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Úvod 
 

Když jsme se před dvěma lety rozhodovali já, Vašek Knoll a Martin Lehký, jak získat 
peníze na cestu do Libye za úplným zatměním Slunce 29. března 2006 (poslední úplné 
zatmění Slunce v Evropě před 20-ti letou přestávkou), netušili jsme, že se z toho vyklube 
úžasný výlet do Turecka za „pouhých“ 5500,-- na týden. Mé vřelé díky dodnes patří Vašku 
Knollovi, který se od října 2005 začal starat o vznik té nejvelkolepější expedice v mém 
životě, která je snad srovnatelná pouze s cestou za prstencovým zatměním Slunce do 
Španělska. Celý výlet zajistila cestovní kancelář BOCA z Lázní Bohdaneč, která nám 
zajistila i expedici v roce 1999 za úplným zatměním Slunce do Maďarska. Že to nebude jen 
samotné zatmění Slunce a exotika, jsem si uvědomoval už dávno. Přesto byl samotný 
zážitek mnohem silnější … 

Pokud vás první odstavec nějak neodradil, zvu vás teď prostřednictvím několika stránek 
na expedici do země středoevropanům zcela neznámé, ale skutečně krásné. Malé upozornění 
si však nesmím odpustit. Toto je deník bez cenzury a krom zápisků z cesty obsahuje i mé 
osobní pocity, názory i postoje. Nechci tím tedy někoho urazit, či někomu ublížit. Není to 
deník z pohledu nějakého vědce, ale mladíka, který chtěl a chce ukázat co nejpřesvědčivější 
a nejautentičtější pohled formou mírné nadsázky, nostalgie, humoru, ale i melancholie a 
nakonec i formou zprávy. Nehněvejte se, bude-li řeč právě o vás a nebude-li zrovna 
příjemná. Však deníky jsou o pocitech i dojmech a neměly by být psány jen pro suchý popis 
několikadenního výletu. Do úplné zprávy patří i vztahy, a to jak osobní, tak i mezi ostatními 
pohledem autora. Vztahy vznikající, stávající, zanikající, měnící se a jiné. I o nich expedice 
jsou krom krásných zážitků. Takže jestli ani to vás neodradilo, tento úvod končí a začíná 
samotný deník. 

 

Obrázky na obálce:  Turecká vlajka, foto: Lenka Kopřivová 

    Úplné zatmění Slunce, foto: Josef Kujal 

    Úplné zatmění Slunce, foto: Nick King 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosinec 2005 
S radostí naklusávám na hvězdárnu, kde Vaškovi opět hoří ucho z neustálé telefonování. 

Není divu – plánovat expedici takových rozměrů je pro jednoho člověka skutečně nadlidský 
úkol. Ještě před několika dny hrozilo, že se expedice bude muset zrušit kvůli 
nedostatečnému počtu přihlášených účastníků. Nakonec jsme se ale dohodli, že se nic rušit 
nebude a že se prostě lidi do února určitě dohlásí. Podaných přihlášek bylo kolem 35. Aby 
autobus vyjel, bylo potřeba alespoň 42 lidí. Jak jsem říkal - kdyby těch přihlášených bylo 
kolem 20, je to jiné, ale 35 lidí je slušný počet. Vaška trápí jediná věc, a sice, že nejede 
Renata. Mně zase mrzí, že nemůže jet Martin Lehký. Nejsou peníze. Když jsem s ním 
mluvil, řekl jen nadsazeně, že bohužel jet nemůže a tak nám aspoň nebude přát jasné počasí. 
Samozřejmě, že to byla jen taková jeho psychologická obrana. 

 

15. března 2006, středa 
Velmi brzo ráno se vydávám na nemošické pole na jih od Pardubic. Je těsně před půlnocí 

a je bohužel zataženo. Mám po ruce kameru a doufám v zázrak. Na obloze totiž lze 
pozorovat dost pokročilé polostínové zatmění Měsíce. Při pomyšlení na to, že za 14 dnů 
bude Měsíc v novu, zakryje Slunce a já budu u toho, mi hřeje srdce, i když je sotva pár 
stupňů nad nulou. Na poli zbývají kousky sněhu a je klid. Trochu fouká vítr. Co mě ale při 
bližším pohledu fascinuje, jsou srnky. Jsou všude okolo mě. Leží na polní ploše a pod svými 
těly si zahřívají půdu. Mají tam i mláďátka. Vtom se otáčím nahoru a přeci jen se ve 
škvírách mezi mraky objevuje Měsíc. Rychle montuji kameru na stativ a je to tak – zespodu 
je oslnivý měsíční kotouč jasně okraden o zář a doslova očouzen. Je jen kousek od úplného 
zemského stínu. Je to nádhera. Obloha ale rychle zase zavírá oponu a přináší sníh. Spatřil 
jsem úkaz jen na dvě minutky, ale ty cenné minutky jsou na kazetě v kameře. Hrdě zas 
kráčím do závěje umělého osvětlení perníkového města. A srnky? Ty se skoro ani nehnuly. 

 

 

 

 

 

 

 

Polostínové zatmění Měsíce 
16. března 2006, Stefan Seip, 
Welzheim, Německo 

 

 

 

 

 

 

 



24. března 2006, pátek 
Je kolem 10. hodiny a jídelní sál pardubického hotelu „Zlatá štika“ je přeplněn lidmi 

z médií. Vašek svolal o velkolepé expedici tiskovou konferenci. Pravdaže z mého pohledu 
to nemělo žádný význam, neboť po skončení expedice jsme se s médii už o zatmění nikdy 
nebavili, ale proč nezačít něco tak výjimečného patřičným opěvováním. Každý, kdo mohl, 
řekl své. Martin Slezák se zmínil o akci, která bude na pardubické hvězdárně spojená 
s pozorováním od nás jen částečného zatmění. Vašek řekl vše o expedici, která je v pořadí 
již 4. a má pracovní název SAROS. Prvá taková expedice SAROS se uskutečnila už v roce 
1995 (Thajsko), druhá v roce 1998 (Venezuela) a třetí v roce 1999 (Maďarsko). Řekl i to, že 
členové expedice budou rozděleny na dva tábory, aby se „eliminoval“ nezdar expedice  
a pak předal slovo i ředitelce DDM Delta Kláře Svačinové. Po tiskovce jsem se perfektně 
„nadlábnul“ a trošku jsem se zasmál vedoucímu hotelu, který pozval všechny k zapití 
šťastné expedice „kometovým vínem“, neboli vínem tak výjimečným, jako je kometa na 
obloze (přitom já jich sleduji během skoro každé noci několik☺ ). Pak nás obešli všichni 
zástupci všech médií a to už bylo poledne. Stačil jsem se i poptat po kameře, ale nakonec 
jsem byl domluvený s Vaškem, že on vezme kameru z DDM Delta. Ani jsem netušil, jaké to 
bude štěstí, protože moje vlastní kamera mi další den (jen pár hodin před odjezdem) 
vypověděla službu. Kolem dvanácté jsem vycházel z hotelu zpět do školy. Připadal jsem si 
jako nějaký významný člověk, když už jsem mluvil s tolika zástupci médií. A přitom jsem 
jen malý a bezvýznamný šílenec – jeden ze 200 tisíc astronomů na světě. Slunko krásně 
pražilo a já jsem spokojeně právě donášel vytištěnou verzi své maturitní práce do školy. 
Samotná zkouška je až za dva měsíce, ale když už se hrnu na takový velkolepý výlet, je 
možná lepší nenechávat si otevřené činnosti. Chci na maturitu aspoň na ten týden úplně 
zapomenout. Zároveň je to ale jediné, co mě tady v tom městě dneska drží. Ještě dobíhám na 
poslední hodinu dnešního dne – pohodovou angličtinu – a pak už je to všechno jen  
o přípravách a libozvučném slovním spojení „další týden kašlu na školu“. 

 

25. března 2006, sobota 
K večeru se balím. Zjišťuji, že kamera nefunguje. Naštěstí Vašek bere tu z DDM Delta, 

takže smůla zažehnána. Bohužel mi ale pořádně nefunguje ani diskmen. Tradičně všechno 
vypovídá službu na poslední chvíli, když se s tím už nedá nic dělat. Přesto si vcelku klidně 
k půlnoci pouštím na notebooku oblíbený film. Jsem zahalen v obrovském návalu bagáže  
a můj pokojík navíc připomíná vnitřek tanku, neboť se tu mění okno a natírá. Celá polovina 
pokojíku je zakryta obrovskou igelitovou plachtou. K tomu, že zítra odjíždím do neznáma, 
to dodává zajímavou atmosféru☺. Jsem zvědav, jak tam tu bagáž zítra k DDM odtáhnu. Ale 
odjezd se plánuje na 9:00, takže se bude vyjíždět tak o půl hodiny později☺ 

 

 

 

 

 

 

 



26. března 2006, neděle 
cca 7:00 – Vstávat! Budíček! Tak tohle vstávání je po dlouhé době skutečně radostné 

cca 8:30 – Příchod před hvězdárnu. Moje mamka mi pomohla s bagáží. Nehorší bylo 
utáhnout tašku s balením mnou tolik nesnášených citrónových Poděbradek. Mamka to jasně 
odůvodnila slovy „Jiný neměli…“ Jinak před hvězdárnou už stojí autobus NEOPLAN, 
spousta lidí (i samotný dopravce a dva řidiči) a hodně přátel. Mezi nimi Vašek Knoll, Petr 
Komárek, Lenka Kopřivová, Honza Vodrážka, Míša Letálová (dneska už Vodrážková☺), 
Petr Musil, Pepa Kujal, Martin Nekola, Luděk Dlabola … Každý nakládá, co může – hlavně 
pití, jídlo a přístroje. NEOPLAN to jistí. 

Vlevo: Moje mamka pod deštníkem mi cosi naznačuje znakovou řečí a ostatní plní 
NEOPLAN vším možným k přežití. Vpravo: Tuhle kameru držím v ruce poprvé. Je  

čas se učit s ní zacházet☺. Foto: Vašek Knoll 

 

9:26 – Odjezd. Venku krutě prší, ale to nikoho neodrazuje. Možná Pepu Kujala, který je 
pesimista na počasí neustále. Zajímavý okamžik ještě nastal na hlavním nádraží, kde jsme 
měli vyzvednout ještě nějaké účastníky. Shodou okolností přes Pardubice a v podobný 
okamžik měl jet autobus jiné expedice za zatměním a pán, který viděl náš nablýskaný 
NEOPLAN si to hned valil se svou mnohakilovou bagáží nekompromisně k nám. Těžko mu 
Vašek vysvětlil, že tahle expedice s jeho jménem nepočítá a když pak viděl oprýskanou 
KAROSU, což byl ten správný autobus, měl Vašek o to víc co dělat, aby prosadil účast 
právě přicházejícího našeho člena expedice. Obtloustlý muž pak tedy musel stáhnout ocas 
mezi nohy a cupital ke své KAROSE, neboť i ta měla oproti plánu zpoždění. 

11:31 – Brno. Mlha, prší. Nabíráme mnoho dalších, mezi nimi i Danku Korčákovou, 
astronomku z Ondřejova, která mi dělala posudek k mé maturitní práci. Ví o mně, že 
pojedu, ale nikdy jsme se osobně neviděli. Já měl tu výsadu ji poznat první, protože Vašek 
předčítal její jméno před jejím nástupem na palubu autobusu. Na cestě do Brna jsem seděl 
sám, ale teď už si sedám vedle Vaška úplně nalevo k oknu (Vašek potřebuje volno 
k cestičce, aby si mohl průběžně protahovat své nemocné nohy). Lepší místo snad mít ani 
nemůžu – dokonalý rozhled. Jen atmosféra je taková divná, suše-vědecká. Skoro žádný 
humor, pouze snahy a náznaky o navázání kontaktu. 

13:06 – Projíždíme prvou hranicí – Česko-Slovenskou (Lanžhout). Tam nabíráme Aničku 
Vraníkovou – kamarádku, možno přítelkyni Martina Nekoly. Počasí stojí pořád za houby, 
ale i tak u mě vládne skvělý pocit. Uvidím moře. Sice za dlouho, ale uvidím. 



14:02 – Bratislava. Tu nabíráme poslední, slovenskou část expedice (celkem je nás  
i s řidiči 52). Vašek se tu setkává se starým dobrým kamarádem a hned je to jiný Vašek. Jde 
o Dano Sokola, který byl účastníkem Vaškem tak opěvované expedice SAROS ve 
Venezuele. Co mě ale fascinovalo v ten okamžik nejvíc, byla úplně odlišná a úžasná 
atmosféra, kterou dobráci Slováci přibrali s sebou. Veškeré sucharství a opatrný humor 
rádoby-vědecké expedice zanikl v památné chvíli, kdy od Viliama Knappa (vedle něhož 
Dano seděl – úplně vepředu vpravo) zazněla otázka: „Dá si někdo buchtičku?“ a sám Viliam 
hned, i za jízdy, obešel celý autobus☺ V tu chvíli veškerá tichá řeč skončila. 

Míříme dál k hranicím s Maďarskem (a v televizi běží perfektní film na prolomení ledů – 
americká pitomost jménem „Den poté“, což byl můj nápad, poněvadž jsem věděl, že po 
tomto filmu už nuda nebude). Je zataženo nízkými nimbostraty, ale nikoho to neodrazuje od 
dobré nálady (snad jen toho Pepu Kujala). Mně se kupříkladu z ničeho nic před nosem 
objevilo lízátko. Hned mi bylo jasné, že tuhle praštěnou poštu přes celý autobus vymyslela 
Lenka Kopřivová, sedící s Petrem Komárkem skoro vzadu. Cha! Pomsta bude sladká! 
Posílám mléčnou Horalku…☺ 

14:17 – Maďarsko. Hraniční přechod Rajka. Tu začíná jízda takřka druhé půlky dne. 
Vzpomínám, jak jsme tu v Maďarsku byli v roce 1999 na srpnovém zatmění Slunka během 
podobné expedice a se stejnou cestovkou. Já, mamka a tehdy i Pavel Červený. Co vlastně 
Pavel dnes dělá? Nedávno jsem ho spatřil letmým pohledem v Lázních Bohdaneč v číšnické 
róbě. A poblíž nějaké krásky. I když to byl hňup, přeju mu to. 

19:04 – Röszke, hraniční přechod v Szegedu do Jugoslávie. Tu to už nevoní klidem. Prvý 
problémový přechod.  

19:37 – Řidiči zachovávají chladnou hlavu. Jsou to profíci a jsou připraveni i na úplatky. 
Hraniční přechod Chorgoš. Čekání na kontrolu. Humor. Nejistota. Někteří mají tu možnost 
se lépe poznat. Někteří odmítají platit pár drobných za záchod, a tak jdou močit za budky 
celníků, do tmavých okrajů celního prostoru a tak. To se jim nevyplácí – hned je chytá 
celník a chce od každého 40 EURO. Nakonec to všichni ukecávají na domluvu. Tak takoví 
jsou ti naši vědci☺. 

20:16 – Odjezd z hraničního přechodu Chorgoš do Srbska. Tím jedeme po celou noc. Jde 
se spát (teda jak kdo, mně to moc nešlo…) 

 

27. března 2006, pondělí 
5:09 – Konec Srbska. Nechce se mi věřit, že už dneska budem v Turecku, když včera 

dopoledne jsme vyrazili z Čech. Trošku svítá.  Někteří chtějí spát, jiní spí i přes přítomnost 
celníka. Oba řidiči mají parůzné pocity ohledně bulharských celníků. Tohle jsou teprve 
srbští. Jsem pořád vysmátý z filmu, který jsme sledovali před půlnocí, než jsem usnul. Šlo  
o francouzskou komedii „Drž hubu“ s Jeanem Renem a Gepardem Depardieu. 

7:02 – No a jsme v Bulharsku. Samotný přechod nakonec nebyl tak drsný, jen dlouho 
trval. Mnozí jsou rozespalí, ale prvé sluneční paprsky je budí a lákají ven. Mně se nechce, 
ale je to krásné vidět po dlouhé době modrý kus nebe, bílé hory a jiný kraj. Tenhle je ale 
poněkud chudý. Přesto zajímavý. Celý den je ve znamení zasněžených hor v dáli, špinavých 
měst, štiplavého humoru a dlouhých nekonečných silnic. Spím, natáčím, přemýšlím. Je to 
taková divná země. 

 

 

 



 

Prvé slunečné ráno těsně za hranicí 
Bulharska se Srbskem, samozřejmě na 
bulharské straně. Foto: Vašek Knoll  

 

Učím se rusky – všude jsou nápisy 
azbukou. Při průjezdu Sofií jako bych se 
octl ve velkém cikánském městě. Baráky 
jsou odkryté, bez omítky, mnohdy bez 
stěn, všude zrezavělý kov a kusy dřeva 
v nejzazší fázi hniloby a poházené igelity 

a papíry na denním pořádku. Jediný hezký pohled nabízí velká zelená pole plná stád ovcí  
a jejich bačů se šedými nebo hnědými čepičkami. Častý dopravní prostředek je tu i kůň, 
nebo osel táhnoucí vozík. Na zastávkách, které míváme, občas kouknu do očí jedné dívce, 
která jede s námi namísto tatínka. Jede se svou maminkou Ivanou Markovou, pracovnicí 
ostravského planetária (a hvězdárny). Jmenuje se Gábina. Krásné plavo-tmavé vlasy  
a kouzelné oči. A to je všechno, co o ní vím. 

13:00 – Turecko!!! První náznak už na hranicích – obávaná rudá vlajka s hvězdou  
a srpkem vlála vysoko nad několika řadovým hraničním přechodem. I když bylo jasné, že si 
tu ještě dost počkáme, ten pocit z naprostého neznáma byl vzrušující. Popravdě, největší 
hrůzu mi naháněly turecké záchody☺ 

Bulharsko-Turecké hranice. Foto: Patrik Jakl 

 

Točil jsem a bavil se. Kamera jela na plné obrátky, i když točit by se tu asi dvakrát moc 
nesmělo. Vašek obdivoval kytičky a já tu mešitu, co stála za přechodem. Jakoby za těmi 
hranicemi teprve začínal svět. A taky že jo. 

 

 



Mešita těsně za hranicemi. Začíná nový svět. Foto: Patrik Jakl 

 

15:31 – Odjezd ke snad poslední celní průjezdně tohoto kolosálního hraničního přechodu. 
Dva Slováci totiž neměli víza. Tedy ve skutečnosti všichni tři, ale Viliam to ututlal 
(vymstilo se mu to při cestě zpět). A co já? Pro mě tím teprve začíná celý výlet. Venku je 
teplo a exotika už Čechy i Slováky srdečně vítá … 

16:31 – Dojíždíme do Edirne, městečka asi 20 km od hranic. Je to krásné město. Jen, co 
vystoupíme, už nás zahaluje hlouček obchodníků, kterému se statečně vyhýbám. V tom 
okamžiku mám dojem, že tihle lidé jsou schopni se narvat i do autobusu, aby něco drze 
prodali. Držím se skupiny, ve které je Petr Komárek a Lenka Kopřivová. Prvým naším 
cílem je krásná mešita na úpatí města. Už z dáli je slyšet blouznivý mužský zpěv, který má 

určitě náboženský podtext. Oproti Čechám je tady 
policie to laskavé, co nás potkává. Jakmile se nějaký 
obchodník někoho neznalého (turistu) snaží oklamat, 
policajti hned zasáhnou. Moje kamera točí ostošest.  

Venku stojí i větší obchodnické rarity, než jsem 
očekával. Jeden chlapec tu nepřetržitě oslovuje 
kolemjdoucí, jestli se nechtějí za úplatek zvážit na 
vahách, které pevně svírá pod paží. Petr se toho chytá, 
ale místo zvážení chce, aby se obchodník stal cílem jeho 
fotoaparátu.  

Obrázek: Malý obchodník s vahami.  
Foto: Petr Komárek 

Uvnitř mešity je obrovský a vysoký strop, barevná 
skla, balkóny, červené i jinak barevné, vzácné koberce. 
Smí se tam jen bez bot a ženy musí mít na hlavě šátky.  
I feministka, jako je Lenka, musí. Modlící se klečí na 
kolenou, nebo v klečící poloze leží čelem na koberci. 
Petra samozřejmě zajímají veliké zlaté hodiny, ale jen co 



se jich dotýká, už je středem všech zle hrozících očí místních modličů. Zvenčí je mešita 
obrovská a okolo je překrásná zahrada. 

Selimova mešita zvenčí. Foto: Vladimír Maudr. 

 

Obrázek vlevo: Danka Korčáková pod 
Selimovou mešitou. Foto: Vašek Knoll 

 

Obrázek dole: Uvnitř Selimovy mešity. 
Foto: Dano Sokol 

 



Naši řidiči mají povinnou 8-hodinovou přestávku, takže máme dost času na větší 
procházku. Prvý problém je měna. Musíme rozměnit Eura za turecké liry. Ale turecky 
neznám ani slovo, takže různě zabrušuji po okolí angličtinou. Té se chytá až místní mladík – 
prodavač v trafice. Hned si pro nás bere volno, sundává cosi jako zástěru a ochotně nás vede 
do směnárny. Marně se mu snažím vysvětlit, co je to ptačí chřipka a dostat z něj informaci, 
jak je to s ní tady v Turecku. Přesto je ochotný mluvit o čemkoliv, dokonce ví i o zatmění. 
Ve směnárně nás opouští a dává náznak, že to bylo fajn seznámení. Řekl nám i své jméno, 
které znělo jako Wolker. Asi přezdívka. Dal jsem mu 1 liru za pomoc a on byl štěstím bez 
sebe. Jak by ne – jak jsem později zjistil, 1 lira je našich 16 korun, ale pro něho je to pro 
naše poměry asi jako našich 30 korun. Za 1 liru si tedy může koupit výtečný puding, celý 
gyros v pečivu, nebo dokonce vstupenku do lacinější galerie. 

Jdeme dál – prohlížíme si kouty města, fontánku, lidi. Petr fotí – kupříkladu opuštěný 
šálek kávy na parapetu nízkého okna a taxikář, který nás sleduje, mylně předpokládá, že 
chceme nastoupit. Chudák – při Petrově trpělivé a zdlouhavé volbě expozice i clony musí 
hodně dlouho čekat, než si uvědomí, že to činil zbytečně☺. 

K večeru se na jedné ulici potkáváme s dalšími členy expedice, například s Dankou 
Korčákovou, s Honzou Vodrážkou a Míšou Letálovou. Danka se rozplývá nad výborným 
pudingem a dává mi ochutnat. Bože, to je lahoda. Za 1 liru. No nekup to! Hned do té 
cukrárny letím (je kousek od nás) a co jsem snědl jeden, už tam letím podruhé. Málem jsem 

se zapomněl zmínit, že hned 
v úvodu (po té akci 
„směnárna“) jsem si dal 
kuřecí maso. Ale chřipka tady 
asi fakt není, protože jsem 
přežil☺. 

Obrázek: Honza Vodrážka též 
neodolal vůni pudingu.  
Foto: Lenka Kopřivová 

Začíná se stmívat a nad 
hlavou létají rackové. 
Připomíná mi to cestu do 
Španěl, kdy jsme zaparkovali 
u mořského pobřeží ve 

francouzském přístavu Séte. Co mě ale na té obloze zaujalo víc, je výška Síria nad obzorem. 
Už jsme fakt o 10° severní šířky níže. Danku to taky fascinuje. 

Pokračujeme a Petr s Lenkou se od nás dělí. I Danka jde jinam se zbytkem skupiny. Já 
zůstávám pro změnu s Honzou a Míšou a jdeme si dát výtečnou pizzu. Tady ji na rozdíl od 
nás nepodávají kulatou, ale obdélníkovou. Míša se přecpává (a to nechápu, jak může tak 
hubená ženská sníst půl kila pizzy), zatímco já dojídám do půli. Zbytek si, s laskavým 
svolením majitele pizzerie, beru s sebou. Aspoň bude výtečná i snídaně. 

To nejkrásnější ale teprve přichází. Jdeme nejprve na čaj do blízké restaurace, kde je 
krásné venkovní posezení pod stříškou u poměrně velkého umělého jezírka s mostem přes 
něj. Sedí tam i krásná Gabča, její maminka, Vašek a asi 7 dalších známých tváří. Čaj je 
skutečně delikátní. A pak, po čajíku, všichni vyrážíme zpět k té mešitě. Je už tma (ale 
teplo!) a i když nenávidím umělé osvětlování památných budov, tohle je krásný pohled. Vše 
okolo leží v přítmí a jediná mešita jasně září. Přitom nad ní jsou díky čistému ovzduší 
desítky blikajících hvězd. Mešita samotná se už zavírá, ale přístup na zahradu je 
neomezený. Opět tu nádheru prokoumávám jen za doprovodu Míši a Honzy, kteří si bez 
bariér s dokonalou nadsázkou vyměňují své zážitky z tureckých záchodů. Jo, taky jsem si to 



dneska vyzkoušel. O tom snad radši psát ani nebudu☺ Jak tak procházíme tou noční 
zahradou, Honza si musí odskočit, míša fotí a já plný energie z toho všeho si dávám na 
turecké půdě 25 kliků☺. 

 

Obrázek: Noční Selimova 
mešita ze zahradou.  

Foto: Ivana Marková. 

 Je hodinka před 
odjezdem a nad mešitou se 
objevuje planeta Jupiter. 
Konečně se utváří 
z expedičníků hloučky a 
bavíme se bez zábran jako 
normální lidi. Krásný pocit. 
Seznamuji se i s Ivanou 
Markovou, maminkou Gabči. 
Přichází i Petr a Lenka, 
naprosto vysmátí a páchnoucí 
citronem. Nikdo nechápe. 

Tak začínají vysvětlovat. Prý byli 
v restauraci a pak šli na záchod. Když 
vyšli, měli již suché ruce (přirozeně měli 
s sebou toaletní papír). Pro tureckého 
majitele restaurace to asi tak přirozené 
nebylo, neboť tady se myjí jen rukou. 
Naznačil cosi o smradlavých rukách  
a Petr ani Lenka nechápali. To už ale 
bylo potom, co, jak je odchytl, jim oběma 
ruce potřísnil velmi pochybně páchnoucí 
směsí, která patrně měla účel přírodní 
dezinfekce. Proto hlavní přísadou (tedy 
spíš jako aroma) byl citrón. Oběma to ale 
došlo až dávno potom, co vyšli 
z restaurace a pak je přirozeně přepadl 
ten silný chlámot. Tak mají Petr i Lenka 
zážitek na celý život. A to ještě netušili, 
co je čeká. Například aspoň na chvíli 
upevnění jejich vztahu na lásku. 

Obrázek: Noční Selimova mešita.  
Foto: Luděk Dlabola. 

23:55 – Sbohem Edirne za skvělý 
zážitek (byť jsem z toho měl původně 
hrůzu). A teď vzhůru do Antalye. Zítra 

touhle dobou už budeme na pláži koukat na hvězdy. Pane bože, jak já se těším. Zatmění 
Slunce přímo z mořského pobřeží! 

 

 

 



28. března 2006, úterý 
cca 3:00 – 5:00 – Jsem vzhůru, nemůžu usnout. Ke vší hrůze zjišťuji, že mi nadobro 

vypověděl službu i můj diskmen. Navíc stojíme v hrozné zácpě a před námi jsou kolony aut. 
Hodně daleko před námi bliká auto a zdá se, že policejní. Když se konečně kolona posouvá, 
tak právě my se zastavujeme před policejní posilou, která zmatečně řídí situaci provozu. 
Řidič to vzdává a usíná s hlavou na volantu. Když po různých stavech od spánku velmi 
vzdálených opět nabírám vědomí, autobus už jede. Jedeme Istanbulem přes obrovský most. 
Je ještě tma. Venku blyští stovky, tisíce světel velkoměsta; mírně svítá. O hodinu později 
vychází Slunce. Jakoby mi tenkrát v uších zněl chorál doprovázející ten okamžik. Za 
východu Slunce opouštíme evropský kontinent a vjíždíme do asijského. Ta zácpa byla 
způsobena brutální bouračkou, která byla vidět z dálnice pohledem do příkopu. Nevím, o co 
šlo, už jsme jeli, ale auto i náklaďák tam byly rozesety jak roztrhaný papír. Nikdo nemohl 
přežít. Těsně po východu Slunce na dvě hodinky usínám. 

cca 7:30 – Stavíme u luxusní benzínky, která vypadá spíš jak hypermarket a restaurace 
v jednom. Teda spíš menza, než restaurace. Někteří jdou snídat, jiní na záchod, jiní si zase 
jdou vyčistit zuby (jako třeba já☺ ). Je nehorázná zima, ale překrásné slunečné ráno 
s výhledem na vzdálené, vysoké a ještě sněhem zabalené hory. Mnohem krásnější, než 
v Bulharsku. A vyjma té benzínky tu vlastně nic jiného není. Jen krásná jižní a trochu 
horská příroda. Hned popadám kameru a začínám točit.  

Horská příroda okolo 
nás. Foto vlevo: Patrik 
Jakl, foto nahoře: 
Stanislav Sokol 

Víte, celá ta první 
půlka dne byla jen 
s výhledem do hor. 
Krásná jezera, 
nekonečná a stále se 

převyšující pohoří – prostě západní část Anatolské plošiny. Lenka Kopřivová, byť nechtěla, 
tak to nejlepší prospala. Občas na úpatí hor leželo nějaké město které se už z dáli blyštilo 
svou mešitou či minaretem. Občas byla v tom obrovském dálničním prázdnu v horách 
k vidění jen mešita samotná. Jediné, co mě naštvalo, bylo to, že řidiči pustili v tom 
nejkrásnějším období jízdy silně pesimistický film „Bolero“. Po něm nás čekaly ještě dvě 
zastávky a před polednem jsme s Vaškem začali řešit pomocí notebooku, jak je to vlastně 
s tím zatměním přímo v tom našem kempu. Na nebi už se neobjevil ani mráček. Nikdo 
nepochyboval, že to počasí vydrží (možná zas jen ten Pepa Kujal). Těžké je pro mě 
popisovat to krásu okolo, plnou rozmanitých tureckých obydlí, průjezdů v horách nad 2000 
metrů nad mořem, různých proláklin, kaňonů, bílých i červených masivů a podobně.  

 

 
 



 

Odpolední zastávka před průjezdem hor. Na snímku vlevo je naše bláznivá pardubická 
skupina ten hlouček uprostřed snímku. Na snímku vpravo Petr Komárek vlevo od autobusu 
obdivuje vzdálené hory. Foto vlevo: Luděk Dlabola, foto vpravo: Viktor Malina. 

 

Mešity na každém kroku. V dáli je vidět 
další z četných průzračných jezer.  

Foto: Patrik Jakl 

Průjezd vysokými horami po 
dálnici. Foto: Stanislav Sokol 

 

Vrcholem všeho byly značky, které naznačovaly, že se blížíme k Antalyi.  

 

Blyštivé hory vzdálené.  
Foto: Václav Knoll 

Antalya už je kousek…  
Foto: Václav Knoll 



Sjezd z pohoří k pobřeží. Ty kopce úplně nejdál jsou už omývány mořskou vodou.  
Foto: Ivana Marková 

 

14:15 – Moře! Antalya! Moře! Tisíce turistů, hotely, exotické pláže na dohled.  
A nekonečné modré moře. Petr Komárek 
je unešen, neboť moře opravdu nikdy na 
vlastní oči neviděl.  

Nekonečné modré moře ze silnice 
v Antalyi. Foto: Stanislav Sokol. 

 

Palmy jako dekorace exotiky 
v Antalyi. Foto: Patrik Jakl 

Dva z účastníků vystupují už tady, 
protože tu mají zaplacený hotel. 
Samozřejmě jsou to dva zamilovaní. 
My jedeme dál – víc na jih, 
k delšímu zatmění. I mnozí další 
moře patrně neviděli. A pro mě je ten 
zážitek srovnatelný se samotným 

zatměním Slunka – každé je úplně jiné a pokaždé ten zážitek stojí za to. Tentokrát je to 
oproti Francii světlejší a plné rozmanitých útesů. Na druhé straně jsou pak vysoká pohoří, 
na jejichž vršcích se permanentně drží čapky oblaků. Dokonce i u Antalye. 

 

 



Cesta z Antalye do kempů Çirali 
 a Mavikent. Vlevo jsou mořská pobřeží 
a vpravo vysoké hory. Oblačnost se drží 

jen nad horami. Foto: Stanislav Sokol 

cca 15:30 – Příjezd do kempu. Hurá! 
Tak tady to je naprosto bohovský. Kemp 
se jmenuje Çirali [zirali]. Leží hned na 
pobřeží, které je dlouhé několik 
kilometrů. My se defakto nacházíme na 
jednom konci uzavřeném na jihu útesy. 
Táhlá pláž se ztrácí skoro u obzoru na 
severu. Moře je slané, ale voda tekoucí 
z hor je sladká. Hned za námi na západ 
leží za bungalovy veliké citrusové sady a vysoká, ještě zasněžená hora (3078 m n. m.). 

Vysoká hora nad severozápadem a kemp pod ní. Za zády je už jen moře. Foto: Patrik Jakl 

 

 Jen, co jsme vystoupili, nastala náruživá debata o tom, kam se vydáme v případě nepřízně 
počasí. Martin Setvák – člověk, který nám dával informace o stavu a vývoji oblačnosti 
(pracovník ČHMI a člen jiné expedice v Turecku) Vaškovi podal SMS zprávu s tím, že 
oblačnost se bude tvořit jen v horách, proto bude dobré se od nich držet co nejdál. Tahle 
pláž je jakž takž. Plán tedy zní tak, že v případě nepřízně počasí se už ráno v 8 hodin vyjíždí 
autobusem z druhého kempu, nás vyzvednou tak v devět a razí se do Antalye, kde bude 

jasno stoprocentně. Sranda byla v tom, že 
zatímco Vašek vášnivě diskutoval v kruhu 
s účastníky, majitelka kempu, česky 
nerozumící ani slovo, se marně snažila 
dovolat o pozornost. „One room – two 
people…“ křičela pořád. Nakonec se to tak 
nějak samo vyřešilo a všichni se začali 
ubytovávat. 

Ubytování. Foto: Patrik Jakl 



Lenka, Petr a já jsme dostali záchvat smíchu při pohledu na náš bungalov při pohledu 
zevnitř. Jen dřevěná chatrč stojící dva a půl metru nad zemí, vratká, a když jsem se o stěnu 
opřel, málem jsem vyletěl ven z bungalovu! 

 

 

Náš ctěný bungalov. Na prostředním snímku vykukuje Lenka Kopřivová. Úplně napravo je 
pohled na bungalov zevnitř. Ta fotka už je z dalšího dne, kdy zbývá do zatmění pár hodin. 

Foto vlevo: Lenka Kopřivová, uprostřed: Petr Komárek, vpravo: Honza Vodrážka. 

 

Panoramatický pohled na pobřeží z kempu. Vpravo je jih, uprostřed východ a vlevo sever. 
Foto: Patrik Jakl. 

 

Pepa Kujal  opět pesimista. Pro srandu králíků jsme odhadovali místo na nebi, kde bude 
zítra zatmění, a zrovna v tom místě ležel neveliký cirrus (vysoké průsvitné mračno). Pepa už 
to začal balit☺ (obrazně řečeno).  

 

 

 

 

 

 

Krásy pobřeží v detailech.  
Foto: Honza Vodrážka 



Před západem Slunka jsem se stihl 
vysprchovat a konečně si prohlédnout moře. 
Byl to kamenitý břeh, žádné mušle a lastury. 
Ale přesto nádhera. 

Večerní zkouška moře. Foto: Míša Letálová. 

V noci se mnozí uskupili kolem ohně, který 
nám hostitelé připravili. S Vaškem jsme 
zkusili nějaké to pozorování a Danovi 
Sokolovi jsem ukázal, že jsem pod výchovou 
Martina Lehkého jako kometář (Dano Martina 
zná též z expedice do Venezuely). Tak jsem 

odhadl jasnost a komu složek B a C komety 73P Schwassmann-Wachmann 3 a kochal se 
tou krásnou oblohou nad vlnami bijícím mořem. Tisíce 
třepotavých  bodů na temném nebi. Na západě zrovna nad vršky 
hor mizely Plejády a s nimi i nejjasnější část zodiakálního světla. 
Skvostný byl východ Jupiteru dotýkajícího se moře. Byl krásně 
rudý a těsně nad mořem byl protáhlý z bodu na krátkou čárku. 
Postupně se pak oddělil a začal pořádně zářit. Teplý vánek  
a tichá noc. Všichni šli postupně spát, až jsem zůstal jen já sám 
s triedrem. A paní majitelka se svými dcerami. Tak jsem jim 
pomohl uklidit a kolem druhé hodiny ranní jsem šel spát. Začíná 
nejkrásnější den mého života … 

Sprcha. Foto: Lenka Kopřivová 

 

 

29. března 2006, středa – den zatmění 
Tak to je ten nejkrásnější den v mém životě. Dodneška nevěřím, že to nebyl jen krásný 

sen, který mi k ránu nepřerušil otravný budík, co bych v tu chvíli nejraději roztřískal a pak si 
uvědomil, že to vlastně není jeho vina, ale moje protože jsem si ho nastavil sám. Ne, žádný 
sen. Holá skutečnost, která mi dodneška přináší ty nejživější vzpomínky. Den, po kterém 
bych (ve svých tehdejších 19 letech) už klidně umřel bez nějakých nároků na víc. Když  
o tom přemýšlím, tak právě tohle je definice nejkrásnějšího dne v životě – je to ten den, po 
kterém můžete bez dalších nároků klidně umřít s tím, že právě pro ten den jste žili. 

cca 4:00 – Budík (mobil), vstávám. Lenka a Petr se jen otáčí, chroptí a spí dál. Já teda 
rozhodně spát nebudu. Zvlášť pak, když je moře na východě a za hodinku vyleze Slunce. 
Venku už ječí pávi, ale stejně skoro všichni spí jak zabití. Scházím po vratkých dřevěných 
schodech bungalovu, je docela zima. To by mě zajímalo, jak vlastně přežívá v poušti 
Dalibor Hanžl, který se vydal do Egypta. Tam jsou přece mnohem větší výkyvy teploty ve 
dne a v noci … 

Obloha je blankytná. Bože! Za sedm hodin bude zatmění. 

Mám po ruce kameru a přeci se po pláži někdo prochází. Nad vršky kopců na jihu se 
krásně třpytí celé souhvězdí Štíra. Antares je tak vysoko, jak jen to jde. Taková krása – tohle 
už jen tak neuvidím. Venuše už mírně slábne, tak stíhám ještě najít slábnoucí kometu 
C/2006 A1 Pojmanski. Na to, že má být za dva měsíce matura, jsem ten nejšťastnější člověk 
na světě. Přece ne každý zažije krásný rozbřesk nad mořem a pak ten skvost – samotný 
východ Slunce. Do celé půlhodinky se tu setkává kolem deseti nedočkavců, kteří chtějí vidět 
to samé. Jen mezi nimi není nikdo z Pardubic. Ač ti pávi řvou a hora za námi dostává 



narůžovělý nádech, Vašek, Petrové, Lenka, Honza i Míša spí dál. Z těch, co jsem se už víc 
seznámil, je tu jen Danka Korčáková. Je zahalena v kulichu a v tlusté bundě. No – je fakt 
zima. 

Obzor pomalu žloutne, my se jen napjatě dohadujeme, kde to Slunko vyleze. Pláž je plná 
bílých a šedých oblých kamenů a hora tyčící se za námi, pomalu rudne. Už je to tady! Rudé 
Slunko vylézá jakoby přilepené k obzoru. „Vychází Slunce!!! … Kdyby někdo chtěl …“ 
snažím se marně budit ty, kteří by to zaručeně ocenili. Volám i Vaškovi na mobil, ale má ho 
vypnutý. Nikdo na tu krásu dál nepřichází. 
Natáčím. Slunce je výš a výš, zprava 
zvláštně ukouslé. Stoupá. Jasne. Když už 
je celé, krásně se jakoby odlepuje od moře. 
Jako kapka. A někde tam vpravo je 
neviditelný Měsíc. Největší astronomická 
událost roku bude už za necelých 6 hodin. 
Vlny moře nevinně bijou dál, stále je 
chladno, ale mně je tak příjemně … Jdu si 
ještě na chvilku lehnout. 

 

Východ Slunce. Foto vlevo i nahoře:  
Vladimír Maudr 

 

cca 9:00 – Vstávám dneska už podruhé☺. Lidi 
venku už žijou naplno. Nabíjím baterku od kamery 
a trochu otravuje hmyz. Petr bručí svým hlasem  

a Lenka se tradičně něčemu chláme (asi tomu jeho bručení). Ani na chvíli nečekám a jdu 
ven (s hygienou). Je citelně tepleji (zatímco v bungalovu je pořád kosa). Slunce se za ty dvě 
hodinky o dost vyhouplo. 

 

Snídaně na pláži. Dívka uprostřed 
snímku je krásná Gabča Marková. 
Foto: Stanislav Sokol 

Na houpací sedačce vedle 
restaurace (venkovní) sedí ta 
překrásná dívčina – Gabča. Zdravím 
ji, ona mě též. K mému překvapení se 
roznáší snídaně. Rohlíky, sýr, džem, 
šunka. Teda ale … Na to, že skoro 
vůbec nesnídám, tak snídat u moře – 
to si nenechám ujít. Oproti ránu 
začíná úchylný vedro. Prostě léto.  
U nás v republice asi prší, někde se 

možná ještě lidi trápí sněhem (tahle zima je fakt moc dlouhá – už od konce října 2005). 
Tohle je naprosto zlomové. 

 



Okolo chodí psi, slintají jak o život, mnohdy jejich smutný oči zvítězí. Je to jiný svět. 

 

Všudypřítomní psi. Na fotografii vlevo je i obávaná hora produkující nové a nové mraky 
před začátkem zatmění. Foto vlevo: Vašek Knoll, foto vpravo: Lenka Kopřivová. 

 

cca 10:15 – Honza Vodrážka a Míša Letálová vehementně prosazují cestu k moři a berou 
si do ruky ručníky. Petr Komárek jakbysmet. Já jdu rozhodně. A Lenka? Tu není těžké 
přesvědčit. Jak tak jdeme po té pláži na jih, míjíme čím dál více lidí. Všichni po ruce černé 
brýle, trička s logem zatmění, rybářské židle a deky. Taky spousty litrů opalovacích krémů, 
dalekohledy, a všude okolo svobodní psi.  

Ta naše povedená parta. 
 Zleva: Honza Vodrážka, Petr Komárek, 

Míša Letálová a já.  
Foto: Lenka Kopřivová 

Kráčíme si to, někdo bolestivě bos, po 
kamenitém pobřeží, kde sice neleží 
žádné mušle a lastury, za to u zátoky pod 
jakousi zříceninou a jeskyní kotví krásná 
dřevěná loď. Ještě pár metříků jdeme 
k té zátoce, až prostě – ani nevím kdo – 
někdo řekl: „Tady to stačí.“ Rozbalili 
jsme si ručníky, sundali někteří sandále a 
hurá do vln a do moře! Je sice chladné, ale ne tak, aby to vadilo. Naopak – v tom skoro 
třicetistupňovém vedru je to akorát. Krásně to nadnáší, je křišťálově čisté, jen úchylně slané. 
Petr se samozřejmě odráží od břehu nejdál, potápí se a vyvádí. Náš smích a jekot je slyšet 
snad až v Antalyi. Pohled k té hoře za kempem mě trochu děsí. Nad vrcholkem se kupí 
mraky. Zbytek oblohy je nádherně modrý. Tak to snad ta hora nepokazí. 

 

Vlevo: řeka sladké vody 
z hor, pohled na jih do 
zátoky, kam jsme se šli 
koupat (foto: Vašek Knoll). 
Vpravo: Pohled ze zátoky 
ke kempu. Pláž se plní lidmi  
(foto: Lucie Hašková).  



Bijící mořské vlny, pohled na sever. 
Foto: Patrik Jakl 

 

Zřícenina nad zátokou. Foto: 
Vladimír Maudr 

 

Dost bylo čvachtání – plavu na břeh. Exotika je všude kolem a navíc si všímám, jak hodně 
navštěvované tohle místo je. Je tu přes 8 národností, co dokážu rozeznat. Soudě dle 
expedičních triček. Celé to dlouhé pobřeží je plné lidí. A přeplňuje se dál. Jak v Pobřežní 
hlídce. Zpátky se otáčím k moři, kde se svým zralým úsměvem doplavává ke břehu i Petr 
Komárek. Znovu si dokola uvědomuji tu nádheru, jakoby to byl sen. A vůbec, je to sen? 

cca 10:45 – Kráčíme si to radostně ke kempu, kde už vidím v dáli Jirku Ryznera staršího, 
jak si u šlapadla vysoko na břehu ustavuje foťák. Taky ostatní pesimisté, kteří původně 
chtěli jet až do Antalye, kde je stoprocentní jistota jasného počasí, svůj názor přehodnotili. 
Lidé z druhého kempu to ale asi nebudou mít tak pěkné, jako my – utváří se jim tam nízké, 
byť protrhané, straty. Pepa Kujal, pochybovač největší, se nadšeně plácá v moři hned pod 
kempem, i když původně se mu tam vůbec nechtělo (šel jen kvůli manželce, která zůstala 
v ČR a chce důkaz, že se Pepa koupal …). Miloš Slaný, který se stává pro svou namyšlenost 
trnem v oku několika členům expedice (Lence třeba řekl, že si sem do Turecka má zajet 
jindy, když ji jde hlavně o Istanbul), si ustavuje svého Meada. Vašek spokojeně sedí na židli 
u stativu svého monaru. Dano Sokol má Newtona 114/900 s protizávažím z PET lahve. 
Tubus si hrdě opatřil nápisem SAROS 06´. Prostě nálada naprosto skvělá. Snad jen Pepa 
Kujal, čerstvě vykoupaný v moři, nadává, že by mohlo být jasnější počasí (vadí mu ty 
obláčky z vysoké hory, která je však na opačné straně než Slunce na obloze). Krásná Gabča 
zkoumá Slunce přes dalekohled Miloše Slaného, jenž je dobrým známým Gabčiny maminky 
Ivany. Samotná Ivana natáčí, shodou okolností stejnou kamerou, jakou mám já půjčenou 
z DDM Delta. 

Skupinky pochybovačů před snídaní, vpravo 
Pepa Kujal (to jsem ještě spal). Foto: Vašek 
Knoll. 

cca 11:00 – Už běžím osušen a převlečen 
k moři splnit si svůj sen – vidět zatmění přímo 
z mořského břehu. Vlny krásně bijí, vítr ani moc 
nefouká a jsem od všech zcela vzdálen. Ne, že 
bych chtěl samotu, ale u moře krom mě nikdo 
není. Tedy až do dalších 5 minut – vše začne 
v 11:37 a já už ustavičně čekám. Se mnou tu je 

Danka Korčáková a další tři lidé, z nichž jeden je kněz a jedna dívka – Lucie Hašková, je 
silně nábožensky zaujatá. Zajímavé. V hlavě mi v tu chvíli letí vtipná věta ve smyslu, že až 
to zatmění uvidí, úplně to překope jejich pohled na víru a na Boha. 



Naposledy zkouším filtr a koukám na Slunce přes hledáček kamery. Všechno je  
v pořádku. Jen, aby to „v pořádku“ taky vydrželo. Všude to žije, a tak ani nepředpokládám, 
že bych někomu chyběl. Já se tak těším! Slunko mi začíná spalovat tělo, ale mně to vůbec 
nevadí. Úplně si představuji, jak je vedle Slunka Měsíc a nezastavitelně se blíží. Je v novu, 
takže je nemožné ho spatřit, ale ta představa, že už se to blíží, by si zasloužila kardioměr na 
změření stupně mého vzrušení. A přitom je to taková hloupost – prostě je tam někde černá 
koule, která zakryje tu jasnou žlutou☺ 

Nahoře: Jirka Ryzner mladší podléhá 
kouzlu moře. Foto: Vašek Knoll. Vpravo: 
Věčný pesimista Pepa Kujal, v pozadí 
přístroj a židle Vaška Knolla. Foto: 
Ivana Marková. 

 

Přípravy. Vlevo Jan Žižka se svou ženou, uprostřed Miloš Slaný s Meadem a se synem 
Honzou a vpravo Jiří Ryzner starší se synem (samozřejmě Jiřím). Foto: Vašek Knoll. 

 

Dalekohled Daniela Sokola. Typický Dano – to by nebyl on, 
kdyby neměl místo protizávaží PET láhev. Chudák místní pes 
žíznivě kouká. Foto: Stanislav Sokol. 

 

Já a kamera. Původně 
jsem nechtěl vůbec, aby 
mě někdo fotil, ale když 
Vašek tak toužil po 
dokumentaci … 
Foto: Vašek Knoll  

 

 



 

Krásná Gabča nahlíží na Slunko přes dalekohled Miloše Slaného. Foto: Ivana Marková. 

 

Miloš Slaný a jeho Meade, v pozadí vlevo  
u lodičky Jirka Ryzner mladší.  
Foto: Luděk Dlabola 

11:21 – Už asi potřetí běžím nahoru 
k ostatním – jen se podívat, jak jim to jde. 
A taky do bungalovu pro něco (při té 
nervozitě zapomínám). Tentokrát je to 
triedr a košile. Při zatmění se určitě 
ochladí. Petr Komárek, Lenka Kopřivová, 
Míša a Honza sedí na plastových židlích na 
chodníčku u kraje pláže. Honza radostně 
popíjí české pívo. Stejně tak Pepa Kujal. 

Dano Sokol sedí přímo v hospodě u pultu. Tedy spíše ve venkovním čemsi, co jako hospoda 
vypadá. Vašek napjatě čeká na židli. Ještě pro jistotu zdravím. Běžím dolů. 

 

Ta naše parta u kempu. Petr Komárek ještě chudák netuší, že mu těsně před zatměním 
vypoví službu jeho foťák�. Foto vlevo: Míša Látalová, foto vpravo: Ivana Marková. 

 

11:36 – Ležím na ručníku, čučím triedrem 8x30 (po dědovi) k obloze, přes filtr do Slunce. 
Jsou tam krásné dvě skvrny. Danka je za mnou a něco mumlá do diktafonu. Notak! Už 
pojď! Ostatní se mě ptají, odpovídám: „… Už jen půl minuty.“ 



11:37 – Znovu se ohlížím triedrem k nebi, kamera čeká. Ale co to … to je … u kraje 
Slunka vpravo nahoře je malý náznak narušeného slunečního okraje. „Už to začíná. Je to 
tady!“ křičím. Je to stejné, jak tenkrát v Maďarsku – taky jsem hulákal. Dokonce jsem měl  
i stejný triedr – po dědovi.  

Začínám točit ostošest první kontakt. Je to 
zvláštní – spoustu lidí to ani moc nezajímá. Co 
nějaký první kontakt – až bude zatmění, tak se 
možná kouknou☺ … Říkám to i Gabče, která je 
v tu chvíli u moře a hraje si s místním vlčákem. 
Hned běží k Miloši Slanému a jeho velkému 
přístroji. Danka hlásí čas do diktafonu a jde si 
lehnout (na deku samozřejmě). Stovky lidí 
zvedají černá sklíčka k nebi … 

Proměna Slunce. Na obou fotografiích jsou 
patrné dvě skvrny u levého okraje.  

Foto: Josef Kujal 

 

Lidi čučí přes sklíčka na Slunko.  
Foto: Stanislav Sokol 

11:58 – Mám i druhý triedr – 7x50, 
zapůjčený z hvězdárny. Projíždím přes něj 
očima mořský obzor a zjišťuji zajímavou 
věc. Po centrální linii, která u nás leží až na 
moři, trčí z pohledu odsud několik desítek 
stožárů. Oni tam snad pořádají mejdan, 
nebo co – tolik lidí … 

12:11 – Zase běžím nahoru, kamera točí beze mě. Koukám, jak to prožívají ostatní. Všude 
je perfektní nálada, dokonce i Gabča se na mě usmívá. A to mi zvedá sebevědomí. Ten 
pohled odsud k té plné pláži a modrému moři je překrásný. Nikdo si to nechce přiznat, ale 
všichni jsou napjati čím dál víc. Tak zas běžím dolů. 

12:29 – Slunko už se z půlky usmívá. Je to tak těch 50%, tak jen ironicky poznamenávám, 
že takhle to asi vypadá u nás doma, pokud je jasno. Náhodou hned na to dostávám SMS od 
mamky, že se jim trhá v ČR oblačnost a koukají na to. Prý v tom mém zneřáděném pokojíku 
našla černé sklo z expedice do Maďarska … 

Martin Nekola a 
Anička Vrajiková.  
Foto:  
Luděk Dlabola.  

 

Petr Komárek  
a jeho oblíbená 

činnost. Foto: 
Honza Vodrážka. 



Lenka Kopřivová, Petr Komárek a Petr 
Musil. Petr Musil si přišel jen odpočinout, 
nicméně už na to nebude tak moc času. 
V pozadí se z hor tvoří husté mraky, ale 
stále neohrožují pozorování. Je ještě teplo, 
ale intenzita denního světla docela klesá. 
Foto: Josef Kujal. 

12:43 – Dančin hlas se mírně rozechvívá. 
Je pořád dost světla, ale mírně to tu 
potemnívá. Zdá se, jakoby bylo zataženo, 
ale přitom vidím zcela ostře svůj stín. 
V triedru vidím, jak se Měsíc blíží k těm 
dvěma slunečním skvrnám. Moc lidí už po 

pláži nechodí, všichni jsou na svých místech. Do zatmění zbývá 9 minut. To je dost krátká 
doba. Naposledy se vydávám od křišťálově průhledného moře k horní hospodě. Pepa Kujal 
s napjetím dopíjí další plechovku Gambrinusu. Jen, aby byl při dostatečném vědomí, až 
přijde to nejhlavnější☺ Panuje tu dost napjatá atmosféra. Krásná Gabča si občas hraje se psy 
a sedí u dalekohledu Miloše Slaného. Její maminka natáčí. Paní, která nás hostí v tomhle 
kempu, radostně posedává na plastové židli u stolu a s někým (asi Turkem) vášnivě 
diskutuje. 

Pod stromy přestává tak 
náruživě létat hmyz a na zemi 
jsou v plážově zlatém písku 
stovky srpečků promítaných 
skulinami mezi listím 
v korunách stromů. Rychle 
běžím zpátky dolů. 

Stovky srpků pod korunami 
stromů. Foto: Luděk Dlabola 

Lenka Kopřivová, bílé tričko, cedník a srpky. Udělat to 
někomu na kůži, tak má nadosmrti vztek na opalování.  

 

 

Foto vlevo: Luděk 
Dlabola,  
foto vpravo: Josef Kujal. 

 

 

 

 



12:49 – Je to zvláštní. Všechno je hodně kontrastní, ale zároveň velmi ztemnělé. Slunce 
svítí, ale málo. Jako ne dost silná žárovka v místnosti. Vše okolo je modré, šedo-modré.  
O moře jakoby se odrážel jen slabý svit bílého světla. Ten sluneční 
srpek je už opravdu dost úzký.  

Extrémně úzký sluneční srpek. Foto: Josef Kujal. 

Lucka si okolo sebe vrývá do písku pochybný náboženský kruh, 
do kterého jí prý nikdo nesmí vstoupit. Zároveň se ptá, co má fotit. 
Na zatmění výbavu nemá, je to jen malý digiťák. Tak jí radím, aby 
fotila okolí, až to nastane. Danka mluví ostošest, dva další muži 
(jeden z nich je Zdeněk Krušina) se dohadují, kolik minut zbývá do 
zatmění. Já vím, že pouhé tři! 

Podivné přítmí před zatměním. 
Pepa Kujal fotí, oblačnost z hor 
se slévá. Na obrázku dole jsou mraky, které měla nad 
hlavou skupina z druhého kempu. Během zatmění se ale 
vlivem prudce snižující se teploty oblačnost rozpadla 
 i tam. Foto: Vašek Knoll. 

Je chladněji a psi se začínají chovat divně. Kňučí  
a dezorientovaně čenichají, utíkají před ničím. Vlny ztrácí 
lesk a jsou šedé. Hory jsou pod mraky, ale oblačnost se 
zvláštně slévá, jakoby se rozpadala. Z jihu obzor chytá 
výrazně potemnělý odstín. 

12:51 – Venuše! Vidíme planetu Venuši! Zároveň se 
z pláže ozývají první davové ohlasy. Lidé tleskají, řvou, 
piští. Jeden pes, vlčák, se chce u mě schovat. Kňučí  
a nosem strká do mého stativu. „Čau. Teď nevotravuj.“ 

odpichuji ho. V rychlosti se vzhlížím nahoru. Bože! To je nádhera! Lidi tam u kempu řvou  
a jásají. Jak na vystoupení Beatles. Pes se odprošuje a lehá si do kamení. Kamera jede. 
Střídavě střežím kameru a dívám se k nebi. Oslnivý stříbřitý proužek světla se úží i krátí. Už 
to není srpek, jen proužek. „Hele, koróna – tý jo, tak to je suprový!“ slyším za zády. Už půl 
minuty tam září a zjasňuje s ubývajícím oslněním posledních kousků sluneční fotosféry. 
„Letící stíny!!! Na zemi! Letící stíny!“ řvu. Po celé zemi se táhnou překrásné dlouhé vlny. 
Vypadají, jako stíny vln na dně nějakého plaveckého bazénu. Táhnou se všude – po 
kamenech, po lidech, dokonce i na dně křišťálového pobřeží. „Letící stíny!“ křičím znovu. 
Tam nahoře mě ale asi neslyší. Spíš už většina kouká k nebi. Znovu koukám do kamery  
a rychle odhazuji filtr. Měsíc zakrývá poslední sluneční zář. Vztyčuji hlavu. To je nádhera. 
Už se můžu koukat bez filtru i okem. Uzoučký proužek se tenčí. Koróna září přes celé zorné 
pole triedru a svit proužku je soustředěn v diamantovém prstenu. Poslední paprsky, kulička, 
body. Poslední třepotající se kousek sluneční fotosféry. Mizí! 

 

Diamantový prsten. Poslední kapičky fotosféry mizí. Foto: Miloš Slaný. 



12:53 – Začíná úplné zatmění Slunce. Nazlátlá koróna se drápe několik stupňů od okraje 
slunečního, tedy spíš měsíčního. V tu chvíli jakoby se zatajil všem dech a na hodinkách čas. 
Obloha je zvláštní – modro-zlatá kolem Slunce a dál od něj postupně tmavne na noční. Ale 
jen mírně. K obzoru zase fialoví, červená a úplně nad obzorem je žlutá. Těsně nad mořským 
horizontem je ale po celé jeho délce podivná mlha, která je shora jasně ohraničená. Otáčím 
se zády k jevu směrem k pláži. Stovky blikajících foťáků – jakoby to nebyla pláž, ale 
třepotající se žluto-hnědé moře. Ustavuji a kontroluji kameru a všechno je pořádku. To jasně 
dávám najevo tónem údivu ve slovech: „Týýýý vole! Tak to je …“ Popadám triedr 7x50 
s větším zorným polem i světelností. Kolem Měsíce je zvláštní nazlátlé halo, které je asi 
dvakrát tak velké. Struktura koróny je šokující. Jednotlivá vlákna jsou velmi dlouhá  
a dokonale ostrá. Doteď jsem myslel, že to je až dílem počítačových programů, nikoliv 
přírody. Stovky lidí hledí k nebi stejným směrem. Chytá mě nepopsatelný pocit. Jsem toho 
svědkem. Jsem toho součástí. Jsem přímo pod tím velkolepým divadlem. 

 

Když se příroda stará o divadlo. Vlevo je detail chromosféry – chladnější části sluneční 
atmosféry nad oslnivou fotosférou. Jsou tam krásné dvě protuberance. Foto: Miloš Slaný. 
Vlevo je koróna tak, jak ji bylo možné pozorovat v triedru. Okolo Měsíce je bílý prstýnek 
způsobený ozářením okrajových periferií Měsíce ze strany přikloněné ke Slunci. Detaily na 
Měsíci jsou možné během zatmění tušit – zemská atmosféra totiž rozptyluje sluneční světlo 
tam, kde zatmění není a odráží jej i na Měsíc, čímž ho osvětluje. Okolo měsíčního kotouče je 
krásné, nazlátlé halo. Foto a úprava: Miroslav Druckmüller a Petr Aniol. 

12:55 – Měsíc právě zcela zakryl sluneční kotouč. Je to přesně střed úkazu. Okolo Měsíce, 
který taky není zcela temný, je jasný bílý okraj. Právě se koukám na Měsíc v tom 
nejdokonalejším novu a zároveň v úplňku na jeho odvrácené 
straně. Pomalu se zjevují protuberance na druhé straně 
kotouče. Jen náznakem. Ten ctihodný obzor je bohovský. 
Koukám se na ty hory a mračna nad nimi se rychle rozpadají. 
Na nebi kromě Venuše žádné jiné objekty nevidím. Koróna je 
moc jasná. Jak ji jen popsat? Je úhledná, vypadá jako pavouk. 
Je tichá a přesto vím, že je to projev řvoucího Slunce. 
Vypadá chladně. Přitom je naopak žhavá a zářící. Vypadá 
jako vlákna namalovaná tím nejjemnějším štětcem. Veškerý 
život okolo mě jakoby teď ustal a ulpěl na jediné věci. 



Koukám znovu a pořádně triedrem a šokuje mě, že Měsíc není až tak temný, jako na 
fotkách. Kdepak. Dokonce jsou vidět tmavá moře – poněkud tmavěji, než temně hnědý 
Měsíc. No jasně – zemská atmosféra je ozářena Sluncem v místech, kde zatmění není, nebo 
je jenom částečné, a rozptýlené světlo se odráží i zpátky k měsíčnímu povrchu. „To je 
bohovský.“ poznamenávám dojatě zaskočen tou brilantností a rozmanitostí přírodního jevu. 
Pořád mi to nedá. Pořád se musím koukat tím triedrem, zafixovat si to navěky. Hlavou mi 
kolují tisíce myšlenek. Je to jen sen? To je štěstí. Na co asi myslí Gabča? Proč nemohl jet 
Martin Lehký? Proč to musí trvat tak krátko? Dýchají vůbec ti lidi okolo? A co ti na tom 
moři – vidí to? Co tam asi vidí? Kéž bych to mohl jednou spatřit na Seči na rybách. A co ta 
naše skupina z druhého kempu? Mraky nad nimi se zázračně rozpadly. 

Zatmění na pobřeží Side a Antalye. Na jihu je 
vidět krásný žlutý obzor a těsně nad mořem je 
nahnědlý mlhavý zákal. Foto vlevo: Glynn 
Bennallick (Side), foto vpravo: Chander Devgun 
(Antalya). 

 

 

 

Zatmění Slunce z rukou 
členů expedice. Foto 
vpravo: Ivana Marková,  
foto vlevo:  
Miloš Slaný 

 

 

Chvíle krásného napětí. 
Vlevo žlutý obzor (foto: 

Honza Vodrážka), vpravo 
skupina kolem mě v čele 

s Dankou Korčákovou 
(foto: Lucie Hašková). 

 



12:56 – Ticho se mění v ještě větší napětí. Zvyšuje se vlna třepotání všudypřítomných 
fotoaparátů. Od kempu slyším hlasy. Prý se ukazuje chromosféra. V posledních okamžicích 
sleduji kameru, aby správně zachytila konec tohoto skvostného úkazu. Nic netrvá věčně, ale 
myslím, že si to budu živě dost dlouho vybavovat. A když ne – video to jistí. Daří se mi 
natočit opravdu brilantní záběry v rámci možností. První vlna davových ohlasů se zvedá. 
Tyčím hlavu. Okraj Měsíce je vpravo jasně červený. Doslova tím září.  

12:57 – Chromosféra z druhé strany sílí a na moři je vidět, že obloha začíná světlat. 
Otáčím se k horizontu a na jihovýchodě se zvedá ten nažloutlý nádech výš a výš. Zpět ke 
Slunci. Kamera snad míří správně. Už už. Už se propichuje první série malých třepotajících 
se světýlek. Bailyho perly! A rychle se spojují v jeden zářící bod, proužek. Malý prstýnek 
začíná mírně oslňovat a koróna už není to, co bývala. Byť jen pomalinku, tak se ztrácí. 
V tom okamžení se ozývá mnohem větší aplaus než na začátku. Lidí piští, tleskají a křičí. 
Skoro dvacet vteřin v kuse, jak na maratónu. Pes zvedá hlavu a neví, co se děje. Obzor se 
stává světlejším, až se pomalu žlutá barva mění v blankytnou. Je jasně vidět odsouvající se 
měsíční stín. Je obrovský. Zvedá se vítr. Moře se zase něčím mírně leskne. I ta řeka tekoucí 
z hor. Naposledy se můžu podívat okem a už to pomalu začíná být nebezpečné. Měsíc se 
vražedně sune pryč. Nechci si to přiznat, ale to nejkrásnější končí. Ještě pohlížím k zemi. 
Letící stíny! Znovu zahalují krajinu a s rozedníváním se na té zemi pomalu vytrácí. Jsou 
vidět déle než dvě minuty. Rychle se otáčím k moři. Je vidět, jak stín putuje pryč. Temná  
a neostrá plocha na horizontu se na moři zužuje, až zcela mizí a moře je zase přírodně 
modré a světlé, kamkoliv se podívám. Uplynuly asi 4 minuty a letící stíny definitivně 
zmizely. Teď už sleduji jen tváře všech okolo. Je v nich nepopsatelný živel radosti a obdivu, 
který ze všech dělá rázem ty nejlepší přátele. Každý se baví s každým. Bez ohledu na 
národnost. Někteří vytahují flašku tvrdého pití, jiní si jen blaženě lehají na deky a radostně 
se usmívají. Zažili to na vlastní kůži. A jsou spokojeni. Nadmíru spokojeni. Kolikrát už ani 
nemají chuť pohlédnout přes filtr na i tak ještě dost zakryté Slunce. Ani se nedivím. Ten 
zážitek se prostě musí vstřebat. Je to moc čerstvé na zbytečná slova okolo. Je to stále moc 
čerstvé … 

Poslední vteřiny zatmění a první sluneční 
paprsky. (foto vlevo: Miloš Slaný, foto 

vpravo: Josef Kujal) 

 

Odcházející měsíční stín a tleskající 
expedičníci. Foto: Honza Vodrážka. 

 

 

 



cca 13:30 – Ani nesleduji hodinky. Využívám šance všeobecné nálady a jdu všechny 
porůznu natáčet. Vašek je radostí bez sebe. Tenhle výraz jsem už u něho dlouho neviděl. 
Parta Petr-Lenka-Honza-Míša vesele posedává stále nedaleko kempu. Petr je trošku smutný, 
protože mu před úplným zatměním přestal fungovat foťák. Honza si popíjí pívo. Holky se 
smějí. Pepa Kujal opodál je též u svého lahodného moku. Byť stále pesimisticky vrčí, že 
prostě nebylo úplně jasno, je vidět, že ho zatmění polapilo. Všude kolem se tvoří hloučky 
lidí s neodkladnou potřebou se s někým vyměnit zážitky po slovní linii. Mě ale nejvíc 
dojímá Gabča. je u pláže a jde za mamkou k moři. Pláče. Ptám se proč a ona mi to říct 
nechce. Teprve od její maminky to záhy zjišťuji. To zatmění se jí natolik líbilo, že ji popadl 
nepopsatelný smutek kvůli jejímu otci, který to celé měl zažít místo ní – kdyby v poslední 
chvíli neonemocněl. V životě jsem neviděl, že by někdo brečel z podobného důvodu. 

Mezitím zatmění pomalu končí. 
Měsíc se rychle odsouvá a všichni do 
jednoho jsou v takovém rozpoložení, 
že až na výjimky to nikoho nezajímá. 
Danka Korčáková je z nich asi unešena 
nejvíc. 

Vysoká hora po zatmění Slunce. 
Oblačnost nad ní se dokonale rozpadla 

a odkryla vrcholek. Foto: Josef Kujal 

cca 15:30 – Krátce po zatmění a 
obědu se z členů expedice utváří 
skupinky lidí diskutujících o expedici, 
jak se vydařila (i když ještě neskončila☺). Někteří dál obědvají jiní hodnotí své povedené 
snímky a většina z nich vzápětí zjišťuje, že i když bylo to zatmění, tak jsou spálení od 

jarního, ale tady vlastně na naše podmínky 
letního Slunce. Gabča zas nepřestává 
překvapovat a v holých rukách si chová 
právě naleznutého ježka. Hodně z nás je na 
pláži, stále mluví, stále vzpomíná. Začínají 
se rýsovat plány na výlet do oblasti 
Chimeary – skalní plošiny, kde zpod země 
proudí metan a hoří. Je tam taková pláň 
věčných ohňů. 

Oběd mezi psi. Dokonale symetrické – každý 
pes slintá ze stejné vzdálenosti od salámu. 

Foto: Lenka Kopřivová. 

Většina expedičníků ještě odpočívá po krásném úžasném zážitku, takže já, Honza, Míša, 
Petr a Lenka se vydáváme napřed. A je to příjemná cesta. Putujeme po řídce zalesněné 
pláni, vcelku nedaleko od pobřeží, po 
cestě mírně vzhůru do hor. Okolo nás 
jsou různé hospůdky, kempy, či statky se 
soukromými citrusovými sady. Jak tedy 
jinak, než že se Petr vydává pár 
citrusových plodů nakrást… 

Přistižen při krádeži.  
Foto: Lenka Kopřivová. 

 



Můj miláček…kaktus. Foto: Petr Komárek. 

Lenka Kopřivová zas tužebně kouká po kaktusech  
a nechává se fotit při objímání jednoho z nich (doslova☺). 
Hledá nějaké kaktusí mláďátko, které by si odvezla domů. 
Ale nedaří se ji. Příroda krásně voní místními exotickými 
jehličnany. Trochu bloudíme, takže se poptáváme 
kolemjdoucích a brousíme lámanou angličtinou (tedy hlavně 
já a Míša). Konečně dorážíme na místo. Vstupenka je vcelku 
levná – asi 60 našich korun. Po vstupném jdeme strměji 
vzhůru lesní cestou a pořád to tak krásně voní. Znovu 
nemůžu uvěřit, že se to děje. Vystupujeme až na plošinu  
a už se nám zjevují první přírodní táboráky. Slunce pomalu 
kráčí k obzoru, i když jej nevidím. Okolo leží staré ruiny  
a do dáli pohled k moři. Natáčím na kameru. Jsou tu na té 
skalní plošině desítky lidí. Francouzi mají dokonce trička 
s vyobrazeným pásem totality na zádech. Místní polehávají 

na ohni prohřáté planině. Petr zkouší nějaký plamínek sfouknout a zase zapálit. Taky tady 
nachází perfektní pohledy na své fotografické umění. Je legrace. Jen mi tu něco chybí 
a pořád musím myslet na tu krásku z Ostravy. Vím, že zbytek lidí z expedice už je určitě na 
cestě sem. Pomalu se stmívá. 

 

Z cesty na Chimeary. Vlevo kaktusy (foto: Stanislav Sokol), uprostřed pohled na cestu 
krásnou přírodou (foto: Ivana Marková), vpravo snoubenci z naší party na cestě k věčným 

ohňům (foto: Lenka Kopřivová). 

 

 

Krásné ruiny a věčné ohně. Foto: Honza Vodrážka,  
foto zcela vpravo dole: Petr Komárek 

 

 



cca 18:00 – Po krásné odpočinkové pauze a polehávání na vyhřáté zemi vyrážíme zpět 
dolů. Je šero. A jak jsem říkal – proti nám jdou ostatní. Nejsou vcelku, ale postupně po 
skupinkách. Honza vtipkuje před každou skupinkou: „Hele, je to ještě asi pět kiláků nahoru. 
Jo, a už tam jdete asi zbytečně – v pět vypnuli plyn, takže to už nehoří …“ Samozřejmě, že 
na to nikdo neskočil, ale sranda to byla. Pak jsem minul i Gabču. Běžela vzhůru a asi i 
cíleně mě minula. No, chlapče, tak máš zase smůlu. 

Jak jsme šli zpátky, čím dál víc se zdálo, že Lenka se k Petrovi přeci jen nějak má. Petr je 
do ní blázen už dlouho, ale ona nějak muži opovrhuje. Ale možno právě tahle exotika je 
nějak víc začíná spojovat. 

cca 20:00 – Petr a Lenka se od nás odpojili. Zato já a Honzou a Míšou, dvěma bláznivými 
snoubenci, jsem to namířil do nejbližší restaurace u kempu. Dali jsme si jehněčí a Honza tak 
nějak pochopil, že mě Gabča přitahuje. Takže jsme se dali do řeči na tohle téma. Jehněčí mi 
teda moc nechutnalo, ale budiž. O to horší byl majitel restaurace (ta restaurace byla spíš 
jeden velký stan se stoly a židlemi a velkými kamny), který začal být poměrně dotěrný. 
Tehdy nám s Honzou došlo, že se mu líbí Míša. Mělo to i své světlé stránky – dostali jsme 
na účet podniku nakrájená jablka a pomeranče (bůhví, jestli právě jemu Petr nekradl ty 
citrusy☺). Majitel se taky pochlubil svými rybářskými úlovky a tím, že mnoho jeho jachet 
včetně té, jak jsme u ní plavali, je jeho. Boháč. Zavedl Míšu k chladícímu boxu a začal se 
chlubit největšími rybami. A já, protože umím anglicky a baví mě rybolov, jsem ji musel jít 
zachránit. No legrace (teda aspoň pro Honzu). Když jsme pak po dvou hodinách odcházeli  
a přemluvili ho, že jsme z Čech a jen tak se sem nedostaneme, dal nám aspoň svou brožurku 
pro turisty (kvalitní) a pozval nás na společnou 
schůzku někdy za rok. Že prý já bych na jeho 
jachtě rybařil, Honza by se potápěl (což je jeho 
koníček) a Míša by se opalovala na jachtě 
nahoře bez.  Ještě dodnes se popadám za břicho. 

Jachty bohatého majitele restaurace.  
Foto: Jan Vodrážka 

cca 22:30 – Mám sbalíno. Vzpomínky 
pokračují a u kempu se v kovové vaně pálí 
oheň. Všichni expedičníci sedí v kruhu okolo 
něj a povídají si s místními lámanou angličtinou, 
či sami mezi sebou. Je tma. Hvězdy svítí. Jen na 
východě jsou nějaké cirry. Zítra bude pršet – vyšlo to naprosto perfektně. Je mi trochu 
smutno, a tak si nesedám do kruhu k ostatním, ale dál a pryč. Směrem od kuchyně  
a restaurace, kde je ta závěsná houpací lavička. Zvláštní – to bylo to první, co jsem chtěl od 
příjezdu sem vyzkoušet a teď, zdá se, je to nakonec to poslední před odjezdem. Je mi 
poněkud smutno. Ten krásný a mnohotvárný den končí. Tak si sedám do té lavice a houpu 
se. Botama se zarývám do písku. Nad hlavou mám plátěnou stříšku a větve vysokých 
stromů. Když otočím hlavu vlevo, sedí tam všichni a za nimi šplouchá klidné noční moře. Je 
klid. 

To ovšem netuším, že doposud nejkrásnější den v životě neskončí samotou jako vždy. Ten 
moment, pro který bych zažil vše znovu od začátku, přichází právě teď. Koukám do země, 
když slyším jemné: „Můžu si přisednout?“ Zvedám hlavu a přede mnou Gabča. Za všechny 
věci i lidi na tomhle světě bych nečekal, že to nebudu já, kdo Gabču osloví, ale naopak ona 
mě. Kývám souhlasem a ona si přisedává. Krásně voní. Začínáme si povídat a zjišťuji, kolik 
toho máme společného. Dozvídám se, že je z Ostravy (což už teda vím), že je sportovkyně  
a hraje házenou, má zraněné koleno, nesnáší bezohledné rybáře, kouká na hvězdy, miluje 
moře a daleko víc. Uplyne půlhodinka a pořád si toho máme co říct. Oběma se nám odsud 



nechce. Vyprávíme si o tom celém dni, jak tomu pořád nemůžeme uvěřit, smějeme se a já si 
přeju, aby to neskončilo. Ale ono to končí. Přijíždí autobus a povinnost volá. Oba se 
přestáváme houpat a aspoň – pro poslední okamžik – jdeme k vlnám. Zjišťuji, jak hodně má 
ráda zvířata a že by se chtěla jednou stát zvěrolékařkou. A já si pro ten krásný okamžik beru 
kámen ze země. Držím ho pevně a zahřívám. Jsme u vln a jsou zázračné – světélkují. Jsou 
tam tisíce nějakých řas či čehosi, co bliká. A nad námi hvězdy. Ještě mi ukazuje souhvězdí, 
která už zná. Čas se krátí, tak si ten kámen schovávám. Gabčina maminka volá. Je čas jet … 

 

Vzpomínky na zatmění. Moje kresby. Vlevo je 
pohled na moře z mojí pozice pozorování při 
úplném zatmění. Ukazuje moře a žlutý obzor. 
V malém výřezu úplně vlevo dole jsou letící stíny 
tak, jak vypadaly těsně před zatměním. Pohltily 
celou krajinu. No a to nahoře snad není nutné 
dvakrát popisovat – samotné zatmění. Kresleno 
ze živých vzpomínek za pomocí fotografií. Hlavní 
nástroj byly gionondy, pentilka a progressa 
měkkosti 8B. 

 

30. března 2006, čtvrtek 
cca 9:00 – Tak nějak se probouzím a je ošklivo. Začíná pršet. Řidiči pouští velkolepý film 

„Terminál“ s Tomem Hanksem v hlavní roli. Projíždíme městem, které postihlo silné 
zemětřesení v roce 1999, shodou okolností po zatmění Slunce toho roku. 

13:36 – Zastavujeme v Istanbulu, kde prší. Naštěstí přestává a já jdu se známou partou do 
Velkého bazaru. Jde i Vašek Knoll a Petr Musil. Honza s Míšou se od nás odpojují. 

Zadeštěný příjezd do Istanbulu po veleslavném mostě mezi 
Evropou a Asií. Foto: Stanislav Sokol. 

Velký bazar je místo jedinečné svého druhu, neboť zde 
obchodníci zasazeni doslova do labyrintu pro zákazníky prodávají 
vše možné a je s nimi možné smlouvat o ceně. Na mě však moc 
pěkně nepůsobí, i když pro většinu ostatních je to vzrušující 
zážitek. Pro mě je to jen místo, kde mě může někdo okrást a v tom 
obrovském počtu lidí i uliček se snadno ztratím. Navíc při 
jakémkoliv zaváhání jsem hned středem pozornosti dotěrných 
obchodníků, kteří mě s radostí zavádějí ještě hlouběji do toho 



labyrintu, že si nakonec musím něco koupit, abych mohl utéct. Vašek se oproti mně 
naprosto vyžívá ve smlouvání s obchodníky; dokonce tam potkává obchodnici, ze které se 
klube bývalá ambasadorka z Venezuely a ta je přímo příbuzensky spjatá s někým, koho 
Vašek z Venezuely zná, když tam byl na zatmění v roce 1998. Svět je malý. 

 

Bludiště mezi obchodníky 
aneb turecký Velký bazar. 
Foto nahoře zleva: Stanislav 
Sokol, Honza Vodrážka,  
Lucie Hašková. 

 

Hráči ve Velkém bazaru. 
Foto: Lenka Kopřivová. 

 

 

 

Samozřejmě jsem hodně nakoupil a nezapomněl jsem ani na Gabču. Nakonec přeci jen 
vycházíme z bazaru a jdeme, jak jsem si vynutil, směrem k průplavu mezi Černým  
a Marmarským mořem, který dělí Asii od Evropy (teda aspoň v Turecku). Průplav se 
jmenuje Bospor a Dardanely. Úplně se vyjasňuje obloha, je hezky. Občas potkáváme 
některé expedičníky, ale také malé turecké obchodníky 
s papírovými kapesníky, které se nám snaží vnutit za jednu liru, či 
s rotujícími káčami se zvláštním mechanizmem roztáčení (přes 
šňůru, za kterou je káča přivázaná k vrchu – šňůrou se káča omotá 
a pak s tím člověk mávne jako s JOJO a picne s tím na zem; káča 
se točí). Petr Komárek si se slovy „Oni upgradovali českou káču.“ 
hned jednu kupuje.  

Oni upgradovali českou káču. Foto: Petr Komárek 

Tam také potkáváme Patrika Jakla – profesionálního fotografa, 
který fotí pro časopis Objektiv a v autobuse sedí hned za mnou a 
Vaškem. Je to takový všeználek, cestovní blázen v dobrém smyslu 
slova. Nejvíc si libuje v tureckých lázních a tak, jak nás potkává, 
vede nás, ale mylně se domnívá, že chceme do lázní. Nakonec, 
přímo před jejich branami ho tím trochu klameme a odpojujeme se. 
Jdeme dál až k té vodě. Lenka s Petrem se od nás odpojují u fontány nedaleko mešity Hagya 
Sofia. Jdeme jen s Petrem Musilem a Vaškem Knollem. Potkáváme i místní burany, 
bezdomovce a chudé. Odvrácená strana města. Konečně vidím z boku ten slavný most, 
který spojuje Asii s Evropou, a veliký přístav. Vlny jsou špinavé, a přesto zde lidi loví ryby. 
Poprvé v životě vidím medúzy. Sice malé, ale i tak.  



 

Vlevo: Krásná mešita Hagya Sofia (foto: Stanislav Sokol). Vpravo: Pohled na jinou mešitu 
od mořského průplavu. Kontrast mezi přepychem (krásná mešita v pozadí) a chudobou 

(zchátralé domy, špinavé dětské koutky). Foto: Viktor Malina. 

 

V jedné části na cestě mezi přístavem a mostem leží obrovský zrezivělý vrak lodi, jen 
kousek od kamenného břehu. Začíná se stmívat, slunce klouže do cirrů nízko nad obzorem a 
zapadá. My se k mostu blížíme po obrubníku (který je jakousi zátarasou před mořem po celé 
několikakilometrové délce cesty až k mostu, možná dál). Čím víc jsme blíž, já sleduji 
jednak načervenalé odrazy světla od červánků v oknech hotelů na druhé straně a druhak čím 
dál více luxusních jachet i parníků. Známka toho, že se blížíme zase k centru města. Čím 
jsme blíž, tím je to kolem nás luxusnější a přepychovější. Miliónové parníky. Chodníky jsou 
zase čisté. Vybočujeme z pobřeží a vracíme se kolem jedné obrovské a krásné noční mešity 
zpět do centra. Vašek chce ještě něco koupit pro manželku, kterou baví břišní tance. 

 

Cesta kolem průplavu od chudoby 
k přepychu (centru). Vpravo kamenitý 
břeh, špinavé moře i silnice (a taky 
Danka Korčáková). Také obrubník 
vedoucí kolem pobřeží. Úplně vpravo 
jeden z luxusních parníků pro turisty. 
Foto zleva: Lucie Hašková, Patrik Jakl 
(obě dvě fotky). 

 

Velkolepý most mezi Evropou a Asií 
(Asie je vpravo, Evropa vlevo, foceno 

z jihozápadu). Foto: Viktor Malina. 

 



Když už má nakoupeno, vracíme se směrem k autobusu. Ohlížím se náhodou vpravo 
k západu a tam svítí krásný Měsíc. Má popelavý svit a Plejády poblíž. Je to takové 
symbolické – turecký srpek Měsíce den po zatmění Slunce. A kdo by to byl nechtěl – 
setkáváme se s Markovými i Slanými. Tak se s Gabčou zase dáváme do řeči, byť trochu 
nejistě. K prolomení ledů ji dávám ten dárek z Velkého bazaru (jakýsi náramek s ručně 
malovanými skleněnými rybičkami) a tím ji vyvádím z míry. Ona mi později taky dává 
turecký kožený řetízek, co očividně koupila pro někoho jiného. 

Turecký srpek Měsíce. Foto: Miloš Slaný. 

S celou tou partou nás pak Miloš bere do nějaké 
restaurace, jejíž majitel ho považuje za výjimečného 
hosta, skoro VIP. Tak si tu dávám perfektní jídlo. Ani 
už si nepamatuji, co to bylo, ale bylo v tom libové 
kuřecí a jako příloha výtečná fialová cibule, za kterou 
mě Vašek později proklínal, protože mi v autobuse bez 
možné hygieny smrdělo z pusy☺. Až trojitá dávka 
aromatických žvýkaček to napravila. 

Noční Modrá mešita, kolem které 
jsme taky šli, a krásná fontána. 

Foto: Stanislav Sokol. 

Večeře končí a tím i Istanbul. 
Návrat k autobusu je víceméně 
umlčený únavou, ale vzpomínky 
na předchozí den jsou stále moc 
silné. 

21:30 – Odjezd z Istanbulu na 
hranice s Bulharskem. Pouští nám 
film „Na samotě u lesa“, ale ten 
prospávám. 

22:01 – Definitivně opouštíme 
Istanbul za jeho hranicí. 

 

31. března 2006, pátek 
1:48 – V polospánku vnímám problémy na hranicích Turecka s Bulharskem. Opět někomu 

chybí nějaké to razítko, celníci jsou utaženi a ani mezi sebou se nedokáží dohodnout. Zase 
usínám. 

cca 9:00 – Projíždíme Sofií. A to jsme měli tady zastávku. Ještě štěstí, že se tak nestalo – 
bylo to to nejošklivější hlavní město, jaké jsem kdy viděl. Rozpadlé, špinavé, začouzené  
a navíc tu byla šílená dopravní zácpa. 

 

 

Špinavá Sofie. Není co dodat. 
Foto: Patrik Jakl 

 

 



10:49 – Hranice se Srbskem. Tak se to přeci jen stalo – na celnici je kolona. Venku jsou 
hory v dáli a tady šílené vedro. Někteří jdou ven z autobusu, někteří spí. Ale my, Pardubáci, 
v čele s Honzou Vodrážkou a Míšou Letálovou vždycky vymyslíme náhradní plán. Takže 
jsme začali s baseballem – pomocí PET lahve a kamínků, kterými jsme nesčetněkrát trefili 
nějaký ten kamion. Pak jsme dali tichý hádankový slovní fotbal, a to se k nám hodně 
ostatních připojilo. Teprve po třech hodinách, během nichž jsme se stačili potkat i s jinou 
českou expedicí za zatměním, nás pustili dál. 

Baseball na Bulharsko-Srbských hranicích. Nadhazuje 
Petr Komárek, odpaluje Míša Letálová a jistím já. Honza 
Vodrážka čeká na směnu. Foto: Lenka Kopřivová. 

cca 14:00 – Odjezd z hranic. Ivana Marková si se 
mnou vyměňuje místo vedle Vaška, protože on s ní chce 
něco prořešit. Mně se tím uvolnilo místo vedle Gabči. 
(Bůhví, jestli to nebyl nějaký jejich tajný plán.) Řidiči 
pouští silné filmové drama „Bílé peklo“ (film jak 
stvořený pro Petra Komárka), které vypráví o uprchlíkovi 
ze Sibiře, který bojoval o svobodu, a já s Gabčou se 
náramně bavíme. Honza na mě furt pomrkává, jak se mi 
s ní daří a tak. Po „Bílém pekle“ začíná mnohem lepší 
film – „Lovci pokladů“ s Nicolasem Cagem v hlavní roli. 
Shodou okolností těsně před zájezdem mi tenhle film 
vypálil na DVD Martin Hrdý – brácha Zdeňka Rydla.  
A já jej ještě neviděl. Navždy budu mít tenhle snímek 
spojený s těmi nejkrásnějšími chvílemi z Turecka … 

Průjezd Srbskem. 
Nuda – „Lovci 
pokladů“ a báječná 
řeč s Gabčou to jistí. 
Foto: Patrik Jakl. 

 

 

 

cca 17:00 – s Gabčou se loučíme a já jdu zpět na místo. K setmění usínám. Je to podivné 
spaní, protože ráno se probouzím dezorientovaný v Čechách … 

 

1. dubna 2006, sobota 
cca 6:30 – Probouzím se a zjišťuji, že Dano Sokol, jeho brácha Stanislav i Viliam Knapp 

jsou fuč. Všude kolem jsou české nápisy a vlajky a my vystupujeme za Břeclaví na 
benzínce. Na toaletách pro obě pohlaví stojí hrozné fronty kvůli hygieně. Gabča se na mě 
usmívá pro dobré ráno. Já si kupuji bagetu. Ranní hygiena nutí každého a hlad taky. Z novin 
na stojanech zjišťuji, že v Čechách jsou záplavy … (Jsem si říkal, že je okolo nějak moc 
rybníků☺.) 

 

 



7:41 – Dorážíme do Brna. Polovina lidí mizí. Druhá polovina spí. Moje sestra mi posílá 
SMS, kdy přijedu, já ji chci odpovědět, ale s podivem jí zprávu nemůžu odeslat, neboť 
nemám kredit. No jó, hold Turecko je drahý a ten okamžik, co mi před zatměním volala 
nějaká učitelka z ČR, jestli je hvězdárna otevřená, a pak Petr Soukeník, jestli máme jasno, to 
znamenalo ztrátu všech korun z telefonního konta☺. 

cca 10:30 – Příjezd před hvězdárnu v Pardubicích. Svítí krásné víkendové Slunce, vrhá 
stín na nedodělaných slunečních hodinách. Do hlavy mi už zase jdou starosti ze školy. 
Loučíme se. Gabča mi dává své číslo na ICQ a říká, abych ji někdy navštívil v Ostravě. Já 
hlupák si neuvědomoval, že po mně vůbec netouží, ale jen shání kamaráda. celou dobu byla 
zadaná. Petr Komárek se dal do zajímavého vztahu s Lenkou Kopřivovou. Ale držím jim 
palce, snad to má budoucnost. Míša s Honzou se o 4 měsíce později vzali na pardubické 
radnici. Měli překrásnou svatbu, kde nechyběl ani odvoz v kočáře taženém bílými koňmi. 
Pro Vaška to byly skvělé zážitky po krachu jeho dlouhodobého vztahu s Renatou. Hned, jak 
jsme se vrátili, se ale zase přestal smát.  

A co já? Když jsem se pak tenkrát vrátil do školy, jako bych to tušil, všichni se i přes 
vědomí o mém výletu chovali, jako kdyby o nic nešlo. Jen výjimečně se někdo opatrně 
poptal: „Tak co v Turecku?“ Když se mi na tu otázku rozsvítily oči a začal jsem vyprávět  
i se všemi emocemi, které jsem si odtamtud přivezl, otočili se zády ke mně s pohledem na 
tváři, který jasně vyjadřoval jejich nezájemný postoj, protože emoce prostě do technické 
školy nepatří. Tady se učí logice a matice a nějaké zatmění je jen hloupé vyhození peněz. 
V očích těch samých se pak zjevily jen náznaky toho, že jsem si opravdu zvolil tu 
nesprávnou střední školu. Protože slovo „krása“ tu vyjadřuje především dokonale napsaný 
algoritmus programu v jazyce Pascal. Navenek jsem byl tedy smuten a se staženým ocasem 
jsem se postavil jako vždy do kouta a čučel do učebnice angličtiny. Ale uvnitř jsem se smál. 
Doslova řehtal. Vsadil bych totiž cokoliv na to, že i ten největší suchar na celém světě, se 
kterým by nehnula ani ta nejkrásnější ženská postava, by při spatření alespoň zlomku toho, 
co jsem viděl já, úplně změnil veškerý svůj racionální a bezcitný pohled na svět. Tak silné 
to úplné zatmění Slunce je.  

Úspěšně jsem odmaturoval na Technickém lyceu a dnes – celý rok po expedici, píši tenhle 
vzpomínkový deník. V přípravě jsou už další expedice – do Ruska (srpen 2008) a do Číny 
(červenec 2009). Ale přesto všechno byl tenhle týden něčím, co ani nepatřilo do mého 
všedního života. Dodneška nevěřím, že to nebyl jenom sen. Ale pásky na kazetách dokazují, 
že se to skutečně stalo … 

 

Nejlepší citát z expedice: 

Ptám se: „Co se ti na tom všem nejvíc líbilo?“ 

Dano Sokol odpovídá: „To bylo dobré, ale najlepšie na tom bolo, že som prvý raz 
v živote pozoroval zatmenie Slnka priamo z krčmy.“ 

 

Všechny uvedené časy byly v SEČ (středoevropský zimní čas; zápisky od prosince 2005 
do 15. března 2006) a v SELČ (středoevropský letní čas; zápisky ze samotné expedice) 

 

 

 

 



 

Pás totality zatmění v oblasti jižního Turecka a poloha našeho kempu. 

 

Trasa cesty spočtená dopravcem. Nikdy 
bych nevěřil, že se můžeme autobusem 
dostat přes 2600 kilometrů za dva a půl 
dne. Mapa: CK Boca. 

 

Pozvánka na přednášku, kterou měl Vašek Knoll 
v lednu 2007. Některá zde zmíněná fakta mám právě 

z té přednášky. Letáček: Lenka Kopřivová. 

 

 

 

 

 

Hromadné foto všech 
expedičníků.  
Foto: Miloš Slaný. 


