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OPICE A SAMOPALY

Projdeme kolem tlupy opic olupujících kůru z větví 
borovic a tří dětí zahalených pastelovými šátky, 
když uvidíme dva opodál stojící vojáky s poloauto-
matickými zbraněmi ovíjejícími se kolem jejich zad. 
Zvědavě si nás prohlížejí. Znalecky je ale pozdraví-
me po jejich:

“Salam aleikum!” (Mír s tebou!)
“Wa-aleikum-as-salam” (a také s tebou!) – odpoví-
dají oni s úsměvem na tváři.

 
Vždycky se vyplatí skamarádit se s chlapíky se 
zbraněmi… 

Opice a samopaly normálně v lyžařském centru 
nepotkáte, ale co. Za prvé to přidává na exotice a za 
druhé – tady jsme přece v Himalájích, v Kašmíru 
a nikoliv v Kitzbuhelu.

KULKY, BOMBARDOVÁNÍ 

A DOBRÝ NÁPAD

Vraťme se zpět v čase o šest měsíců. Pokouším se 

přesvědčit své kamarády, že výlet na lyže do Kašmíru, 
území dlouhodobě týraném bombardováním a kul-
kami, do kterého britská vláda stále nedoporučuje 
jezdit, je vážně dobrý nápad.

Původní záměr tohoto výletu byl sice silný, ale čím 
hlouběji jsme se utápěli v rozboru politiky, vyskako-
valy na nás zkazky o granátových útocích, které jsou 
v některých částech Kašmíru téměř denním chlebem, 
náš počet se začal neúprosně zmenšovat. Brzy nás 
zůstalo jenom sedm statečných milovníků sněhu, 
kteří se rozhodli, že šance zalyžovat si v Himalájích 
se určitě vyrovná malému risku v podobě účasti 
v militantním násilí. Bohužel ostatní přátelé pro tento 
fakt nenašli pochopení…

›› VŮNĚ PÁLÍCÍHO SE DŘEVA VISÍ VE VZDUCHU, ZATÍM-
CO MY SE ŠOURÁME DOLŮ VESNÍCÍ Z NAŠEHO PROSTÉHO 
MÍSTNÍHO HOTELU (KDE TEPLÁ VODA ANI ELEKTŘINA NE-
JSOU NIKDY ZARUČENY), VŠUDE SE VYHÝBAJE KRUTÉMU 
NEBEZPEČÍ OSTNATÝCH DRÁTŮ A DIVOKÝCH PSŮ. ‹‹

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ V KAŠMÍRU

TEXT A FOTO: SAM BALDWIN PŘEKLAD: KAROLÍNA PILAŘOVÁ

PŘIJELI JSME DO GULMARGU, POVAŽOVANÉM ZA “BRÁ-
NU DO HIMALÁJÍ”, ABYCHOM VYZKOUŠELI, ZAČ JE BĚ-
ŽECKÉMU LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDINGU A SNĚŽNICÍM 
V MÍSTNÍCH PODMÍNKÁCH LOKET.
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“Totálně jsi se zbláznil. Podstupovat tak obrovský 
risk, který navíc není ani nutný! Jestli chceš jet 
lyžovat, proč prostě nejedeš do Francie?”

Tak zněla otázka, kterou jsem si začal pokládat 
stále častěji, její frekvence se zvyšovala spolu s blíží-
cím se odjezdem. Přemýtal jsem, zda vedu šest mých 
přátel vstříc smrti, která by nebyla ani nutná ani 
příjemná, jen vyvolaná ve jménu namachrovaného 
dobrodružství. Pak mě ale zasáhla realita: Je Kašmír 
opravdu nebezpečnější než kterákoliv jiná země, 
která v nedávné minulosti trpěla zásahem terorismu, 
včetně mé vlasti a velké části Evropy?

 Je to vše ale jen otázkou vnímání, přestože ve 
Španělsku aktivně pracuje několik teroristických 
organizací, jen málo cizinců by se nad cestou tam 
vůbec zamyslela. Snad jen proto, že Kašmír je země 
na hony vzdálená, obáváme se risku více, než je ve 
skutečnosti vůbec za potřebí.

LESNÍ TRATĚ V GULMARGU

18 jamkové golfové hřiště, které je jedno z nejvýše 
položených na světě, poskytuje hlavní zázemí pro 
běžecké lyžování (a závodění) v Gulmargu. Vedle 
něj se vyplatí zajet I do stop v létě operujících jako 
normální stezky pro turisty, které postavili Britové 
v koloniálních dobách. Nabízejí více jak deset kilo-
metrů nádherných a také náročných stop. Jedna trasa 
lemuje plošiny útesů gulmargských hor a poskytuje 
dech beroucí výhledy do údolí pod vámi i všudy 
přítomných hor kolem vás.

Gulmarg má také co nabídnout alpským lyžařům 
a turistům. Vlek v Ione Gondola (nejvýše umístěný na 
světě) vás vyveze až do 3990 metrů na nádhernou 
horu Mount Apharwat. Spodní část hory nabízí jen 
jednu jemnou, trochu připláclou, upravenou sjezdov-
ku, která se protahuje kolem letitých, vznešených 
borovic. Tato část je většinou prázdná, neboť většina 
lyžařů si užívá na převážně odlesněné horní polovině.

Přestože je možné si vybavení půjčit ve vesnici, 
doporučujeme si přivést lyže a boty vlastní. A to jak 
na běžky, tak na sjezdovky.

BRÁNA DO HIMALÁJÍ

Dobrá pověst tohoto “nebeského ráje” (jak ho 
vybledlá turistická brožurka ze sedmdesátých let 
opravdu nazvala) se v poslední době šíří světovou 
lyžařskou komunitou rychlostí blesku. Současný nárůst 

popularity Gulmargu však může být z velké míry 
připsán australskému podnikateli Peteru Robinsonovi, 
který v roce 2005 založil společnost Ski Himalaya poté, 
co oblast navštívil v roce 1999 a prohlédl masivní 
potenciál místa jako lyžařského resortu. Ski Himalaya 
jedná přímo s místními hotely, průvodci a řidiči, úžasně 
usnadňujícím celý proces cestování a lyžování v Gul-
margu pro cizince. Zároveň také umožňuje místním 
lidem hostit ve svých domech turisty.

Přijeli jsme do Gulmargu, považovaném za “bránu 
do Himalájí”, abychom vyzkoušeli, zač je běžeckému 
lyžování, snowboardingu a sněžnicím v místních 
podmínkách loket. A vešli jsme se I do kategorie 
nejčastěji navštěvujících místní hory – Američané po 
třicítce toužící po dobrodružství, Australané s vidinou 
levné zimní dovolené a Evropané (tedy konečně 
my) hltající všechna možná místa kolem dokola 
zeměkoule. Tak vypadá nejčastější složení lyžařů na 
sjezdovkách I v běžeckých stopách! A neměli bychom 
zapomenout zmínit, že Rusové I zde znamenají 
výrazný krajíc místní klientely.

Sjezdové lyžování a snowboarding jsou zdejšími 
nejpopulárnějšími lyžařskými aktivitami. Jen velmi 
málo lidí ze západu se sem vydává na lyýích I běhat. 
Ve skutečnosti se zdá, že s běžkami si nejlépe tykají 
vojáci, kteří chodí čas od času trénovat právě na již 
zmíněné golfové hřiště.

Přestože pár místních také občas spatříte na běž-
kách, jedná se spíše o průvodce v práci než lyžařské 
turisty. Gulmarg také stále více láká turisty z celé 
Indie, nicméně jen jejich zlomek je zde kvůli lyžím. 
Většina si přijíždí užívat sáňkování, fotografování 
a také prvního setkání se sněhem v životě.

VE SKUTEČNOSTI SE ZDÁ, ŽE S BĚŽKAMI SI NEJLÉPE 
TYKAJÍ VOJÁCI, KTEŘÍ CHODÍ ČAS OD ČASU TRÉNOVAT 
PRÁVĚ NA JIŽ ZMÍNĚNÉ GOLFOVÉ HŘIŠTĚ.
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O PRAŠANU, MUSLIMECH 

A BAKARI

Kašmír není vždycky jednoduché místo k životu. 
Jak David Watson, zkušený americký telemarkový 
lyžař, který zde pomáhal místní průvodce vyškolit 
v bezpečnostních technikách pro přežití v případě 
lavin, vysvětluje:

“Kašmír se pro cizince může zdát jako plný 
frustrace: časté odstřihnutí od elektřiny, vrtkavé 
dodávky vody a marnost k vzteku, ale když všechno 
pokryje čistý sníh, země jakoby začíná nanovo. Na 
Aljašce, jízda prašánkem, back country by tě stálo 
250 dolarů, protože bys potřeboval vrtulník, aby tě 
do panenské přírody dopravil. Tady v Gulmargu se 
ti dostane stejného luxusu nekončícího prašanu za 
zhruba 250 Rupií ($6) – a jediné, co musíš udělat je 
naskočit na lanovku.”

Běžci na lyžích nemusí ani spoléhat na lanovku. 
Naštěstí - neboť horní část vleku pravidelně začíná 
provoz pozdě, někdy bez důvodu nepracuje vůbec. 
My se však za pomoci našeho průvodce vydáváme 
prozkoumat staré stopy táhnoucí se borovicovými 
lesy, kde muslimský duch svolává k modlitbě vyšep-
távané skrze nádherné lesy z údolí pod námi. Jenom 
další připomínka, že se nacházíme v zemi mnohem 
mystičtější než jsou francouzské Alpy.

 Ještěže jsou zdejší sníh I terén úžasné, protože 
byste sem určitě nepřijeli řádit do après ski. Nena-
jdete zde ani totiž žádné bary, hospody ani kluby. 
Jako v každé jiném muslimském regionu, alkohol 
se zde neprodává na veřejnosti. Přesto mají místní 
dohodu s vojáky a dostávají tak zásoby alkoholu, 

které prodávají cizincům – turistům. Samozřejmě 
s vysokým profitem. Noční život je zde ale opravdu 
chudý, nečekejte žádný odvaz. Jinak by vás partička 
karet a debaty o tom, co přinese zítřek, u Bakari 
– bachratá kamínka na dřevo, které v dřívějších 
dobách vytápěly většinu pokojů v Gulmargu, velmi 
zklamaly.

NUKLEÁRNÍ SOUSEDI

Pokud se chcete prohánět nekonečnou sítí perfektně 
upravených běžeckých stop, neobtěžujte se do Gul-
margu vůbec přijíždět. Pokud se ovšem věnujete jak 
běžeckému tak sjezdovému lyžování s trochou zdravé 
dávky dobrodružství, dejte Kašmíru šanci. V oblasti, 
kterou si v poslední dekádě prohlédla jen hrstka 

JEDNA TRASA LEMUJE PLOŠINY ÚTESŮ GULMARGSKÝCH 
HOR A POSKYTUJE DECH BEROUCÍ VÝHLEDY DO ÚDOLÍ 
POD VÁMI I VŠUDY PŘÍTOMNÝCH HOR KOLEM VÁS.
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cizích návštěvníků, budete velmi vítáni A nejen kvůli tomu, že posílíte místní 
ekonomiku a poskytnete práci dororodcům. I díky své speciální atmosféře. 
Gulmarg má totiž potenciál stát se asijským Whistlerem. 

Nyní je však ještě každodenním inventářem nepřehlédnutelná prezence 
indické armády, jejíž oddíly lemují silnice a muží obhospodařují samopaly 
zasazené do střílen jejich obrněných vozidel, když se drkotají podél dřevěných 
baráků a obchodů vesničanů. S nestálou a vojensky dobře vybavenou “zónu 
kontroly”: - hranici mezi dvěma nukleárními sousedy Pakistánem a Indií to 
také může trvat dost dlouho, než armáda tuto oblast opustí a Gulmarg se již 
nebude objevovat v lyžařských brožurách jako dobrodružné místo.

 To všechno je ale zatím součástí sex-appealu Gulmargu, jeho trochu nebez-
pečného parfému, jehož vůni zvyšuje napětí v Kašmíru. Pro ty, kteří hledají ryzí 
dobrodružství a jsou ochotní pustit se do útrap cstování v Indii, Gulmarg se 
vám bohatě odmění fascinující kulturou, přátelskými místními lidmi a přírodní-
mi krásami Himalájských proporcí.

Sam Baldwin je redaktorem www.SnowSphere.com –magazínu o cestování 
pro lyžaře a snowboardisty.

PRO TY, KTEŘÍ HLEDAJÍ RYZÍ DOBRO-
DRUŽSTVÍ A JSOU OCHOTNÍ PUSTIT 
SE DO ÚTRAP CESTOVÁNÍ V INDII, 
GULMARG SE VÁM BOHATĚ ODMĚNÍ 
FASCINUJÍCÍ KULTUROU, PŘÁTELSKÝMI 
MÍSTNÍMI LIDMI A PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI 
HIMALÁJSKÝCH PROPORCÍ.


