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Každá cesta začína prvým krokom... 
 
 
 
 

...venované pútnikom 



Prípravy. 
 
 
 
Cesta do Indie bola vlastne jedna veľká náhoda. Pôvodný zámer navštíviť Singapur, Malajziu a 
Thajsko nám prekazil SARS. A ako sa to všetko začalo? Bol to vlastne iba žart, keď sme sa v práci 
rozhodli kam pôjdeme na dovolenku. Nikto nám to samozrejme neveril ( pri našich platoch sa im ani 
nedivím ) a my sme si povedali že túto cestu naozaj uskutočníme. Začali sa prípravy na cestu. Zháňanie 
informácií, vybaviť víza, poistenie, letenky...a hlavne všetko zaplatiť.   Očkovanie stíham na poslednú 
chvíľu a antimalariká doniesol Jozef pár dní pred odletom. 
V sobotu odchádzam do Bratislavy. Odlietame až v nedeľu a ja sa chcem poriadne vyspať pred 
odletom. 

 
Nedeľa,  24. 8. 2003 

 
 Až dnes sa stretávam zo zvyškom skupiny na autobusovej stanici. O tri hodiny neskôr už sedíme v 
lietadle do Ammánu. Máme pred sebou 3 a pol hodinový let a 7 hodinové čakanie na Ammánskom 
letisku. Dostávame poukaz na stravu a krátime si čakanie rozhovormi. Pizza bola fajn a ja tuším, že to 
bolo posledné "civilizované" jedlo na najbližšiu dobu. Mýlil som sa. To naozaj posledné bolo v lietadle 
na trase Ammán - Dillí. Sme tu! Víta nás krajina tisícky bohov a démonov, mnohých jazykov a kultúr. 
Krajina plná kontrastov, chudoby bežných ľudí a bohatstva maharadžov. Špina a zápach na každom 
kroku a byrokracia tisíckrát väčšia ako u nás. Krajina minimálne poznačená turizmom aj vďaka svojej 
obrovskej rozlohe a dodnes praktikovanému kastovému systému. Systému od ktorého chcel Gándhí 
oslobodiť Indiu. Neúspešne. Nájdete tu na severe zasnežené vrcholky Karakoramu a Himalájí 
presahajúce 8-tisícovú hranicu, zelené údolia Kašmíru obklopené horami, púšť, úrodné nížiny a čajové 
plantáže na juhu, nádherné chrámy staré niekoľko tisícročí. Práve tu sa pred tisíckou rokov zrodilo 
učenie hinduizmu a budhizmu. Cesta k osvieteniu i reinkarnácia sa stali modlou mnohých prívržencov 
hnutia Hippies v 60-tych rokoch, ktorí neváhali vycestovať a hľadať pravdu v tejto krajine. A hľadajú 
ju dodnes. Sme v krajine až kontinentálnych rozmerov, ktorá leží v Južnej Ázii.  
 
 
 

Pondelok,  25. 8. 2003 
 
Užívame si posledné chvíle klimatizovanej letiskovej haly a už 
čoskoro nás ovanie vôňa orientu. Opúšťame letisko a zažívame náš 
prvý šok. Neznesiteľné teplo a vzduch vlhký ako psí čumák. Nosiči 
sú až príliš aktívni a batožinu nám berú doslova z pliec. Ubránili 
sme sa a s batohmi na chrbte pomaly kráčame k autobusu. Chytám 
si miesto pri okne a dúfam že počas jazdy budem nasávať chladivý 
vzduch veľkomesta. Nasávam len smog a výfukové plyny. Zo 
všetkých smerov sa ozýva chaotické trúbenie a pouličný hurhaj. 
Zápchy sú tu bežnou záležitosťou, a vodiči sú očividne zvyknutí. 
Tých 14 miliónov obyvateľov Dillí je poznať. Pouliční predavači 
postávajúci na ulici, vodiči rikší oddychujúci na svojich tátošoch, či 
len tak polihujúci obyvatelia ulíc. Vychutnávam si to. Po hodine sa 
dostávame na výpadovku a naberáme smer JAIPUR. Na hranici 
štátov UTTAR PRADESH a RAJASTAN platíme permit(mýtne). 



Po zhruba siedmich hodinách 
prichádzame do Jaipuru. Mesta 
obkoleseného horami s umelým 
jazerom na ktorom je postavený 
vodný palác. O vznik mesta sa pričinil 
maharadža Sawai Jai Singh II v roku 
1727. Za pomoci známeho architekta 
bengálského pôvodu Vidyadhara 
Bhattacharya vystaval toto moderné 
mesto plné unikátnych 
architektonických diel v priebehu 
ôsmich rokov. Je to moderné mesto s 
rovnými ulicami a širokými bulvármi. 
Celkový plán mesta prísne sleduje 
pravidlá mandaly, ktorá sa má naplniť 
každodennou ľudskou existenciou a 
podlieha vesmírnej harmónii. Po 
chvíľke blúdenia sme našli náš hotel. Hotel s príznačným názvom Rajastan a bazénom plným vody. 
Ubytujeme sa a rýchlo do bazéna. Treba "zmyť" prach z ciest a ovlažiť horúčavou znavené telesné 
schránky. Večer sa blíži a pocit hladu v žalúdku je čoraz nástojčivejší. Navštevujeme našu prvú 
turistickú atrakciu - akúsi indickú dedinu, plnú tradičných umelcov a remeselníkov. Tu ochutnávame aj 
tradičnú indickú stravu. Na môj vkus je príliš pikantná, ale hlad je hlad. Základ tvorí čapáti a dal. Je to 
upečená placka s pikantným strukovinovým prívarkom. Ochutnávam rôzne zeleninové prílohy a ďalšie 
druhy omáčok. Všetky sú pikantné. Vraciame sa na hotel a snažíme sa zaspať. Hukot klimatizácie je 
neznesiteľný tak ju vypínam. Ten ventilátor majú snáď z nákladiaku. Znovu sa pokúšam zaspať avšak 
teplo je neznesiteľné. Noc viac-menej prebdiem a ráno sa cítim ako keď vstávam do práce po víkende.  
 
 

Utorok,  26. 8. 2003 
 

Dnešný deň spoznáme pravú tvár Jaipuru a jeho pamiatky. Toto „pomerne“ mladé a dnes aj rušné 
mesto je známe niektorými architektonickými skvostami. Na počesť návštevy anglického princa 

Alberta z Walesu prikázal 
maharadža v roku 1887 
natrieť mesto rúžovou 
farbou. Je to farba 
rajastnaskej pohostinnosti 
a táto tradícia sa zachovala 
dodnes. Najznámejšia 
pamiatka je Mestský palác 
situovaný v strede starého 
mesta. V 18. storočí zaberal 
1/7 rozlohy mesta a je delený 
na mnoho budov, nádvorí 
a záhrad. Hlavné časti sú 
Diwan-i-Am (Hala verejnej 
audiencie), Diwan-i-Khas 
(Hala súkromnej audiencie), 
Mubarak Mahal a 



sedemposchodový Chandra Mahal, kde sa nachádza aj múzeum maharadžu Sawai Man Singha II. Tu 
sú aj dve najväčšie strieborné nádoby na svete s objemom 8182 litrov. Mister Guiness si ich zapísal do 
svojej knihy rekordov. Slúžili na vodu z Gangy pre maharadžu, ktorý ako zbožný hinduista nemohol 
počas pobytu v Anglicku používať na pitie a kúpanie anglickú vodu. Súčasťou komplexu je Palác 
vetrov (HAWA MAHAL), 
architektonicky skvost, sídlo 
maharadžových žien v samotnom 
centre Jaipuru. Päťposchodový 
palác s nádherne vytesaným 
priečelím. Prevládajú Rajastanské 
a Mughalské architektonické 
prvky, 600 vytesaných okenných 
mriežok a balkónikov, miesto 
odkiaľ manželky maharadžu 
sledovali pouličný ruch a samé 
neboli videné. Dodnes maharadža 
obýva časť paláca. India je krajina 
hrdá svoje tradície. Titul 
maharadža je dedičný a aj keď 
nositeľ titulu už dnes nemá žiadnu 
výkonnú moc je to vážená osoba. Dostáva od štátu doživotnú rentu, ktorá mu umožňuje žiť 
„rozprávkový“ život. Pouličný hurhaj, trúbenie klaksónov, všadeprítomní obchodníci a otravní žobráci 
nás sprevádzali celým mestom. Autobus nás odváža do 11 kilometrov vzdialeného mesta Amber, 
bývalého hlavného mesta Jaipurského štátu. Rovnomennú pevnosť začal v roku 1592 stavať Raja Man 
Singh, neskôr ju rozšíril a dokončil Jai Singh. K pevnosti sa od cesty dostanete peši alebo na slonovi za 
pár minút. Začína sa Rally Elephant. Koho slon bude v pevnosti prvý? Skončili sme na druhom mieste 
a odmenou nám bol úchvatny pohľad na Jaipur ponorený v opare. Bohužiaľ nás zastihol monzún 
a chvíle bez dažda využívame na fotenie. Náš mahut (vodič slona) poctivo čaká na nás aby nás 
odviezol späť. 
Ďalšie kroky smerujú na pár kilometrov vzdialenú pevnosť NAHAR GARH (Tigria pevnosť). 
Monzúnove počasie sa ozýva čoraz viac a kvapky dažďa ovlažujú naše horúčavou zmorené telá. 
Pevnosť je ponorená v mrakoch, dážď a nízka viditeľnosť znemožňujú fotografovanie. Máme so sebou 
„špióna“ ktorý sleduje či náhodou nevyberám fotoaparát z brašne. Za fotografovanie sa platí extra. 
Mlčky sa teda prechádzame komplexom a vychutnávame si atmosféru. Komnaty maharadžových 
manželiek, dômyselne riešené kuchyne a nádherná architektúra. Robím potajomky pár fotografií 
interiérov. Táto pevnosť leží severozápadne od Jaipuru a je dielom Jai Singha II. Dal ju postaviť v roku 
1734. Vraj je odtiaľto nádherný výhľad ja jazero Man Sagar a Jaipur.....asi keď neprší. Vraciame sa 
späť do Jaipuru. Je čas obeda a naše kroky smerujú do celkom čisto vyzerajúcej reštaurácie. Domáci 
jedia rukami. Teda pravou rukou, ľavá je považovaná za nečistú a používa sa na iné činnosti. 
V jedálnom lístku si vyberám „Chicken aj niečo“ a som zvedavý čo som si to vlastne objednal. Počítam 
že tam bude kuracie mäso a príloha. Objednávam si s poznámkou „NO SPICE“ a čašník chápavo 
prikyvuje a opakuje „NO SPICE, OK SIR. NO PROBLEM“. Po chvíli čakania sa mi na stole objavila 
veľká misa s kopcom ryže z ktorej vytŕča upečené kurča a vajíčka. Ochutnávam a zisťujem že 
pravdepodobne čašník nepochopil čo znamená NO SPICE. Prvé sústo zapíjam niekoľkými veľkými 
dúškami vody. S ďalšími sústami sa mi v ústach rozpútalo peklo, ale nemal som inú možnosť ako 
potlačiť hlad. Čoraz častejšie siaham po fľaši s vodou. Po hodine odchádzame a ja ešte peknú chvíľu 
rozdýchavam dnešný obed. Sme kúsok od jazera Man Sagar. Domáci vraveli že v ňom 7 rokov nebolo 
vody a tohtoročný monzún naplnil jazero vodou. Neviem či máme tomu veriť. Pri jazere postávajú 
školáci. Prestáva pršať. Som zvedavý na ako dlho. Rád by som si prezrel JAL MAHAL (Vodný palác) 
ktorý  tróni v strede jazera Man Sagar. Dá sa tam dostať iba loďkou, ale niekoľko rokov je tam vstup 



zakázaný. Postavil ho Sawai Pratap Singh v roku 1799. Kráľovská rodina ho využívala na lov kačiek a 
zábavu. Je známy svojou náročnou architektúrou a jeho štyri poschodia ležia pod hladinou. Viditeľné je 
iba piate poschodie. Presúvame sa do centra mesta. Staré uličky plné ľudí, obchodníci ponúkajúci 
najrozličnejší tovar, špina a smrad. Jaipur je pravdepodobne najindickejšie mesto. Výroba šperkov 

doslova na kolene, dielňa ako v minulom storočí. 
Prezrieme si dielňu a šéf nás pozýva do predajne. Rozdiel 
je vidieť aj cítiť. Čisto a príjemne chladno, na stole 
pripravené pohostenie. Vstúpili sme do jamy levovej 
a ocitli sa v spároch predavačov, ktorí nám ponúkajú 
nádherné šperky a rôzne polodrahokamy. No nekúp to! Po 
dobrej hodine odchádzame. Sme celí a zdraví, akurát ľahší 
o niekoľko rupií. Nechávame sa zatiahnuť do ďalšieho 
obchodu. Tentoraz sú to textilné výrobky. Majiteľ 
vysvetľuje spôsob spracovania a farbenia látok. Používajú 
len prírodné farbivá a my zabíjame ďalšiu hodinu. Ozaj, 
nekúpite sári? Chceme si pozrieť ešte jednu unikátnu 

stavbu. Hvezdáreň JANTAR MANTAR - najväčšie kamenné observatórium na svete. V Indii sa ich 
nachádza 5 a toto je z nich najväčšie. Zaujímavé tehlové kruhy, krivky a plochy, obložené žltkavou 
omietkou, vraj ukrývajú 18 obrovských  prístrojov. Pri ich výbere (1728-1734) sa Jai Singh nechal 
ovplyvniť prácami cudzích astrológov, svojimi učiteľmi a matkou, ale mnohé z nich sú jeho vlastnými 
vynálezmi. Slnečné hodiny sa týčia do výšky 27 metrov a vrhajú tieň na oblý kamenný povrch. Čas sa 
dá odčítať s presnosťou na dve minúty! Nestíhame, už zavreli. Aspoň si ho obzeráme spoza múru. Je 
večer a my sa len tak potulujeme ulicami. Vraciame sa na hotel a „tešíme sa na klimatizáciu“. 
 

JAL MAHAL (Vodný palác)  



Streda,  27. 8. 2003 
Ráno pokračujeme ďalej. Jaipurské štvrte sú veľmi rozdielne. Kým sa vymotáme z mesta prechádzame 
vilovou štvrťou a postupne sa vily zmenia na chatrče z hliny a plechov. Neskutočná chudoba, ľudia 

postávajú na ulici, dobytok kosť a koža, 
všade sú odpadky. Tu žijú nedotknuteľní. 
Najspodnejší v kastovom rebríčku. Systém 
kást je v Indii stále dodržiavaný. Človek sa 
narodí do kasty a tá mu predurčuje cestu 
životom. Ak nedodrží to čo mu kasta 
predpisuje, jeho dharma ostane nenaplnená 
a v ďalšom živote sa narodí do nižšej kasty. 
Oficiálne sú uznávane 4 kasty: 
brahmáni(kňazi a duchovní), 

kšátrijovia(bojovníci), 
vaišijovia(obchodníci a poľnohospodári) 
a šúdrovia(remeselníci a sluhovia). 
Najnižšie sú bezkastoví...vydedení zo 

spoločnosti. Paradoxom je že sú medzi nimi aj veľmi bohatí ľudia. Ich prácou je napr. spopolňovanie 
mŕtvych, a keďže v Indii je kvalitné drevo drahé je to výnosný obchod. Aj napriek tomu žije väčšina 
bezkastových na pokraji spoločnosti a nikto im ani vodu nepodá. Kasty majú medzi sebou pravidlá 
ktorými sa riadia. Napr. svadby medzi kastami sú nemožné, čiže ženích aj nevesta musia pochádzať 
z rovnakej kasty alebo sadnúť si vedľa človeka z vyššej kasty je zakázané, rozprávať medzi sebou sa 
môžu len v služobnom styku.... Pokračujeme ďalej. Cieľ je Agra a jeden z divov sveta – Taj Mahal. 
Indická diaľnica sa nedá zabudnúť. Cestou si robíme krátku zastávku v malom mestečku Bailagi. Deti 
a žobráci o nás hneď prejavili patričný záujem. Sme blízko chrámu zasvätenému opičiemu bohovi 
Hanumanovi, synovi boha vetra. Mestečko je veľmi pestré a živé, svätí muži na každom kroku. Asi 
majú nejaký sviatok. Vchádzame do areálu chrámu bosí a prešľapujeme z nohy na nohu.  Dlážka je 
rozpálená od slnka a po zemi sa váľajú zvyšky potravy. Atmosféra je naozaj „hustá“, toto je môj 
najsilnejší zážitok. Vyháňanie diabla pod šírym nebom, psychoterapia najhrubšieho zrna...vchádzame 
dnu spolu s veriacimi. Ponúkajú nás jedlom a dávajú nám sviečky na zapálenie. Jedlo pokorne 
odmietame a sviečky zapálime. Vychádzame von a vraciame sa k autobusu sprevádzaní skupinou 
žobrákov. Ešte stále absorbujem ten zážitok. Po chvíli autobus odchádza a my na chvíľu unikáme 
z najchudobnejšej reality. Ďalšia 
zastávka je pevnosť ležiaca cca 
40km od Agry. Legenda vraví že 
šejk Salim Christi na tomto mieste 
predpovedal splnenie priania mať 
syna vládcovi Akbarovi, ktorý 
putoval krajinou. Povedal mu aby 
sa vrátil domov a do roka bude mať 
troch synov. Predpoveď sa splnila 
a Akbar ako prejav vďaky postavil 
túto pevnosť. Pevnosť má dve 
hlavné časti: kráľovský palác 
a mešitu, kde je šejk Salim 
pochovaný. Predavači suvenírov sú 
neodbytní a je veľmi ťažké odolať 
ich náporu. Do Agry je to už len 
kúsok a cesta ubieha pomaly. Vodič má stále nejaké problémy. Raz nevie či má natankovať naftu alebo 
benzín, druhýkrát nevie či ide správnym smerom. Vie však kde je English Wine Shop. Pre nás veľmi 



 
dôležitá informácia. Našli sme ďalšieho spolucestujúceho, ktorý nám pomohol prekonať drobné 
problémy a spríjemnil pobyt v Indii. Teda bolo ich niekoľko – starých mníchov. OLD MONK je 
nefalšovaný indický rum, vraj sedemročný.... :-) Diaľnica je asfaltová v celkom dobrom stave ale cesta 
ubieha pomaly. Už aby sme boli v Agre. Každú chvíľu obiehame preplnené nákladiaky, pozorujeme 

krajinu a užívame si „klimatizáciu“ v podobe 
otvorených okien. Samé polia, občas sa mihne tehelňa 
alebo dedinka. Tehelňa je tradičná a pália sa v nej 
tehly z červenej hliny. Z diaľky je vidno len komín 
a kopu hliny. Robotníci hlinu utlčú vo forme a potom 
pomaly vypália v peci. A naokolo samé polia. India je 
poľnohospodárska krajina. Je skoro večer a my sa 
blížime k mestu. 
Agra leží na severe indického štátu Uttar Pradesh na 
brehoch rieky Yamuny. Čaká nás na indické pomery 
celkom príjemný hotel. Ubytujeme sa a ideme sa 
prejsť po okolí. Je už tma a príšerné teplo na ktoré nie 
sú Kysučania zvyknutí. Vraciame sa na hotel 

a reklamujeme nefungujúci vypínač v kúpeľni. Oprava netrvá dlho a poslíček sa nám ospravedlňuje. 
Pýta sa, čo môže pre nás ešte urobiť. S leskom v očiach mu vravíme naše želanie a netrvá dlho kým sa 
vráti v požadovanej spoločnosťi „starého mnícha“. O chvíľu už sedí na stoličke a ponúknutý pohárik 
neodmieta. Rozprávame sa o jeho rodine, o platoch a pracovných podmienkach, o školstve....proste 
o tom ako sa žije v Indii. Po stenách hotela behajú malé jašteričky – gekony, ktoré lovia hmyz a hlavne 
komáre. Sme v malarickej oblasti a infikovanie môže mať nepríjemné následky.  
 
 
 

Štvrtok,  28. 8. 2003 
 
Ráno musíme vstávať skoro aby sme stihli otvorenie monumentu považovaného za jeden z divov sveta. 
Taj Mahal sa nachádza v pamiatkovej zóne kam sa autobusom, taxíkom ani motorovou rikšou 
nedostanete.  Od parkoviska sa k nemu dá ísť peši alebo elektrobusom. Vstupenka je dosť drahá, tuším 
stála 750 rupií čo je cca 700Sk a pred vstupom prejdete prísnou osobnou prehliadkou. Potom si môžete 
vychutnávať najkrajšiu hrobku na svete. Začnem troškou histórie. Chrám je hrobkou Arjumand Banu, 
manželky vládcu Shah Jehana, ktora sa neskôr stala známou pod menom Mumtazmahal, čo znamená 
Vyvolená paláca. Arjumand Banu sa vydala 21 ročná za tretieho syna kráľa Jahangira, princa Khurama 
v roku 1612 a mali spolu 14 detí. V roku 1628 Khuram prijal meno Shah Jehan (kráľ sveta) po 
krvavom víťazstve a stal sa vládcom. Mumtaz robila spoločnosť svojmu manželovi počas vojenských 
ťažení a v roku 1630 skonala v  Burhanphure po pôrode svojho 14. dieťaťa. Vedela že zomrie. Keď 
zomierala želala si aby sa jej milý už nikdy neoženil a aby jej postavil najkrajšiu hrobku na svete. 
Stavba začala v roku 1630 a trvala 17 rokov. Shah Jehan pozval staviteľov, sochárov, kamenárov, 
kaligrafov z Otomanskej ríše, Perzie i Európy. Pracovalo tu 22 000 remeselníkov. Celý komplex má 5 
hlavných častí: Darwaza(hlavná brána), Bageecha(záhrada), Masjid(mešita), Naqqar 
Khana(odpočívareň) a Rauza alebo Taj Mahal(mauzóleum). Hrobka je umiestnená vnútri mauzólea. 
Vnútri sú 4 hroby, dva falošné a v podzemí sú dva pravé. V hornej sieni sú tie falošné, aby nikto 
nechodil po hlavách mŕtvych. Unikátna Mughalská architektúra je kombinovaná s perzskými, 
islamskými a stredoázijskými prvkami. 40 metrov vysoké minarety sú vychýlené smerom von aby 
v prípade pádu nepoškodili hrobku. Shah Jehan navrhoval pevnosti od svojich 16-tich rokov a Taj 
Mahal je asi jeho najkrajšie dielo. Mauzóleum je vysoké 55 metrov a vrchol zdobí zlatý moslimský 
polmesiac. Pod ním je obrátený kvet lotosu symbol hinduistov. Stavba je vykladaná drahými kameňmi 



z Perzie, Arábie, Ruska, Tibetu.... Nápisy z Koránu sú dômyslelne prispôsobené ľudskému oku. Písmo 
vo výške vyzerá rovnako veľké ako to nižšie. Celý komplex Taj Mahal je pravidelný. Jedinou 

nepravidelnosťou je hrob Shah Jehana. Celá stavba leží na mramorovom podstavci a biely mramor na 
stavbu dovážali až z Rajastanu. Po stranách mauzólea sú dve mešity. Používa sa však len jedna, tá 
ktorá je obrátená k Mekke. Záhrada je vodnými cestami rozdelená na 4 časti, ktoré symbolizujú rajskú 
záhradu so štyrmi riekami v ktorých prúdi voda, mlieko, med a víno. Rieky sa v strede stretávajú 
v božskom jazere hojnosti o ktorom sa píše v Koráne. Fontánky dnes už nefungujú a vodu z nádrží by 
som nepil. Neďaleko leží Červená pevnosť, miesto kde žil Shah Jehan s rodinou. Jeho syn Aurunzgeb 
ho tu uväznil na 7 rokov a Shah Jehan zomrel v smútku s pohľadom upreným k Taj Mahalu.  
Pevnosť chránili dve priekopy a rieka Yamuna. Základy pevnosti  boli položené v 10. storočí, a Akbar 
v roku 1565 celú pevnosť prestaval a v stavbe pokračovali jeho následovníci Shah Jehan a Aurunzgeb. 
Obrovský komplex budov s typickou Mughalskou architektúrou, separátnou rezidenciou z bieleho 
mramoru a niekoľkými mešitami má dve vstupné brány. Vodné nádrže sú už prázdne ale kedysi v nich 
chovali ryby. Na stromoch posedávajú pestrofarebné papagáje a my sa skrývame v tieni budov pred 
rozpáleným slnkom. Je čas ísť ďalej. Dnes večer odchádzame do Amritsaru a vlak nepočká. Bez obeda 
s vidinou dobrej večere v Dilli ideme autobusom do Dilli. Malá zastávka v meste Mathura, 
považovanom za rodisko boha Krišnu. Mesto staré vyše 2500 rokov, známe aj starovekým Grékom 
i Budhovi, ktorý tu zakladal kláštory. V roku 2003 sa oslavovalo 3500 výročie narodenia Krišnu 
a všade boli vojaci. India je známa aj svojimi náboženskými nepokojmi a pri príležitosti nejakých osláv 
sa vždy niečo zomelie. Prehliadka ešte prísnejšia ako v Taj Mahali. Vrecká máme prázdne 
a fotoaparáty neberieme. Zobrali by nám ich. Bosí kráčame po rozpálenej mramorovej dlážke k jaskyni 
kde sa Krišna narodil. Vnútri sa modlia pútnici a my v tichosti prechádzame. Nikto si nás nevšíma, iba 



vojaci s prstom na spúšti nás sprevádzajú pohľadom. Gýčovitá výzdoba dominuje....toto je India! 
Poobede prichádzame do Dilli. Pozrieme si India Gate a ideme rovno na Conaught Place do Pizza Hut. 
Konečne európska strava, klimatizácia a čisté WC. Vlak do Amritsaru nám ide o siedmej večer z Old 
Delhi Railway Station. Najedení a oddýchnutí sa ešte chvíľu prechádzame po námestí. Obchodníci nás 

lákajú do svojich predajní a my už zvyknutí 
im nevenujeme pozornosť. Staré mesto má 
úžasnú atmosféru, v úzkych uličkách všade 
kopa ľudí, zvierat a odpadkov. Milión 
bicyklov, rikší, automobilov, všade sa 
rozlieha chaotické trúbenie a všetci sú 
kľudní. Odchádzame na železničnú stanicu. 
V koľajisku i na peróne je kopa potkanov. 
Vlak mešká už pol hodiny a neskôr sa 
dozvedáme že na stanici našli bombu. Deň 
predtým vybuchla v Bombaji. Tu našťastie 
nestihla. Máme miestenky v lehátkovom 
vozni. Pred ôsmou hodinou prichádza vlak 
a my spolu s miestnymi sa tlačíme dnu. Do 
desiatej hodiny nemáme nárok na miestenku 

a musíme sedieť s miestnymi. O desiatej však miestni uvoľnia miesto a my ležíme. Tri „očalúnené“ 
lehátka nad sebou, najvyššia má nad sebou ventilátory. Namiesto okien iba zamrežovaná diera a WC 
radšej ani neopíšem. Dnu príjemne pofukuje cez okná a po chvíli zaspávam s batohom pod hlavou. 
 
 
 

Piatok,  29. 8. 2003 
 

Ráno zisťujeme že sme mali spoločnosť. Vyhryzené diery v batohoch sú jasným dôkazom. Tie potkany 
sú snáď všade. Sme v Amritsare, centre Pandžábskej kultúry a sikhizmu. Oproti Dilli alebo Jaipuru 
veľká zmena, o poznanie čistejšie ulice, oveľa menej kráv na cestách, obchodníci sa nevnucujú 
a hlavne je tu mnoho 
pútnikov. Amritsar je 
niečo ako Mekka pre 
moslimov. V 15. 
storočí guru Nának 
založil náboženstvo 
v ktorom tvrdil: 
„Keďže je iba jeden 
boh a ten je naším 
otcom, všetci 
musíme byť bratia“. 
Jazero nesmrteľnosti 
- tak znie preklad 
mesta Amritsar, kde 
bola za piateho guru 
postavená svätyňa 
Harimandir Sahib, 
neskôr prebudovaná 
na Zlatý chrám. Na 



rozdiel od hinduistických chrámov, ktoré majú iba jeden vchod, je Zlatý chrám prístupný z každej 
svetovej strany a symbolizuje to otvorenosť pre príslušníkov všetkých štyroch hlavných náboženstiev 
Indie: moslimov, hinduistov, budhistov a sikhov. 

Zlatý chrám v Amritsare tvorí ucelený komplex, ktorý sa skladá z centrálneho chrámu uprostred 
malého jazierka a z priľahlých budov slúžiacich na ubytovanie pútnikov z celého sveta. Na stavbu 
chrámu bolo použitých 300 ton zlata ktoré darovali sikhovia z celého sveta. Každý pocestný, ktorý sa 
zastaví v Zlatom chráme, tu môže zadarmo dostať stravu a nocľah na tri dni. Zo stanice si berieme 
rikšu a ideme k Zlatému chrámu. Budeme tu len pár hodín, pretože na obed odchádzame autobusom do 
Kašmíru. Ubytujeme sa a doprajeme si sprchu. Sme medzi pútnikmi. Strážcovia sú veľmi milí 
a sympatickí, ochotne nám postrážia veci. Všade je množstvo pútnikov v čistých pestrofarebných 
šatách a s turbanmi na hlave. Zápästie im ozdobuje železný náramok a za pásom sa leskne dýka. To sú 
tradičné symboly sikhov. Pred vstupom do komplexu chrámu si umývame nohy,  a dostávame šatku na 
pokrytie hlavy. Počujeme upokojujúcu hudbu a vnímame božský pokoj. Prejdeme si celý komplex, 
fotíme, akurát vo vnútri chrámu sa nesmie fotiť. Potajomky som spravil pár snímok. Vychádzam 
z chrámu a sadám si na biely mramor. Pozorujem ľudí, počúvam hudbu, oddychujem.....je tu vysoká 
koncentrácia pokoja, pokory a súcitu. Maximálny relax. Prisadá si ku mne mladý študent a dávame sa 
do rozhovoru. Dozvedám sa niečo o jeho viere, o Pandžábe a na oplátku mu rozprávam o Slovensku. 
Pristavujú sa dve mladé dievčatá a môj nový tlmočník mi ochotne prekladá do angličtiny. Nakoniec sa 
dozvedám že ma chcú pobozkať. Neznalý miestnych zvykov zdvorilo odmietam. Strážcovia chrámu 
s dlhými kopijami sú všade a ja by som bol nerád vykázaný z chrámu za neprístojne správanie. Je čas 
ísť. Aj keď veľmi nerád opúšťam toto magické miesto, musím. Autobus nepočká. Stanica je našťastie 
len kúsok a po chvíľke hľadania sme našli správnu zastávku. Toto je najhoršie vyzerajúci autobus 
ktorým sme sa v Indii viezli. Batohy opäť putujú na strechu a chytáme si miesta vnútri. Upokojuje ma 
nápis nad dverami: „NOW DRIVE YOUR DREAM CAR“. Cesta sa mi zdá celkom príjemná, asi som 
si už zvykol. Sikhovia sú veľmi pracovití, špičkoví obchodníci, mnohí pôsobia ako piloti alebo 



v armáde. V minulosti boli známi ako najlepší 
bojovníci. Sú hlboko veriaci a tolerantní voči 
iným, ochotní pomôcť. Sikha nájdete snáď 
všade. Odhadujeme že o 7-8 hodín budeme 
v Jammu, hlavnom meste štátu Jammu & 
Kashmir. Monzún ešte neskončil. Zase prší. 
Občasné zastávky využívame na vystretie 
a narovnanie sa. Drevené lavice potiahnuté 
koženkou a pravdepodobne neodpružená 
zadná náprava sú cítiť najmä na zadku. 
Krajina sa mení, pribúdajú občasné kopce, 
vidno šíre lány obilia a kukurice. Blížime sa 
do hôr. Čoraz častejšie míňame kasárne 
a vojenské stanoviská. Večer sme v Jammu. 

Hotel City Top postavený pred tromi rokmi vyzerá na oveľa starší. Na izbe mi robia spoločnosť šváby 
a iná háveď. Sprcha je funkčná, aj keď tečie iba studená voda. Musí stačiť a pri dnešných teplotách je 
to príjemne osvieženie. Operiem si veci a dám ich sušiť pred ventilátor klimatizácie. Ide sa na večeru. 
Hoteliér nás upozorňuje že Jammu je nebezpečné mesto najmä pre cudzincov. Odporúča nám 
reštauráciu kúsok od hotela. Asi ma z toho nejakú províziu….ako je v Indii bežné.  Reštaurácia je 
veľmi príjemná, strava tiež na úrovni, aj keď pikantná ako všade v Indii. Kašmír je nádherný, večne 
zelený a nesmierne úrodný. Vysoké hory, vodopády, nádherná príroda. Ak je niekde raj na zemi tak je 
to tu! Tak nazval Kašmír známy panovník Jahangir. Jeho južné himalájske svahy sú skutočne 
nádherné. Cestovatelia obdivujúci zelené údolia a zasnežené vrcholky sa mu však vyhýbajú. Možno pár 
odvážlivcov vyhľadávajúcich vojnovú turistiku. Konflikt medzi Indiou a Pakistanom o územie 
Kašmíru je starý niekoľko desaťročí, keď ho v roku 1947 prisúdil maharadža Hari Singh práve Indii 
a nie Pakistanu. Niektoré štatistiky uvádzajú že tu násilnou smrťou zomrie priemerne 15 ľudí denne. 
Taká je daň vojny! Pokiaľ však dodržujete určité pravidlá a nevadia vám časté vojenské kontroly tak je 
riziko že sa vám niečo stane omnoho menšie. Armáda je všade, niektorí tvrdia že je tu milión vojakov. 
 
 
 

Sobota, 30. 8. 2003 
 
Ráno odchádzame autobusom do Shrinagaru. Na túto časť cesty som sa veľmi tešil. Konečne ideme do 
hôr. Zmenila sa krajina i flóra. Listnaté stromy s húfmi makakov ako z dokumentárnych filmov sa 
pomaly vytrácajú a nahrádzajú ich borovice. 
Stúpame a klesáme, cestou nás sprevádzajú armádne 
vozy. Toto je strategická  cesta ktorá spája Pandžáb 
s Kašmírom, preto patrí medzi najstráženejšie cesty 
v Indii. Cesta je pomerne úzka a obchádzanie je 
veľmi rizikové. Spätné zrkadlá sú na autách často 
rozbité. Hlboké rokliny, ostré zákruty a nádherné 
hory...naozaj adrenalínová cesta, ktorú treba zažiť. 
Pri mostoch zamaskované guľometné hniezda 
dávajú na vedomie že sme vo vojnovej zóne. 
Klesáme do kašmírskeho údolia a blížime sa 
k Shrinagaru – Benátkam Indie. Shrinagar založil 
budhistický cisár Ashoka. Nielen mesto ale celý Kašmír je poznačený vojnou. Turistický ruch je tu na 
bode mrazu, ale postupne začína ožívať. Vidno to na nových hoteloch v európskom štýle. Je to mesto 
ležiace na brehoch jazier Dal a Nagin. Mesto s nádhernými záhradami ktoré boli vybudované za čias 



Mughalských panovníkov, so známou mešitou Azralbal ktorá je centrom moslimskej komunity v 
Kašmíre a plávajucimi záhradami. Mesto s unikátnou architektúrou, nádhernými mostami a tajomným 
hrobom Ježiša. Vôbec nevyzerá ako indické mesto. Skôr mi pripomína mestá aké sú v strednej Ázii. 

Po chvíli blúdenia mestom sa dostávame na breh jazera Nagin a ubytujeme sa na hausboate. Tieto 
domy na vode sú pozostatkom koloniálnej éry. Kašmírsky maharadža vydal zákaz stavania domov pre 
Angličanov na pevnine. A tak si nechali postaviť domy na vode. Mnohé z nich schátrali ale mnohé sa 
zachovali vo vynikajúcom stave. Ten náš je umelecké dielo. Nádherne vyrezávaný nábytok i steny, 
proste maximálny luxus. Ubytoval nás Ali a jeho rodina. Ali býva v rodinnom dome. Stravujeme sa 
u neho a musím priznať že po dlhom čase mi chutí jesť. Večera formou švédskych stolov nám dáva na 
výber. Snažím sa ochutnať z každého trošku. Žalúdok mam stiahnutý po niekoľkých dňoch bez riadnej 
stravy. Baranina so zeleninou, špenát so syrom, dusená zelenina a tofu s bylinkami, zemiaky a zelená 
fazuľka predstavuje našu večeru. Tak dobre som sa už dávno nenajedol. Zvyšok večera trávime 
rozprávaním a relaxom. Ležím na streche hausboatu a pozorujem oblohu. Je jasná noc a hviezdy žiaria.  
 
 
 

Nedeľa, 31. 8. 2003 
 
Dnešok venujeme prehliadke mesta. Ali zaistil autá a robí nám sprievodcu. Je tu boss a vie kde sa môže 
ísť a ktorým miestam sa radšej vyhnúť. Vojenské kontroly sú bežné. Prechádzame okolo hotela ktorý 
vybuchol dva dni pred naším príchodom. Miestami sú stopy po guľkách. Aj napriek tomu to tu vyzerá 
kľudne a bezpečne. Po chvíli zastavujeme kúsok od Piatočnej mešity na miestnom cintoríne. Ali nám 
rozpráva o Shrinagare a zvykoch v moslimskej komunite. Ideme do mešity. Pred vstupom sa vyzúvame 
a následujeme Aliho. Mešita s obrovskými drevenými stĺpmi a upravenou záhradou. Okolo fontány je 
množstvo holubov. Je tu kľud. Po chvíli v tichosti odchádzame a pred nami je cesta starým mestom. 



Naozaj to tu vyzerá ako niekde v Samarkande. 
Odlišná architektúra, odlišní ľudia....len vojaci 
sú stále rovnakí. V starom meste vo štvrti Kan 
Yaar sa nachádza Yus Asaph... údajný hrob 
Ježiša Krista. Ježiš zastupuje významne 
miesto v náboženskej kozmológii ortodoxného 
Islámu ako jeden z prorokov. Prežil 
ukrižovanie a naozaj sa usadil v Kašmíre 
a založil si tam rodinu? Bol Ježiš ovplyvnený 
aj budhizmom vo svojom učení? Je mnoho 
teórií o pôsobení Ježiša v Ázii, a ktorej uveríte 
nechávam na Vás. Pred sebou máme ďalšiu 
náboženskú svätyňu. Na samom vrchole kopca 
sa týči malý hinduistický chrám. Vedie 
k nemu snáď tristo schodov a leží vo 
vojenskom priestore. Fotenie dovolené len 
jedným smerom a pod dohľadom armády. Na 
úpätí kopca absolvujeme prehliadku ako na 
letisku a zapisujeme sa do knihy. Potom nás 
čaká výstup na samotný vrchol...na miesto kde 
sa zem stretáva s nebom. Kamenný chrám je 
maličký a vnútri obetujeme ryžu a mlieko. 
Keby nebol taký opar bol by odtiaľto 
nádherný výhľad na mesto a jazerá Dal 
a Nagin. Doobedňajší „trip“ zakončujeme 
v Mughalských záhradách. Boli postavené pre 
manželky kašmírskeho maharadžu za éry 

Mughalských panovníkov ako miesto oddychu. Všetko je symetrické, fontánky riešené samospádom, 
všade rozkvitnuté kvety a božský kľud. V celom Shrinagare sú 4 záhrady. Blíži sa obed a vraciame sa 
na hausboat vyčerpaní a plní očakávania čím nás prekvapí Aliho kulinárske komando. Ani tento krát 
nesklamali. Špagety boli výborné aj napriek tomu že netušíme čo všetko v nich je. Poobede chvíľu 
oddychujeme na terase hausboatu. Čakáme kým príde „taxi“. Malé lodičky – shikary nás odvezú kam 
chceme. Mladí chlapci poctivo veslujú. Tri hodiny na jazere Dal sú pre nás neskutočným relaxom. 
Žiadne komáre ani iný otravný hmyz. Spravili sme si dve malé zastávky vo výrobni suvenírov 
z lakovaného papiera a medu z marihuany ktorý si kúpil aj Mick Jagger. Výroba suvenírov je 
nenáročná na technológiu ale náročná na ozdobenie. Každé dielko je ručne maľovaný originál. Používa 
sa novinový papier a ryžové lepidlo. Papier sa roztlčie v mažiari a postupne sa pridáva lepidlo. Keď je 
zmes akurát vytvaruje sa vo forme na požadovaný tvar a nechá vyschnúť na slnku. Potom nasleduje 
lakovanie a maľovanie. Tradičné vzory dominujú ale nájdu sa aj pre Indiu netypické vianočné motívy. 
Krabičky, rámiky, sošky i praktické domáce potreby ako držiak na toaletný papier či rúčka na 
splachovač. Nájdu sa tu však aj skutočne vynikajúce diela. Kúpime pár suvenírov a rýchlo preč. Ďalšia 
zastávka je určená milovníkom medu. Na predaj niekoľko druhov...z lotosových kvetov i marihuany. 
Kúpil si ho aj Mick Jagger....on si ho môže dovoliť ale pre nás je drahý. Ideme späť na hausboaty. 
Príjemný výlet treba príjemne zakončiť a ako ináč ako skvelou večerou. Tešíme sa! Ali nesklamal 
a večera bola vynikajúca. Na terase hausboatu sa po večeri relaxuje s Alim a jeho vodnou fajkou.  
Posledná noc u Aliho musí byť nezabudnuteľná....a aj bola. Neďaleko od nás sa ozve výbuch a streľba. 
Počujem krik a nie je mi všetko jedno. Armádna odveta za výbuch hotela spred dvoch dní. Neskôr sa 
v novinách dozvedám že armádny útok bol namierený proti miestnemu zbojníkovi prezývanému Kazi 
Baba. Tie noviny mám dodnes... 
 



Pondelok, 1.9. 2003 
Po raňajkách nám Ali hrdo oznámil že bude vydávať svoju dcéru. Gratulácie a lúčenie prebieha rýchlo 
lebo nás čaká autobus. Začína sa cesta do miest kde líšky dávajú dobrú noc. Všade je armáda. Pre 
Kašmír je to prínos i nešťastie. Armáda totiž buduje infraštruktúru a svojím spôsobom zaručuje aj 
bezpečnosť ale častokrát je zatiahnutá do nezmyselných prestreliek či teroristických útokov. Projekt 
HIMANK je rozvojový program pre tento región. Cestu lemujú unikátne dopravné značenia: Peep Peep 
Don`t Sleep! , Better Late Than Never alebo After Whisky Drive Is Risky. Je ich niekoľko druhov 
a všetky sú pravdivé. Opatrnosti nie je nikdy dosť. Za celý čas som videl len dve nehody, čo je pri 
spôsobe akým sa tu jazdí neuveriteľné. V horách sa jazdí v kolóne a prvé idú armádne vozidlá. Cesta je 
úzka a prašná, sme riadne 
vytrasení ale stojí to za to. 
Občasné vojenské kontroly 
sú pre nás príjemným 
spestrením. Míňame malé 
dedinky a ryžové polia sa 
pomaly vytrácajú. Nahrádza 
ich kukurica. Zelene je 
čoraz menej a v údoliach 
zurčia dravé riečky. Robíme 
si krátku prestávku v malej 
podhorskej dedinke. Vidíme 
na školu v údolí. Plechová 
strecha a zablatené ihrisko 
dávajú tušiť ako to tam asi 
vyzerá. O pár dní to vidím 
na vlastné oči. Deti 
pobehujú v uniformách po 
ihrisku. Dievčatá majú dlhé 
modré šaty a na hlave šatku. 
Kašmír je moslimský 
a islám vyžaduje aby boli 
ženy zahalené. A všade sú 
vojaci. Kupujeme si práve 
upečené placky v tradičnej peci. Taká pec by sa mi páčila doma ☺ . Sme turisti tak nám ich 
zabalia....do novín. Kolóna vyráža ďalej a my tiež. Cesta je skutočne adrenalínová a slabšie povahy sa 
radšej ani nepozerajú von z okna. Hlboké zrázy a cesta vysekaná do kameňa. Cesta je úzka a väčšinou 
je problém obísť protiidúce auto. Cúvame niekoľkokrát na rozšírený úsek cesty aby sme mohli ísť 
potom ďalej. Cesta je nespevnená a zosuvy sú bežné. Robotníci zahalení kúdolmi prachu narýchlo 
opravujú poškodené úseky. V tejto nehostinnej časti žijú asi len pastieri ktorí chovajú stáda  kôz. Z ich 
srsti sa robí najkvalitnejšia vlna na svete ktorej sa hovorí pašmína. Stretávame karavány. Tradičný 
spôsob dopravy sa stále používa. Prekvapilo ma že náklad nesú ťavy a nie jaky, ktoré by som v tejto 
časti sveta očakával. Hory sú nádherné...skoro ako Malá Fatra len trikrát väčšie. O pár hodín neskôr 
prichádzame do Sonnamargu. Víta nás usmiaty Manzoor vo svojom „hoteli“ Sun Flower. Sonnamarg 
znamená v preklade zlatá lúka. Na jar tu zakvitnú žlté kvety a podľa toho vznikol názov tejto dedinky. 
Manzoor je veľmi milý. Ubytujeme sa v izbe bez nábytku. Iba na dlážke naukladané koberce a jedno 
deravé okno prepúšťa trochu svetla. Jediné umývadlo je v „jedálni“ a záchod je diera v zemi. Namiesto 
splachovača je kopa hliny a lopata. Sme takí vytrasení že nám to je jedno. Miestnosť je dosť malá 
a o vystretých nohách keď si ľahnem môžem len snívať. Prečo som tak narástol??? Máme čas kým nám 
jeho pomocník pripraví večeru tak sa túlame po dedine. Sme stredobodom pozornosti a deti nám 
nedajú pokoj. Manzoor nás ochotne sprevádza a zavedie nás do vlastného domu. Majú dve kuchyne, 



jednu vonku a druhú vnútri. Bývajú veľmi skromne ale očividne im to stačí ku šťastiu. Polorozpadnuté 
domy a jediná mešita v Indii s podlahovým 
kúrením. Vzadu je veľký kotol na vodu a tou 
sa vyhrieva dvojitá podlaha. Odtiaľ horúca 
voda putuje do umyvárne. Majú to dobre 
vymyslené. Slniečko pekne svieti a je 
príjemne. Idem sa prejsť po okolí 
sprevádzaný húfom detí žobrajúcich peniaze 
alebo fotku. Samé sa tisnú pred objektív. 
Akonáhle zašlo slnko za vysoké štíty citeľne 
sa ochladilo. Idem späť k Manzoorovi. Jeho 
pomocník upiekol kurča. Po večeri idem 
znovu do terénu kým nebude úplná tma. 
Večer sa koná malá oslava. Sme atrakcia pre 
domácich a je ich plný celý lokál. Nechýba 

ani armáda. Vojak či terorista...žiadny rozdiel. Spája ich hudba a tanec. Nikdy nezabudnem na tanec 
sikhského vojaka v ten večer.  Idem si ľahnúť aby som bol ráno čerstvý.  
 
 
 

Utorok, 2. 9. 2003 
 
O siedmej je budíček. Prenajímame si od miestnych cigánov ich minikone a ideme sa pozrieť 
k ľadovcu. Cesta ubieha pomaly a koníky idú po úzkom chodníku medzi skalami. Každú chvíľku 
dvíham nohy aby som sa niekde nezachytil o skalu. Schádzame do údolia kde prebrodíme riečku. Nohy 
mám celé mokré. Voda je ľadová  ale treba sa dostať na druhú stranu. Po dobrej hodine jazdy  sme na 
mieste. K ľadovcu treba ešte šliapať do kopca a tak kone zaparkujeme u miestnych pastierov kôz 
a vydávame sa na cestu. Skáčeme zo skaly na skalu a znovu sa musíme dostať na druhú stranu riečky. 
Je tu most, teda brvno cez rieku. Opatrne sa dostávame na druhú stranu a pokračujeme ďalej. Stále 
stúpame a cítime ako redne vzduch. Dýcha sa čoraz ťažšie ale nenechávame sa odradiť. Sme na samom 
úpätí Himalájí. Ľadovec je nádherný. Spod neho vyteká riečka ktorou sme sa brodili. Už viem prečo 
bola voda taká chladná. Chvíľu sa po ňom prechádzame a schádzame späť.  
To čo sme videli zažilo možno pár ľudí na Slovensku. Pravá cigánska svadba. Sme so ženíchom a jeho 
rodinou. Staršinovia posedávajú, ženy spievajú a vyprevádzajú ženícha k neveste. Chvíľu tam fotím aj 
keď je veľmi ostré svetlo a snímky pravdepodobne nebudú najlepšie. Nevesta býva o kus ďalej v inom 
„príbytku“. Bývaju v stane pozliepanom z modrého igelitu a kúskov dreva. Ako núdzový prístrešok si 
to viem predstaviť, ale bývať v tom? To určite nie.  Skvelý zážitok. Táto početná menšina si hovorí 
Gypsies, čiže cigáni a sú na to hrdí. Ako pokračovala svadba neviem, pretože sme sa museli vrátiť. 
Naobedujeme sa u Manzoora a ideme ďalej. V Sonnamargu sa žije len v lete keď nie je sneh. Ľudia cez 
zimu žijú na juhu. Dokonca aj armáda odtiaľto sťahuje veľkú časť svojich jednotiek. Nahádžeme 
batohy na strechu autobusu, rozlúčime sa a čakáme kým kolóna vyrazí. Pohybujeme sa vo výške cca 
3000 metrov nad morom. Cesta je prašná a armáda bdie nad našou bezpečnosťou. V horách je vidno 
palebné pozície a mosty strážia guľometné hniezda. Rozstrieľané dopravné značky svedčia o tom že tu 
býva občas veselo. Do Lehu nám ostáva prekonať ešte vyše 400 kilometrov. Teším sa na sprchu 
a normálny hotel. Posledné dni boli náročné a pred nami je neznámo. Klesáme a stúpame, obchádzanie 
je náročné a často krát musíme cúvať. Už viem prečo je v autobuse aj pomocník vodiča. Hory sú čoraz 
mohutnejšie a zelene je pomenej. Dostávame defekt kúsok pred pohraničným mestečkom Drass. Vodič 
nás upozorňuje aby sme tam nešli, pretože je to veľmi nebezpečné. Nedáme si povedať. Dávame mu 
inštrukcie aby nás vyzdvihol na dohodnutom mieste. Oprava trvala asi dve hodiny tak sme mali čas na 
prehliadku. Drass je druhé najchladnejšie obývané mesto na svete a leží na indicko-pakistanskej 



hranici. 9. januára 1995 tu namerali 60 stupňov pod nulou. Aspoň je tak napísane na informačnej tabuli 
projektu Himank. Celé mesto je vlastne len jedná hlavná ulica a pár „domov“. Na miestnom ihrisku sa 
hrá futbalový zápas. Sme pre nich atrakcia. Očividne tu nechodia žiadni turisti. Nemocnica má nad 
vchodom vystavený cenník zákrokov. EKG za 50 rupií alebo röntgenové vyšetrenie za 60 rupií a 
vyšetrenie moču gratis. My sa sťažujeme  že sa na Slovensku platí 20Sk u lekára. Veľký bilboard 

oznamuje že v Indii je zakázané ultrazvukom zisťovať 
pohlavie dieťaťa pred narodením pod hrozbou väzenia, 
odobratia licencie lekára a vysokou pokutou. To isté 
čaká aj osobu ktorá bude nútiť ženu podstúpiť takýto 
test. Je známe že keď sa v Indii narodí dievča nie je 
vítané do rodiny. Je pre ňu len na obtiaž aj kvôli 
vysokému venu keď sa bude vydávať. Preto mnohé 
ženy keď vedia že čakajú dievčatko radšej potratia. 
Ulica je prašná ale panuje tu čulý ruch. Obchodníci 
ožívajú s naším príchodom. Potrebujeme kúpiť vodu 
ale nikto nemá balenú zato baraninu za pár rupií nie je 
problém zohnať. Kúpime si aspoň banány. Sú 
vynikajúcim zdrojom energie a stoja všade rovnako. 10 
rupií za päť banánov. Dobrá cena! Takto vyzerá pravý 
život v Kašmíre. Koleso je opravené a môžeme ísť 
ďalej. O pár hodín zastavujeme v Kargile. Najbližšiu 
noc strávime v hoteli Continental. Stále sme na 
hraniciach s Pakistanom. Toto 6-tisícové mestečko 
patrí medzi najnebezpečnejšie. Väčšiu časť 
obyvateľstva tvorí národnostná menšina Purkiov. 
Máme zákaz opustiť hotel. Tak sa aspoň navečeriame 
a dáme si toľko očakávanú sprchu. Šváby ani ostatná 

háveď mi už nevadia, dokonca ani studená voda, a to ju nemám rád. Večer trávim praním a sušením 
oblečenia. Nakoniec ešte skontrolujem techniku a zaľahnem do spacáku.  Povlečenie nie je totiž práve 
najčistejšie. Skoro ráno vstávame. Je niečo po šiestej hodine a v hoteli majú očividne ešte noc. Raňajky 
je problém vybaviť. Nakoniec sa podarilo. Kupujeme balenú vodu a znovu nakladáme batožinu na 
strechu autobusu. Je stále tma a cesta ubieha pomaly. Svetlá autobus fungujú ako by tam boli namiesto 
žiaroviek petrolejky. Začína svitať a pred nami je dlhá a úzka cesta do Lamayuru.  
 
 
 
 

Streda, 3. 9. 2003 
 
Stále nám praje počasie, takže sa môžeme kochať nádhernými výhľadmi na skalné prepadliská a 
obrovské rozložité vrcholky Himalájskych velikánov. Zeleň sa vytráca a takmer vôbec ju nevidieť. Len 
holé skaly, nič viac, sem-tam kúsok trávy. Stretáme karavánu ako z čias Kublaj-chána a na svahoch 
kozy spásajú zvyšky zelene. Míňame malé dedinky i vojenské kasárne. Miestami neskutočná mesačná 
krajina. Kde sa tu berú deti idúce do školy?  Vysvetľuje to o pár kilometrov vzdialená dedinka.  
Zastavujeme a berieme 2 malé školáčky. Škola je asi 2 kilometre ďaleko. Snažíme sa povyzvedať od 
nich ako sa im páči v škole. Hanbia sa a je veľký problém od nich vymámiť čo len slovíčko. Ani 
úplatok v podobe pera nezaberá. Škola je chatrná a deti pred ňou pobehujú a hrajú sa. Zabávajú sa 
skoro ako u nás. Cesta je čoraz užšia. Už sa s protiidúcimi autami nemíňame o spätné zrkadlá, ale tvrdo 
sa šúchame bočnicami. Obchádzanie je naozaj problém a vyžaduje veľmi veľa tolerancie a opatrnosti. 
Ideme pomaly a motor ťažko dychčí. Stále stúpame a pred nami sú dve sedlá. Namika-la a Fotu-la vo 



výške 4091 metrov nad morom. Dýcha sa celkom dobre ale pri rýchlejších pohyboch je poznať že je 
vzduch riedky. Prekvapivo nepociťujeme zatiaľ žiadne zdravotné problémy. Vietor však fúka 
naporiadok. Všetko sa zmenilo. Krajina, ľudia, architektúra. Sme v kraji kde lámovia a mnísi šíria 
počas niekoľkých storočí Budhovo učenie v kláštoroch i medzi ľuďmi. Sme v malom Tibete. Aj tak sa 
hovorí Ladakhu, oblasti v štáte Jammu & Kashmir. Do Lehu nám ostáva prekonať približne 150 
kilometrov. Je neuveriteľné ako rýchlo sa zmení ráz krajiny i kultúra na pár kilometroch. Konečne 
klesáme. Z Kargilu sme prešli zhruba 45 kilometrov na východ a robíme si malú zastávku v dedinke 
Mulbek. Dedinka je to malá, učupená medzi horami. Cestu lemuje pár kamenných domcov a malý 
obchodík polepený všakovakými reklamami. Sme vo výške 3230 metrov nad morom. V 7. a 8. storočí 
tadeto putovali budhistickí misionári naprieč Himalájami a po sebe zanechali okrem mnohých 
kláštorov aj vzácne pamiatky, ktoré dotvárajú ráz tejto krajiny. Jednou z nich je aj 9 metrov vysoký 

budha Maitreya vytesaný do skaly. 
Budha Maitreya, následovník Budhu 
Sakyamuniho je Budha budúcnosti 
ktorý ešte len príde a bude naším 
univerzálnym učiteľom. Táto socha je 
jediná svojho druhu na svete. Podobná 
socha bola pred niekoľkými rokmi 
zničená v Afganistane, kde ju 
príslušníci hnutia Taliban rozstrieľali. 
Bola na zozname pamiatok UNESCO. 
Budhizmus je jedno 
z najrozšírenejších náboženstiev na 
svete a svoje korene má práve v Indii. 
V dnešnej dobe nachádza čoraz viac 
prívržencov na celom svete 
a Slovensko nie je výnimka. Pre 
niektorých je to len módna záležitosť, 
avšak viacerí hľadajú odpovede na 
rôzne otázky práve v učení dharmy. 
Mnohí z nás sa naň pozerajú 
s nevôľou pretože majú skreslené 
predstavy o tom čo budhizmus 
v skutočnosti je. Ak porovnám 
budhizmus s kresťanstvom, sú tu 
určité rozdiely, napríklad v nazeraní 
na Boha. Budhisti neveria v osobného 
Boha ako kresťania. Teda budhizmus 
nie je ani tak založený na viere v 
Boha, ako na kritickom uvažovaní a 
praktickej skúsenosti. Obsahuje prvky 

filozofie i psychológie. Budhove učenie sa v sanskrte nazýva dharma, čo znamená: „ako sa veci majú“, 
pretože nám umožňuje vidieť veci také, aké naozaj sú – tu a teraz. V budhizme je dôležitá meditácia, 
avšak nie každý kto medituje je aj budhista. Ľudia majú o nej mnoho zábavných predstáv. Ale nie je to 
nič exotické. V skutočnosti to znamená byť tu a teraz, nemať strach, nemať očakávania, nežiť v 
minulosti ani v budúcnosti, iba spontánne spočívať v prítomnom okamihu. Byť budhistom neznamená 
žiť s očami zatvorenými pred realitou tohto sveta ale vedieť žiť a vedieť zomrieť.  



Je streda a do konca pobytu v Indii nám ostáva asi týždeň. Trmácame sa v autobuse ďalej po 
nekonečnej ceste medzi horami. Aj autobus si potrebuje oddýchnuť. Time-out si vyžiada 
prostredníctvom defektu. Sme v Khangraale, dedine kde líšky dávajú dobrú noc. Domce pozliepané 
z kameňov a hliny s dierami namiesto oblokov. Mešita má zelenú strechu z vlnitého plechu. Je asi pol 
jedenástej a v miestnej škole je práve 
prestávka. Na poschodí školy sa skvie nápis: 
Discipline Is The Salt Of Life(disciplína je 
soľou života). Učiteľ sa márne snaží ukľudniť 
deti v školských uniformách žobrajúce 
o darčeky. Všetky ochotne pózujú pred 
fotoaparátom. Dievčatá majú na hlavách 
šatky. V tejto budhistickej oblasti žije malá 
skupina Šíitov, ktorí tu zastupujú moslimskú 
komunitu. Riaditeľ školy nevie po anglicky 
ani mäkké F a tak nám tlmočí miestny učiteľ 
angličtiny. Na stenách v kancelárii visia 
obrázky nejakého ajatoláha(duchovného 
vodcu). Sme príjemným spestrením. Pozývajú 
nás do triedy. Na prinesenej mape ukazujeme 
kde je Slovensko. Myslím že nám asi moc nerozumejú. Hlinená dlážka, popraskaná tabuľa s kriedou 
a plastová stolička pre učiteľa. Žiaci sedia na koberci na zemi. Koniec prestávky. Ide sa písať písomka 
a my nesmieme rušiť. Čakáme teda vonku s miestnymi. Posedávajú pred obchodom a rozprávajú sa. Už 
im chýba iba vodná fajka. Po dvoch hodinách čakania je koleso v poriadku a môžeme pokračovať. Po 
niekoľkých hodinách cesty sa konečne objavil na obzore kláštor v Lamayuru. Ubytujeme sa u miestnej 
rodiny. Malá izba s kobercami na zemi nám bude príbytkom na najbližšiu noc. Umývadlo na chodbe so 
špinavým zrkadlom a záchod len diera v zemi a vedľa lopata zapichnutá v kope piesku....asi namiesto 
splachovača. Typická tibetská kuchyňa v ktorej dominuje obrovský pec a kopa vylešteného riadu. 

Domáca pani a jej dcéry sa zvŕtajú okolo pece 
aby nám pripravili pohostenie. Ako prvé 
ochutnávame tibetský čaj. Je to čierny čaj so 
soľou a jačím maslom. Po chvíľke si zvykám na 
jeho chuť. Má blahodárne účinky na pobyt 
v horách, najmä na výškovú chorobu. Tukpa - 
zeleninová polievka s jačmennými haluškami tiež 
dobre padne. Zoznamujeme sa s celou rodinou 
i mladým Angličanom a Kórejkou ktorí tu 
vyučujú v miestnej škole angličtinu. Odchádzame 
až ráno tak máme čas si pozrieť kláštor i okolie. 
Lamayuru gompa (kláštor) pochádza z 10. 
storočia a ešte pred sto rokmi tu žilo vyše 400 

lámov. Dnes ich spočítate na prstoch jednej ruky. Kláštor ukrýva vzácne umelecké diela, jednu 
z najstarších knižníc budhistického rádu Kagyupa (línia Tilopa a Naropa) a je považovaný za jednu 
z najvýznamnejších budhistických pamiatok. Zároveň je to i kultúrny a náboženský symbol Ladakhu. 
Pred príchodom budhizmu sa tu praktikoval šamanizmus a toto miesto bolo považované za sväté. 
Bönský kult bol náboženstvom v celom Tibete až do 4. storočia keď tam začali prichádzať prví 
budhistickí učitelia. Už vtedy poznali 5 elementov(zem, voda, oheň, železo a drevo), sledovali fázy 
mesiaca a slnka a rituály boli založené na odriekavaní kúziel, obetovaní zvierat i ľudí. Kláštorný život 
sa od tých čias veľmi nezmenil. Ponurá modlitebňa s horiacimi sviečkami a ozdobeným oltárom má 
zvláštnu duchovnú  atmosféru. Celý komplex tvoria budovy a škola. Mladí mnísi pobehujú po nádvorí 
okolo čhörtenov a radov niekoľkostoročných modlitebných valcov.  Aj ja všetky roztáčam. Starenky v 



ufúľanom tradičnom oblečení, sediace v prachu kúsok od modlitebne, si pri rozhovore točia 
modlitebnými mlynčekmi. Robím pár fotiek, starenky hneď ožijú a pýtajú bakšiš. Pod kláštorom je 
mestečko. Domy pozliepané z kameňov a hliny, rovné strechy na ktorých sa suší tráva a byliny.  

A tajomná svätyňa medzi ruinami polorozpadnutých domcov. Maličké dvere sú zamknuté. Po chvíli 
tápania nazrieme pod kameň vedľa. Tak predsa sme sa dostali dnu. Kľúč schovaný pod kameňom mi 
umožnil urobiť asi jednu z najlepších fotografií v živote. Magické miesto s neuveriteľnou energiou. 
Slnko sa strieda s ľahkým letným dažďom. Prechádzka mestom sa končí u ďalšej rodiny ktorá nás 
pozýva do svojho domu. V izbe dominuje pec. Sedíme na kobercoch a domáci nás ponúkajú 
nakrájaným jablkom. Sme poctení, pretože jablká sú tu veľmi drahý a nedostatkový tovar. Nedbáme 
ani na bezpečnostné pravidlá nejesť žiadne neošúpané ovocie a nepiť domáce nápoje. A tak 
neodmietame ani čank, tradičné tibetské pivo varené z jačmeňa. Chutí ako burčiak s pivom. Zaujímavá 
chuť a rýchlo stúpa do hlavy. Ďalšie poháre už odmietam. Dve malé deti hanblivo vykukujú spoza 
mamy. Darované hračky z nich zmývajú poslednú štipku ostychu a veselo šantia po malej izbe. Blíži sa 
podvečer a mne nedá vyliezť na horu týčiacu sa nad kláštorom. Idem sám, dýcha sa čoraz ťažšie. 
Občasný dážď mi sťažuje výstup ale nevzdávam to. Po hodine som na vrchole. Výhľad je úžasný, 
kláštor i mestečko mám ako na dlani. V objatí hôr vnímam krásu a drsnosť miestnej krajiny. Začína 
pršať a dážď zosilnel, neváham a zostupujem dole. Kým zídem ku kláštoru je po daždi. Do dediny to 
mám 10 minút chôdze. Prichádzam akurát včas. Podáva sa večera. Po večeri chvíľu konzultujeme so 
starým mníchom naše problémy a ideme spať. Ráno treba skoro vstávať. Autobus odchádza o 7.15. 
Noc je tvrdá, spíme len na zemi prikrytej kobercom, psí štekot a zavýjanie preruší občas prechádzajúci 
nákladiak.  
 
 
 
 



Štvrtok, 4. 9. 2003 
 
Ráno vstávam pred piatou aby som stihol východ slnka. Je chladno ale vonku sa už pracuje. Konečne 
začalo vychádzať slnko a predo mnou ožívajú Himalájske velikány. Prebúdzajú sa aj dedinčania a my 
sa chystáme pomaly na odchod. Zatiaľ čo domáci chystajú raňajky, balíme si veci. O hodinu 
odchádzame do Lehu. Prichádza autobus a batožina putuje na strechu. Tak ako vždy. Cesta je úzka 
a vytesaná do skaly. Z jednej strany hlboký kaňon a z druhej hora. Kam sa vyhnúť pri obchádzaní? 
Kedysi tu horko-ťažko prešla karavána s jakmi a dnes majú rovnaké problémy autá. Prichádzame 
k Indusu. Tu ešte nie je veľký ale má blahodárne účinky na krajinu ktorá konečne ožíva. Pasová 
kontrola a prísny zákaz fotiť. Vojak so samopalom nás upozorňuje: NO PIKČUR! Stíham spraviť pár 
fotiek a s úsmevom na tvári odchádzam do autobusu. V rieke leží prevrhnutý nákladiak. Cestou 
berieme stopárov. Sú to mnísi zo Spituk Gompy. Krajina sa mení. Už to nie sú len skaly. Objavujú sa 
prvé stromy. Mimoriadna zmena plánu. Po ceste máme jednu z najvýznamnejších budhistických 
pamiatok na svete. Len niečo cez 3 kilometre od hlavnej cesty leží Gompa Alchi - jeden z najstarších, 
historicky  najvýznamnejších kláštorov z 11. storočia. Tradičné stupy a čhörteny popri ceste sú v celom 
Ladakhu bežné. Sú to  symboly vyjadrujúce vieru. Kláštor je zapísaný na zozname UNESCO. Práve 
prebieha rekonštrukcia, prísny zákaz fotiť a platí sa vstupné....na chod kláštora. Štyri sochy budhov, 
vzácné zvitky s posvätnými textami a nádherné fresky. Budha súcitu, budha budúcnosti a budha 
múdrosti v nadľudskej veľkosti. Skutočné náboženské lahôdky. Zákaz fotiť! Starý mních prísnym 
okom sleduje každý náš pohyb a pri náznaku pohybu smerom k fotoaparátu rázne zakročí. Čas tlačí tak 
sa ide ďalej. Pred nami je Leh. Klesáme a stúpame a klesáme...a opäť sa driapeme hore - celých 60 
kilometrov. Míňame vojenské základne s označenými sektormi i malé dedinky. Je pár minút po tretej 
hodine keď prichádzame do mesta. Konečne civilizácia! Normálny hotel, sprcha, reštaurácie a internet. 
Šéf hotela Tsomo-Ri je drobný kašmírčan Jásin. Ubytujeme sa a hneď máme pripravený program. 
V Lehu je náboženský festival tak sa koná mnoho osláv. Jásin komentuje zápas v konskom póle. 



 
Malý veľký muž Jásin významným členom miestnej komunity a bez neho sa hrať nezačne. 
Nasledujeme ho uličkami Lehu na štadión a zápas sa môže začať. Jásin pozná všetkých hráčov i kone. 
Komentuje ako by mu šlo o život. Hrá armáda proti polícii. Je to skvelý zážitok. Po zápase sa ideme 
najesť. Leh je väčšie mesto, hlavné mesto a turistické srdce LADAKHU, vo výške cca 3500 metrov 
nad morom. Je tu mnoho zahraničných turistov, väčšinou horolezcov a trekkistov, tak aj služby sú na 
vyššej úrovni. Pre naše potešenie. Večera v európskom štýle v German restaurant. Žalúdky stiahnuté po 
predchádzajúcich dňoch dostávajú zabrať. Večer vytúžená sprcha a normálna posteľ. Pred spánkom 
ešte čaj na terase vo víre nekonečných rozhovorov o problémoch tohto sveta. 
 
 
 

Piatok, 5. 9. 2003 
 
Čaká nás odpočinok v úhľadnom vysokohorskom mestečku s príjemnou klímou a s nádherným 
koloritom budhistického festivalu, trhov, príjemných ľudí a útulných obchodíkov. LADAKH je 
odľahlý a ťažko dostupný región v štáte Jammu & Kashmir. Práve tu vyvrcholil vojnový konflikt s 
Pakistanom, označovaný ako Kargilská vojna. Do tejto oblasti nechodí mnoho turistov. Väčšina z nich 
prilieta. Po cestách ich sem doteraz prichádza málo. Práve preto si LADAKH uchoval svoj 
neuveriteľný kolorit, so živými stredovekými kláštormi, svätyňami a usmievavými mníchmi. Najviac 

kláštorov sa nachádza v Indus Valley a v 
okolí Lehu. Celý deň oddychujeme po 
náročnej ceste. Túlame sa mestom 
a okolím. Dnes sa začína festival tak 
doobeda je v meste veľké upratovanie. 
Zametajú sa ulice, policajti riešia dopravnú 
situáciu a zaparkované vozidlá a predavači 
veselo sedia na zemi a predávajú svoj 
tovar. Okolo mešity prechádzame do 
starého mesta. Úzke uličky, tradičná 
tibetská architektúra. Stúpame 
k mestskému palácu na kopci. Kúsok 
vyššie je chrám budhu Maitreyu a na 
druhom kopci Namgjal Tsemo Gompa. Je 
odtiaľto nádherný výhľad na mesto. Vo 
vetre vlajú budhistické vlajočky ktoré nesú 
modlitbu do sveta. Festival by mal začať 
o dvanástej slávnostným sprievodom 
ulicami mesta. Mal by. Ale ako všetko 
v Indii je to len teoretické. V Indii nikdy 
nič neplatí. Festival začal s dvojhodinovým 
meškaním. Otvoril ho miestny dalajláma. 
Začal sa tradičným tancom v maskách 
doprevádzaný rytmom bubnov a hlasom 
trúb. Toto divadlo mi začalo pripadať 
rovnaké až po troch hodinách. Po večeri 
pripravujeme program na najbližšie dni.  
 

 
 



 
 

Sobota, 6. 9. 2003 
 
Ráno vstávame skoro. Prenajímame si auto na celý deň. Odchádzame na  rannú modlitbu do kláštora 
v Tiksey. Obrovský kláštorný komplex je pre nás bludiskom. Po chvíli sa vymotáme zo spleti chodieb 
a nájdeme tu správnu komnatu. Veľká miestnosť osvetlená blikajúcimi sviečkami a lúčmi svetla 
prenikajúceho cez malé, špinavé obloky. Budha v pozícii lotosu a mnísi mrmlajúci si popod nos mantru 
Óm mani padme hum, óm mani 
padme hum, óm mai padme 
hum, óm mani padme 
hum....stále dookola. Rytmické 
bubnovanie a zvuk trúby, 
zvončeka a činelu ešte 
umocňujú zážitok. Mnísi 
odriekajúci modlitby v šere 
chrámu s vôňou sviečok. 
Novici roznášajú slaný tibetský 
čaj s jačím maslom a campou 
(jačmennou múkou). A kúsok 
jablka ako zákusok. Skromné 
raňajky. Po skončení rannej 
modlitby sa chvíľu túlam 
kláštorom. Ďalšie kroky vedú 
do niekoľko kilometrov 



vzdialeného kláštora Hemis. Je to najvýznamnejšia gompa v Ladakhu a bola vybudovaná v 17. storočí. 
V kláštore žije v súčasnosti iba niekoľko mníchov a momentálne sú skoro všetci na festivale v Lehu. 
V takmer opustenom kláštore som našiel jediného mnícha. V žiari čarovného svetla, dopadajúceho z 

 
nebies. Ponorený do modlitieb vo víre bubnovania, udierania do gongu a hlasitého trúbenia si popod 
noc mrmlal mantru. Stále mi znie v ušiach jeho óm mani padme hum, óm mani padme hum. Kozmická 
energia v miestnosti sa dá vycítiť. Je čas vrátiť sa do Lehu. Po obede máme naplánovaný ešte jeden 
trip. Cestou z Hemisu nás v Shey zastavil náboženský sprievod. Láma v slávnostnom odeve na 
drevených nosidlách dominuje celému sprievodu. Ľudia v tradičných krojoch i pestrofarebných 
maskách, mnísi, pobehujúce deti. Čakáme a fotíme. Road Closed! O kúsok ďalej v skale vytesaný 
obraz budhov. Cesta je príjemná a ubieha rýchlo. V Lehu hodinová pauza na obed a odchod do hôr. 
Stúpame do Khardung-La. Počasie je super, teplota vzduchu niečo nad  25 stupňov. Hore bude ale 
chladno. Džíp sa dychtivo šplhá do kopca. Absolvujeme prvú vojenskú kontrolu. Sme vo výške cca 
4000 metrov nad morom. Slúžiť tu vlasti musí byť úžasné. Božský výhľad, božský kľud....a 
Gudžarovia opravujúci cestu. Čierni ako smola, špinaví od hlavy po paty asfaltujú rozbité úseky. 
V spodnom tábore sa deje niečo zaujímavé. Možno pokus o netradičný športový výkon.  Chlapíci, ktorí 
sa chcú vyšplhať do sedla na kolieskových korčuliach. Musia byť veľmi odvážni alebo šialení. Majú 
okolo seba celý tím. Asistenti, lekár a zabezpečovací voz. Nechýba televízia. Ráno vraj vyštartovali 
traja. My stretávame už len dvoch. Sme na ceste k ďalšiemu táboru. Korčuliari sa držia na nohách a 
pomaly prepletajú nohami. Majú našu podporu...aspoň tu slovnú. Cestou z Khardun-La stretávame 
posledného. Už neprepletá, len tak postáva. Kým zídeme do spodného tábora, predbehne nás húkajúca 
sanitka. Vieme že nedošiel. Dorazili sme do posledného tábora. Odtiaľto vedú dve cesty. Hore a dole. 
Vyberáme sa hore. Vzduch je riedky, nohy čoraz viac oťažievajú. Už len kúsok a sme tam. Khardun-La 
- 5 578 m n/m. Dýcham riedky vzduch a uvedomujem si monumentálnosť týchto nádherných hôr. 
Z jednej strany údolie Indus a z druhej Nubra. V diaľke sa črtá 8613 metrov vysoká K2. Vidno iba 
vrchol, zvyšok je ponorený v oblakoch. Je čas sa vrátiť. Na túto cestu potrebujete veľa povolení. 
Našťastie Jásin vybavil všetko čo bolo treba. Vojaci všetko dôkladne kontrolujú a telefonicky overujú. 
Neskutočná byrokracia. 



Nedeľa, 7. 9. 2003 
 
Dnešný deň máme voľno. V pláne je dokončenie vyjednávania a úspešná kúpa sošiek. Ráno v hoteli 
stretávame horolezcov z Bratislavy - Jaryk Stejskal a spol. U Jásina je plno a tak im neostáva iná 
možnosť ako pohľadať iný hotel. Dáme si s nimi aspoň čaj. Potom vyrážame do ulíc.  Pátrame po 
suveníroch a čakáme na festivalový sprievod na ulici. Sprievod by mal ísť o jedenástej indického času. 
Pred obchodíkom v úzkej uličke nás víta starý známy. Ťahá nás dnu. Dva predchádzajúce dni dopadli 
neúspešne. Dnes sme u neho znovu a dnešné vyjednávanie musí dopadnúť k spokojnosti oboch 
zúčastnených strán. Asi po dvoch hodinách tvrdého dohadovania sme dospeli k bodu keď jeho deti 
nebudú mať čo jesť a môj boh nedovolí zaplatiť viac. Obchod je uzavretý. Tri dni tvrdého 
vyjednávania a hašterenia nás stáli pár tisíc rupií a obohatili o sošky a neskutočne úžasný zážitok 
z tradičného umenia predaja. Zvyšok dňa trávime posedávaním po reštauráciách a potulkami mestom. 
 
 

Pondelok, 8. 9. 2003 
 
Posledný deň v Himalájoch. Zajtra odlietame späť do Dilli. Naplánovali sme si návštevu kláštora 
Spituk. Gompa z 15. storočia stojí rovno nad strategickým letiskom a vojenskými základňami. Je odtiaľ 
nádherný výhľad na mesto. Cesta trvá asi pol hodiny autom. Pred kláštorom pracujú robotníci. 
Opravujú kláštor. Stúpame pešo hore a hľadáme hlavný chrám.  Žmurká na nás starý mních a ukazuje 
nám kam máme ísť. Nebola to síce cesta k chrámu, ale k symbolu pominuteľnosti. K nádhernému dielu 

z jemného farebného piesku,  na 
ktorom usilovne pracovali 4 mnísi. 
Malá začmudená miestnosť osvetlená 
blikajúcim svetlom sviečok 
a rapkajúce zvuky sypadiel. Mnísi 
v maximálnej koncentrácii. Mandala 
ako symbol pominuteľnosti zohráva 
v budhizme dôležitú úlohu. Má mnoho 
foriem a podôb. Piesková mandala je 
tvorená zo zrniek piesku rôznych 
farieb a každé jedno zrnko má iný 
tvar. Ako celok však tvorí nádherný 
symbol harmónie a jednoty. Mnísi ju 
sypú z piesku štyri dni. Ďalšie štyri dni 
pri nej odriekajú modlitby a potom ju 

rozmetú. Starý mních mi vysvetľuje čo je pominuteľnosť: "Všetko vzniká, chvíľu trvá a mení sa – 
všetko z jedného okamihu na druhý zaniká, rozpadáva sa. Utrpenie spôsobuje žiadostivosť alebo túžba, 
utrpenie zapríčiňuje túžba po pominuteľných veciach. Okolitý svet pôsobí na naše zmysly a vyvoláva 
túžby, ktoré sa dožadujú okamžitého upokojenia. Pôžitky sú návnadou a výsledkom je bolesť." Ja si 
uvedomujem že mních ma pravdu a moje túžby po veciach svetských sú zároveň aj mojím utrpením.... 
V kláštore žije podstatne menej mníchov ako v Tiksey. Spočítate ich na prstoch jednej ruky. Je už po 
rannej modlitbe a mnísi idú raňajkovať. Malí novici pobehujú naboso a roznášajú jedlo. Campa a 
tibetský čaj. Život v kláštore nie je ľahky. Mnísi sú k nim skôr láskaví ako prísni, rešpektujú ich. 
Neprekáža im ich šantenie a častokrát sa k nim pripoja a podpichnú ich. Chvíľu sa ešte túlam 
kláštorným komplexom a pred obedom sa vraciam do Lehu. Poobedie je venované oddychu. 
Prechádzky starým mestom som si obľúbil. Úžasná atmosféra v úzkych uličkách, vysmiati domáci 
z ktorých žiari úprimnosť a skromnosť a šantiace deti pobehujúce za loptou. Nechce sa mi odtiaľto 
odísť. Večer sa zbalím, pretože ráno nás čaká budíček pred východom slnka. 



Utorok, 9. 9. 2003 
 
Budíček o pol piatej. Taxi objednané na 5.00 hod. mešká pár minút. V pohode stíhame. O siedmej 
možno odlietame do Delhi. Našťastie let nezrušili. Stáva sa totiž že  niekedy sa čaká aj týždeň kvôli 
zlému počasiu. Letisková kontrola prísnejšia ako na nejakom summite. Prešli sme bez problémov. 
Malé lietadlo je pripravené a my tiež. Pri štarte sa zdá že sa zachytíme krídlom o skaly. Z tej výšky sa 
hory zdajú maličké. Ale aj tak je to nádherný pohľad. Dvojhodinový let je kľudný. Čím bližšie sme 
k Delhi tým viac pribúda oblačnosť. Ale je to len smog. Delhi je totiž väčšinu času ponorené v smogu. 
Po prílete nás privíta horúčava a vlhký vzduch. Autobusom do centra mesta. Hotel je jeden z tých 
„lepších“ ale je čistý a príjemný, aj keď naša izba nemá okno. Máme aspoň kabelovku a tečúcu vodu. 

Stojí zato si pozrieť indické HBO. Baterku 
mám poruke keby náhodou vypli prúd ako sa 
bežne stáva. Spím na skladacom plážovom 
lehátku. Ubytujeme sa a ideme nasávať 
atmosféru hlavného mesta Indie. Hotel je na 
strategickom mieste. Teda aspoň pre nás. Leží 
na hranici starého a nového Delhi. Túlame sa 
starými úzkymi uličkami, špina a zápach na 
každom kroku, kilometre pomotaných káblov 
na stĺpoch elektrického vedenia, kravy 
a potulné psy hľadajúce niečo pod zub 
v kopách odpadkov. Množstvo ľudí, obchodníci 
i remeselníci ponúkajúci svoje služby priamo 
na ulici. Mesto sa delí na dve časti: Old Delhi 
a New Delhi. Z historického hľadiska sa skladá 
zo 7 miest ktoré sa spojili v jedno veľké. Old 
Delhi je typické staré mesto s úzkymi uličkami, 
chudobou a špinou. New Delhi budovali 
Angličania v časoch kolonizácie tejto krajiny. 
Široké bulváry, nádherné parky a veľké budovy 
v európskom štýle. Úplne iný svet. Stíhame 
toho dosť. Uličkami starého mesta pešo až 
k najväčšej mešite v Indii Jama Masjid. Zo 
schodov je dobrý výhľad na mesto. Pred 
mešitou sa koncentruje žobrácka mafia, pracujú 
pre ňu tzv. potkanie deti. Znetvorení ľudia 
ktorých vlastná rodina predala mafii. Chudobné 
rodiny po narodení dieťa dolámu a znetvoria 
aby ho potom mohli predať. Aj keď je to trestné 

stále je to bežný jav. A mafia z toho profituje. Deti pracujú na smeny, chvíľu žobrú a chvíľu oddychujú 
v dodávke. Islám prikazuje svojim veriacim aspoň raz denne vykonať dobrý skutok. Preto pred 
mešitami najčastejšie moslimi dávajú almužny žobrákom. . 
Vedľa mešity sa nachádza Main Bazaar (hlavný trh). Tisíce vôní, tisíce farieb a tisíce druhov 
všakovakého tovaru. Varí sa pod holým nebom ale neriskujeme žalúdočné problémy dva dni pred 
odletom aj keď to veľmi láka. Čínske trhy u nás sú len slabým odvarom toho čo nájdete tu. Od korenín, 
rôznej zeleniny až po piesok a tehly...proste všetko možné. Z trhu sa presúvame rikšami do centra na 
Connaught Place. V Delhi sa dá celkom dobre orientovať podľa pamiatok a budov. Dnes len 
oddychujeme a túlame sa mestom. Nevynecháme dobrú večeru a ide sa na hotel. Izba bez okien má 
svoje čaro a funkčný televízor nám robí spoločnosť. Na výpadky prúdu sme si už zvykli. Nastavím 
budík na ráno pretože tu nás určite slniečko nezobudí.  



Streda, 10. 9. 2003 
 
Dopoludnia máme voľno, tak len sedíme na izbe alebo v reštaurácii. O pol jednej vyrážame do mesta 
pozrieť si nejaké pamiatky a kúpiť posledné darčeky. Autobus vyráža do „normálnej“ premávky. Dnes 
je spln mesiaca a ľudia oslavujú boha Gannešu, indického boha múdrosti, podnikania a šťastia, syna 
boha Šivu. Po ulici chodia slony a sprievody ľudí. Predierame sa úzkymi uličkami, kde to vrie. 
Pouličný život v pravom zmysle slova. Ľudia na 
chodníkoch varia, jedia i pracujú. Je pod mrakom 
a všadeprítomný smog znepríjemňuje život. Delhi je 
prepchaté, ošarpané a nesmierne špinavé. Nevadí mi to, 
už som si zvykol. Tých 14 miliónov obyvateľov je 
poznať. Nie každý ma vlastný domov. Ľudia spávajú na 
ulici, všade tam kde je miesto. Tí „bohatší“ na rikšiach, 
ostatní v krabiciach či len tak na zemi. Žobráci, malé deti, 
matky pýtajúce skromnú almužnu, taxikári, obchodníci, 
remeselníci a študenti. Mesto mnohých kultúr a mnohých 
tvári, ktoré dokážu riadne šokovať. Hodina cesty 
autobusom a obrovská zmena. New Delhi. Domy so 
záhradami, široké čisté bulváre, parky, fontány. Ulice na európsky štýl. Slávnostne odetí Indovia sa 
fotografujú v parkoch s kvetmi. Sme na Rajpath - kráľovskej ceste. Začína pri sídle centrálnej indickej 
vlády a pokračuje až k pamätníku India Gate a odtiaľ k obchodnému centru Connaught Place. 
Prezidentský palác Rashtrapati  Bhavan (z r. 1929) a kruhová budova parlamentu Sansad Bhavan sú 
obklopené palmami. V budove parlamentu sú tri snemovne a knižnica. Ide sa ďalej. Humajunova 
hrobka je prvým z mughalských mauzóleí v DILLÍ. Nádherný pravidelný monument z červeného 
pieskovca a mramoru, obklopený udržiavanými záhradami. Aj keď ju neskôr prekonala mešita Jama 
Masjid a Taj Mahal, patrí medzi najkrajšie historické pamiatky v Delhi. Cestou k nej, na začiatku 



záhrad sú ďalšie zaujímavé hrobky Nila Gumbad - osemuholníkový Modrý dom s kupolou  a štvorboká 
hrobka s dvojitou kupolou a náhrobnými kameňmi s citátmi z koránu. Zrejme patrila Báburovi, prvému 
mughalskému panovníkovi a Humajúnovmu otcovi. Čakanie na autobus si skracujeme maškrtením 
zmrzliny. O pol hodiny sme v duchovnom svete. Ďalší architektonický skvost aj keď starý len pár 
rokov je dom uctievania viery Baha´í, podobný 
opere v Sydney. Kupola pripomína kvet lotosu. A 
podobne ako skutočný lotos, je ponorená v 
priezračnej vode, ktorá má symbolizovať 
zjednocujúcu duchovnú cestu. Hlavná hala má 
výšku 34 metrov a nemá jediný oporný stĺp. 
Veľmi strohý interiér s radmi drevených lavíc 
nastavaných do polkruhu. Namiesto oltára 
jednoduchý stôl s mikrofónom a kyticou kvetov. 
Dom je otvorený pre ľudí každého vierovyznania, 
ktorí sa do nich prídu modliť. Na komplex Qutub 
Minar  sa nedá zabudnúť. Najvyšší minaret v Indii 
so základňou širokou 14,2 metra a výškou 72,5 metrov z roku 1199 v typickom afgánskom štýle s 379 
schodmi a arabskými motívmi. V komplexe sa nachádza viacero unikátnych stavieb a hrobiek. Ďalší 
skvost je nehrdzavejúci železný stĺp vysoký 7,2 metra. Metalurgická záhada ktorú sa pokúsil vyriešiť aj 
Dänniken. Tu sa nachádzajú aj zrúcaniny prvej mešity v Indii Quwwat-ul-Islam, ktorú postavili zo 
zrúcanín 27 hinduistických a džinistických chrámov. Čas sa kráti a tak sa ide ďalej. Späť do centra 
mesta. Posledná večera v Mc Donalde na Connaught Place. Posledné potulky mestom. Posledné 
odháňanie pouličných predajcov a posledné nákupy. Míňam posledné rupie za nohavice nech mi nie je 
zima v lietadle. A tvrdo vyjednávam. Nakoniec odchádzam s nohavicami za smiešnu sumu. Čas 
zabíjame nočnou svetelnou šou v  Červenej pevnosti  Lal Qila. Z reproduktorov sa  na nás valí 
rozprávkovo poňatá história Indie. A komáre štípu ako o život. Bolo by nepríjemné chytiť maláriu na 
konci pobytu. Miestami už vynechávam a idem sa radšej prejsť po pevnosti. Sídli tu armáda tak je 
pohyb značne obmedzený. Ale vojaci sú v pohode a celkom príjemne sa s nimi rozpráva. Dokonca im 
nevadí keď fotím vojenské objekty.  Bol to skutočne náročný deň. V hoteli už nespíme. Len sprcha, 
dobaliť veci a čakáme na autobus na letisko.  
 
 
 

Štvrtok, 11. 9. 2003 
 
Dnes skoro ráno odlietame do Ammánu. Na letisku sme už o jednej v noci kvôli sprísneným 
bezpečnostným opatreniam. Je 11.septemba a Spojené štáty si pripomínajú smutné výročie 
teroristického útoku. Noc teda trávime na letisku podriemkavaním, rozhovormi a absolvovaním 
nezmyselných bezpečnostných kontrol. Blíži sa šiesta hodina a treba sa pomaly presunúť za ďalšie 
kontrolné stanovisko. O hodinu už sedíme v lietadle a rolujeme po dráhe.  Mám zmiešané pocity ale 
prevláda smútok nad tým že musím opustiť túto nádhernú krajinu. Indiu si buď zamilujete alebo 
znenávidíte do konca života. Ja som si ju zamiloval a dúfam že sa tam niekedy vrátim.  
 
 
 
 

Zbohom India! 


