Pěší procházky
po světě
Vydat se někam pěšky má vždycky své kouzlo, ale na světě je několik míst, kde vás příroda
za kilometr pěší chůze odmění neuvěřitelnými výhledy a ochutnávkou opravdové divočiny

PĚŠÍ SAFARI V PARKU
SOUTH LUANGWA,
ZAMBIE
Kolem 11 km denně
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El Mirador je předkolumbovský komplex, který byl
v roce 1926 objeven v severní Guatemale. Jedná se
o jedno z největších mayských měst, jaké kdy archeologové nalezli. V rozkvětu bylo přibližně v období
od 6. století před Kristem do 1. století našeho letopočtu
a obývalo jej kolem 250 000 lidí. Abyste se na něj mohli
podívat, budete muset strávit pět dní (2,5 cestou tam
i zpátky) chůzí po guatemalské džungli a projít kolem
mnohých dalších mayských památek včetně Mirador
Basin. Bez průvodce je to téměř nemožné a většina
turistů si na pomoc s převozem batožiny vezme
mezka. Buďte připraveni na více než 30 km chůze
denně a na noci v táborech poblíž menších mayských
ruin. Výhled ze 72 m vysoké pyramidy La Danta, největší ze tří v El Miradoru, rozhodně stojí za to – zelená
džungle všude, kam jen vaše oko dohlédne.
turismocooperativacarmelita.com

POBŘEŽNÍ STEZKA BONDI – COOGEE,
SYDNEY, AUSTRÁLIE
6,5 km

Lvice ze smečky Mfuwe
se svými mláďaty
v Národním parku South
Luangwa, Zambie

SESTAVIL RORY GOULDING S PŘÍSPĚVKY OD KERRY CHRISTIANIOVÉ,
MARKA JOHANSONA, EMILY MATCHAROVÉ, PAULA BLOOMFIELDA,
CAROLYN MCCARTHYOVÉ

Národní park Zion má nádhernou scenerii se vzletnými názvy (jako třeba samotný Angels Landing
neboli Andělský přístav, červená špičatá stěna nad
řekou Virgin). Angels Landing není nejvyšší ani
nejdelší túra v parku, ale rozhodně je nejhezčí. Stezka
se klikatí po útesu známém jako Walter’s Wiggles.
Mnoho návštěvníků se při pohledu na neuvěřitelně
strmý Hog’s Back s nepravidelnými schody a hlubokými příkopy otočí zpátky. Stezka je zde vytesána
do obrovské skály a z obou jejích stran na vás neustále dýchá děsivá, závratě vyvolávající prázdnota.
Ze 1 765 m vysokého vrchu je skvělý výhled na další
perly Zionu, jako jsou hory Cathedral a Great White
Throne. Je sice neuvěřitelně těžké vyškrábat se až
na vrchol, ale výhled seshora je rozhodně odměnou
ze samotného nebe.
nps.gov/zion

TÚRA DŽUNGLÍ K EL MIRADORU, GUATEMALA
120 km

FOTOGRAFIE: PHILIP LEE HARVEY/LONELY PLANET

ANGELS LANDING, UTAH, USA
8 km

Podívejte se na dvě oblíbené pláže u Sydney, na které narazíte během této 6km procházky. Začněte
na pláži Bondi a rovnou si zaplavejte v krásné zelenomodré vodě nebo si oddechněte v přírodních
bazéncích u severovýchodních skal. Pak se vydejte
jižně stezkou podél útesu a kolem luxusních východních čtvrtí Sydney. Za Bondi se nezapomeňte
podívat na domorodé rytiny na skále po vaší levici.
Asi po 15 minutách narazíte na městečko Tamarama. V Bronte se pak podívejte na „bogey hole“ (bazének ve skále) na jižním konci místní pláže.
Po dalším kilometru a půl leží u útesů pláž Clovelly
a pak populární městečko Coogee. Procházku zakončete koupelí ve skalním bazénku a pivem v jedné z okolních kaváren.
sydney.com/things-to-do/nature-and-parks/walks

Na pěším africkém safari vás
od divočiny nedělí absolutně
nic! Žádná okna, žádný hluk
motoru a žádné benzínové
výpary překrývající pach
zvířat. Zambijský Národní
park South Luangwa je skvělou destinací na pozorování
divočiny. Za tímto účelem zde
Norman Carr před více než 50
lety založil ekoturistické pěší
safari výlety. Park je mozaikou pastvin, lagun a říčních
lesů a je to ráj pro malá i velká
zvířata, včetně 4 druhů velké
pětky (nosorožci zde byli
bohužel vlivem pytláctví
vyhubeni). Průvodci pěších
výletů jsou vyzbrojeni, i když
zbraně se vytahují jen ve velice ojedinělých případech,
když místní divočina není tak
plachá a nezainteresovaná
jako obvykle. Stezka není
fyzicky namáhavá – neměří
se na kilometry, ale spíše
na magické momenty a setkání se zvířaty.
robinpopesafaris.net

POUŤ K MOUNT KAILASH, TIBET
51 km

Mount Kailash je hora posvátná nejen pro
buddhisty, ale také pro hinduisty, džinisty a bönisty. Pouť na horu údajně osvobozuje od celoživotních hříchů, a pokud si projdete celou 51km
stezku kora (meditační okruh), budete se i vy
cítit připraveni na nový začátek. Buddhisté
a hinduisté jdou po směru hodinových ručiček,
džinisté a bönisté zase v protisměru. Když se
stezka pomalu zvedne do vyšších nadmořských
výšek, otestuje kapacitu plic poutníků. Trasa
vede kolem jezer a údolí a neustálých upomínek spirituálního významu stezky – budete
míjet ruiny chrámů a svatyň, modlitební vlajky
a kláštery, kde poutníci naleznou základní
ubytování.
tibethighlandtours.com
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