
BOSNA  A HERCEGOVINA 2015
Již tradiční zájezd moraváků v květnu 2015 směřuje do Bosny.
Vyrazt máme ve čt odpo a na noc,bohužel,15 let starému Tranzitu
padá přední kolo,asi 30 km před tím,než nás má naložit. Chlapci
opravují na příkopu-jakýsi dobrodruh na telefon přiveze z vrakáče
novou těhlici a vymění na místě.My zatím putujeme po okolí
Vladislavi a testujeme 2 z 3 místních hospod.
Auto je večer ready,ale
vzhledem k únavě šoféra

vyrážíme až ráno ve 4. Frčí se na jih Maďarska
,Chorvatsko,kolem Zahřebu přejíždíme Savu a
jsme v Bosně- Banja Luka,přejezd hor a v
podvečer jsme v Jajce(450m).. Řeka Vrbas tu dělá
různé vodopády,nej jsou mlýnky na jejím toku-
jsme už asi na 3 místě a pokaždé potkáváme auto
z půjčovny a z něj vylézají snědí muži v hábitech-
Sadskoarabští věřící se přijeli podívat na své
machometánské souvěrce a jejich mešity v Bosně.. Spíme v lesoparku u jednoho

vodopádu,a ráno konečně vyrážíme na kola. Nejdřív
prohlédneme město-docela pěkná pevnost s
výhledem na všecky mešity okolo,další vodopád na
Vrbasu,a konečně  do hor-přejezdem přes Donolučku
planinu 1350 m se asi po 50 km dostaneme do
Travniku. Hned na začátku přichází průtrž,přečkáme
ve stodůlce nad prasečím chlívkem,seno v balících je
na sezení pěkně pichlavé. Po šotolinkách
pokračujeme nahoru a asi po 20 km se všichni
setkáváme na pěkné loučce,kde svačíme,s lidskou
potřebou

je to horší-všude dokola začíná minové pole.
Cesta je naštěstí volná,a tak sjíždíme  k
Travniku,Ves s konečnou busu a pod ní
středisková,s mešitou jak hrad.Na kraji města
zase průtrž,asi polovina se ukrývá v
Kebabárně,kde nám na bedýnkách od ovoce
dělají čevaby,pivo,rakija,je tu dobře,akorát nás
při placení dost natáhli. Déšť  se trochu mírní,a
druhá půlka volá,že zůstali asi 2 km zpět za
poutním kostelem,který je skoro nový,a má
zezadu přesahy střechy 2 m,které využíváme k ubytování. Ze silnice sem není vidět, a hned
naproti je jakýsi zazračný pramen,ke kterému co chvíli přijíždějí s kanystry lidé věříci v

jeho zázračné vlastnosti.

Někteří bohužel zrovna když se tam skoronahý atlet
Pepa myje. Vaříme,v družné zábavě pějeme písně s
náboženskou tématikou,jine by jsme si tu
nedovolili.Spaní na dlaždicích nic moc,ale v suchu-
pořád leje.



Ráno přichází pán s lahvemi v tašce,a když vidí naše ležení za kostelem,rozčileně volá asi
faráři a policajtům,ti nás asi maj za poutníky,tak že nikdo nepřijel,a pán nasraně odchází.
Stále poprchává,tak se jedme podívat do města-z pevnosti vidíme asi 7 mešit,ale na
cyklistiku to dnes nevypadá,tak se přesouváme do
Sarajeva,kde máme 3 hoďky na prohlídku. Asi 2 kiláky
jdem pěšky,pak načerno tramvají,až jsme u místa.kde
nám zabili Ferdinanda. Také vyhlídka nad Tureckým
velvyslanectvím s rozlehlým muslmanským hřbitovem
má něco do sebe a stopy bojů na domech ve středu
města jsou také ještě viditelné.
Zpátky k autu už tramvaj radši platíme,a vyrážíme na
Hadžiči,odkud se odbočuje do hor -spíme u
opuštěného penzionu-zvedli jsme závoru a utábořili se,asi 4 spíme přímo v průchodu do

restaurace,kde se svítí a je nainstalována asi atrapa
kamery-majitelé přijeli až ráno,dostali pár piv a celkem
nic neříkali. Snaží se tu o turistiku,ukazatele,několik
turistických tras,mapa a na ní i několik minových
polí,asi pro drsňáky Jedeme dál nahoru ,počasí nic
moc,začíná Olympijský areál z OH 1984.Male Polje-
skokanské můstky jsou trochu zchátralé a uzavřené,ale
hlídá se to tu,hospa zavřená,ale sociálky otevřené.
Prohlídneme,a pokračujeme nahoru na Velke Polje-zde
jsou hotely funkční,parkujeme,část jde po rovině k

jeskyni a do parku,my šplháme na Bělašnicu 2100
m,kde kdysi zazářila v sjezdu Olga Charvátová.
Jindra tam vyráží na kole. Nakonec se tam sejdeme
v stejný čas,meterologická stanice funguje,sousední
budova z OH je dost rozstřílená,odkud? Jsme na
nejvyšším kopci okolo.
Počasí se moudří,krásné výhledy,stojí to za to.Po
sejití k hotelům jdeme ještě zkusit tu jeskyni,je to
jen 2 km,aby jsme až tam zjistili že je okolí
přístupové pěšiny zaminované.,ještě že nikdo

nepotřeboval
čúrat..
Legraci zažil i řidič. Na parkovišti sledoval v zrcátku
dva chlapíky jak se plíží k vleku s koly-místo kradení
vytáhli metr a jali se oměřovat vlek-asi námět na
vození
turistů.
Sjíždíme
zpět na
Malé
Polje,pár

piv strážnému,volá šéfovi a můžeme spát na
dřevěné terase hotelu přímo pod můstky. Jěště s
strážnými zkoušíme naší a jejich kořku,chlapi se
vždy domluví...Venku leje jako z konve,jsme



rádi,že jsme pod střechou, i když teplo taky není.
Hor jsme nabaženi,ráno sjíždíme dolů,cestou
potkáváme vojáky záklaďáky v plné polní,každý
klusá sám do kopce,v ruce místo flinty kus trubky.
Přijíždíme k Neretvě-v Konici je  zajímavý most,v
hospodě Turecý čaj a Bosanská kahva. Parkujeme
na plácku za Jablanicí u přítoku Neretvy z hor. ,
konečně odpoledne vyrážíme kolmo. V Jablanici je
od války pořád torzo mostu odstřeleného
partyzány včetně historické lokomotivy a pár
vagonů před ním-je tu i památník,vedle je naštěstí
most nový,tak že můžeme dupat do kopce,po asi

12 km je vesnice jak před sto lety-kámen a
červené tašky,ale lidé tu žijí,pán nám přinesl na
tácu sklenice s chladnou bezovou limonádou-
přišla k chuti. Vyjíždíme ještě asi 200 m nad
ves,odtud je nádherně vidět,červené střechy na
hřebeni a pod ním jen zelené stráně...Když
konečně přejedeme průsmyk,kocháme se
výhledy na Neretvu,která tu dělá jezero,a
skvělý sjezd nás navádí na hlavní silnici pár km
před Jablanici.Ráno to je do kopce na druhou
stranu,kolem silnice se tyčí skály,po pár

hodinách na ně budeme koukat shora.Je tu i
mapa kde je co zaminováno-ze silnice
neslézáme,růžových polí je v okolí snad
1/3.Doljani je nějaká rekreačka,Soviči echt
muslmanská ves-mešita ,staří hospodáři-
většinou páry- okopávají políčka,mladí jsou asi
ve městě.Odtud dost přituhuje kopec na
poslední kvalt končí u brány nacional parku
Blidnije-je to tu dost vysoko(skoro 2000),pod
námi kotlina tak 10x10 km,při sjezdu se naše
letní oblečení moc nehodí,drkáme zuby-je 6

stupňů nad nulou!V Rišovaci je hospoda,krb hoří,teplé jídlo,čaj ,rakije nás postaví na
nohy,Vymotáváme se z kotliny směr západ,je to zase do kopce,na průsmyku se to jmenuje
Divin grob-nějaké poutní místo s historkou o mrvé dívce,která se obětovala. Sjíždíme
divným lesem-holé smrky  na bílých vápencích vypadají přízračně. Za chvíli se objevují
políčka,sem tam dům,vesnice a už sjíždíme k Ramskemu jezeru,jehož neskutečně modrá
hladina vypadá lákavě,množství zátok a ostrůvků,uprostřed poloostrov s klášterem-stále
zastavujeme,fotíme.Nad vesnicí vidíme na
jednom polostrůvku naše auto,je to u obce
Ramsko,výška 700 m,kolem hory,přímo nad
námi vyhlídka jednou  tak vyšší.Koupat se tu
moc nedá,málo vody a na dně tráva-dá se v
tom ležet. 



Přijíždí někdo vydávající se za majitele,po obdarování
pivem a kávou z něj vylézá,že má strach že jdeme
rybařit,protože tu chce lovit sám. Ráno to vidíme-na 1
rybáře 20 prutů,skoro se nedá jít do vody umýt. Jedme
se mrknout na klášter-jezdí sem školní výlety-asi mají
zrovna náboženství.Ale stálo to za to,i když se musíme
vracet. Dupeme na vyhlídku  u křižovatky cest a dáváme
se do kopce po státovce směr Mostar,těch pár km je
nekonečných-vedro,silnice rozpálená,nahoře naštěstí
hospa,no hospa spíš obyvák,tam rodina ale i pivo,snad i

občerstvení....bodlo to! Ještě kus po silnici a už odbočujeme na polňačku-zkratka k obci na
obzoru-jsme zase na nějaké náhorní plošině,obec Kupres je napůl opuštěná,baráky
rozstřílené,občas vyhořelý...jedme dál lesy až je zase vidět do kraje-před námi kostelík,ale
obec Gorni Vukovsko je rozpadlá,u jednoho
domu parta Srbáků z Noveho Sadu s
dodávkou,harmonika,rakije,hned nám dávají
občerstvení,pivo,mají radost,že někoho
potkávají. Jezdí sem občas k domu
rodičů,vystěhovali se před lety do města,byla tu
bída. Ten nejtlustší se chlubí,že je taky
cyklista,a když se smějeme,tak nám z
nejmladším srbem předvádí soutěž ve skoku z
místa,kterou s přehledem vyhrává...Loučíme
se,Dolní Vukovsko je už trochu obydlené,ale
podel cesty k civilizaci-tedy k hlavní cestě je to
samá cedule Pazi mine. Prašné cesty jsou pro horáky skvělé,zkratkami se dostáváme do

Zahumu,nad kterým se tyčí kopec s
vyhlídkou,na který zbožně koukáme zezdola-je
to po celém dni trochu namáhavé,ale zlatý hřeb
dne-nádherná vyhlídka jak z letadla. Ranní-
poslední etapa je po silnici k hrázi,pak zpět na
Prozor a hurá do hor ,v jedné obci pomník
zabitým z Unprofor,a když sjedeme dolů,u říčky
muslmanská vesnice,před krámem sedí jak paša
prodavač,popíjí nealko pivo,a směje se,v této
obci se alkohol neprodává,musíte proti proudu
do horské chaty.Mešita vedle mi připomíná
fabrický komín-základy to má podobné.

Popijeme piva za poslední peníze(konvertabilní marky) a po pár km narážíme na naše
čekající auto,balíme,myjeme se a vyrážíme domů.-je
sobota odpoledne.


