže rada si nikdy nemohla být jistá, zda sultán nenaslouchá. 

 

Třetím nádvořím jsme prozatím jen proběhli, protože Audienční síň sultánů se zlatým trůnem je v 
rekonstrukci a není tedy přístupná. Zato na posledním čtvrtém nádvoří jsme se kochali výhledem na 
Zlatý roh skoro 3 hodiny. Nenápadnou brankou podél budovy s muslimskými relikviemi se projde na 
prostranství s jezírkem a fontánkou, ohraničené několika pavilony se stěnami obkládanými 
mozaikami z drobných kostiček převážně modrých odstínů, za kterým stojí Bagdádský kiosek – 
trochu větší altánek s výhledy do zahrad i na město pod palácem. Na terase s cimbuřím je nad svah 
pod hradbami vysunutý baldachýn s pozlacenou střechou, ze kterého je asi nejhezčí pohled na starý 
Istanbul pod palácem, záliv Zlatý roh s Galatským mostem a na novější istanbulskou čtvrť Galatea 
za zálivem. 

Chvíli trvalo, než se všichni vynadívali a stačili nafotit exotická panoramata, postupně jsme se 
vystřídali i na focení v baldachýnu. Vrátili jsme se na druhé nádvoří k palácové klenotnici, kde nám 
před vchodem naše průvodkyně popsala, co nás čeká uvnitř, dále jsme ale šli už individuálně. Bylo 
něco kolem poledne a dostali jsme zde dvouhodinové volno na rozchod i po dalších muzeích a 
expozicích paláce Topkapi. Většině to bohatě stačilo, my jsme ale měli trochu náročnější plán, takže 
jsme nelenili a vyrazili na prohlídku. 

V klenotnici jsou jen originály šperků jistě nevyčíslitelné ceny. Mezi nejznámější exponáty patří 
skvělá dýka Topkapi se smaragdy a diamanty na jílci, několik šperků s obrovskými diamanty, 
patřícími k největším na světě, několik nebroušených diamantů (ty jsou údajně úplně největší 
nalezené diamanty), zaujme i skleněná skříňka o rozměrech schránky na chleba plná nebroušených 
zelených diamantů různé velikosti až po kusy tvaru a velikosti jako menšího vejce – úplně jako 
poklady z televizních pohádek. Ohromné jsou dva svícny z ryzího zlata (49 kg každý) posázené 
celkem 6666 diamanty. Jsou zde i křesťanské relikvie, kus paže a lebky Jana Křtitele. 

Z klenotnice jsme už sami vyrazili do pavilonu s islámskými relikviemi. Atmosféra je zde vytvářena 
za pomoci muezína sedícího v prosklené kukani v rohu místnosti, který neúnavně zpívá z rozevřené 
knihy arabské posvátné texty. Exponáty by jistě potěšily Karla Maye – každý muslim dokáže dlouhé 
minuty meditovat nad pláštěm Prorokovým, na nemuslimy skoro směšně působí několik skleněných 
ampulek, každá s jedním vousem Prorokovým (Karel May, Divokým Kurdistánem: „U vousu 
Prorokova!“, zvolal Hadži Halef Omar ben Hadži Ábul Abbás Íbn Hadži Dáwud al Gossarah). Jsou 
zde i jiné posvátné předměty typu pantu vrat ze svatyně Kába v Mekce. Určitě jedna z 
nejexotičtějších expozic v paláci. 

Další výstavy ukazují sbírku portrétů a miniatur všech vládnoucích sultánů, sbírku osmanského 
oblečení, stříbrné a bronzové kuchyňské nádobí, porcelán v bývalých kuchyních (více nás zaujala 
architektura kuchyní s mnoha kupolemi, z nichž každá na svém vrcholku pokračuje svisle vzhůru 
vysokým komínem) a další expozice. 

My jsme si (tlačeni časem) většinu expozic prohlédli pouze velmi zběžně, protože jsme chtěli 
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stihnout prohlídku harému, což se nám jako jediným ze zájezdu nakonec se štěstím povedlo. 
Prohlídky jsou zde pouze ve skupinách s průvodcem, a to každou celou půlhodinu. Protože ale 
zájemců je hodně, zrovna při naší prohlídce přestali prodávat vstupenky více než 5 minut před 
začátkem, takže kdybychom se o pár minut opozdili, tak máme smůlu. Většina prohlídek je v 
turečtině, také náš průvodce varoval turisty, že bude mluvit hlavně turecky, ale nakonec anglicky 
mluvil mnohem více než turecky. 

Harém je složitý komplex 300 místností spojených labyrintem průchodů, schodišť, nádvoříček a 
chodeb. Kromě sultána zde žila vždy jeho matka, několik hlavních manželek (kolem 4), několik 
hlavních tzv. favoritek (asi 15) a i několik desítek nebo stovek dalších žen, čekajících na příležitostné 
povýšení do vyšší kategorie. Muži zde nesměli, dohled zajišťovali eunuchové. 

 

Harém 

Většina žen žila v místnostech pod úrovní terénu, jen favoritky měli své ložnice nad nádvořím s 
výhledem na město (ovšem pohled z města do těchto prostor byl velmi omezen), přes den trávily 
volné chvíle ve společných místnostech. Manželky a matka pak měly své nádherné komnaty v 
sousedství sultánových pokojů. 

Většina místností je zde obložena keramickými mozaikami, vše je pěkně barevné a pozlacené, v 
Evropě by podobná výzdoba působila až nevkusně, ale zde je vše prodchnuto duchem orientu. Ve 
zdech jsou otvory na lampy a vonné oleje, nábytek je obvykle nízký, určený k tureckému posezení 
na zkřížených nohách. Zaujala nás sultánova koupelna vyvedená v mramoru se zlatými kohoutky, 
toaleta byla nad kanálkem s proudící vodou, přímo z koupelny se překvapivě vchází do hlavního 
audienčního sálu. 

Po 3 hodině jsme začali být trochu nervózní, protože jsme se začali obávat, aby na nás autobus 
nemusel čekat, ale prohlídka skončila právě včas, abychom stihli dorazit na parkoviště prakticky na 
minutu přesně (stejně se čekalo na řidiče). Nechat si ujít prohlídku harému by určitě byla škoda, 
všechny jeho prostory působí velmi exotickým a orientálním dojmem. 

Prokličkovali jsme ucpanými istanbulskými ulicemi, největší zácpa byla samozřejmě před mostem 
přes Bospor. Na více než kilometrovém visutém mostě spojujícím Evropu s Asií se už situace 
zlepšila a do Asie jsme vjeli docela v pohodě. Po dálnici jsme pokračovali několik dlouhých hodin 
směrem na hlavní město Turecka Ankaru. Celkem nenápadným stoupáním se autobus dostal až do 
kilometrové výšky na náhorní plošinu Anatólie, kterou jsme pak opustili až o několik dní později, 
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když jsme po překonání pohoří Taurus sjeli na středozemní pobřeží. 

Anatólie je velmi suchá oblast, obvykle zde moc neprší, většina srážek spadne v zimě formou sněhu. 
V létě zde jsou tropická vedra, v zimě kruté mrazy. Krajina je vyprahlá a celkem jednotvárná, 
přestože prvních několik hodin ještě neobvyklá panoramata působí zajímavým dojmem. Asi 
uprostřed přejezdu je dálnice na pár kilometrů přerušená, krátkou přestávku jsme využili k nákupu 
pitné vody, na kávu jsme si prozatím netroufli (zbytečné obavy, později jsme si ji dávali při každé 
příležitosti a byla vždy dobrá a ani cenové relace nikdy nevybočily z normy 1-2 miliony lir, tedy 20-
40 korun). 

Do Ankary jsme dorazili už potmě, v hotelu jsme absolvovali první tureckou večeři. Součástí večeří 
vždy byla polívka (obvykle výborná, nejčastěji různé mixované luštěniny), servírované jídlo 
(pochopitelně nikdy vepřové, které je v muslimských zemích zakázané) a zákusek (nebo salát, ovoce 
a podobně). Porce nebyly nijak velké, ale v podstatě nám na zasycení stačily. 

Ankara není nijak hezké město, hlavní město Turecka z něj udělal ve dvacátém století prezident 
Atatürk, teprve pak se z třicetitisícového provinčního městečka stala metropole. Oproti mnohem 
většímu Istanbulu s bohatou historií má Ankara dvě výhody – je více uprostřed země a okolní 
nehostinná Anatolská náhorní plošina mu poskytuje určitou ochranu před nepřáteli. 

My jsme ráno autobusem dojeli k hlavnímu turistickému lákadlu Ankary – Muzeu anatolských 
civilizací, známějšímu jako Chetitské muzeum. Po tradičním čekání (akademická čtvrthodinka se v 
Turecku natahuje na arabskou půlhodinku, a to včetně otevírací doby některých památek) jsme vešli 
do sálu se sbírkami artefaktů od paleolitických nálezů přes sbírky asyrské, chetitské, frýžské až po 
dobu antickou.  

Hned první exponát nás zaujal – na čestném místě hned u vchodu je vystavena místní obdoba naší 
Věstonické Venuše, velmi kyprá soška nahé sedící ženy-matky. Na stěnách jsou sejmuté kamenné 
desky s prehistorickými malbami, známé jsou motivy velkých býků lovených malými stylizovanými 
lovci, malované rudou barvou. 

Ostatní exponáty jsou podobné jako v ostatních muzeích tohoto typu, s výjimkou centrální části sálu 
s chetitskými sbírkami, které tvoří největší světovou kolekci chetitských památek Známé jsou reliéfy 
chetitských bojovníků, býčí hlavy, soch lvů, ale hlavně proslulé hliněné tabulky s klínovým písmem. 
Přestože jsou vyfocené v každé učebnici dějepisu, byli jsme jejich vzhledem velmi překvapeni. Na 
fotkách obvykle chybí měřítko a tak nás udivilo, jak malé jsou destičky a jak drobné je jejich klínové 
písmo, které připomíná spíše ornamenty než zápis nějakého textu. Tím větší obdiv musí patřit 
Bedřichu Hroznému z Lysé nad Labem, který dokázal písmo z destiček v mladém věku rozluštit a 
zařadil se tak mezi přední vědce své doby. Překvapením bylo i to, že popsané destičky byly uloženy 
v rovněž hliněných obálkách, které musel příjemce opatrně rozbít, aby se dostal k textu – asi i tato 
informace je součástí dějepisu na základních a středních školách, ale právě tyto vědomosti se 
zapomínají nejrychleji. 

Protože po prohlídce muzea nám zůstala chvilka volného času, koupili jsme ve stánku první 
suvenýry (napodobeninu antické mince a deseticentimetrový kámen z černé žuly se známým 
reliéfem sumerského hrdiny Gilgameše) a posadili jsme se v místním bufetu, abychom konečně 
ochutnali tureckou kávu.  

Turecká káva se podává v malinkých šálcích a je zásadně sladká. V turisticky významných místech 
je sice k dostání i rozpustná káva (dražší) a na cukr se cizinců ptají, ale přestože doma bych kávu s 
cukrem nevypil, zde nám velice chutnala i sladká. Při její přípravě se nejdříve v džezvičce nechá 
vzkypět voda s kávou a cukrem, pak se lžičkou odebere pěna do hrníčku a vše se dvakrát opakuje, 
než se zbytek džezvy vylije i s jemným lógrem do šálků. Trvá to sice trochu déle, než naše příprava 
kávy, ale výsledek stojí zato. Cena byla skoro jednotná 1 milión, jen v některých lepších restauracích 
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výjimečně více (nejdražší byla v krásné pobřežní panoramatické restauraci v Alanyi za 2,5 miliónu, 
což je pořád méně, než na letišti v Ruzyni). 

Z muzea nás průvodkyně zavedla na nejvyšší pahorek této části Ankary, který je celý součástí 
Citadely, ochranné pevnosti. Citadela samotná nás až tolik nezaujala, spíše jsme se soustředili na 
výhledy na chudší čtvrti pod námi, které ale nejsou tak bídné jako slumy v latinskoamerických 
velkoměstech. Zde i chudá předměstí působí spíše malebným dojmem. 

Z citadely k parkovišti se prochází bleším trhem, který je pro Evropany velmi neobvyklý zejména 
sortimentem nabízeného opotřebovaného zboží, kdy i prošlapané boty nebo deštník s polámanými 
dráty asi najdou nové majitele (protože proč by je jinak někdo prodával, kdyby nevěřil, že je prodá?). 
Až v poslední třetině trhu se sortiment mění ve stáncích s desítkami druhů koření a rozličných 
plodin, z nichž jsme u většinu vůbec netušili, jak se jmenují ani k čemu slouží. 

Autobus nás pak zavezl k poslednímu bodu našeho ankarského programu, k muzeu Anit Kabir, 
mauzoleu otce všech Turků, prezidenta Mustafy Kemala Atatürka. K mauzoleu vede 260 metrů 
dlouhá cesta lemovaná kopiemi chetitských lvů, na kterou se ale dostanou jen návštěvníci, kteří 
předtím prošli kontrolou detekčním rámem (ale po kontrole jsme opět na chvíli nastoupili do 
autobusu, který nikdo nekontroloval). Na konci cesty je nádvoří s mauzoleem a částečně 
podzemními prostorami muzea. Samotné mauzoleum je tvořeno rozlehlou vysokou místností s 
Atatürkovým sarkofágem.  

V muzeu jsou tisíce fotografií a obrazů prvního prezidenta, jeho osobní předměty a kusy oblečení, 
dary od světových politiků, kopie kanceláře, jeho automobily služební i soukromé, diorámata bitev, 
kterých se ještě jako armádní důstojník zúčastnil (jak od Marolda, ale se zvukem). Prostě kult 
osobnosti až v neuvěřitelné podobě. O jeho alkoholismu a smrti na cirhózu jater nebo o popravených 
politických odpůrcích ani zmínka. 

Na nádvoří proběhla v době naší návštěvy výměna stráží, podobná střídáním na celém světě, snad 
jen povely byly ještě hlasitější než obvykle, možná to ale byl jen dojem vyvolaný akustikou nádvoří 
a hrdelním zvukem turečtiny. 

Pak už jsme nasedli do autobusu a pokračovali z Ankary dále na východ. Ještě před opuštěním města 
nám řidič (nerad) zastavil u supermarketu, kdy jsme nakoupili nějaké jídlo a pití, já navíc ještě pěnu 
na holení, kterou jsem jako obvykle zapomněl doma (mohl bych si doma udělat sbírku – už jsem 
takhle kupoval pěnu i v Mexiku). 

Po několika hodinách jízdy podobným terénem jako minulý den přišlo zpestření ve formě solného 
jezera po pravé straně, podél kterého jsme pak jeli velmi dlouhou dobu. Na fotografování jsme sice 
krátkou pauzu dostali, ani k pásu vyschlé soli, natož pak ke slané vodě nás ale turecký průvodce 
Tolun nepustil s odkazem na nedostatek času. Sice jsme reptali, ale ještě jsme si mysleli, že pro to 
má racionální důvody. Až později jsme zjistili, že permanentní nedostatek času je jeho fixní idea, 
každé vystoupení z autobusu bylo soubojem o dobu prohlídky mezi českou průvodkyní a Tolunem, 
který by občas raději snad ani nevystupoval a nechal nás vše prohlédnout za jízdy. Přitom o dvě stě 
metrů dále byla cesta solným polem k vodě a stály zde autobusy s turisty, kteří měli více štěstí na 
pochopení domorodého průvodce. 

Další zastávkou bylo tankování ve městě Aksaray (s tureckou kávou), s výhledem na sopku Hasan 
Dagi (3268 m n.m.). Výhled ale nebyl optimální, proto nám řidič zastavil pár kilometrů za městem v 
polích, abychom si udělali i lepší záběry než zpod střechy benzínové pumpy skrze dráty elektrického 
vedení. Sopka je jednou ze tří místních vyhaslých sopek, které svými výbuchy a následnými nánosy 
popela způsobily vznik kappadocké krajiny. 
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Sopka Hasan Dagi 

Kousek za Aksarayí již začínaly skalní formace a útvary, které z Kappadokie dělají světový unikát. 
Podél cesty začala převládat pole s melouny (převážně žlutá verze vodního melouny), občas střídaná 
vinnou révou. Bohužel se začalo stmívat, takže už jsme si okolní přírodu nemohli příliš vychutnávat, 
ale věděli jsme, že další den nám to vynahradí.  

Už za velkého šera jsme zastavili u kobercové dílničky. Pár fotek okolní krajiny jsme ještě zkusili 
udělat, ale pak jsme už vešli do dílny na předváděčku tkaní tradičních perských koberců. Většinou 
starší ženy (ale jsou i výjimky) zde ručně tkají koberce a koberečky – do osnovy vážou dvojité uzlíky 
z barevných vláken, které stlačují co nejtěsněji k sobě, zbytek se odstřihne. Když se postupuje podle 
malované předlohy, vznikne tak za několik měsíců nebo let práce (podle velikosti koberce) krásný 
koberec. Bohužel pracnosti díla odpovídá i jeho cena. 

 

Po předvedení tkaní nás usadili do vzorkovny, dostali jsme po skleničce výborného jablečného čaje a 
začalo nabízení koberců. V několika okamžicích bylo před námi na zemi rozvinuto několik desítek 
koberců všech barev, velikostí i způsobů provedení. I po těch nejhezčích kobercích se zde šlape v 
botech, dokazuje se tím jejich kvalita. Nám se hodně líbila béžovo-hnědá verze bez umělého 
přibarvení, kde vzory byly provedeny různobarevnou vlnou z odlišně zabarvených ovcí. Ale že 
bychom něco koupili nás při požadovaných cenách ani nenapadlo. Přesto se pár lidí nechalo zlákat a 
alespoň menší koberečky (s příslušným certifikátem) si koupili. 

Do hotelu ve městě Ügrüp už to byl jen kousek, na Toluna tu čekala jeho čínská přítelkyně, my jsme 
se ještě navečeřeli a šli jsme se vyspat na očekávaný vrchol zájezdu. 

Ráno v autobuse nám dal Tolun ochutnat svůj výrobek – ekologické (přírodní) turecké cukrovinky. 
Jsou sice dražší než podobné bonbónky z obchodů nebo bazarů, ale chutnali nám více, takže skoro 
všichni jsme si pár krabiček objednali. V každé je 15 kostiček obalených v cukru, s konzistencí 
podobnou našim žu-žu bonbónům, ale chuťově spíše něco mezi normálním a tureckým medem, 
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navíc s drcenými pistáciovými oříšky, to vše za 2 eura.  

Kolem dříve obydleného bizarního kopce se stovkami vyhrabaných místností jsme vyjeli z města a 
hned po několika minutách jsme stáli u prvního ze symbolů Kappadokie – trojice skalních věží či 
komínů s kloboučkem na špici. 

 

Samozřejmě se nepovedlo vyhrazenou desetiminutovku dodržet, ale takové skalní útvary jsme ještě 
nikdy neviděli, a tak foťáky nestačily cvakat. Možná, kdybychom tušili, co nás přes den čeká, tak 
bychom trochu filmem šetřili, ale takto jsme všichni chtěli mít snímky ze všech možných stran a 
úhlů. Kdybychom zde stáli až po cestě zpět, možná by někomu pouhé tři věže ani nestály za 
vystoupení z autobusu.  

Autobusem jsme pokračovali dále k prvnímu skutečnému bodu dnešního programu, kterým byla 
návštěva podzemního města. V Istanbulu nám agentura zajišťující vstupenky tvrdila, že si můžeme 
vybrat jedno ze dvou největších podzemních měst v oblasti. Naše průvodkyně tedy zvolila méně 
známé město Kaymakli, kde předpokládala menší nápor turistů. Zaparkovali jsme náš autobus 
(důvěrně nazývaný Zebra podle kresby na boku) vedle konkurenčního autobusu s logem FIRO-touru 
a úzkou uličkou mezi stánky se všemi možnými suvenýry jsme se dostali k pokladně. Tam ale nastal 
problém, protože se ukázalo, že naše vstupenky zde neplatí. Takže místo abychom čas ušetřili, tak 
jsme pár desítek drahocenných minut ztratili. 

Popojeli jsme tedy pár kilometrů k sousedům – do městečka Derinkuyu . Tady už vše proběhlo bez 
problémů a mohli jsme začít sestupovat do podzemí. 

Podzemní města začala ve zdejší měkké půdě vznikat asi v 5. století před naším letopočtem, ovšem 
jejich hlavní rozmach nastal až o několik století později, kdy je začali využívat křesťané jako 
útočiště před arabskou invazí. Většina měst byla sice opuštěna ve století třináctém, ale z některých 
měst musela jejich obyvatele vystěhovat až turecká vláda r. 1924.  

Města tvoří soubor podzemních obytných místností, chodeb, schodišť, náměstí, skladišť, kostelů, 
stájí, větracích šachet, nádrží na vodu a dokonce i hřbitovů, z kamene byl často i nábytek (stoly, 
lavice, postele, police). Města měla obvykle více než 10 pater, někdy i přes dvacet. Větrací šachty a 
vchody na povrchu byly pečlivě zamaskovány, důležitá místa bylo možno zablokovat před násilným 
vniknutím svrchu pomocí obrovských kulatých kamenů s otvorem uprostřed (podobných našim 
mlýnským kolům). Tato kola bylo možno odkulit pouze zevnitř, otvorem se dalo dokonce střílet po 
nepříteli. V některých městech se mohlo ukrýt až 10.000 lidí (se zásobami na 2 měsíce), 2.000 lidí 
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zde vydrželo i více než půl roku. 

V současné době je v Derinkuyu přístupných pouze 8 pater, sedm z nich jsme si prohlédli hromadně, 
zbytek prostor pak byl ponechán na naší iniciativě při individuální prohlídce. Chodby jsou zde místy 
velmi úzké, občas je nutno kvůli nízkým stropům jít hodně v předklonu. Osvětlení je místy slabší, po 
stěnách jsou neustále šipky se směrem k východu. Rozhodně nic příjemného pro klaustrofobiky, což 
naštěstí nejsme. Sestup do sedmého patra s občasným výkladem byl poměrně rychlý, takže jsme měli 
pocit, že čísla o počtu obyvatel jsou značně nadnesená. Až při rozchodu a individuální prohlídce 
jsme začali dostávat představu o skutečné rozlehlosti prostor. Z každého náměstíčka vede několik 
ulic, ze kterých každá končí na náměstíčku, z něhož vede několik ulic, z nichž…… 

Tak by bylo možno pokračovat opravdu velmi daleko a hluboko do bludiště chodeb, naštěstí odevšad 
nás zpět spolehlivě dovedly šipky Exit na stěnách, bez kterých bychom tam asi bloudili ještě teď. 
Před vstupem jsme byli upozorněni na poměrně stálou teplotu kolem 12oC, ale horké léto zřejmě 
udělalo své – podle našeho názoru muselo být i ve velmi hlubokých chodbách určitě přes dvacet 
stupňů, navíc se často musí po schodech (zajímavý jev – jakoby jich nahoru bylo nějak více), když 
jsme po hodině vystoupali nahoru, byla většina z nás zpocena i bez svetrů a bund. 

Pár kilometrů jsme se vraceli stejnou cestou, opět jsme viděli rozeklaný vrcholek Uchisaru s 
horkovzdušnými balony nad krajinou v jeho okolí (je možno si za poměrně velké peníze objednat 
ranní let balonem nad bizarní kappadockou krajinou s pozorováním východu Slunce – asi to musí 
být úžasný zážitek, bohužel by to chtělo více než jeden den v Kappadokii). Celkem neočekávaně 
řidič najednou zpomalil a už měl plné ruce práce s otáčením volantu, aby vytočil dvě prudké 
serpentiny, kterými jsme sklesali na dno údolí jménem Göreme.  

Tato oblast, spadající pod patronaci UNESCO, je jednou z největších zajímavostí Turecka. Zdejší 
muzeum v přírodě (Open Air Muzeum) vděčí za svůj vznik sopečným vyvřelinám, vodě a větrné 
erozi. Jako v podzemních městech tak i zde se křesťané ukrývali před muslimy, měkká hornina jim 
poskytla útočiště a lidé v jejím opracování nalezli takové zalíbení, že jen v tomto údolíčku si do 
skály vytesali 365 kostelů, na každý den v roce jiný.  

U vchodu do areálu zaujme i současné využití asi starších umělých jeskyní – v jedné z nich sídlí 
zdejší policejní stanice. Samotné údolí je plné neobvyklých skalních věží a pyramid, většinou značně 
rozeklaných tvarů, se stovkami otvorů do větších či menších umělých jeskyní. Ale zvenku nic 
nenaznačuje, jak rozlehlé a řemeslně dokonale opracované jsou stovky kostelů uvnitř jednotlivých 
skal. 

Oba naši průvodci naštěstí mají vytipovaná nejhezčí místa v údolí, takže jsme asi nejhezčí a 
nejzachovalejší kostely určitě nevynechali. Kdybychom je měli hledat sami, asi bychom mezi 
stovkami skalních otvorů měli smůlu. Kostely jsou vydlabané včetně klenutých stropů podpíraných 
kamennými sloupy (vytesanými, nikoliv postavenými), jejich výzdoba pochází z několika období, 
převažují dva typy maleb: krásně barevné fresky s křesťanskou tematikou (Ježíš, Panna Maria, svatý 
Jiří bojuje s drakem – hadem, i další svatí jsou zobrazení v klasických podobách) a symbolické 
jednobarevné (červené) motivy s ornamenty z období obrazoborectví, kdy se nesměly zobrazovat 
živé bytosti (stejně jako je tomu v současném islámském světě). 

Nevěděli jsme chvílemi, zda více obdivovat umění starověkých umělců uvnitř skalních kostelů nebo 
umění přírody venku v údolí. Zde by se opravdu nevyplatilo šetřit filmy ve fotoaparátech.  

A to nás ještě čekal na závěr návštěvy údolí nejhezčí kostel, který je sice mimo areál přírodního 
muzea, ale platí do něj stejná vstupenka. Zdejší malby na blankytně modrém pozadí vypadají jako 
malované před pár lety, přestože jejich stáří se počítá na staletí. 
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A už jsme se pomalu vraceli k autobusu kolem jedné ze skalních věží, pod kterou leželi dva 
velbloudi (jejich majitel je nabízel ke svezení jako taxi k autobusu), hladit se sice mohli zdarma, ale 
za foto zblízka by se již muselo platit. 

Na poměrně rozsáhlém tržišti jsme nakoupili kappadockou specialitu – jablečný čaj, také ostatní 
kolegové ze zájezdu nakoupili především čaje, ale viděli jsme i jiné suvenýry. 

V autobusu jsme se ani nestihli pohodlně usadit a už jsme opět vystupovali. Čekala nás 
několikakilometrová procházka jedním z göremských údolí, tušili jsme delší pobyt v rozpálené 
přírodě a vzali jsme si s sebou novou láhev vody, což se později ukázalo jako dobrý nápad. Naše 
průvodkyně zde byla před týdnem s jiným zájezdem a prý měli velkou zimu, ale my jsme zažili 
opačný extrém, při zdolávání občasných stoupání bychom uvítali teplotu o pár stupňů nižší.  

Podél cesty, zpočátku pohodlné a široké, se tyčily typické kappadocké věže a hříbky, bohužel ale 
byla znát blízkost vesnice a fotky tak byly občas znehodnocovány elektrickým vedením nebo GSM 
vysílači na kopcích na obzoru. Postupně se cesta úžila, prošli jsme dvěma tunely a za chvíli už jsme 
byli zcela mimo civilizace a dokonce i mimo klasické turistické území. 

Dřívější osídlení údolí připomínaly neopečovávané jabloně a hlavně keříky vinné révy se světle 
zelenými sladkými hrozny, občas se dal najít i keřík tmavě modrý. Přestože jsme obvykle na 
neomyté ovoce velice opatrní, zde příroda vypadala tak netknutě, že jsme to riskli a spokojeně jsme 
si na víně pochutnávali. 

Údolí bylo stále užší a užší, skály pořád strmější a rozeklanější. Občas byla vidět okna starých obydlí 
vytesaných do skal, skalní útvary připomínaly různá zvířata (např. housenka) nebo objekty (kulatá 
skála s dvěma okny byla jasnou lebkou). 

Cesta se nenápadně proměnila v úzkou stezku stoupající místy i strmě po svazích kopců, občas jsme 
šli po dně úzkého kaňonu, abychom jej za chvíli pozorovali z výšky okolních skalních stěn. Skály 
připomínaly naše skalní města v Českém ráji, aby se naráz jejich vzhled změnil na zkamenělé 
písečné duny nebo nepropustný kamenný les. 
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Po několika zákrutech dostala šedá kamenná stěna nad námi bílou střechu betonového vzhledu, 
včetně širokého podhledu. Bílá skalní čepice je tak dokonalá, že až vypadá, jakoby turečtí ochránci 
přírody ve snaze uchránit měkkou skálu před erozí její vrchní partije zašalovali a vylili čistým 
betonem. 

S rostoucí vzdáleností ubývalo vody v naší láhvi a stezka se vyšplhala na úroveň horní hrany údolí. 
Skalnaté podloží vystřídaly louky horského typu s trnovníkovými keři s občasnými bludnými 
balvany, rovněž vyhlazenými povětrnostními vlivy. Charakteristické skály tvarů zkamenělých 
písečných dun najednou změnily barvu z bílé na růžovou, na obzoru se začal vynořovat temný obrys 
trojité kamenné věže Uchisaru provrtané stovkami umělých jeskyní. 

Před námi vyrostlo několik strmých pyramidovitých útvarů, uvnitř dutých, s vysekanými místnostmi 
dříve obytnými, dnes přeměnnými na obchůdky s koberci a jinými tradičními výrobky. Krátce jsme 
do nich nahlédli a už jsme se rádi spěchali do klimatizovaného autobusu stojícího opodál.  

Projeli jsme městečkem Uchisar těsně pod úpatím stejnojmenné skály, ale ještě jsme zde 
nezastavovali, jen jsme úzkými uličkami prokličkovali k nedaleké restauraci, kde nás čekal oběd 
jako náhrada za nestihnutou večeři z úvodního dne v Istanbulu. Velká turistická restaurace měla 
uprostřed dlouhý pult se saláty a předkrmy, za ním pak stála část s hlavními jídly a polívkami. 
Zejména u polívek jsme chvíli tápali, než jsme přišli na princip jejich kombinování s různými 
přílohami a kořením do jedné jídelní misky. Ale jako jinde v Turecku i zde byly polívky výborné.  

Hlavní jídla byla s kuchařskou obsluhou, nejlepší bylo sekané maso osmažené do tvaru karbanátků 
nebo čevabčičí, špatný nebyl ani kuřecí kebab, ale měl více zeleniny (na úkor masa) než mají kebaby 
na stáncích a kromě toho kuchař při nandávání příliš šetřil. Kousek od našeho stolu byl pult se 
zákusky a ovocem (melouny, mango), zákusky jsou sice různých tvarů a barev, ale velmi podobné 
chuti. Obvykle jsou z přeslazeného těsta rozmočeného v oleji, obsahují hodně cukru, medu a kokosu. 

Po obědě jsme se s plnými žaludky vydali k nejvyššímu bodu Kappadokie, skále Uchisar s výškou 
1.250 m n.m. Prošli jsme tradičně tržištěm k obchodu vytesanému ve skále, který slouží jako vchod k 
výstupu na skálu. Po zakoupení vstupenek jsem prošli několika místnostmi mezi regály do zadní 
části obchodu, kde se prostor zúžil do chodby, končící na opačné straně skály na počátku schodiště k 
vrcholu. Po nepříliš náročném výstupu (sice strmém, ale poměrně krátkém) s nádhernými 
panoramaty jsme vystoupali až na vrcholek Uchisaru. 

Výhled byl sice dobrý, ale sopka Erciyes Dagi (3.917 m) v dálce byla přece jenom v oparu. Zato 
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bližší okolí jsme měli pod sebou jak na dlani. Tisíce sloupů, věží, hříbků, pyramid, skalních formací 
a erozí zbrázděných stěn, úzká údolí i rozsáhlá skalní města pod námi, to vše kam až oko dohlédne. 

Chvíli jsme se kochali, fotili a natáčeli jsme na všechny světové strany. Krajina je zde tak 
neuvěřitelná, že by se zde mohly natáčet sci-fi filmy z prostředí jiných planet. Strávili jsme na 
vrcholku asi půl hodiny, přinutit se k sestupu opravdu nebylo jednoduché. 

Tentokrát jsme strávili v autobuse o něco delší dobu, přejížděli jsme totiž na opačnou stranu 
Kappadokie. Už z dálky jsme viděli první hříbeček, kterým začíná pohádková část místní krajiny 
jménem Pashabagh, plná skalních hřibů. Bohužel jeden den na celou Kappadokii je málo, takže 
jsme dostali na fotografování jen velmi krátkou zastávku. Vyběhli jsme na sněhobílou skálu nad 
údolím s hříbky a nevěřícně zírali, co dokáže příroda. Světlé nohy s tmavými klobouky na 
vrcholcích, někdy stojící izolovaně, jindy ve skupinkách, někdy připomínající smrže, jindy hříbky a 
ještě jindy domečky skalních skřítků na kamenných stopkách. 

    

Na druhou stranu podobný výhled, dokonce je zde i skalní hřib pravák. Naše skála je krásně bílá, 
holý tupý vrcholek navozuje dojem písečného přesypu, kolegové ze zájezdu se navzájem fotí „jako“ 
na poušti. Doba odjezdu se neúprosně blíží, vyhrazený čas zde nestačí. Sbíháme ještě rychle strmou 
stezkou mezi hříbky, na focení a točení už téměř nezbývá čas, přestože zespodu poskytují hříbky 
další překrásné pohledy. Strmá úzká chodba do skalního kostela je ucpaná neobratnou německou 
turistkou, která nemůže ani dopředu, ani dozadu, takže kostel vynecháváme a mezi stánky utíkáme k 
autobusu. Ještě po nás naštěstí dobíhá jeden manželský pár, takže opět nejsme poslední. 

    

Asi po dvou kilometrech je parkoviště u poslední delší zastávky, trojice slepých údolí Zelve. Po 
jednom z údolí zde obsadily komunity muslimská, židovská a křesťanská, každá si zde vybudovala 
svá městečka, kostely a kláštery. Protože bylo už dost hodin, bez dlouhého rozmýšlení jsme se 
individuálně vydali do pravého údolí, podle skalní mešity muslimského. Rozeklané skály, spousty 
skalních oken a dveří do umělých jeskyní, někde se vstupuje z úrovně dna údolí, jinde se musí po 
kamenných schodech do různých výšek, do jednoho rozsáhlého komplexu se musí vytesaným 
stoupavým tunelem a rozvrzaným, rezavým železným schodištěm.  

Page 13 of 41Turecko 2003

24.10.2012file://D:\Documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...



  

 

Některé jeskyně jsou polozřícené, část údolí je pro závaly a kamenné laviny uzavřena, další útvary 
hrozí zřícením každým okamžikem. Úplně na vrcholku strmé stěny je okno a v něm se objevuje 
kolega ze zájezdu, naprosto nechápeme, jak se tam dostal, protože námi objevené skalní místnosti 
končí nejméně deset metrů pod oknem. Na protější straně údolí je půlka velké jeskyně se zřícenou 
přední stěnou. Krátkým, téměř svislým tunelem s vytesanými stupy se lze dostat do úrovně prvního 
či druhého patra, další komíny jsou asi také přístupné, ale s kamerou v ruce si už výše netroufám. 

První údolí končí, musíme se kousek vrátit a přejít do židovské části. Po schodišti se dostáváme do 
menšího tmavého sálu, který se směrem dozadu zužuje do černé chodby. Pro tyto případy máme s 
sebou malou akumulátorovou baterku, takže v jejím blikavém světélku opatrně v předklonu 
procházíme zákrutou do nitra skály. Za rohem se začíná rozjasňovat, opatrně se blížíme ke světlu a 
už chápeme, jak se náš kolega před chvílí dostal do okna nad muslimským údolím. Pod námi je 
několik desítek metrů vysoká svislá stěna. Raději se moc nepřibližujeme ke zvětralým okrajům a po 
krátkém natáčení neobvyklých záběrů se plížíme zpět.  

Krajina má podobný ráz jako předchozí údolí, rychlými kroky pokračujem po obvodu údolí na 
druhou stranu k obrovskému skalnímu oknu, o kterém si myslíme, že by mohlo být průchodem do 
posledního údolí. Chvíli musíme počkat, než ostatní turisté vyfotí své partnery samotné v otvoru 
okna, pak se do něj šplháme po šikmé skalce také, ale okno opět končí nad srázem, do posledního 
údolí se tudy slézt nedá. Ale panoramata nasvícená pomalu zapadajícím sluncem do oranžového tónu 
jsou úchvatná. 

Poslední údolí je křesťanské, zachovalo se zde několik kostelů v různých stádiích rozpadu, někde 
jsou patrné zbytky fresek a nápisů. Údolí už skoro probíháme, abychom úderem šesté hodiny večerní 
skoro na vteřinu přesně stihli sraz u autobusu. Na řidiče se tentokrát čekat nemusí, asi proto, že zde 
není kam odejít. 

Po cestě zpět jsme na deset minut zastavili u posledního známého útvaru – skalního velblouda. 
Slunce už téměř zapadlo, ale fotit se ještě dá. 
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Většina zájezdu, hlavně starší lidé, už se nemohla dočkat hotelu, den byl opravdu velmi náročný a i 
fyzicky namáhavý. Tolun ale měl ještě další plán, zavezl nás do malé vesničky s keramickou dílnou. 
Pohodlně jsme se usadili na lavici, welcome drink tentokrát nebyl tradiční čaj, ale bílé kappadocké 
víno, celkem příjemné chuti. Starý řemeslník s koženou zástěrou nohama roztočil kámen pod 
hrnčířským kruhem a za malou chvilku vykroužil z tvárné kappadocké hlíny krásný pravidelný 
džbán úplně pravidelného tvaru. Za potlesku jej strunou odříznul a nastalo hledání dobrovolníka, 
který ho měl zkusit napodobit. Kupodivu se jeden našel, přestože tvrdil, že u kruhu sedí poprvé, 
celkem se mu dařilo. 

Ještě dopoledne průvodkyně zjišťovala zájem o Turecký večer. Přihlásilo se 15 lidí, někteří toho ale 
teď po náročném dnu možná litovali. Rychle jsme se navečeřeli, umyli a převlékli, abychom stihli 
začátek. Autobusem jsme přejeli zpět do Uchisaru, kde v jednom z okolních kopců je vytesaná 
kruhová diskotéková hala s dalšími prostorami. Posadili jsme se na kamenné lavice za kamenný stůl, 
povedlo se nám vybrat místo vzadu, abychom se nemuseli příliš aktivně účastnit programu. 

Na stolech byly misky s oříškovými směsmi, turecký sýr, okurky, zelné saláty a podobné rychlé 
občerstvení. V ceně kromě toho bylo veškeré pití nealkoholické, ale na stole stály džbány s 
červeným i bílým vínem a obsluha donesla i pár poloplných lahví turecké rakije, která ale s 
balkánskou rakijí nemá nic společného. Zdejší rakije je anýzovka (kontušovka), dá se ředit vodou, 
který ji mléčně zakalí, podobně jako francouzský pastis. 

Kupodivu obsluha byla vzorná, jakmile se nějaký talířek nebo miska vyprázdnily, hned jsme dostali 
novou porci. A stejně tak i alkohol, což bylo ještě větší překvapení.  

Po krátkém úvodu obstaraném malou kapelou s tureckými nástroji přišlo první zajímavé číslo – 
vystoupení tančících dervišů. V sále zhasla světla, zůstalo jen velmi decentní osvětlení, v němž jsme 
spíše tušili než viděli tři vysoké muže s čepicemi, zahalené do černých plášťů. Důstojnými pohyby 
zahájili rituál, při kterém se na všechny světové strany uklonili, obřadně sundali černé pláště a zůstali 
v bílých zvonovitých hábitech. Po opětné úkloně se začali stále vyšší rychlostí otáčet kolem své osy. 

Tančící dervišové jsou náboženskou sektou založenou ve třináctém století dervišem Mevlanou v 
oblasti dnešní Konye. Při svých obřadech se snaží vířením a otáčením kolem své osy napodobit 
pohyb vesmírných těles a sebe přivést do transu. 

Naši dervišové se točili několik minut, jejich bílé oblečení nafialověle zářilo ve skromném osvětlení, 
focení bylo zakázáno. Fotografové pak dostali příležitost při lepším osvětlení, kdy už se ale 
dervišové točili mnohem menší rychlostí (což na fotce tolik nevadí). Po skončení rituálu se dervišové 
opět uklonili, přehodili přes sebe černé kápě a bez sebemenšího náznaku točení hlavy jistým krokem 
odešli. 

Představení pokračovalo tureckým folklórním tancem, který představoval stylizované námluvy, kdy 
dívka odmítá chlapce, který si ji chce naklonit předváděním své síly nebo drahými dárky, a přijme až 
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vyznání s darovaným srdcem. Zejména chlapecká půlka šestičlenného souboru tancovala opravdu 
výborně. 

Následovalo číslo s břišní tanečnicí, která sice netancovala břichem, ale její pohyby byly dostatečně 
orientální. A hlavně dokázala navodit při svém vystoupení exotickou atmosféru, což zejména 
německé turisty dostalo do varu. Za chvíli už neměli kam tanečnici strkat další bankovky, přestože si 
jeden z nich do středu pódia přinesl i stoličku, aby na to měl dostatek času a pohodlí. 

 

Po chvíli tance si tanečnice vybrala od každého stolu jednoho muže, aby jí dělali křoví, muži museli 
sundat košile a napodobovat její tanec. Protože většina vybraných nebyla nejštíhlejších, patřilo toto 
číslo k nejzábavnějším v celém programu. 

Taneční soubor předvedl několik dalších čísel, muži opět předčili své partnerky. Program trval 
celkem 3 hodiny, kromě obvyklých tanečků jsme viděli i tanec s tureckými šavlemi nebo s 
pochodněmi, jedním z posledních čísel bylo vrhání nožů ústy do terče položeného na zemi. Ke konci 
už začalo přibývat čísel s účastí publika, zejména Němci se rádi zapojovali do různých hadů a 
dalších čísel. Po posledním čísle začala diskotéka na tureckou hudbu, rytmicky ale upravenou na 
diskotékový zvuk. Ostatní turisté se aktivně účastnili, ale naše česká minivýprava zvolila raději cestu 
zpět do hotelu, ráno nás čekalo vstávání a cesta na jih. 

Prakticky každý den vedl turecký průvodce diskuse s českou průvodkyní o hodině odjezdu. Z 
nějakého záhadného důvodu měl pocit, že bychom měli vstávat co nejdříve. Zvolený čas byl vždy 
kompromis, který Tolun oznámil řidičovi, ten ale měl zase pocit, že takto nesmyslně brzy musí 
vstávat kvůli nám, takže nakonec nebyl spokojený téměř nikdo. Nám naštěstí vstávání tak nevadí, 
takže jsme s tím problém neměli. 

Následující den byl jeden z nejdelších přejezdů, takže brzké vstávání mělo své opodstatnění. 
Naposled jsme viděli balóny nad Uchisarem, ale pak následovalo několik hodin nepříliš zajímavé 
jízdy. Až do Akseraye jsme se vraceli známou cestou, u stejné benzínky jako předvčerejšky jsme si 
dali tureckou kávu, až pak se naše cesta stočila více k jihu.  

Po nějaké době jsme projížděli kolem města Sultanhani, kde stojí jeden z nejzachovalejších 
tureckých karavanserayů – „motorestů“ z dob velbloudích karavan, u kterého jsme si udělali delší 
přestávku. Karavanseray s rozlohou 5000m2 byl postaven v letech 1232 až 1236 za sultána Alaetina 
Kaykobatta I. a patří k předním ukázkám seldžuckého stavitelství.. Nádvoří je lemovány obchody, 
lázněmi a pokoji na ubytování karavan, uprostřed stojí malá mešita bez minaretu. Po strmých 
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schodech jsme vylezli do patra, bohužel až po sešplhání zpět dolů jsme zjistili, že malým otvorem ve 
zdi lze po polozříceném schodišti vystoupat až na vrcholek obvodových zdí mešity nad úroveň zdí 
karavanseraye s výhledem na okolí. Takže jsme lezli znovu. 

V zadní části karavanseraye jsou rozlehlé stáje s vysokými klenutými stropy, kdy bývali ustájení 
velbloudi. 

Před karavenserayí bylo otevřeno několik obchůdků a kaváren, kde jsme si dali další kávu a zbavili 
se části bonbónů, kterými jsme obdarovali zdejší děti, které z nějakého divného důvodu nebyly ve 
škole, ale potulovaly se po okolí. 

Další zastávkou na dlouhém přejezdu bylo hlavní město tureckých muslimů – Konya. Město ležící 
ve středu Turecka je zdejším nejvíce muslimským městem, je tady možno vidět nejvíce zahalených 
žen a i ostatní muslimské tradice a zvyky jsou poměrně přísně dodržovány. Autobus nás vysadil ve 
středu města a řidič si odjel na parkoviště odpočinout. 

Kolem pozůstatků seldžuckého Alaettinova paláce na nevysokém návrší, zakrytých moderní 
betonovou střechou, jsme vystoupali k Alaettinově mešitě z počátku našeho letopočtu. Ženy si 
poprvé musely zakrýt hlavy šátkem, všichni se zuli a s botama v rukách jsme vstoupili do mešity. 
Tato mešita je známá svým krásným, zelenkavým mramorovým mihrábem (výklenek ukazující směr 
k Mekce nahrazuje v mešitách oltář z křesťanských kostelů) a svými 42 starými sloupy, která zde 
byly svezeny z různých míst, aby podepíraly střechu a klenby mešity. 

Na nádvoří mešity jsou hrobky několika sultánů, když jsme si je prohlíželi, vyšel na nádvoří i Turek 
v civilním oblečení s čepičkou na hlavě, přichystal si mikrofon, zakryl si rukou pravé ucho a začal 
procítěně táhle zpívat – svolávat muslimy k modlitbě. Od mikrofonu vedou dráty k amplionům na 
minaretu a muezínovo svolávání tak je slyšet do dalekého okolí. 

Od mešity jsme pěšky pokračovali ulicemi města. Muzeum Mevlana je vzdáleno pár desítek minut, 
takže jsme měli možnost vidět normální život i v bočních uličkách. Starší paní z našeho zájezdu 
spadla a zranila si nohu, takže jsme chvíli čekali před lékárnou, další zdržení bylo u směnárny a u 
pošty. Tolun si koupil od pouličního prodavače sladký kulatý preclík sypaný sezamem, když viděl 
naše zvědavé pohledy, rozkrájel ho na kousky a podělil nás. Byli jsme chutí příjemně překvapeni a 
hned jsme si také každý jeden preclík koupili (250.000 lir = 5,- Kč). Později jsme si je koupili ještě 
mockrát, je to rychlá, levná a celkem sytá varianta pouličního občerstvení, podle Toluna si je často 
kupují pro jejich výživnou hodnotu i chudší lidé. 

Při neplánovaných zastávkách jsme bohužel ztratili poměrně hodně času, Hanka k tomu na tureckém 
záchodě ztratila i své sluneční brýle, takže jsme doufali, že nám zbude nějaký čas na drobný nákup. 
Naštěstí následná prohlídka muzea nezabrala příliš času. Muzeum je vlastně bývalý dervišský klášter 
založený zakladatelem řádu Mevlanou. Ten je zde pohřben v sarkofágu krytém rouchem červené, 
zlaté a bílé barvy, na kterém leží jeho turban. 
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Mevlanův sarkofág 

V další budově muzea jsou figuríny dervišů v klasických pózách od tichého rozjímání v sedě, přes 
různé klášterní práce až po figuríny znázorňující vířivý dervišský rituál. Hlavní budova muzea má 
tvar mešity s mnoha kopulemi, kterým vévodí zelená věžička. Do muzea se musí zouvat, stejně jako 
do všech mešit. Na boty se fasují igelitové tašky. 

V sousedství muzea stojí Selimova mešita. Přestože už v našem programu její návštěva nebyla, 
využili jsme individuálního volna a podívali se dovnitř. Strážce mešity nás přivítal skoro radostně, 
většina turistů se asi spokojí s návštěvou muzea a sousední mešitu vynechá. Proto mešita není příliš 
turistikou poznamenaná, spíše se jedná o živou mešitu určenou ke každodennímu modlení místních 
muslimů. I v době naší návštěvy se tu několik muslimů modlilo. 

Pak už jsme pospíchali do města, kde jsme po cestě zahlédli krámek se slunečními brýlemi. Po 
chvilce smlouvání se nám povedlo koupit pěkné brýle za velice příznivou cenu. U dalšího krámku 
jsme koupili kebab (drahý, po dvou milionech, jinde je všude levnější). Rychle jsme ještě skočili do 
turistických informací, kde jsme dostali brožurku a mapu Konye, a šli jsme si sednout na lavičku 
před muzeem, abychom snědli naše kebaby. Bohužel byly skopové, takže jsem oba snědl já. 

Kolem chodili malí kluci s tácy, na kterých roznášeli skleničky s čajem, proti nám byla veřejná 
umývárna, kde si Turci omývají ruce, nohy a obličej před modlitbou. Protože se blížila doba 
odpolední modlitby, bylo zde plno. 

Cesta za Konyou již byla zajímavější, protože jsme už začali šplhat do pohoří Taurus. Přesto většinu 
z nás po chvíli přemohl spánek, ze kterého nás vytrhla rána a následné škubnutí, po kterém řidič 
stačil jen silou vůle dotlačit autobus co nejvíce ke krajnici, kdy jsme zastavili. Ihned bylo jasné, že 
pro dnešek jsme dojeli, protože převodovka se uprostřed hor opravit nedá. 

Stáli jsme uprostřed prudkého stoupání těsně za 180o zatáčkou, tři hodiny před cílovou Antalyou, v 
horách bez telefonního signálu. Naštěstí po několika málo minutách zastavil snad první kolem 
jedoucí autobus. Jeho řidič měl kdysi podobný problém, proto měl pro naši situaci pochopení. 
Protože byl poloprázdný, povedlo se nás všech 42 účastníků a Toluna naložit i s příručními 
zavazadly, jen česká průvodkyně zůstala hlídat s řidičem naše kufry. 

V autobuse cestovala nepočetná výprava Mexičanů, takže vzhledem k loňskému zájezdu do Mexika 
jsme si měli i o čem povídat, nehledě na to, že část Mexičanů se z Turecka chystala letět do Prahy. 
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Cesta k nejbližší pumpě, asi 25 km, tedy uběhla rychle a příjemně. 

Benzínka, kde nás naši zachránci vyložili, byla asi nejhezčí, jakou jsme v Turecku viděli. Krásný 
rybníček s rybama, umělé vodopády a vodotrysky, pavilónky s čajovnama, obchod, restaurace 
vnitřní i venkovní. Dali jsme si kafe, po hodince zase čaj, prošli jsme se po okolí. Mezitím Tolun 
vytelefonoval pomoc – naštěstí zařídil autobus z nejbližšího města, ne až z Antalye, takže jsme 
čekali jen asi necelé dvě hodiny a mohli jsme pokračovat náhradním autobusem (už potmě) do 
dnešního cíle u Středozemního moře.  

Nočním městem Antalya jsme kolem velkého zábavního parku dojeli na pobřeží Středozemního 
moře (někdy je tato jeho část nazývána Levantským mořem) a úzkými uličkami mezi moderní 
zástavbou jsme prokličkovali k našemu hotelu. I přes pozdní hodinu byla nachystána večeře, kromě 
tradiční polívky jako hlavní jídlo byla bramborová kaše s několika malými kousky opečeného masa. 
Vzhledem k tomu, že jsme zde měli být tři noci, tak nás úroveň jídla docela zklamala. Naštěstí další 
dny byly lepší, kromě toho byl k dispozici bohatý švédský stůl se saláty, plněným lilkem, rajčaty, 
melouny, hrozny vína, různými omáčkami. Další bufetový stůl nabízel sladkosti, většina druhů 
zákusků ale chutnala stejně – hodně sladké těsto rozmočené ve sladkém tuku. Novinkou byly koule z 
kokosových „nudlí“, také bohatě máčené v tuku nebo oleji – vzhledově sice jiné, ale chuťově 
podobné ostatním zákuskům. Takže nakonec jsme ze sladkostí nejvíce ocenili klasické pudingy.  

Vzhledem k poruše autobusu byl mírně zpřeházen program dalších dnů. Místo výletu na východ tedy 
následoval volný den na koupání a prohlídku města. Ráno jsme se probudili do slunečného dne, ale 
nad horama klesajícíma kousek za hotelem přímo do moře se držely tmavé mraky. Cestou k moři 
vzdálenému asi 150 metrů jsme přecházeli frekventovanou cestu (zpět už jsme šli objeveným 
podchodem), pláž je zde úzká a kamenitá. Kamínky dost píchají do nohou, ležet na ručníku se ale 
celkem pohodlně dá. Pohled na horizont s vysokými horami zvedajícími se přímo z moře je sice 
úchvatný, moře má sympaticky modrou barvu, ale celkově pláž není nic moc. 

Teplota vody mohla být kolem 22o, celkem pohodová na koupání, ovšem kamínky jsou natolik 
nepříjemné, že je lepší pořád plavat. Kromě toho jsem někde v moři stoupl na nějakou divnou 
mastnou hmotu a černý flek jsem z nohy nemohl dostat několik hodin, pomohla až hodně horká voda 
a mýdlo. Další nesnáze nastaly při návratu z moře, kdy vlny těsně u břehu vytvořily z kamínků asi 
půlmetrový schod, na který se velmi špatně dostávalo, protože každý pokus o krok znamenal 
proboření zpět na původní místo. 

Pár hodin jsme se opalovali střídavě s plaváním, ale když se mraky z hor rozšířily na celou oblohu a 
začalo drobně mžít, bez velké lítosti nad ztraceným dnem jsme se sbalili a vrátili se do hotelu. Ale 
protože jsme nevěděli, jestli se ještě letos okoupeme, neodolali jsme hotelovému bazénu a za stále 
prudšího deště jsme se vrhli do jeho ledové vody. Kapky se nám sice rozstřikovaly o hladinu do 
obličeje, ale jinak celkem romantika. Náš sportovní a otužilecký výkon dokonce vylákal diváky z 
pokojů na hotelové balkóny. 

Bouřka trvala asi dvě hodiny, dost na to, aby se nám už nevyplatilo chodit znovu k moři. Na pátou 
odpolední nám průvodkyně stejně naplánovala výlet do centra Antalye. Přijel pro nás náhradní 
autobus, protože hotel je na periferii asi 10 km od historické části městečka. Po rušné třídě s 
obchůdky jsme došli asi k nejznámější místní památce, k Hadriánově bráně z roku 130.  

Brána má podobu triumfálního oblouku lemovaného dvěma 14-ti metrovými věžemi. Hlavní stavba 
je z bílého mramoru, sloupy jsou granitové. 

Za bránou začínají uličky starého města, hned na prvním rohu nás zaujal přenosný „krámek“ čističe 
bot. Protože majitel nebyl zdánlivě v dohledu, rychle jsem si stojánek s příslušenstvím vyfotil. To už 
ale čistič přibíhal a nabízel své služby. Samozřejmě jsme odmítli, ale stejně nám vnutil malý 
přívěšek s Alláhovým božským okem a nabídl zdarma možnost natočení procesu čistění bot.  
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Neodmítli jsme a navzájem jsme se natočili. Samozřejmě jsme chtěli dát čističi bakšiš, ale 
požadovaných 10 milionů za pět minut práce se nám zdálo příliš, takže jsme se nakonec dohodli na 
přijatelných dvou milionech. 

Kolem Zlomeného minaretu (polozříceného při zemětřesení) a římských lázní jsme pokračovali mezi 
krámky a obchůdky až k jedné z hlavních tříd nad přístavem, odkud je nejhezčí výhled na dominantu 
města – Flétnový minaret. 

Slunce pomalu zapadalo za pohoří Taurus a dalo tak siluetě minaretu magické osvětlení. 

 

Antalya - Flétnový minaret 

Flétnový minaret (Yivli Minare), 38 metrů vysoký, patřil k dnes již zaniklé mešitě. Dolní část je 
kamenná, horní je postavena z cihel, dekorativní prvky jsou zastoupeny modrými dlaždicemi. 

 

Chvíli jsme se kochali výhledy na minaret a na přístav pod námi, pak jsme kolem stylových 
restaurací sešli do přístavu a opět úzkými uličkami vystoupali zpět do starého města. Nakoupili jsme 
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pár pohlednic a suvenýrů (záložky do knihy ve stylu ručně tkaného koberce), těsně před autobusem 
jsme ještě pořídili zásobu vody na následující dny (rovnou dva balíky vod) a odjeli do hotelu na 
večeři. 

Ráno jsme napjatě sledovali z okna, zda už přijede naše opravená zebra, ale nakonec jsme ještě 
museli využít místního autobusu. Cesta z města na východ vede pěknou krajinou, po pravé straně je 
moře, vlevo se za pásem polí zvedají vrcholy Tauru. Po několika málo desítkách kilometrů jsme 
odbočili z široké hlavní spojnice Antalye a Alanyí do zřícenin římského města Aspendos. Projeli 
jsme kolem můstku přes širší potok, který se zde zachoval z římských dob, ale je tak dokonale 
zrestaurovaný, že až na něm není nic k vidění, a zastavili jsme na parkovišti před nenápadnou větší 
budovou. Až po průchodu bránou jsme poznali, že to, co jsme považovali za budovu, je rubová 
strana „skény“, tedy stavby tvořící zadní stěnu jeviště římských divadel. 

Místní divadlo je nejzachovalejší stavbou svého druhu na světě (sám Atatürk se zasadil o jeho 
kompletní renovaci). Vybudoval jej architekt Zenón za vlády Marca Aurelia v letech 161-180 n.l. 
Hlediště o šířce 95 metrů má 49 řad sedadel s kapacitou až 20.000 diváků. 

V době naší návštěvy se pódium připravovalo pro koncert operních árií, protože akustika divadla 
zůstala až do dnešních dob dokonalá. Moderní aparatura sice kazila iluzi dávných dob, ale přestože 
jsme v následujících dnech viděli ještě nejméně desítku podobných divadel a odeonů, žádné z nich 
už nebylo tak zachované. 

Po individuální prohlídce divadla a natočení všech záběrů zdola i zespodu, jsme vyšli ven a vydali 
jsme se uzounkou cestičkou přes vyprahlou louku nahoru do kopce podél jeviště (všechna starobylá 
divadla využívala přirozených svahů okolních kopců k vytvoření svých stupňovitých jevišť). Dostali 
jsme se tak nad jeviště a před námi se rozevřelo panoráma údolí sevřeného kopci a horami pohoří 
Taurus s majestátným divadlem pod námi. 

Když jsme se otočili k divadlu zády, na protějším kopci za mělkým údolím jsme viděli zbytky 
rozpadajícího se římského města. Protože to byly naše první antické památky v Turecku, byly jsme z 
nich docela nadšeni.  

Po nafocení dostatečného množství dokumentace jsme se vrhli do křovím zarostlého údolíčka a 
cestou mezi keři jsme vešli na agoru – náměstí zaniklého města. Jsou zde jasně patrné zbytky 
obchůdků po stranách hlavního prostranství, nejzachovalejší stavbou je Nymphaaeum (15 metrů na 
výšku, 32 metrů široké), za kterým stojí zbytky baziliky s původními rozměry 100 x 18 metrů. 

Celé místo je naprosto opuštěné, v divadle se ještě občas nějaká výprava zastaví (s námi si je 
prohlíželi nějací Poláci), ale sem nahoru už nejde téměř nikdo. V Řecku nebo jinde v Evropě by se 
určitě na podobném místě mezi tisíci turistů nedalo ani projít, tady nebyl kromě nás nikdo.  

Dalším křovím jsme došli na opačnou stranu hřebenu a v rovině pod námi nás zaujaly zbytky 
akvaduktu, který zásoboval Aspendos vodou z několika desítek kilometrů vzdálených tauroských 
pramenů. Většina vodovodu byla za tisíciletí rozebrána na stavební kámen, ale i z toho, co se 
dochovalo, je vidět jeho původní monumentalita. 

Po dalších několika desítkách minut jsme vystoupili ve městě Side, které je na rozdíl od Aspendosu 
stále živé. Parkoviště autobusů je prakticky hned na kraji archeologické zóny, kolem mramorových 
sloupů se jde až k oplocenému areálu vykopávek obchodní agory. Protože tato část města je 
nepřístupná, prošli jsme Vespasiánovou bránou (kterou vede i hlavní cesta městečkem) k divadlu. 

Zdejší divadlo již není tak dokonale zachované, jako divadlo aspendoské, ale působí přesto velice 
slavnostním a majestátním dojmem. Za skénou je totiž několik překladů s dobře zachovanými reliéfy 
divadelních masek.  
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Divadlo pochází z 2. století našeho letopočtu, ve 49-ti řadách mohlo sedět 16.000 diváků a sledovat 
divadelní představení nebo gladiátorské hry. Orchestra zde totiž byla od jeviště oddělena zdí na 
ochranu diváků před divou zvěří. 

Od divadla jsme sešli k moři obchodní ulicí lemovanou krámky i většími obchody. Koupili jsme si 
vodu a preclíky, které jsme hned spořádali. Už od příchodu k pobřeží jsme viděli vlevo nad sebou 
majestátné sněhobílé sloupy Apollónova chrámu. Vyšli jsme na nevysoký útes a měli jsme před 
sebou asi nejznámější panoráma města Side – mezi polem trosek a úlomků antických sloupů se nad 
mořem tyčí 5 restaurovaných korintských sloupů, které nesou část tympanonu se zachovalými 
reliéfy. Mořský vítr je pěkně vybělil a proti modré obloze a modrozelenému moři tvoří silueta bílých 
sloupů opravdu zajímavý kontrast.  

Sice jsme neměli v plánu se příliš zdržovat, protože nás lákalo koupání na nedaleké pláži, ale 
odtrhnout se od Apollónova chrámu nebylo jednoduché, stačilo ujít pár kroků a výhled na ruiny se 
změnil a bylo nutné točit nové a nové záběry, po moři se plavily repliky starých plachetnic, které 
když se dostaly do průhledu za chrámové sloupy, tak se také musely zdokumentovat, nakonec jsme 
zde zůstali skoro půl hodiny. A to kvůli pěti sloupům… Ale kam se hrabou řecké antické památky – 
to jsme si zde řekli už podruhé (po Aspendosu) a pak jsme to opakovali skoro u všech místních 
antických památek. 

Kolem kavárniček s velice lidovými cenami vedla cesta dále na druhou, státní agoru. Ta není tak 
dobře restaurovaná jako agora obchodní, ale zase je přístupná turistům. Na jednu stranu písečné 
návěje a nálety křovin a stromů dávají agoře zanedbaný (a nepříliš fotogenický) vzhled, na druhou 
stranu jsou pocity sepjetí s historií více autentické než u trochu sterilních restaurovaných zbytků 
obchodní agory, pečlivě schovaných za drátěným plotem.  

Za císařskou síní uprostřed agory již začínají písečné duny prorostlé trsy tuhé trávy, které se svažují 
k písečné mořské pláži. Ještě před pláží nás nachytal prodavač oříšků – protože jsme je chtěli zkusit, 
tak jsme neodmítli ochutnávku zdarma a z nabídnutých několika druhů jsme si vybrali ty, které nám 
nejvíce chutnaly. Pak ale nastal problém, protože prodavač najednou zapomněl angličtinu a nechtěl 
pochopit, že nám stačí 100 gramů. Dostali jsme půlkilový pytel za hroznou cenu, kterou jsme odmítli 
zaplatit a nastalo odsypávání a licitování o ceně, až jsme se dobrali ke kompromisu – asi 300 g za tři 
miliony (60 Kč). Oříšky jsme dojídali ještě dva dny. 

Protože pláž je poměrně úzká (slézá se na ni po schůdcích), nechtělo se nám převlékat do plavek 
přímo na ní a vydali jsme se ke křoví v dunách. Zbytečně jsme tím ztratili drahocenné minuty, po 
písku se šlo špatně a křoví je stejně tak řídké, že jako clona nestojí za nic. 

Moře v Side bylo teplejší než v Antalyi, na písku se leží lépe než na kamínkách a vstup do moře (a 
hlavně výstup z moře) tu také je mnohem příjemnější. Z vody jsme skoro nevylezli, až když jsem se 
šel podívat na hodinky, kolik máme času, tak jsem se zděsil, že se nestihneme vrátit včas. Převlékli 
jsme se jen na pláži a vydali se rychle k parkovišti.  

Side leží na poloostrově, takže k parkovišti se dalo dojít mnohem kratší cestou napříč poloostrovem, 
nebylo nutné obcházet po obvodu. Problém byl jen s rozhodnutím, zda použít úplně nejkratší 
cestu/necestu písečnými dunami nebo trochu delší pohodlný chodník před dunami, kolem divadla. 
Po zkušenostech s dunami jsme zvolili druhou variantu. Vyšli jsme současně s lidmi, kteří šli 
dunami, a dorazili jsme k autobusu prakticky také současně, ovšem my asi méně unaveni. 

Cesta pokračovala podél pobřeží moře, které pozvolna začalo měnit barvu z temně modré (jako mělo 
v Antalyi) až do krásně modrozelených odstínů před dnešním nejvzdálenějším bodem naší cesty – 
turistickým střediskem Alanya.  

V Alanyi žije asi 60.000 obyvatel podél pláží rozdělených vysokým ostrohem skalnatého 
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poloostrova vysokým 230 metrů. Kolem původního římského opevnění jsme autobusem začali šplhat 
po serpentinách uzoučké cesty na vrchol poloostrova. Cesta často nebyla o mnoho širší než rozvor 
kol autobusu, po pravé straně skála, po levé prudký spád. Na vzácných širších místech jsme se míjeli 
s protijedoucími vozidly, před tunelem řidič skoro zastavil, aby se se zrcátky vtěsnal mezi jeho stěny. 

Pevnost na vrcholu z let 1225 – 1230 je obehnána hradbami, za kterými je kousek úplně jiného světa. 
Na rozdíl od ruchu arabských měst je zde naprostý klid a pohoda, posekaná tráva a pinie svou zelení 
kontrastují s bílými zdmi staveb a hradeb, všude kolem modrozelené moře a sytě modrá obloha. Z 
korun pinií jsou slyšet cikády (jinde jsme je slyšeli spíše výjimečně, zde ale všude). 

Došli jsme až na nejsevernější konec pevnosti, kde útes pod hradbami se zvedá přímo z moře až k 
hradbám do výšky 230 metrů. Z plošiny zde byli shazováni odsouzenci k smrti. Asi neměli moc 
šancí k přežití. 

 

Volno a rozchod jsme strávili příjemnou procházkou podél hradeb s výhledy na pláže Alanye i na 
širé moře. Navštívili jsme i zdejší toalety s upovídaným aktivním „hajzldědkem“, který každému po 
použití bez milosti nastříkal na ruce citrónovou vůni, která první tři minuty příjemně voní, aby se pak 
změnila spíše na zápach. 

Stejnou cestou jsme sjeli dolů a chtěli zaparkovat u Červené věže, ovšem havárie na kanalizaci 
nedovolila vjezd autobusům na příjezdovou komunikaci, takže jsme nakonec k věži došli pěšky, 
kličkujíce mezi otevřenými poklopy a hromadami nevábného vzhledu (a zápachu) kolem otevřených 
kanalizačních šachet. 

Třípatrová Červená věž postavená současně s pevností stejným architektem Abu Alim z Aleppa na 
příkaz sultána Alaettina Keykobata je vysoká 46 metrů. Barvu jí dává použitý stavební materiál – 
pálené cihly. Protože výhled na město jsme si užili z vrcholu pevnosti, nahoru na věž jsme už nešli, 
raději jsme pokračovali ke Starému přístavu. Hala starých suchých doků je vtesána do pobřežního 
skaliska až do hloubky 42 metrů. Uvnitř je pět klenutých galerií, které sloužily k ochraně lodí, k 
jejich vykládce a nakládce, k opravám starých i stavbě nových lodí. 

V zátoce před přístavem kotví desítky stylových plachetnic, ze kterých skákají turisti se šnorchly do 
vody, těžko říci, zda je pod hladinou něco k vidění. Barva vody se místy mění na tmavě zelenou, 
takže možná zde jsou skutečně nějaké útesy s podmořským životem. 

Více než hodinový rozchod jsme využili k procházce po obchodní třídě (koupili jsme nějaké 
oříškové směsi jako dárky, ale i pro sebe, v jiném stánku jsme nakoupili jako suvenýr hrst 
Alláhových očí na zavíracích špendlících). Zaujala nás místní vegetace (např. granátová jablka nebo 
obrovský fíkus vodorovně rostoucí se svahu, se vzdušnými kořeny spuštěnými z kmene dolů). 

Na poslední půlhodinku jsme si sedli v přístavní venkovní restauraci na molu vybíhajícím do moře, 
kde jsme si dali turecké kafe s výhledem do zátoky s galeriemi starého přístavu a s turistickými 
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plachetnicemi. 

Stejnou cestou jsme se vraceli podél pobřeží Středozemního/Levantského moře zpět ke 120 km 
vzdálenému hotelu. Podél pobřeží je několik turistických středisek i osamocených hotelů, většinou 
vypadajících poměrně luxusně, zřejmě písečné pláže z autobusu také vypadaly lépe než naše 
hotelová kamenitá pláž v Antalyi.  

Slunce už bylo velmi nízko, když jsme projeli kolem odbočky k Aspendosu, abychom o kousek dále 
odbočili do podhůří Tauru k přírodní rezervaci Kursunlu . Velmi uklidňujícím borovicovými lesem 
jsme prošli ke vstupu do areálu, známého jako turecká zmenšená kopie chorvatských Plitvických 
jezer. Udržovanou stezkou jsme sestoupili k tyrkysovému jezeru napájenému snad desítkou 
vodopádů různé výšky i průtoku. Skála za většinou vodopádů je porostlá zelenou vegetací, travinami 
a mechem, takže i padající voda má půvabně zelený odstín. Cestička vede až do samotné blízkosti 
padající vody, občas dokonce až pod některé vodopády.  

 

Kolem jezírka jsou stezky, cestičky, můstky a vyhlídkové plošiny, po klidné zelené hladině plavou 
kachny i jiní vodní ptáci, na mělkém dnu jsou vidět rostoucí chomáče jezerních řas. Většina fotek a 
pohlednic z Kursunlu je pořízena právě z okolí centrálního jezera a jeho vodopádů. Z jezírka odtéká 
potok, který se valí přes kameny soustavou dalších peřejí a vodopádů, ovšem mnohem menších než 
na začátku prohlídkové trasy.  

 

Podél prudkého toku potoka s občasnými klidnějšími tůněmi vede cesta s mnoha vyhlídkami a 
odbočkami k hladině nebo i na můstky nad hladinou. Hustá vegetace tvoří místy až neprůsvitné 
tunely, spolu s počínajícím soumrakem tak podmínky k focení začínaly být horší a horší. 
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Došli jsme až roubené budově u rozlehlejší tůně na konci prohlídkové trasy, tady se cesta vrací zpět 
na druhý břeh a proti toku říčky se jde zpět na počátek. Cesta vede trochu výše nad proudem říčky, 
výhledy už nejsou tak atraktivní, až zase na konci cesty málokdo odolal a skoro všichni jsme se ještě 
jednou vrátili k nejhezčímu prvnímu jezeru. 

Po návratu do hotelu jsme po večeři rychle skočili do hotelového bazénu, ale asi v něm byla 
napuštěna nová voda, protože byla neuvěřitelně studená. Rychlými tempy jsme se snažili zahřát, ale 
po pár uplavaných délkách jsme se vrátili na pokoj, abychom se sbalili na další cestu. 

Ráno se nám už konečně vrátil náš autobus. Nám velice vyhovoval, protože nad našimi místy 
fungovalo individuální ovládání klimatizace, která šla pustit buď naplno nebo ji bylo možno 
postupně tlumit až do úplně uzavřeného stavu. Naši kolegové vzadu už tak spokojeni nebyli, protože 
i při vypnuté klimatizaci jim byla často zima a navíc se prý zadní část autobusu hodně házela, asi 
díky horšímu stavu tlumičů. 

Vyjížděli jsme brzy ráno, mohli jsme tak sledovat východ slunce nad pohořím Taurus provázený 
efekty červené barvy podél celého obzoru. Po necelých dvou hodinách nás při první zastávce zaujal 
obchod na benzínové pumpě s nečekaně širokým sortimentem cukrovinek a čajů v dárkových 
baleních.  

Cesta vysokými horami nás nenechala nudit se ani na chvíli, horská panoramata se neustále měnila, 
od hlubokých lesů přes vyprahlé horské louky až po skalnaté štíty. Takovou zajímavou krajinou jsme 
jeli několik hodin, až nás průvodkyně upozornila na poměrně nenápadný světlý flíček na svahu 
kopce několik desítek kilometrů vzdáleného. Nejdříve jsme si neuměli vůbec představit, že vidíme 
slavné Pammukale, ale čím blíže jsme přijížděli, tím více byla patrná mohutnost sněhobílého 
travertinového valu pammukalských kaskád. Projeli jsme městečkem pod kopcem a objeli jsme 
kaskády boční cestou až nad jejich horní hranu. 

Termální léčivé prameny byly dříve ještě vydatnější než dnes, takže už za dob Římské říše zde byly 
vybudovány slavné lázně Hierapolis, do kterých se jezdili léčit majetní římští občané ze svých 
neduhů. Ale hodně z nich už bylo nemocných tak, že jim ani lázně nepomohly a zde v Hierapoli 
zemřeli. Proto se zde nachází jedna z největších nekropolí antické doby, bylo zde odkryto více než 
1.200 hrobů z různých období. 

Po nezbytných dohadech s Tolunem byla konečně schválena krátká vycházka antickým městem a 
nekropolí, kterou turecký průvodce nejdříve rozhodně zamítal, ale nakonec neodolal soustředěnému 
nátlaku naší průvodkyně. 

V nekropoli je zřetelně vidět několik rozdílných epoch pohřbívání. K nejstarším hrobům patří 
starořecké kruhové hrobky s kopulovou klenbou s otvorem uprostřed, z 6. století př. n. l. O něco 
mladší jsou hrobky s valenou klenbou, z římské doby pak pochází výstavné sarkofágové hroby, často 
postavené i nad úrovní terénu. 
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Jednu z otevřených hrobek jsem si vyzkoušel – je docela pohodlná. 

Nekropole končí Severními lázněmi, které jsou nyní v žalostném stavu a pokud velmi rychle 
nezačnou restaurátorské práce, brzy se zřítí. A restaurátorské práce asi nezačnou, protože antické 
památky nejsou u tureckých památkářů příliš v kurzu, mnohem zajímavějším tématem pro ně je 
prehistorie a pak až islámské období. Vše mezi tím je příliš spjato se západní kulturou. 

Některé evropské státy proto financují archeologický výzkum a restauraci památek ze svých zdrojů, 
Italové například vykopali ze země kolonádu za lázněmi.  

Kolonáda je dlouhá 1.200 metrů. Ze strany od lázní se do ní vchází dobře zachovanou 
trojobloukovou Domiciánovou bránou z r. 85. 

Od hlavní části Hierapole jsme autobusem popojeli k hlavnímu areálu nad kaskádami. Zde jsme 
dostali asi hodinu a půl na prohlídku památek kolem divadla a na cestu terasami zpět k parkovišti. 
My jsme ještě chtěli vyzkoušet koupání v Posvátném bazénu, takže časový rozvrh jsme měli více než 
napjatý. K divadlu jsme proto skoro vyběhli, přesto jsme ještě stihli nakoupit pohlednicové sady 
(definitivně jsme se rozhodli neplatit za dvanáctipohledovou sadu více než milion a nestalo se, že 
bychom nakonec neuspěli), protože pohledy prodávali malí kluci, dostali ještě po hrsti bonbónů. 

Divadlo i svými rozměry odpovídá důležitosti města. Je 100 metrů dlouhé a má dokonce 50 řad 
sedadel, uprostřed kterých byla císařská lóže. Skéna je poměrně zachovaná, zdobená třemi řadami 
sloupů, zdobená mramorovými reliéfy.  

Přes časový pres jsme vyběhli až nahoru, ale pak už jsme pospíchali zpět. 

Posvátný termální bazén je mezi archeologickým areálem a svahem s travertinovými terasami. Vstup 
k bazénu je zdarma, ale za koupání už se platí. Nepříjemným překvapením bylo zdražení vstupu o 
50% proti minulému roku, cena 15 miliónů je hodně přemrštěná a kromě Rusů většinu turistů 
spolehlivě odrazuje. My jsme ovšem byli tak rozhodnutí se zde okoupat, že ani takové vstupné nás 
nezastavilo.  

Dalších 10 miliónů je kauce za skříňku na věci, ta je ale naštěstí vratná. Kabinky na převlékání jsou 
sice pěkné, ale dveře končící ve výšce asi 150cm někdy neposkytují úplné soukromí… 

Bazén je vlastně zaplavenou částí archeologického areálu. Voda má optimální teplotu kolem 35o C, 
břehy jsou porostlé tropickými keři a květinami (ibišky, oleandry), dno je písčité. Před vstupem se 
odevzdá vstupenka, a už je možné se bahnit přímo pod přitékajícími prameny čisté vody. Voda 
tryská z několika přítoků v okrajích bazénu, proud sice není natolik silný, aby se dal označit za 
přírodní masáže, ale pobyt pod zřídlem je vyloženě příjemný. 

Užší část bazénu s přítokem končí můstkem obrostlým popínavou vegetací, pod kterým se proplouvá 
do hlavní části s antickými ruinami. Už pod můstkem se musí přešplhat vroubkovaný antický sloup 
ležící těsně pod hladinou přes celou šířku bazénu. Povrch ruin je místy pokryt drobnou zelenou 
řasou, která ale není nepříjemná na dotek. Sloupy, zbytky zdí a staveb, obrovské balvany – to vše je 
náhodně poházeno po dně bazénu, místy dokonce vyčnívají až nad hladinu. Plavat se zde sice nedá, 
ale ležet na dva tisíce let starém sloupu a nechat se ovívat vlnkami je naprosto neskutečný pocit. 
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Teprve po překonání ruinové části je možno podeplout provazem omezenou část s hlubokou vodou a 
trochu si zaplavat. Rusové tolik neplavou, tak tu ani není přelidněno. Termální voda je zde nasycena 
nějakým plynem, protože je plná miniaturních bublinek, které se usazují na stěnách bazénu, ale i na 
chloupcích lidského těla, takže mé ruce a nohy jimi byly obsypané. 

Pozorně jsme sledovali hodiny nad bazénem, protože čas byl našim nepřítelem. Naposled jsme 
rukama obepjal oblíbený sloup a vylezl jsem o něco dříve, abych stihl udělat pár fotek a záběrů na 
kameru. 

Pammukale znamená v překladu Bavlněný zámek, přestože nám připomínal spíše kopec šlehačky. 
Přírodní rarita vznikla díky nedalekému sopečnému pohoří Honaz Dagi, které geotermálními 
prameny rozrušuje a rozpouští horniny. Když se pak pramen dostane na povrch, začnou se ukládat 
travertinové usazeniny, které známe u nás ve formě krápníků (protože voda padá svrchu), zde ale 
voda stéká po svahu kopce, travertin se tedy usazuje v bělostných terasách. Zde vytvořená terasa 
byla vytvářena po dobu asi 100.000 let, takže má dnes šířku 2,5km, šířku 500 metrů a výšku 150 
metrů. 

Bohužel co příroda desetitisíce let tvořila, člověk dokáže za pár desetiletí zničit. Hotely odvedly 
termální prameny do svých bazénů, farmáři jimi začali zavlažovat pole, a tak je hlavní a nejznámější 
část teras prakticky vyschlá a mrtvá. Na suchých terasách se usazují rostliny, bělostná barva se 
ztratila pod nánosy emisí a prachu. 

 

Turisti už do tradiční části nejsou pouštěni vůbec (naštěstí), byla pro ně vytyčena nová trasa s 
umělými terasami a bazény. Travertin je sice přelíván vodou, ale ta už asi není termální, protože není 
teplá. Kolem nové trasy s betonovými jezírky vede strouha s tekoucí vodou, podél které turisti 
sestupují svrchu do údolí. 

Nahoře je nutné se zout, aby boty přírodu neponičily ještě více. Procházka není tak příjemná, jak by 
se očekávalo, travertin sice neklouže , ale kamínky nepříjemně píchají do chodidel. Ani dno umělých 
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jezírek není hladké, ostré kamínky jsou všude. Kaskády jsou samozřejmě pořád úžasné, určitě stojí 
za to Pammukale navštívit, dokud to ještě jde. Za pár let už třeba nebude co navštěvovat. 

 

Sestup trvá nejméně půl hodiny, s přestávkami na odpočinek namáhaných chodidel a na focení tohot 
úžasného díla přírody je třeba počítat spíše s delší dobou. Ve spodní části je už voda více stojatá, 
závěrečných dvacet metrů je pak přímo nebezpečných, protože se už začínají tvořit řasy a dno říčky 
klouže. Jen než jsme se obuli, tak jsme zaregistrovali několik pádů. 

Doběhli jsme skoro schvácení na poslední chvíli před dohodnutým časem, bohužel řidič měl 
problémy s baterkou a nemohl nahoře na horním parkovišti nastartovat. To jsme ale v tom okamžiku 
ještě nevěděli, takže jsme asi hodinu čekali bez informací o příčinách zdržení. Kafe jsme si báli dát, 
abychom ho stihli dopít po případném příjezdu autobusu, k jídlu tu nic neprodávají (a přitom 
bychom si preclík tak rádi dali). Když jsme si uvědomili, že jsme se mohli o hodinu déle koupat, tak 
jsme byli trochu rozladěni… 

V autobusu jsme vyrelaxovali nepříjemné hodinové čekání na prudkém tureckém slunci a dali jsme 
trochu odpočinout nohám otlačeným od kamínků z pammukalských teras. Byli jsme rádi, že jedeme, 
a tak nikdo Tolunovi nepřipomínal, že jsme museli brzy vstávat a že nám nechce nechat dostatečnou 
dobu na památky, ale čekat hodinu na autobus je pro něj normální.  

 

Pammukale 2010 

Další zastávkou byl nepříliš vzdálený areál antického města Afrodisias. Protože vstup nebyl v ceně, 
někteří kolegové se rozhodli nenechat si koupit vstupenky. Protože ale potřebovali např. na toalety, 
prošli ve skupině s námi do areálu. A když už byli vevnitř, tak se rozhodli prohlédnout si i muzeum. 
Samozřejmě nás hlídači spočítali a už zde byl problém. 

Areál je perfektně upravený, hned za vstupem je louka se zastřiženým trávníkem, na kterém jsou 
vystaveny římské sarkofágy se zachovanou reliéfní výzdobou. Od cesty je loučka oddělena piniemi, 
na jedné z nich si nás prohlížela veverka. 

Letos poprvé je vstup do muzea v ceně vstupenky – asi bylo většině návštěvníků líto platit další 
vstupné a muzeum zůstávalo nenavštěvované. Nejznámějším exponátem je 2,5m vysoká kultovní 
socha kárijské Afrodity ve zdobeném oděvu s reliéfními pásy. Socha dříve stála v Afroditině chrámu, 
později byla ukryta a objevena byla až v roce 1962. Známý je i reliéf z téhož chrámu. 

Po prohlídce muzea jsme pokračovali podél zachovaných reliéfů s divadelními maskami a s 
Medúzami k divadlu na svahu akropole. Stejně jako ostatní divadla i zdejší amfiteátr je velmi 
působivý, ale nemá žádnou zvláštnost, kterou by se nějak výrazněji odlišil od ostatních podobných. 

Z akropole jsme sestoupili na agoru s ruinami mnoha staveb, více či míně zachovanými. Nejvíce se 
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nám líbily zdobené hlavice korintských sloupů, ale celá agora je tak rozsáhlá, že jen její prohlídka by 
zabrala několik hodin. Tolik času jsme neměli, a tak jsme pokračovali kolem Hadriánových lázní k 
mladším pozůstatkům biskupství (už budovy vyzděné z menších kamenů, dokonalostí zpracování se 
římským památkám zdaleka nevyrovnají). Nad biskupstvím se ale vypíná starší římská stavba – 
odeon ze 2. století n. l. Odeon sloužil k zasedání nejvýznamnějších představitelů města a k pořádání 
hudebních koncertů. Do odeonu se vchází klenutými vchody, sedadla jsou v devíti řadách a jsou 
zdobena zachovanými lvími tlapami. V nejvyšší řadě jsou některá místa ve tvaru pohodlných 
kamenných křesel, asi pro nejdůležitější účastníky jednání, kteří kromě pohodlí měli i dokonalý 
přehled o celém prostoru odeonu. 

Na rozdíl od gigantických amfiteátrů působí zdejší odeon velmi útulným dojmem, má mnohem 
intimnější atmosféru, asi jako když se malé scény divadel porovnají s hlavními sály. Navíc na úrovni 
nejvyšší řady je výhled po celém areálu bývalého města s kouzelnou vyhlídkou na bílé sloupy 
sousedního Afroditina chrámu na pozadí modré oblohy. 

 

Afroditin chrám pochází ještě z doby před změnou letopočtu, přestože z něj stojí jen par sloupů, 
pořád působí ohromujícím a majestátným dojmem. Zaujal nás hlavně sloup poškozený dávným 
zemětřesením, které způsobilo posunutí jednotlivých jeho částí proti původní ose, takže to vypadá, 
že těžiště leží úplně mimo osu a sloup se musí každým okamžikem zřítit. Ale stojí takhle už několik 
set let. 

Za chrámem je louka, kterou se jde k další významné stavbě – nejzachovalejšímu antickému 
stadionu na světě, největšímu v Malé Asii. Posadili jsme se do horní řady a představovali jsme si 
starověké atletické hry. Po chvíli jsem sešel kvůli točení na kameru na plochu 262m dlouhého a 59m 
širokého stadionu a překvapeně jsem dále slyšel výklad poměrně vzdálené průvodkyně, díky 
dokonalé akustice dokonale slyšitelný téměř po celé ploše. I proto se zde kromě her a závodů mohla 
pořádat také divadelní představení. 

Prošli jsme se po ploše s tribunami pro 50.000 diváků, dnes porostlé trávou, u východu do tunelu pro 
příchody a odchody atletů leží poházené kameny z nějakého zříceného stupně hlediště. A na těch se 
vyhřívaly ohromné ještěrky s barevnou kresbou na zádech, připomínající thajské gekony, ale bez 
přísavek na nohách. Pravděpodobně se jednalo o agamy, s obdivem jsme pozorovali jejich schopnost 
otočit hlavu o 180o a hledět přímo dozadu za sebe. 

Ale nejhezčí část Afrodisias jsme měli teprve před sebou. K východu z archeologického areálu se jde 
přes Propylaje, slavnostní monumentální bránu, kterou se vcházelo na cestu k Afroditinu chrámu při 
slavnostních procesích. Uprostřed vzorně sestřižené zelené louky stojí stavba se čtyřmi skupinami 
korintských sloupů nesoucích tympanon se zachovalou reliéfní výzdobou.  
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Usazení stavby do okolního prostředí je tak dokonalé, že jsme se od ní nemohli odtrhnout, fotili a 
natáčeli jsme ze všech stran, takže do autobusu jsme se dostali skoro jako poslední. 

Na parkovišti jsme zastihli řidiče s otevřeným motorem, tradičně se zase čekalo, tentokrát přes půl 
hodiny. Pak teprve se povedlo za pomoci policisty a jeho nářadí napojit drátem baterii ke startéru a 
nastartovat. Čekání ovšem bylo příjemnější než v Pammukale, protože zde se dalo sednout do stínu 
na lavičky. Jen jsme se báli, že z čekání se stává tradice, která se bere jako normální stav a ne jen 
jako výjimečný problém. 

Do hotelu na Egejském pobřeží (nedaleko města Kusadasi) jsme dojeli pochopitelně až potmě, ale 
hotel Faustina (podle manželky římského císaře Marca Aurelia) nás potěšil – byl to nejhezčí hotel 
našeho zájezdu. Nový, moderní, pěkně zařízený. Přímo na pobřeží Egejského moře, do kterého se ale 
musí z dřevěného mola po schůdcích, na trávě mezi hotelem a mořem stojí slunečníky a křesílka se 
sklopnými opěradly, k dispozici je samozřejmě bazén. Všechny pokoje jsou klimatizované a mají 
výhled na moře prosklenou stěnou s dveřmi na balkón. 

Večeře nám docela chutnala, ale na koupání již bylo pozdě. Vyrazili jsme tedy alespoň do města, ale 
nic tu není k vidění, takže jsme se po půlhodince vrátili. 

Ráno jsme vyjeli v trochu rozumnější dobu než minulý den, protože nás nečekal žádný přejezd, ale 
„jen“ návštěva čtyř antických areálů na egejském pobřeží. Prvním z nich byla věštírna ve městě 
Didyma, která svým význam kdysi konkurovala i řeckým Delfám, ovšem jejich věhlas nikdy 
nepřekonala. Přesto zůstala druhým nejvýznamnějším antickým místem, kde se dalo sehnat proroctví 
o věcech budoucích. 

Místo, na kterém chrám stojí, asi má nějaké genius loci, protože zde stál chrám už v dobách 
archaických, předhelénských. Současný chrám postavili tři sta let před naším letopočtem Paionius z 
Efesu a Daphnius z Milétu na 3,5m vysoké terase, na kterou se vystupuje po sedmi schodech.109m 
dlouhý a 51m široký chrám měl celkem 122 sloupů vysokých 20 metrů s průměrem 2 metry, takže 
spolu s terasou se tyčil do výše bezmála třicetimetrové.  

Z těchto obrovských sloupů dnes stojí jen tři, dva vedle sebe jsou dokonce spojené překladem. O 
mohutnosti sloupu se lze nejlépe přesvědčit po obejití chrámu, kde leží jeden ze sloupů spadlých při 
zemětřesení tak šikovně, že se neroztříštil na kusy, ale zůstal ležet v celé své délce rozpadlý na 
jednotlivé kruhové segmenty. 

Celý chrám, včetně centrálního schodiště širokého 15m na věšteckou plošinu ve výšce 20m, působí 
gigantickým dojmem, ovšem velikost je zde místy na úkor jemné umělecké práce, takže na nás zase 
nezapůsobil tak silně, jako třeba afrodisiaské Propylaje minulý den. Ale asi je to jen subjektivní 
dojem, protože podle průvodkyně je zdejší věštírna pro část turistů vrcholem zájezdu. 
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U vchodu do areálu jsme si ještě jednou prohlédli plastický reliéf býčí hlavy a kámen s hlavami 
Medúz, nám se více líbila ta pravá, ovšem známější je levá hlava, přelomená trhlinou na dvě části, s 
jemnějšími rysy v obličeji. 

V Didymě je hned u chrámu výborná pekárna, koupili jsme si čerstvý chleba (chuťově připomínal 
samozřejmě spíše veku) a preclíky, v dalším obchodu levnou vodu a v suvenýrovém obchůdku 
pohledy s místy z dnešního programu. 

Cestou z Didymy jsme jeli kolem bavlníkových polí, právě zde vrcholí sklizeň. Celé rodiny česáčů 
žijí po celou dobu sklizně v provizorních stanech přímo na polích; všude se píše a říká, že bavlnu 
sklízejí více ženy, ale naše pozorování tomu neodpovídá. Při jedné ze zastávek jsme si utrhli pár 
chomáčků na památku. 

O kus dále jsme už začali potkávat nákladní auta, ale hlavně traktory s vleky plnými žoků s bavlnou. 
Ta je tak lehká, že nosnost vleku není vůbec důležitá, a tak jsou žoky svázané do fůr neuvěřitelně 
širokých a vysokých, že je občas problém se s podobnými vozidly vyhnout. Všechna auta a traktory 
míří do zpracovatelských center a meziskladů, před kterými se tak tvoří dlouhé fronty čekajících 
vozidel, které bývá problém předjet. 

Jediným antickým místem z helénské doby (řecká říše) na našem zájezdu bylo ruiny města Priéne 
(ostatní památky pocházejí z dob římských). Většina zakladatelů antických měst v Malé Asii 
využívala krásy okolní přírody k usazení města do okolí. Ale tak dokonale jako v Priéne se jim to 
povedlo málokde. Priéne leží na vrcholku kopce s výhledem do krajiny, na plošině v borovicovém 
háji, nad kterým se ještě pne holé skalní bradlo. Takže i pohled z okolí na město musel být 
impozantní, zvláště když na nejvyšším místě kopce přímo na úpatí ještě vyššího útesu stál sloupový 
chrám zasvěcený bohyni Athéně. 

Na kopec k městu (které ale zřejmě nikdy nemělo více než několik tisíc obyvatel) nevede řádná 
cesta, takže autobus nás vysadil na parkovišti kousek pod vrcholem. K památkám vede několik 
přístupových cest, nejpohodlnější je přímá cesta vzhůru dlážděná kameny, ale je možno jít i po 
serpentině hliněné cesty využívaná džípy archeologů a hlídačů areálu. Podél této cesty je několik 
čerstvých jam s vykopávkami budov, které se po staletích opuštění dostaly až pod úroveň 
zvedajícího se terénu. Také nevýrazné kopečky a mohyly mezi piniemi pravděpodobně skrývají další 
stavby. 

Většina přístupových cest se setkává na křižovatce pod samotným areálem, tento bod (nejnižší bod 
areálu) byl vstupem do města a zaujala nás zde odkrytá kruhová součást místní kanalizace vytesaná z 
kamene, která sloužila jako sběrač několika větví kanalizace s vyústěním mimo hradby města. 

Město bylo vystavěno podle plánů s pravoúhlým křížením ulic, většina staveb je ovšem rozbořených 
až na kameny, takže nelze rozeznat jejich účel, mnohdy ani není vidět půdorys základů. Výjimkou je 
malé divadlo (s císařskou lóží) a ještě menší odeon. A samozřejmě zbytky Athénina chrámu ne 
nejhezčím místě areálu. Z chrámu zůstal, kromě mnoha kamenných kruhových segmentů z 
rozbořených antických sloupů na plošině nad srázem, jen zbytek jedné řady sloupů, ovšem právě tyto 
sloupy s pozadím skalního výběžku nad nimi tvoří známé místní panoráma.  

Bohužel právě okolí těchto sloupů okupovala skupina bláznivých, asi amerických turistů, evidentně 
příslušníků nějaké sekty. Jejich guru s pomocníkem vykřikoval nějaké slogany, s přehnanými 
afektovanými gesty obcházel kruh a nutil své ovečky ke sborovému skandování hesel či recitování 
nějakých manter. Takže kdo chtěl mít foto z tohoto nejfotogeničtějšího místa bez lidí, měl smůlu. 
Vyfotili jsme tedy zbytky chrámu i s praštěnými Američany a vrátili se pomalu piniovými háji k 
autobusu.  

U parkoviště se volně procházel a popásal oslík, k velkému nadšení fotografů. Protože turistů tady 
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zase až tolik nebývá, byly zavřené toalety, takže nezbylo než využít okolní přírodu. To pobouřilo 
veverku, která vyrušena ze své činnosti tryskem přiběhla ke mně, odrazila se mi od boty a skokem 
plavmo přeskočila na sousední zeď, po které odběhla do lesa.  

Další zastávkou dnešního programu byl Milétos, kdysi přístavní město, rodiště matematika Thaleta. 
Dnes jen rozpadající se areál bojující se záplavami, zatopený v nejnižších místech bažinami. 

Prohlídku jsme zahájili v největším anatolském divadle (a jedním z největších vůbec) pro 25.000 
diváků, dnes ovšem poměrně poničeném, horní část je dokonce úplně rozebrána na stavební materiál 
pro byzantskou pevnost postavenou nad divadlem, dnes ovšem také poničenou. Při krátkém 
rozchodu jsme si vyšli až nad divadlo mezi polorozpadlé zdi pevnosti (výborně se odtud fotilo), 
vrchem jsme pak divadlo obešli až k tunelu z hlediště, kterým mezitím vycházela pomalejší část 
našich kolegů k vyhlídkovému bodu nad vykopávkami města ve Lví zátoce. 

Název bývalé zátoky pochází od soch lvů, mezi kterými se na noc natahoval řetěz, aby se pirátské 
lodi nedostaly do městského přístavu. Dnes je ovšem moře v nedohlednu, desítky kilometrů 
vzdálené.  

Do bažin kolem centra města se zbytky kolonády, dříve kryté, jsme ani nešli. Prohlédli jsme si vše 
svrchu (hodně zde foukalo), a pak jsme se vydali do Faustiných termálních lázní pod mešitou Ilyas 
Bey. Průvodkyně nám zde ukázala všechny klasické části římských lázní, chvíli jsme obdivovali 
dokonalost římského systému péče o tělo. K autobusu jsme se vraceli olivovým hájem, který 
pravděpodobně stojí na dalších památkách ukrytých pod zemí, ale olivy jsou pro Turky v tuto chvíli 
důležitější než západní památky. 

Posledním a nejdůležitějším bodem programu byla návštěva Efesu. Podle původních plánů jsme se 
ještě po ní měli zastavit na nedaleké pláži na krátkou koupací zastávku, ovšem vzpoura důchodců s 
následným hlasováním (22:20 pro důchodce) rozhodla, že nám koupáníchtivým stačí moře u hotelu. 
Stejně pohořel i Tolun s nabídkou návštěvy řemeslné dílničky na zpracování kůží. 

Ještě před městem Efes stával jeden ze sedmi divů světa – Artemidin chrám . Bohužel dnes jsou z 
něj k vidění jen monumentální základy na nenápadné loučce, na kterých byl vztyčen jeden jediný 
sloup, nadto složený z dílů, které k sobě evidentně nepatří. Na jeho vrcholu mají čápi své hnízdo. 
Vyhrazených asi deset minut na prohlídku stačí. Horší to bylo s hledáním vhodného kamínku na 
památku – na louce kolem sloupu skoro žádné nebyly, ale nakonec jsme uspěli. 
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Artemidin chrám v Efesu 

Efes patří spolu s Pammukale k nejnavštěvovanějším místům Turecka (a určitě právem). U pokladen 
se proto čeká trochu déle než jinde, ale není to nijak velký problém, řádově se jedná o minuty. Areál 
je průchozí a jednosměrný, davy turistů je totiž třeba trochu regulovat, proto se do areálu vchází na 
jeho vrchu a pokračuje se dolů hlavní třídou (Ulice kurátu) až k divadlu, odkud se cestou k bývalému 
přístavu vychází k autobusům, které místo mezitím objely a tady zaparkovaly. 

Hned za pokladnami je postaven odeon, který zde má ovšem rozměry menšího divadla. Od něj se jde 
kolem prvních restaurovaných pozůstatků zdí a staveb (Poliova fontána, Domiciánův chrám, 
Memmiův památník) až k počátku hlavní třídy – Cesty kurátu, pojmenované podle kněží, kteří 
pečovali o posvátný oheň.  

Cesta kurátu vede od státní agory k Celsově knihovně a je dlážděna mramorem. Podél cesty 
lemované sloupy se sochami stály nejdůležitější stavby města. Nás zaujal reliéf bohyně vítězství 
Niké nebo třeba mramorové Heraklovy sloupy, mezi kterými se prochází tak, že se pro štěstí 
současně rozpaženýma pažema dotkne obou sloupů po stranách nepříliš širokého průchodu. 

Nejhezčí stavbou Cesty kurátu (když se nepočítá Celsova knihovna na jejím konci) je Hadriánův 
chrám, přestože jeho rozměry jsou pouhých 7 x 5 metrů. Na polokruhovém panelu v zadní části je 
reliéf s Medúzou, tympanon podepírají korintské sloupy. 

Kousek za chrámem stojí zase nejzajímavější stavba – veřejné latríny. Čtvercová atriová stavba s 
mramorovou lavicí s otvory kolem všech stěn, pod lavicí tekla proudící voda. Dříve se zde scházeli 
zejména majetnější muži, aby při vykonávání tělesné potřeby prodebatovali záležitosti spojené s 
životem města. Uprostřed stála fontánka a na plošince dotvářeli atmosféru vyhrávající muzikanti. 

 

Veřejné latríny 

Minuli jsme po pravé nenápadnou odbočku k nevěstinci (byl blízko knihovny, aby muži mohli doma 
říkat, že jdou studovat) a už jsme stáli na náměstí s nejhezčí stavbou města – Celsovou knihovnou. 
Původně ji postavil Julius Aquila jako hrobku pro svého otce Celsa, římského senátora a 
místodržitele provincie Asia. Až později byla přestavěna na knihovnu s papyrovými svitky (až 
12.000 svitků). Knihovna má dvoupatrovou fasádu zdobenou sloupy a sochami, síň knihovny byla 
vysoká 15 m. 
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Celsova knihovna 

Celá fasáda je bohatě zdobená a působí ohromujícím dojmem. Bohužel na fotkách je vidět buď 
monumentalita stavby nebo detail jemnosti zdobení, bohužel nelze na jedné fotce zachytit oboje 
současně. V okolí knihovny jsme strávili nejdelší dobu z prohlídky Efesu, doslova jsme se nemohli 
odtrhnout. 

 

Celsova knihovna - detail 

Klenutou branou jsme prošli do závěrečného úseku. V místnosti se zachovalým stropem je (za 
mřížemi) vystavena socha jedné z patronek města, bohyně Afrodity. Protože je mimo jiné i bohyní 
plodnosti a hojnosti, bývá zobrazována s mnoha řadami prsů podél celé horní poloviny těla. 

Žádný turista nemine bez povšimnutí zdejší raritu, poutač do nevěstince na cestě od bývalého 
přístavu do centra města. Do mramorové desky na cestě je vyryt otisk nohy („tudy běžte“), dívčí 
kudrnaté hlavy („jsou zde mladé dívky“), proděravělého srdce („prodejná láska“), mincí („jen za 
peníze“) a obdélník (podle průvodců znamená „bereme i šeky a kreditní karty“, ale kdo ví…). 

U východu z města (ale ve starověku u vchodu ze strany přístavu) stojí obrovské divadlo pro 25.000 
diváků. Je dobře zachované, ale nejhezčí pohled na něj je od přístavní cesty. Usazení do okolní 
přírody je prostě dokonalé. 

Na kopci kousek od Efesu je bývalé vězení, kde byl vězněn svatý Pavel, jeli jsme kolem. Někde zde 
stojí i chatrč, kde prý žila v posledních letech svého života (a snad zde i zemřela a je pochovaná) 
Panna Maria, ale tu jsme neviděli. 

V autobuse se odehrála dříve zmíněná revoluce proti koupání, takže jsme se vrátili do hotelu ještě za 
světla. Převlékli jsme se do plavek a šli se podívat na moře, to nás ale nepřesvědčilo – zdálo se 
studené a hlavně špinavé, vlny naráželi na žebříkové schůdky z mola, takže jsme koupání v 
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Egejském moři pro letošek vzdali.  

Vyzkoušeli jsme raději čistý bazén (studený, ale lepší než v Antalyi). V pohodlných lehátkách jsme 
pak trochu oschli a pozorovali bleskurychlý západ slunce (spíše vteřiny než minuty trvalo mizení 
slunečního kotouče za kopečky nad blízkým řeckým ostrovem Lesbos). Pak už zbývala jen večeře a 
sbalit se na zítřejší poslední přejezd. 

Vstávali jsme velmi brzo, protože před námi byl poslední přejezd zájezdu, a to dokonce přejezd 
zdaleka nejdelší. Krajina za okny byla celkem zajímavá, projížděli jsme horami i po pobřeží 
Egejského moře. Po několika hodinách jízdy jsme dojeli do Bergamy, jak se nyní jmenuje město pod 
zbytky starověkého Pergamonu.  

Autobus nás úzkými serpentinami vyvezl na vrchol kopce, kde stávalo centrum Pergamonu. Jako 
první část prohlídky jsme navštívili poslední amfiteátr na tomto zájezdu. Většina divadel má nějaké 
„nej“, to zdejší se pyšní přívlastkem nejstrmější. A je to na první pohled vidět. Hlediště má dokonce 
78 řad, ta nejvyšší je 37 výškových metrů nad orchestrou. Protože v podstatě jevištěm vede 
přístupová cesta ke chrámu za divadlem, nebylo možné zde postavit tradiční skénu, proto se zde 
stavěla dřevěná, která byla vždy po představení rozebrána a uložena. 

Někteří nadšenci s fotoaparáty dokonce sklusali dolů pod hlediště, my línější jsme ale pokračovali 
přímo nahoru na plošinu nad divadlem, kde stál dříve velký oltář zasvěcený Diovi a Athéně Vítězné. 
Za touto plošinou stála slavná pergamonská knihovna, kde byl poprvé nahrazen nedostatkový 
papyrus pergamenem.  

Klenutými chodbami s výhledy na hlediště divadla jsme prošli až do nejvyššího místa areálu k 
Trajánovu chrámu. Krásně vybělené sloupy kontrastují s modrou oblohou a zelenými kopci, až nás 
průvodkyně varovala, ať tolik nefotíme, protože výsledné fotky musí zákonitě být až kýčovité. 

 

Pergamon - Trajánův chrám 

Po krátké fotopauze jsme obešli vrcholek kopce na druhou stranu, odkud je výhled na Pergamonskou 
přehradu, vrátili jsme se do areálu a šli pomalu k východu. Kolem zásobárny na vodu se shlukl dav 
turistů, uprostřed široké studny totiž stojí sloup končící těsně pod úrovní terénu, na který se turisté 
snaží hodit kamínek tak, aby zůstal a nespadnul na dno studny. Na první pokus prakticky nemožné.  

Pak už jsme sjeli autobusem k další významné stavbě Bergamy – Červené bazilice. Bohužel díky 
netrpělivému Tolunovi jsme dostali jen půl hodiny času. Protože jsme měli hlad a potřebovali jsme 
vodu, vyhodnotili jsme situaci jen na prohlídku baziliky přes plot. Pak jsme se dali dolů uličkou 
(přes rozprostřené koberce před prodejnou suvenýrů) a brzy jsme narazili na pekařství, kde jsme 
nakoupili vekový chleba a preclíky, když kolem nás projel autobus s řidičem a Tolunem. Postupně 
jsme zjistili, že polovina lidí má stejnou informaci jako my, tedy že sraz je nahoře u baziliky, kdežto 
druhé půlce Tolun řekl, že pro ušetření času nás autobus počká dole u marketu.  
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Nakonec jsme pokračovali s většinou směrem dolů, u stánku jsme si koupili výborné kuřecí kebaby 
po milionu lir a asi 5 minut před limitem jsme došli k autobusu. Protože část kolegů si nebyla jista 
místem srazu, museli jsme pro jistotu čekat asi čtvrt hodiny na opozdilce, nakonec se nás sešlo asi 
dvě třetiny, zbytek čekal nahoře. Řidič měl obrovské problémy s otočením autobusu v úzkých 
uličkách, couval a popojížděl snad třicetkrát, než se mu povedlo otočit se.  

Nahoře jsme nabrali zbytek osazenstva a zhodnotili Tolunovu přílišnou aktivitu jako ztrátu 
minimálně 45 minut. Místo půl hodiny jsme zde strávili hodinu a čtvrt, z toho ovšem většinu při 
zmatcích v autobusu.  

Po odjezdu z Bergamy nás průvodkyně docela potěšila. My vpředu jsme již několik dnů sledovali 
její neúspěšné přemlouvání Toluna, abychom si poslední úsek cesty zkrátili trajektem přes 
Marmarské moře. Mysleli jsme, že to padlo (za trajekt se musí platit), ale teď jsme se dověděli, že 
přece jenom poplujeme (trajekt šetří několik hodin cesty autobusem při objíždění Marmarského 
moře až k mostu přes Bospor). 

K přístavišti trajektů jsme dorazili s počínajícím stmíváním. Naštěstí zde nečekalo nijak hodně aut, 
takže jsme se nalodili za maximálně dvacet minut po příjezdu. Mezitím jsme pozorovali prodavače 
všeho možného proplétající se se svými vozíky a s tácy na hlavách mezi čekajícími vozidly. Zdejší 
trajekty nedosahují velikosti trajektů např. skandinávských, přesto pojmou celkem dost aut a 
autobusů. Čekala nás asi půlhodinová plavba, takže jsme si vystoupili z autobusu a vyšli jsme na třetí 
palubu do prostorné kavárny, kde jsme si dali tureckou kávu (předraženou, 1,5 milionu, ale na 
trajektu nešlo nic jiného čekat). Plavba moc lodí nehoupala, přestože vlny se zdály docela vysoké. 
Trajekty plují jeden za druhým, noční moře s osvětlenými loděmi a břehem v dálce vypadalo 
romanticky, jen na přídi mimo kabinu byla docela zima. 

Vylodili jsme se přímo na periférii Istanbulu, Tolun zde má někde rodiče, takže jeho cesta s námi zde 
končila (možná proto nakonec svolil s trajektem). Naposled nám zamával z autobusové zastávky a 
my jsme dorazili do stejného hotelu, jako při první noci našeho zájezdu. Náš pokoj v prvním patře 
nás patřičně vyděsil, protože přímo za oknem nesnesitelně hučel kompresor, naštěstí to nebyla 
klimatizace, ale jen digestoř kuchyně, kterou po večeři vypnuli. 

Naposled jsme viděli i náš autobus – zebru, poslední dva dny po Istanbulu jsme se měli pohybovat 
městskou dopravou, až na letiště nás pak odvezl najatý autobus. 

Ráno po snídani následovalo poučení o tramvajové dopravě v Istanbulu: jezdí zde jen jedna jediná 
linky z jedné konečné na druhou a zpět. Nástupiště zastávek jsou decentně oplocena průhledným 
plexisklem, v budce s obsluhou se musí koupit kovový žeton (za milion), který umožní projít 
turniketem. Z naší zastávky přímo u hotelu jsme tak dojeli na zastávku Sultán Ahmed (podle 
oficiálního jména Modré mešity) a parkem jsme se dostali na Hippodrom .  

Zde dříve bývalo městské hřiště, ale událo se tady také mnoho událostí tragických, například při 
povstání Niká zahynulo na Hippodromu 30.000 povstalců, jindy tu nechal sultán Mahud II. děly 
rozstřílet vzdávající se příslušníky své elitní jednotky Janičářů, kteří ho svou nezávislostí začali příli š 
ohrožovat. Jsou zde vztyčeny tři sloupy: Egyptský obelisk z doby faraóna Tutmose III. (kolem roku 
1500 př. n.l.), nejmenší Hadí sloup a Konstantinův sloup s výškou 32 m. 

Hned v sousedství Hippodromu stojí mnohem zajímavější stavba. Modrá mešita (mešita Sultan 
Ahmet) je jednou z ikon Istanbulu a většina návštěvníků města i prostých tureckých muslimů ji 
považuje za nejhezčí mešitu ve městě. Postavil ji architekt Aga pro sultána Ahmeda I. v letech 1609 
– 1616. Výška dómu 23 m se sice nemůže měřit s Aja Sofií, ale ve výzdobě i v estetickém působení 
asi svého předchůdce překonává. Navíc má šest minaretů. Stavitel prý špatně rozuměl slovům 
„pozlacené“ minarety, protože „pozlacený“ se řekne turecky velmi podobně jako „šest“. Tím ale 
způsobil problém, protože šest minaretů měla už jen nejposvátnější mešita v Mekce, kterou pak bylo 
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potřeba udobřit financováním stavby sedmého minaretu. Přesto sultán do roka zemřel v nezvykle 
mladém věku na žaludeční potíže. 

 

Modrá mešita 

Prošli jsme kolem řady kohoutků na omývání nohou před modlitbami, vyfasovali jsme igelitky na 
boty, ženy si uvázaly šátky a vstoupili jsme do mešity. 260 vitrážovaných oken v pěti řadách s 
převažujícími modrými sklíčky spolu s 21.043 keramickými dlaždicemi použitými na obložení stěn, 
většinou také v odstínech modré, dává modlitebně magickou atmosféru. Ohromné sloupy 
podepírající kopuli jsou přezdívané „Sloní nohy“. Od stropu visí na řetězech skoro až k zemi 
ohromné železné kolo se žárovkami, které je jediným umělým zdrojem osvětlení. 

Asi by se nenašel člověk, na kterého by mešita nezapůsobila. Přestože jsme měli na prohlídku 
relativně dost vyhrazeného času, vůbec se nám nechtělo odejít. 

Tři minuty před termínem jsme rychle vyběhli na nádvoří udělat poslední snímky kopulí mešity. Už 
v tomto okamžiku nám docházelo, že ne úplně příznivý dojem z Istanbulu, který jsme získali první 
den, budeme muset změnit (ono se to vlastně začalo měnit už uvnitř Aja Sofie před deseti dny). 
Začínali jsme se vciťovat do atmosféry města. 

Od Modré mešity jsme začali scházet dolů směrem k zátoce Zlatý roh, podél kolejí tramvaje jsme 
došli k milníku, kterým byl značen bod 0 v zeměměřičství osmanské říše, stojícímu prakticky na 
rohu budovy skrývající vchod do Yerabatanské cisterny, největší zásobárny pitné vody starého 
Istanbulu. Podzemní zásobárna je 141 metrů dlouhá a 73 metrů široká. 12 řad po 28 sloupech 
(celkem 336) podepírá strop ve výšce 8 metrů. Kapacita dosahovala až 80.000 m3.  

Dnes slouží cisterna k turistickým účelům. Nad vodní hladinou jsou vybudovány lávky, prostor je 
velmi decentně osvětlen do intimní atmosféry, dotvořené dramatickou hudbou. Ze stropy sice občas 
trochu kape voda, ale nijak hrozně. Hladina je naprosto nehybná, takže se v ní vše odráží jako v 
zrcadle.  

Prohlídka je zpestřena různými atrakcemi. Ze stropu visí v jednom místě několik průhledných válců 
s barevnými motivy, které po nasvětlení ze správného úhlu promítají abstraktní obrazy na kamenné 
stěny. Jinde jsou promítány staré týdeníky, na dalším místě obličeje náhodných chodců doprovázené 
absurdními zvuky.  

Dva ze sloupů úplně na konci haly stojí potupně na starých kamenech s reliéfy hlav Medúz, což mělo 
v křesťanské době symbolizovat pokoření pohanských tradic. Na vedlejší stěně se neustále bez 
přestání vlní abstraktní stromy s drobnými větvičkami připomínajícími drobné hady ve vlasech 
Medúz. 
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Půlce zájezdu se desetimilionový vstup zdál drahý, ale určitě prohloupili. Po návratu na povrch jsme 
pokračovali pěšky rušnou třídou až na nábřeží. Galatským mostem těsně nad hladinou Zlatého rohu 
jsme přešli na protější břeh do čtvrti Galatea. Celá čtvrť je postaveny na pahorku, takže nás čekalo 
prudké stoupání rušnými úzkými uličkami k dominantě této části města, kterou je Galatská věž. 

Původně jsem myslel, že věž (61 m výška, průměr 9 m) vypustíme a raději poobědváme, dostali 
jsme ale dostatek času na obojí, kromě toho na věž lze vyjet výtahem, takže nebylo co řešit. A dobře 
jsme udělali, je odsud nejhezčí výhled na historickou (evropskou) část Istanbulu, jsou odsud 
pořizovány asi nejznámější pohledy s panorámatem města. 

Pod námi byla chudá čtvrť Galatea s dvorky a uličkami, sledovali jsme normální život Turků včetně 
třeba věšení prádla na střechách. Galatea spadá do vod Zlatého rohu, přes zátoku vedou tři mosty 
(přes nejznámější jsme šli), na poloostrově na druhé straně je zleva od strany Marmarského moře 
vidět palác Topkapi, čtyři mešity s kopulí Aja Sofie, Modrá mešita, vodárenská věž, dole u zálivu 
Nová mešita s Egyptským bazarem, trochu výše nejrozsáhlejší areál Sulejmánovy mešity s 
Islámskou univerzitou, zbytky akvaduktu a mnoho dalších mešit menších a méně významných. 
Minarety se ježí samozřejmě téměř všude. 

Z opačné strany věže je výhled i do Asie a na dva kilometrové mosty přes Bospor (ale pořádně je 
vidět jen část jednoho z nich). Mezi Evropu a Asií je Marmarské moře se siluetou Princových 
ostrovů v dálce za palácem Topkapi.  

Uprostřed věže je prosklená restaurace, nad ní noční klub. My jsme sjeli zpět dolů a v blízké 
restauraci jsme si k obědu koupili kebab, který jsme pak na lavičce pod věží s chutí spořádali. 

Prakticky stejnou cestou jsme se vrátili na naši stranu zátoky, jen z mostu jsme pokračovali do prý 
nepříliš bezpečného podchodu pod hlavní třídou. Protože v Nové mešitě probíhala modlitba, strážce 
nás dovnitř nepustil, a tak jsme dostali chvíli rozchod na prohlídku sousedního Egyptského bazaru. 
Ten tvoří historická budova tvaru „L“ s obchůdky po obou stranách. Sortiment tvoří většinou 
potraviny, hlavně ale koření a sladkosti (které lze prakticky u každého stánku ochutnat, ale pak je 
problém se slušně zbavit dotěrných prodavačů).  

 

Egyptský bazar 

Celý bazar je velkou pastvou pro oči, uši a nos, všechno hýří pestrými barvami, prodavači i místní 
zákazníci pokřikují, vše krásně voní. Věděli jsme, že ještě další den budeme mít možnost zde 
doutratit poslední peníze, takže jsme prozatím hlavně fotili, přestože nějaké dárky (koření a ovocné 
čaje v dárkových baleních, koření s mlýnkem, čaje s typickými tulipánovitými skleničkami s 
podšálky a lžičkami) jsme koupili už dnes. 

Před Egyptským bazarem jsme ještě rychle doprohlédli Novou mešitu s muslimy dokončujícími 
modlitby a kolem venkovních obchodů jsme se odvážně vrhli do úzkých uliček mezi Egyptským a 
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Velkým bazarem.  

 

Nová mešita - interiér 

Do neuvěřitelně úzkých uliček se ze všech stran tlačí neuvěřitelné množství lidí, do toho na vozících 
zásobují prodavači své krámky a dokonce se tu pletou i osobní auta a dodávky. Naprosto 
nepochopitelným způsobem se nám nakonec všem 42 lidem povedlo dostat skrz obchodní čtvrť až k 
naší poslední mešitě, Sulejmánově. 

Sulejmánova mešita pochází z let 1550 – 1557, kdy ji postavil architekt Sinan na příkaz Sulejmána 
I. Nádherného. Celý komplex mešity zabírá 4,5 km2, samozřejmě včetně všech doplňujících částí 
typu lázním karavanserajů, knihoven, medresy, hřbitova a podobně. Mešita je pěkná zvenku i 
zevnitř, přestože Modré mešitě se asi nevyrovná. Na tradičním kovovém kruhovém lustru tu visí i 
vařená, černá pštrosí vejce, prý proti dotěrnému hmyzu. 

Na hřbitově za mešitou jsou mauzolea sultánů a jejich manželek, nejhezčí je mauzoleum Sulejmana 
Nádherného, také od Sinana. Z nádvoří s historickými toaletami (náležitě drahými) je výhled na 
město, zátoku Zlatý roh a Galateu na protějším břehu. 

Opět úzkými uličkami jsme se dostali do obchodní části Istanbulu. Prakticky celá část města je zde 
jedním velkým trhem se vším možným, samozřejmě že ne s turistickými suvenýry, ale s předměty 
denní potřeby. A uprostřed tohoto lidského mraveniště zabírá plochu několika domovních bloků 
komplex budov, náměstí, uliček a dvorků pod společnou střechou s názvem Velký bazar. V tomto 
městě ve městě je na 4000 obchůdků (z toho prý polovina se zlatem), ve kterých je zaměstnáno 
20.000 lidí a který každodenně navštíví půl milionu návštěvníků/zákazníků. 

Zde jsme pochopitelně dostali definitivní rozchod. Většina obchůdků zde je na rozdíl od obchodů 
mimo komplex orientována turisticky. Bez výraznějších pocitů únavy jsme zde strávili možná přes 
tři hodiny, pořád je co sledovat, ani není třeba nic nakupovat (ale pár drobností jsme koupili, mne 
potěšila bronzová perská lampa, přesně jako z pohádek o džinovi z 1000 a 1 noci, bohužel v té naší 
asi džin není, protože na tření nereaguje).  

Ve chvílích, kdy se trochu začínaly ozývat nohy, jsme si vždy na chvíli sedli do restaurace na kafe. 
Hned ta první hospůdka se nám zalíbila tak, že jsme ji schválně vyhledali ještě jednou později, měla 
krásně klenuté žluté stropy s freskami, na stěnách byly obrázky ze staleté historie Velkého bazaru. 
Okna jsou otevřena na malou křižovatku několika bazarových uliček, je tak možno při pití kávy v 
klidu sledovat mravenčení davu lidí v bazaru. 

Před zavíračkou v sedm večer jsme si ještě dali vynikající kebab u typického Turka s fezem, kterému 
jen jazyková bariéra bránila k přisednutí (chtěli jsme kebab sníst za chůze, ale nedokázali jsme 
odmítnout pozvání k provizornímu stolečku) a k popovídání, což ho evidentně velice mrzelo. 
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Celý komplex Velkého bazaru stojí ve svahu, což je výhodné pro orientaci, která by jinak byla ve 
spleti uliček velmi obtížná. Stačilo jít do kopce a došli jsme ke kolejím tramvaje. Podle pokynů 
průvodkyně jsme se dali dolů kopcem a mysleli jsme, že dojdeme k Modré mešitě, přestože mně to 
přišlo jako opačný směr. A když jsem po 100 metrech uviděl v průhledu vodárenskou věž, věděl 
jsem, že asi jdeme špatně. Chtěl jsem si to ověřit dotazem na Modrou mešitu, ale tázaný Turek o ní 
nikdy neslyšel, reagoval až na Aja Sofiu. Teprve později jsem si vzpomněl, že Modrá mešita se 
vlastně jmenuje Sultan Ahmet Camii, modrá je pouze turistické označení. 

Vrátili jsme se a pokračovali už správně. Asi po dvou tramvajových zastávkách jsme se konečně 
dostali na známá místa před Modrou mešitou, kde stojí lavičky přichystané na představení Světlo a 
stín, které se zde každodenně koná. Zrovna v pondělí, kdy jsme tu byli my, je anglická verze, která je 
sice lepší než turecká, ale zase ne o tolik, vzhledem k příliš dokonalé výslovnosti a rychlosti mluvy 
aktérů. 

Představení začíná v osm večer, už dlouho před tím nabízejí prodavači turistům čaje a kávy ze svých 
kulatých podnosů, nedá se jim samozřejmě odolat. Pro změnu jsme zvolili ovocný čaj. Představení je 
kombinací mluvených komentářů a dialogů z heroické historie Byzance / Cařihradu / 
Konstantinopolu / Istanbulu a Modrá mešity samotné.  

Vše je podloženo dramatickou hudbou, mešita i s minarety jsou postupně nasvěcovány různými 
světly, ovšem hlavně žlutým a modrým, ostatní barvy jsou chvilkama zastoupeny jen červenou na 
nízké zídce před mešitou. Celkem se nám představení líbilo, i když jsme si hlavně nasvícení mešity 
představovali více efektní, asi jako je různobarevné nasvícení protější Aja Sofie (které je ovšem 
statické). 

Na představení se nás sešlo více, takže už více-méně hromadně jsme odešli na tramvaj a dojeli do 
hotelu na poslední noc tohoto zájezdu. Ráno jsme se sice už definitivně sbalili, ale kufry jsme ještě 
nechali na hotelu. Tramvají jsme dojeli na konečnou u Nové mešity, kde už na nás čekala naše 
vyhlídková loď na plavbu po Zlatém rohu a Bosporu. Nalodili jsme se, vylezli jsme na horní palubu 
a za mohutného kymácení vysoké lodi v divokých vlnách zálivu jsme odrazili. 

Naštěstí po vyplutí ze zálivu Zlatý roh se moře trochu uklidnilo, takže houpání už nebylo tak hrozné. 
Propluli jsme kolem paláce Dolnabahce do vod úžiny Bospor, kde už jsme začali potkávat i větší 
lodě, nejen menší trajekty sloužící jako MHD po Zlatém rohu a okolí. Jeli jsme podél evropského 
břehu až k prvnímu z obou kilometrových mostů přes Bospor. 

Zespodu vypadají mosty snad ještě mohutněji, než z pahorků ve městě nebo z autobusu při přejíždění 
mezi Evropou a Asií. 

Břehy Bosporu patří k nejatraktivnějším lokalitám ve městě, vily na břehu i okolních svazích jsou 
většinou luxusní, dokonce jsou místy vidět na zahradách i cedry, které jsme neviděli v pohoří 
Taurus, když jsme pro poruchu autobusu nejhezčí místa projížděli potmě. Když se začal za zákrutou 
úžiny objevovat druhý most, uviděli jsme i starou pevnost u jeho ústí na evropské straně. Zde jsme 
měli první půlhodinovou přestávku, ovšem vstup do pevnosti na necelou půlhodinu nemá význam, 
navíc se oproti loňsku platí vstupné už před prvním nádvořím, takže jsme raději zvolili tradičně 
kavárnu, tentokrát na terase s výhledem na Bospor. Opravdu kouzelné místo pro tureckou kávu… 

Zaujala nás formace vojenských lodí, která se vysokou rychlostí přehnala úžinou z Černého do 
Marmarského moře, ale to už se většina našich kolegů vracela na loď. Rychle jsme zaplatili a na 
poslední chvíli jsme stihli nastoupit. Přestože nás evidentně nejméně třetina chyběla (chybělo asi 5 
minut do domluveného času), kapitán klidně odrazil od břehu. Začali jsme hlasitě protestovat, zbytek 
kolegů na břehu také pochopil, co se stalo a začal na sebe upozorňovat máváním, takže nakonec i 
flegmatický kapitán pochopil, že se bude muset vrátit. 
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Mezitím, co zbytek výpravy nastupoval, my jsme pozorovali nádherné, více než půlmetrové (možná 
i metrové) medúzy různých barev, nejhezčí byly ty s modrým lemováním. Nejlépe se pozorovaly se 
spodní paluby, když jsme pak opět odrazili od břehu, s překvapením jsme zjistili, že celkově je 
výhled z úrovně hladiny lepší než svrchu. Zůstali jsme tedy dole, kromě hezčího výhledu tu byly 
lepší možnosti k focení i větší klid. 

 

Přepluli jsme ke druhému, asijskému břehu, kde nás přivítali kormoráni, kteří se protahovali nebo 
odpočívali na bójích a střechách staveb na blízkém břehu. Podél něj jsme pod prvním mostem 
dopluli až téměř k ústí Marmarského moře, kdy jsme na asijském břehu měli druhou přestávku. 

Podél kavárny a rybářů s vystavenými úlovky jsme došli do malé mešitky, kde nás zaujal tradičně 
oblečený muž v tureckém sedu před mihrábem, který si do mikrofonu prozpěvoval posvátné texty z 
velké knihy. Většinu volna jsme strávili posloucháním jeho zpěvu, pak jsme se vrátili zpět k lodi. 
Právě projížděl kolem obrovský tanker.  

Kolem ústí Marmarského moře se siluetou Princových ostrovů v dálce jsme se pomalu vraceli ke 
Galatskému mostu, na rozdíl od rána jsme tentokrát extrémně nízký most podepluli a zakotvili až za 
ním. Podchodem jsme se vrátili k přístavním budovám, kde jsme poobědvali nejlevnější, ale dobré 
kebaby (750.000). Na Egyptském bazaru jsme doutratili poslední liry (kromě několika památečních), 
požádali jsme v jednom stánku prodavače o namíchání směsi cukrovinek do zbytku peněz. Kromě 
košíčku se sušeným ovocem (včetně „Turecké viagry“ – sušených fíků s vlašským ořechem) jsme 
dostali malovanou krabici snad s dvanácti druhy bonbónů na bázi měkkého tureckého medu s 
kokosem a oříšky (nejčastěji pistáciovými). 

Tramvají jsme se vrátili pro kufry do hotelu, autobus už čekal. Na letiště jsme dojeli během dvaceti 
minut, bez komplikací jsme se odbavili a po zhruba dvouhodinovém letu jsme přistáli na Ruzyni. 
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