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Neocenitelným spoleÄ•níkem pÅ™i na&scaron;ich cestách byla malá kníÅ¾eÄ•ka Albánie - prÅ¯vodce offroad cestováním od
Filipa &bdquo;Beby" Webbera. V ní jsme listovali, Ä•etli, vybírali trasy, hledali je pak na mapÄ› a v navigaci. ProstÄ› úÅ¾asný
pomocník, který vám kromÄ› GPS souÅ™adnic poskytne i informace o obtíÅ¾nosti trasy, o zajímavostech v okolí, fotografie a
podobnÄ›.

Do navigace si stáhnÄ›te v&scaron;echny moÅ¾né i nemoÅ¾né mapy, jaké najdete. I tak je moÅ¾né, Å¾e narazíte na spo
prázdných míst. Bebova pÅ™íruÄ•ka obsahuje offroadové trasy, které on sám projel autem nebo na motorce. ÄŒást z nich
byla souÄ•ástí nejtÄ›Å¾&scaron;í evropské cross country rally &bdquo;Rally Albania".
Albánie je ze 70% hornatá. To pro
cestovatele znamená, Å¾e aÅ¥ jedete, kam jedete, vÄ›t&scaron;inou pÅ™ejíÅ¾díte nÄ›jaké ty hory. ÄŒili je&scaron;tÄ› jinými s
je na mapÄ› asi 30 km, to jedete pÅ¯l dne, protoÅ¾e va&scaron;e nejÄ•astÄ›j&scaron;í rychlost pÅ™i stoupání Ä•i klesání ve
stovkách serpentin a ostrých zatáÄ•ek je kolem tÅ™iceti kilometrÅ¯ za hodinu. Ale - stojí to za to.
VÄ›t&scaron;ina státní
silnic v zemi v dobÄ› na&scaron;eho pobytu byla pÄ›knÄ› opravená nebo se právÄ› opravovala. Kde nebyl asfalt, tam byla
&scaron;iroká &scaron;otolinová cesta. Jedinou výjimkou byly horské cesty v Prokletých horách. Kamenité, nároÄ•né,
ideálnÄ› pro terénní vozidlo. JakoÅ¾to správní landroveristi jsme samozÅ™ejmÄ› hledÄ›li po v&scaron;ech na&scaron;ich
&bdquo;bratrech" Land Roverech. Potkali jsme jich poÅ¾ehnanÄ›. NejÄ•astÄ›j&scaron;í znaÄ•kou aut zde byly Land Rover
Discovery I a star&scaron;í typy MercedesÅ¯.
Vydali jsme se z Fushe Arrez do Fierze. Abychom nemuseli jet spoustu
kilometrÅ¯ po asfaltce v horách, vzali jsme to zkratkou pÅ™es hory a lesy po &scaron;otolinové cestÄ› - jedné z tras Albania
rally. Cesta by byla zajisté pÄ›kná a pÅ™íjemná, kdyby velká Ä•ást z ní nebyla Ä•erné ohoÅ™elé spáleni&scaron;tÄ›. Jak jsme
postupovali dál a dál, pÅ™ibývalo doutnajících míst. Pod námi se otvíralo hluboké údolí s ohoÅ™elými stránÄ›mi, cestu
lemovala Ä•erná torza stromÅ¯.
UprostÅ™ed kopce stál domek, stáj a pár oveÄ•ek.
PÅ™edstavila jsem si, jak by mi byl
kdyby ten domeÄ•ek ve stráni uprostÅ™ed hoÅ™ících lesÅ¯ byl na&scaron;ím domovem. Z té pÅ™edstavy mi bylo podivnÄ› úzk
Cítila jsem bezmoc a strach. RadÄ›ji jsme jeli dál, aÅ¥ se na noc dostaneme jinam, pryÄ• z tÄ›ch bezútÄ›&scaron;ných míst.
Místní na to jsou nejspí&scaron; zvyklí, tyhle lesní poÅ¾áry tu asi budou Ä•astÄ›j&scaron;í záleÅ¾itostí. Nám, zhýÄ•kaným
v&scaron;emi moÅ¾nostmi civilizace, tu nebylo nejlépe. PrÅ¥ata vÄ›t&scaron;inu tohoto úseku prospala.
Albánie je
zemÄ› orlÅ¯. Dvouhlavého orla mají ve státním znaku a na vlajce, my jsme jich pár vidÄ›li a vyfotili si je. Ne zblízka, a ne
tak, jak by Ä•lovÄ›k chtÄ›l. VÄ›t&scaron;inou jsme pozorovali siluetu tohoto krásného velkého dravce cestou z auta, jak se
vzná&scaron;el nad údolím a postupnÄ› mizel vý&scaron; a vý&scaron;, aÅ¾ se ztratil vysoko na nebi. Jak jsem mu závidÄ›la
rozhled. Bylo by úÅ¾asné vidÄ›t tuto krásnou zemi z ptaÄ•í perspektivy.

Do Bajram Curri jsme dojeli skoro za tmy. Hledání místa na nocleh se nekonalo, jistÄ›j&scaron;í bylo pÅ™enocovat v hotelu
Jeden takový jsme objevili bez nejmen&scaron;ího hledání, byl pÅ™ímo u hlavní cesty, po které jsme jeli.
Domluva ohlednÄ› ubytování probÄ›hla pÅ™es asi desetiletého chlapce, který jediný umÄ›l anglicky. Svá tÄ›la jsme sloÅ¾ili d
jednoho maliÄ•kého pokojíÄ•ku s velkou manÅ¾elskou postelí. Kolem postele bylo asi pÅ¯l metru místa na kaÅ¾dou stranu, toa
a sprchový kout nebyly o nic prostornÄ›j&scaron;í. VÄ›t&scaron;í pokoje se nekonaly. Nejlépe se vyspala prÅ¥ata, ta si
v posteli umí udÄ›lat místo.
Druhý den jsme mÄ›li naplánované údolí Valbone. Zatím jsme na toto údolí sly&scaron;el
samou chválu. Unaveni dlouhou jízdou upadáme do komatu, podpíráme se jednou rukou o zem, abychom nespadli.
HlavnÄ› Å¾e dÄ›tiÄ•ky leÅ¾í na&scaron;torc a i ve spánku se nemíní o postel podÄ›lit s rodiÄ•i...
Ráno je tu cobydup. Sba
trochu vÄ›cí, co jsme si donesli z auta a vyráÅ¾íme dál. Snídani si dáme cestou nÄ›kde sami, i kdyÅ¾ ji máme zaplacenou. PÅ™
pohledu na zakouÅ™enou restauraci to totiÅ¾ radÄ›ji vzdáváme.
Údolí Å™íÄ•ky Valbone je jistÄ› malebné a krásné ú
není zataÅ¾eno, nepr&scaron;í nebo zrovna vÄ›t&scaron;inu Ä•asu nespravují silnici. My jsme zaÅ¾ili témÄ›Å™ v&scaron;e, kr
toho de&scaron;tÄ›. Cestou tam pÅ™ed námi jelo nÄ›kolik aut a motorek, takÅ¾e jsme vidÄ›li jen oblak prachu.
Cestu sem t
lemoval spadlý balvan Ä•i jen nÄ›jaké men&scaron;í kameny. PozdÄ›ji témÄ›Å™ na konci údolí jsme narazili na silniÄ•áÅ™e,
pokládající právÄ› asfalt. Mezitím se zatáhlo a fotografie tÄ›ch okolních pÅ™íkÅ™e se zvedajících hor nevyznÄ›ly tak, jak jsme s
pÅ™edstavovali.
Rozeklané &scaron;títy tyÄ•ící se nad námi z obou stran podél cesty vypadaly stroze a zlovÄ›stnÄ›. I tak to
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byla zajímavá projíÅ¾Ä•ka. Vrátili jsme se zpátky do Bajram Curri a nabrali smÄ›r na Peshkopi... VODOMÄšRKA & SPOL.
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