JARNÍ SKIALPY V BOSNĚ A ČERNÉ HOŘE

Jako již tradičně, míříme na uzavření jarní skialpové sezóny někam na jih, na Balkán. V letošním roce padla volba na zajímavé
des�nace Bosnu a Hercegovinu a jižněji ležící Černou horu. Byla to již vítaná změna pro� opakovanému Rumunsku a Bulharsku (s
výjimkou jarních makedonských hor v roce 2009). Protože jde o region špatně dopravně dostupný, nedá se tam jen tak lehce dojet
přes noc, volíme delší dobu pobytu a trávíme pod jižním
sluncem celý velikonoční týden.
Prvním cílem je hlavní město Bosny a Hercegoviny
– Sarajevo, které je tak barvité a zajímavé, že zde bez
problémů trávíme celé odpoledne ve staré turecké
čtvr� a obcházením památek. Spíme přímo v centru
města, takže nás ráno budí volání muezzina. Vstáváme
velmi brzy, protože dnešním cílem je túra po náhorní
plošině pohoří Bjelašnica poblíž olympijského střediska
ZOH 1984. Ve středisku jen pro nás pus� lanovku a vlek,
který nás vyveze do výšky 1870m. Odtud vyšlapeme na
hřeben na vrchol Opservatorija 2068m, nejvyšší vrchol
pohoří s meteostanicí. Jejího přístřeší využíváme pro
silný nárazový vítr. Ve vrcholových částech pohoří je až
dva metry sněhu. Kam se v letošní zimě hrabou Tatry a
Krkonoše. Uprostřed plošiny tak nefouká a úspěšně zde
zdoláváme většinu její délky. Proplétáme se mezi závrty a
míříme na jižní okraj plošiny, kde s vrcholů poblíž masivu
Ljeljen děláme několik sjezdů. Na zpáteční cestu se nám
krásně vyčasí do modré oblohy a dalekých výhledů.
Poslední sjezd vede pod vrchol Opservatorija a z něj
si pak užíváme jarního sněhu na olympijské sjezdovce
s převýšením asi 800m až do střediska Babin do. Ještě
téhož dne se přesouváme na jih, k Jablanické přehradě a
druhý den přes deštové přeháňky a špatnou předpověď
vyrážíme na plošinu přírodního parku Blidinje. Při túře
na vrchol Veliki Vran ve stejnojmenném pohoří zažíváme
mlhu, slunce, vítr i sněhové přeháňky.
Na dlouhou túru, během níž jsme přešli polovinu pohoří
Čvrsnica, nám přálo počasí maximálně. Jasné nebe a
příjemné teploty umožnily přechod vrcholů Mali a Veliki
Vilinac a také celého krasového plató v jihozápadní čás�
pohoří pod nejvyšším vrcholem Pločno. Sjezd nás vyvedl
k novému katolickému kostelu Masna Luka, kousek
od střediska Risovac. Jednalo se o velmi hodnotný
sportovní výkon, protože Čvrsnica nebývá v zimě příliš
navštěvována.
Celý den jsme věnovali přejezdu do Černé hory a návštěvě
městečka Pljevlja v severní Černé hoře s poutavou Gazi
Huseinovou mešitou. Přejezd Foča – Pljevlja byl veden po
hrozných cestách s nezpevněným povrchem, neboť hlavní
cesta vyznačená na všech mapách prostě neexistuje.
Mezinárodní silniční přechod BiH – CG na lesní cestě byl
ovšem zajímavým zážitkem. Žabljak, středisko zimní i letní
turis�ky v pohoří Durmitor, nás přivítal velkým množstvím
sněhu, deštěm a dobrou předpovědí na Velikonoční
víkend.
Vskutku se nám počasí vydařilo, protože sobotní túra
na Čvorov Bogaz, jediný lyžařsky dostupný vrchol
uprostřed Durmitoru, byla naprosto špičková. Výhledy
na celý Durmitor a následný sjezd až k Černému jezeru
byly výbornou zábavou. Další den, již notně unaveni po
celotýdenním lyžování, zdoláváme hřeben vrcholu Šljeme
nad lyžařským střediskem a někteří i sousední Savin Kuk.
Počasí opět bezchybné.
Celá akce byla doplněna ochutnávkou bosenských a
černohorských červených vín, šljivovice a nesčetných
variant místní kuchyně, jmenujme alespoň burek,
pljeskavicu, čevapi, mučkalicu, různé čorbe a na závěr pak
džezvovou kávu.

