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Máme pÅ™ed sebou výstup na nejvy&scaron;&scaron;í vrchol Bulharska - Mussalu. Nyní je hezky, svítí sluníÄ•ko, tak si
z chmurné pÅ™edpovÄ›di parkovi&scaron;tního výbÄ›rÄ•ího dÄ›dy zatím nic nedÄ›láme a pÅ™ipravujeme si bágly. Stany, karim
spacáky, nepromokavé a teplé obleÄ•ení, vodu a jídlo na dva dny, nÄ›jaké zdravotní potÅ™eby, kdyby náhodou nÄ›co.
Házíme batohy na záda, tro&scaron;ku se prohýbáme pod váhou zhruba 15 kil a vyráÅ¾íme. Ten ochotný dÄ›da nás o
chaty kulhavou chÅ¯zí doprovází na zaÄ•átek turistické trasy. Je to celkem zbyteÄ•né, ale nechceme mu kazit radost.
VysvÄ›tluje nám, co uÅ¾ víme, Å¾e cesta vede pÅ™es chatu Lovna a chatu Rilski ezera aÅ¾ k chatÄ› Sedemte ezera (Sedm je
V jejím okolí se pak rozprostírá sedm ledovcových jezer, z nichÅ¾ kaÅ¾dé má svÅ¯j název podle urÄ•itého specifika. LouÄ•íme
se s dÄ›dou a uÅ¾ cupitáme do kopce.
ZaÄ•átek cesty je vÅ¾dy nejhor&scaron;í, a tak uÅ¾ po chvíli funíme osto&scaron;e
(respektive funí akorát kuÅ™áci). Cesta vede hlubokým lesem, takÅ¾e Å¾ádné rozhledy zatím nepotkáváme. Asi po hodinÄ› a
pÅ¯l doráÅ¾íme k chatÄ› Lovna ve vý&scaron;ce 1654 metrÅ¯. Vedle staré zástavby zde budují novou vÄ›t&scaron;í dÅ™evÄ›no
chatu - úlitbu turistÅ¯m.
Nelíbí se nám tu, protoÅ¾e je zde dost lidí, kteÅ™í sem dojeli auty. Po okolní louÄ•ce bÄ›há plno dÄ
která protivnÄ› jeÄ•í, tak rychle mizíme. Kousek nad chatou pak obÄ›dváme - chléb, sýr a pa&scaron;tiku, ke které mám po
loÅˆské dovolené ve Velebitu uÅ¾ docela nepÅ™ekonatelný odpor. KoneÄ•nÄ› jsme chytili tempo, tak nám dal&scaron;í cesta
ubíhá bez funÄ›ní. Namáhavé to ale je, protoÅ¾e stále stoupáme a bagáÅ¾ se pronese. Nakonec zdolání 800 metrÅ¯
pÅ™evý&scaron;ení musí být nÄ›jak znát, procházka po kolonádÄ› to rozhodnÄ› není. Postupujeme &scaron;irokou rozjeÅ¾dÄ›
cestou, kudy se nechají vozit turisté aÅ¾ k chatÄ› Rilski ezera.
Také nás cestou míjí nÄ›kolik GazíkÅ¯ a UazÅ¯ obsazených
lidmi, co nemají zájem chodit pÄ›&scaron;ky. Nadáváme, protoÅ¾e jim musíme uhýbat a v pÅ™íkrém svahu s tÄ›Å¾kými bágly
zádech je to nepÅ™íjemné.
Tohle cestování do hor motorovými prostÅ™edky bych zatrhla, na druhou stranu ale chápu, Å¾
to jediná moÅ¾nost pro star&scaron;í lidi, kteÅ™í by sem nevylezli a pÅ™itom také chtÄ›jí vidÄ›t zdej&scaron;í krásy.
Posl
opou&scaron;tíme les a vysoký porost stÅ™ídá uÅ¾ jen kleÄ•, kamení a suchá tráva. Å½el v tu samou chvíli pÅ™ichází i bouÅ™
s ní dé&scaron;Å¥ s kroupami (dÄ›da nekecal).
Rychle navlékáme plá&scaron;tÄ›nky a postupujeme, biÄ•ováni kroupami a
vÄ›trem, s obtíÅ¾emi dál. V&scaron;e se potahuje mraky a mlhou, coÅ¾ je k vzteku, protoÅ¾e právÄ› odtud uÅ¾ bysme mÄ›li k
výhled na okolní hory. Ochlazuje se a zaÄ•ínají nás docela zábst ruce. V dálce ale sly&scaron;íme cinkot zvoncÅ¯ pasoucího
se stáda (koní, jak pozdÄ›ji zji&scaron;Å¥ujeme), a tak víme, Å¾e uÅ¾ jsme blízko chaty. Motivuje nás to pÅ™es nepÅ™ízeÅˆ p
postupovat, ale pÅ™ece jen to je&scaron;tÄ› chvíli trvá, neÅ¾ tam dojdeme.
KdyÅ¾ uÅ¾ jsme koneÄ•nÄ› u chaty, pÅ
pr&scaron;et a dokonce mezi mraky místy prosvítají sluneÄ•ní paprsky. Chata Rilski ezera je spí&scaron;e takový hotýlek a je
zde plno turistÅ¯, kteÅ™í se sem nechali vyvézt. BohuÅ¾el Å¾ádní star&scaron;í milovníci pÅ™írody, ale mladí cápkové, kteÅ™
zaÄ•ali kalit a dost to tu Å¾ije. Svlékáme plá&scaron;tÄ›nky, su&scaron;íme je na vykukujícím slunci a pÅ™evlékáme si
propocená triÄ•ka.
Pod chatou vidíme první men&scaron;í jezero a v dálce pak na jedné z hor chatu Sedemte ezera,
která je cílem na&scaron;í dne&scaron;ní cesty. Kolem sebe vidíme horské &scaron;títy, ale ne moc dobÅ™e, protoÅ¾e je
stále je&scaron;tÄ› zakrývají mraky. PosilÅˆujeme se Ä•okoládou (nÄ›kteÅ™í jedinci i cigárem) a sestupujeme do údolí k jezeru,
které jsme vidÄ›li seshora.
Odtud zas okamÅ¾itÄ› stoupáme na dal&scaron;í kopec. KdyÅ¾ na nÄ›j vylezeme, naskýtá se ná
nádherný výhled. V&scaron;ude kolem nás jsou zalesnÄ›né Ä•i skalnaté hory a dole v zeleném údolíÄ•ku krásné jezero
lemované kosodÅ™evinou. Chvíli se kocháme, a pak sestupujeme dolÅ¯ k jezeru. Odsud nás Ä•eká jiÅ¾ závÄ›reÄ•né strmé
stoupání k cíli. V kopci nevíme proÄ• ztrácíme turistickou znaÄ•ku, scházíme z cesty, a tak musíme jeden úsek pÅ™etraverzova
pÅ™es kamenné pole. S bágly na zádech je to docela legrace, ale zvládáme to a posléze dostoupáme aÅ¾ k chatÄ›
Sedemte ezera v nadmoÅ™ské vý&scaron;ce 2196 metrÅ¯. Pod chatou se rozprostírá dal&scaron;í jezero s prÅ¯zraÄ•nÄ› Ä•ist
vodou a hned za ním se tyÄ•í majestátní skalní útvary Zeleni Kamak ve vý&scaron;ce 2500 metrÅ¯. Na chatÄ› jsou nÄ›jací
turisté, ale je jich tu podstatnÄ› míÅˆ, protoÅ¾e sem uÅ¾ Å¾ádné auto nevyjede a lze se sem do&scaron;trachat jen
pÄ›&scaron;ky. Axl se jde ptát do chaty, zda si tu mÅ¯Å¾eme postavit stany, a vrací se nad&scaron;ený... Mí&scaron;a z
Humplu, cestovatelka n. v. n.
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