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Za hranice všedních dní

Se 4 167 m n. m. se jedná o nejvyšší horu severní Afriky, prvovýstup byl uskutečněn až v roce 1923. Nachází se v Maroku v po-
hoří Vysoký Atlas, který tvoří hranici mezi středomořskou a saharskou částí Maroka. Maroko jako stát vzniklo v roce 1956, kdy 
získalo postupně nezávislost na Francii a Španělsku. Úředním jazykem je arabština, dále se používá berberština a francouzšti-
na, s angličtinou zde člověk mnoho nepochodí. Náboženství zde je z 99 % muslimské, zbytek tvoří křesťané a židé. Berbeři jsou 
původní domorodé obyvatelstvo žijící v horách i oázách, nejznámějším a největším kmenem jsou Tuaregové žijící na Sahaře. 
Více informací o Maroku, Berberech či Toubkalu si člověk může najít na internetu, takže to zde nebudu rozebírat…

My jsme si jednou sedli s kámošem na pivo a přemítali, kam bychom mohli vyrazit na Velikonoce, což je náš klasický termín pro 
výjezdy na hory. Po druhém pivu nás napadlo Maroko a bylo rozhodnuto. Sehnali jsme ještě další tři kámoše, nějaké informace 
a mohli vyrazit autem do Milána, odkud jsme letěli do Marrakeše. Zde jsme strávili jednu noc a ráno se přesunuli do vesničky 
Imlil, odkud jsme vystoupali na Toubkal. Dál vedly naše kroky pohořím Vysokého Atlasu do obce Setti Fatma, kde jsme si 
po pěti dnech v horách dali pořádné jídlo, zdejší tajine. Taxíkem jsme se nechali za pár drobných odvést 60 km zpět 
do Marrakeše, a protože jsme ještě měli čas, rozhodli jsme se pro třídenní zájezd do pouště Erg Chebbi. Během 
zájezdu jsme navštívili kasbu Ait Ben Haddou, město Ouarzazat, údolí Dades Gorge, oázu Tinerhir, prodejnu 
koberců, soutěsku Gorge Todgha, muzeum zkamenělin a nakonec jsme strávili noc v poušti.

Vícero fotek je ke zhlédnutí na stránkách www.papr.cz.

Amzouzart · vesnička v  údolí Vysokého 

Atlasu. Domy ve  vesnicích jsou vesměs hlině-

no-kamenné s  rovnými střechami. Jak se jim 

podařilo vytvořit tento třípatrový dům, je pro 

mě záhadou…

Marrakeš · koželužna (tannerie), při zpraco-

vání kůží se ještě stále používá stará klasická 

technologie pomocí holubího trusu a barví se 

přírodními látkami jako je indigo či šafrán.

Zákoutí s  marockým národním nápojem 

– čaj z  máty nana bohatě slazený cukrem. 

V  současné době začíná být nahrazován kapi-

talistickým nápojem Coca-Cola.

Tinerhir · obec s oázou na naší cestě

do pouště Erg Chebbi.

Duny v Erg Chebbi • erg znamená písečná 

poušť pohyblivých dun, v případě Erg Chebbi 

se jedná o část odtrženou od Sahary. 

Turistická karavana složená z velbloudů 

jednohrbých (Camelus dromedarius) zvaných 

dromedár.

Jezero Lac d‘Ifni (2 312 m n. m.) · vlevo od 

něj leží masiv Ouimeksane.

Berber ve slavnostním oblečení kaftan s ty-

pickým šátkem kolem hlavy.

Toubkal · 4 167 m n. m., díky tomu, že jsme 

zde byli v dubnu ještě před sezonou, jsme zde 

sami a na sněhu.

Panorama s  vrcholy Timesgouida a  Ras  

vlevo vzadu, Ouimeksane skoro beze sněhu, 

za ním Dome d‘Ifni, Tubkal, Imouzzer, Afekhoi, 

v popředí je vidět pastevecký terén pro zdejší 

kozy.

Marrakeš · klasické oblečení ma-

rockých mužů pro každodenní nošení 

je plášť s kapucí, pod kterým je noše-

no běžné evropské oblečení

Vrcholové panorama z Toubkalu · směr pohledu na západ, 

je vidět výstupový hřeben na vrchol Toubkalu, Toubkal Oest je 

schován na druhém konci hřebenu a na pozadí je hřeben s vr-

choly Timesguida (4 089 m n. m.), Ras (4 083 m n. m.), Akioud 

(4 030 m n. m.), Afella (4 040 m n. m.), Biiguinnousene (4 002 

m n. m.) a Tadat (3 837 m n. m.).

David Bříza




