
Je to vpravdě nezvyklé, vyrazit s lyžemi, mačkami a cepínem do severní Afriky, ale věřte, že to lze. V komorní 
sestavě pě� lidí jsme v březnu vyrazili objevovat krásy zasněženého pohoří Vysoký Atlas, nejvyššího horského 
pásma severní Afriky. 
Leteckým spojením do Marrákeše jsme se k horám do-
stali na hodinu jízdy taxíkem a také hned po příletu vy-
rážíme do berberské vesnice Imlil (1740m) pod nejvyšší 
horou severní Afriky – Djbel Toubkalem 4167m. V po-
hodě nacházíme ubytování u horského vůdce Aznou 
Brahima a můžeme u prvních doušků mátového čaje 
relaxovat po dlouhém přesunu Ostrava – Vysoký Atlas. 
Druhý den za zcela jarní nálady v okolí vyrážíme před 
berberské osady Around a Sidi Chamarouch na dlouhý, 
šes�hodinový pochod na chatu Toubkal 3207m. Jako 
jediní si neseme věci na pět dní pobytu nahoře včet-
ně lyží na zádech. Ostatní nesportovně využívají mul a 

domorodých nosičů – podle nás zhovadilost západních 
turistů. Převýšení na chatu činí 1500 výškových metrů 
a dává nám zabrat. V závěru, ve výšce 2900m začíná 
souvislá vrstva sněhu, která na chatě ukazuje na měřiči 
140cm. 
Celou dobu pobytu nahoře nám počasí přeje a tak 
zdoláváme hned první den aklima�začně vrchol Ras 
4080m. Překrásné výhledy a následný sjezd od sedla na 
chatu jsou dobrým startem. Další den hned vyrážíme na 
nejvyšší horu pohoří, Djbel Toubkal 4167m. Výstup nám 
trvá asi 3 1⁄2 hodiny a nahoře je pěřádná zima. Nicmé-
ně slunce zde všude nemilosrdně peče a nám dá dost 
práce chránit si odhalenou kůži a rty před jeho paprsky. 

Výhledy jsou bezkonkurenční. 
Poslední den pobytu vysoko v horách již trávíme jen 
pohodovými sjezdy v kotlině pod horou Akioud 4030m, 
přičemž dosahujeme výšky asi 3900m. Sníh je perfektní, 
lyžařské zážitky rovněž. 
Chata je v tomto období vždy přeplněná, na večeře, kte-
ré je hřích si neobjednat se čeká a večeří se na několik 
směn. Odhadujeme počet návštěvníků něco přes sto 
osob. Bez předchozí rezervace se přespat nedá. 
Pohodlně se během dalšího dne přesuneme do města 
Marrákeš, jednoho z královských měst Maroka, které je 
vskutku hodné návštěvy. Cestou jsme dlouze nakupovali 
berberské suvenýry domů. Za�mco jsme nehoře v ho-
rách mrzli, zde ve městě večer sedíme při teplotě 25 stupňů na terase hotelu jen v trenýrkách. Během denní 
prohlídky města jsme absolvovali návštavu nejvýznamnějších památek Marrákeše: medresa Ben Yusuf, palác 
Badi, Saadské hrobky, minaret Koutoubia, Almoravidská kouba, muzeum Marrákeše, náměs� Djemaa El Fna. 
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