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aTmoSFÉRa oRIEnTU. Na náměstí Registán ve městě Samarkand, které patří mezi památky UNESCO, na vás dýchne kouzlo Střední Asie, jako byste se ocitli v pohádce z Tisíce a jedné noci.  FOTO aUToR (6x)

náDRaŽí. Rychlíková stanice na trase mezi Taškentem a Bucharou. 

Nevím, co se komu vybaví, když se řekne Uzbekistán. Možná tyrkysové kopule staletí starých 
staveb a nekonečná poušť. To je ovšem pravda jen částečně. Uzbekistán je uchvacující země 
plná kontrastů, a to nejenom v architektuře starých památek, ale také v přírodě, kultuře 
i politice. Stačí nasednout do letadla nebo do vlaku a přesvědčit se o tom.

Středoasijský Uzbekistán 
navazuje na perské i mongolské tradice

Již několik tisíc let se v tomto obrovi-
tém kotli, ohraničeném na jihu a vý-
chodě hřebeny hor, na západě Kas-

     pickým mořem a na severu široširými 
kazašskými stepmi, míchají národy, ja-
zyky i kultury. Území protínala přes dva 
tisíce let legendární Hedvábná stezka. 
Působili zde významní učenci středově-
ku jako Avicenna, Chajjámí ne bo Rú dakí 
a bohatla města s pohádkovými jmény. 
Zde se mezi řekami Amudarja a Syrdarja 
usídlili potomci Peršanů a Mongolů, 
kteří se smísili s turkickými kočovníky, 
přijali jejich jazyk a jméno (podle vládce 
Oz Beg chána, vládl 1313–1340) a svébyt-
ně navázali na to nejlepší z perských 
kulturních tradic.

Bez pozvání to nepůjde
Jedinou komplikací před cestou je získat 
pozvání, potvrzené tamějším minister-
stvem zahraničí. To vám za poplatek 40 
eur zařídí akreditovaná uzbecká cestovní 
kancelář. V žádosti vyznačíte jako místo 
vyzvednutí víza například mezinárodní 
letiště v Tašken tu (Tosh kent Xalqaro Ae-
roporti) a tam ho po příletu za 60 dolarů 
(na 14 dní) do pasu obdržíte. Z Prahy do 
Taškentu trvá cesta pouhých sedm ho-
din. Cestovat se dá pochopitelně i vla-
kem, nejlépe přes Moskvu za čtyři a půl 
dne (jeden přestup, 5 285 km) – v tomto 
případě ale budete potřebovat i tranzit-
ní víza Běloruska, Ruska a Kazachstánu.

Vysokorychlostní Talgo
Železničních tratí má Uzbekistán 3 950 
kilometrů, z nichž jen 620 je elektrifiko-
vaných. Vlajkovou lodí Uzbeckých drah 
(www.uzrailway.uz) je expres provozo-
vaný pod názvem Afrosyiob mezi Taš-
kentem a Samarkandem. Jedná se o vy-
sokorychlostní jednotku Talgo 250 od 
španělské firmy Patentes Talgo, která 
urazí 343 kilometrů mezi oběma městy 
za 2 hodiny a 10 minut. Místy sviští 
i rychlostí 220 km/h. Vlak odjíždí den-
ně z Taškentu v 8.00 h ráno a  v 17.00 h 
se vrací zpět ze Samarkandu. Jízdenka 
stojí od 45 tisíc sumů (315 korun) v turis-
tické třídě přes 66 tisíc sumů (442 korun) 
v business třídě po 88 tisíc sumů (616 
korun) ve VIP oddílu. O něco pomalejší 
a také výrazně levnější jsou další expre-
sy na této hlavní linii: Registon a Nasaf 
ujedou vzdálenost Taškent – Samarkand 
za tři a půl hodiny a expres Šark dorazí 

Hlavní město Taškent bylo několi-
krát zničeno zemětřesením, přesto se 
zde zachovalo několik památek, které 
byste neměli minout. Je to především 
medresa Moji Muborak z 16. století na 
náměstí Khast Imam. Uvnitř najdete 
jeden z nejstarších dochovaných korá-
nů na světě. Byl  napsán na jelení ků ži 
už v 7. století za třetího chalífy Utmána 

Rezavé lodě připomínají, že tu místo 
pouště bývalo Aralské moře.  

Vlakové čety Uzbeckých drah působí 
profesionálním dojmem.  

Tradičně oblečené ženy v Gižduvanu 
čekají ve frontě na chléb. 

Expres Afrosyiob jezdí mezi hlavním 
městem Taškentem a Samarkandem. 

do 605 km vzdálené Buchary za šest 
a půl hodiny.

Rybářské bárky v poušti
V hlavním městě Karakalpacké auto-
nomní republiky Nukus určitě navštiv-
te muzeum I. V. Savitského (přezdívané 
Louvre pouště), nedaleké středověké po-
hřebiště Mizdachan s ruinami pevnosti 
Gajur Kala a 220 kilometrů vzdálený Moj-
nak, bývalý přístav u Aralského moře. 
Díky gigantickému zavlažování vodami 
z řeky Amudarja již Aral prakticky vyschl 
a nekonečný rozměr této ekologické ka-
tastrofy připomínají rezivějící rybářské 
bárky v poušti, bývalém dně kdysi čtvr-
tého největšího jezera na světě. Chiva je 
památková rezervace UNESCO a pro-
cházka pevností Ičan Kala s chanskými 
paláci, harémy, medresami a mešitami 
s minarety, mezi nimiž vyniká minaret 
Kalta minor (Nedokončený), je nezapo-
menutelná. Podobně velkolepá je i Bu-
chara, další z měst zapsaných na seznam 
UNESCO. Před nádherou minaretu Poi 
Kaljan se sklonil i Čingischán a nezničil 
ho. Z nespočtu velkolepých staveb pak 
vyniká mauzoleum Samanidů z 9. stole-

pŘEDSTaVUJEmE 
UzBEKISTán
Tato země leží ve vnitrozemí Střed-
ní Asie a sousedí s Afghánistánem, 
Kazachstánem, Kyrgyzstánem, 
Tádžikistánem a Turkmenistánem. 
Jedná se o nejlidnatější zemi v regi-
onu. Na rozloze 447 400 km² žije 
29 milionů obyvatel, z nichž je tře-
tina mladší 14 let. Převážnou část 
populace (přes 80 procent) tvoří 
Uzbekové, menšinami jsou Rusové 
(5,5 procenta), Tádžikové (5 pro-
cent), Kazaši (3 procenta), Kara-
kalpakové (2,5 procenta) a Tataři 
(1,5 procenta). Země je čtvrtým 
největším producentem a druhým 
největším vývozcem bavlny na 
světě, je také významným produ-
centem zlata, zemního plynu, uhlí, 
měďi, oleje, stříbra a uranu.

tí, které je skutečným divem architek-
tury. Severně od Buchary stojí za návště-
vu letní palác bucharských emírů Sitoraj 
Mochi Chosa (Hvězda podobná měsíci), 
kaňon Sarmišsoj, kde je do černých břid-
lic vyryto na 5 tisíc petroglyfů z doby 
bronzové (3 000 př. n. l.) a posvátná Nu-
rota, město založené v roce 327 př. n. l. 
Alexandrem Makedonským. 

Korán na jelení kůži
O nádheře Samarkandu již bylo napsáno 
mnoho a ocenilo to i UNESCO zápisem 
na Seznam světového kulturního dědic-
tví. Ovšem dokud nestojíte na náměstí 
Registán a nevidíte všechnu tu krásu na 
vlastní oči, neuvěříte. Navštívit můžete 
mimo jinými památkami i hrob Timura 
v mauzoleu Gur emir a jedinečnou Ulug-
bekovu observatoř z poloviny 15. století. 
Přes sedlo Tachta Karača (1 700 m n. m.) 
je to 70 kilometrů do města Šachrisabs, 
také poctěného zápisem na seznam 
UNESCO. Tam jsou k vidění zbytky kolo-
sálního Timurova paláce Oksaroj (Bílý 
palác) a několik komplexů církevních 
staveb ze 14. a 15. století. 

Taškent ních obměn je plov, jehož základními 
ingrediencemi jsou ale vždy rýže a hově-
zí nebo skopové maso. Plov si kupodivu 
nejlépe vychutnáte, pokud ho jíte ruka-
ma. Chce to cvik, místní vás to ovšem 
rádi naučí. Oblibu tohoto pokrmu vysti-
huje také místní přísloví: „Máš-li pení-
ze, pak jez plov. Nemáš-li peníze, tím 
více jez plov.“ Roman ŠULC

(Osmana) a do Uzbekistánu ho přivezl 
ve 14. století Timur z Basry.

A protože láska prochází žaludkem, 
můžete se připravit na to, že si v Uzbeki-
stánu pochutnáte. Nebylo jediné jídlo, 
ať již polévka hlavní chod, salát nebo 
zákusky, které by nám nechutnalo. Ná-
rodním jídlem s množstvím regionál-

UzBEKISTán


