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Rady a doporučení pro turisty
Podmínky pro vstup do Pákistánu
Cestovní pas musí být platný ještě nejméně šest měsíců po
vstupu do Pákistánu. O vstupní vízum je třeba žádat předem
na pákistánském velvyslanectví ve Varšavě. Českým občanům
je turistické vízum udělováno běžně na jeden měsíc zdarma,
ale pokud je zasíláno poštou, je nutno uhradit poštovné. Přímo na hranicích Pákistánu nebo na letišti vízum získat nelze.
Prodloužení víza na 90 dní je v Pákistánu možné, ale vyžaduje
to značnou vytrvalost v jednání s úřady.

Časový posun
Proti středoevropskému času je v Pákistánu časový předstih
4 hodiny: je-li v České republice podle zimního času 8 hodin
ráno, v Pákistánu je poledne. Stejný rozdíl by měl platit i v létě,
protože od 7. 4. 2002 byl v Pákistánu poprvé na zkoušku zaveden letní čas; zatím však není známo, do kdy potrvá a bude-li
se opakovat i v dalších letech.

Cestování
Přímé letecké spojení mezi Českou republikou a Pákistánem
nebylo zatím obnoveno, cestující musí použít některou z těchto tras:
Praha–Dubai–Karachi (ČSA a Emirates Arilines, asi 25 000 Kč)
Praha–Moskva–Karachi (Aeroflot, asi 28 000 Kč)
Praha–London–Islamabad (British Airways, asi 30 000 Kč).
Lze také letět přes některé jiné západoevropské letiště
(Frankfurt n. M., Vídeň, Paříž, Amsterdam), odkud několikrát
týdně létají do Karáčí letadla společnosti PIA (Pakistan International Airlines) nebo velkých evropských leteckých společností (Lufthansa, Air France, KLM aj.) V Karáčí je třeba přestoupit na vnitrostátní linky PIA. Jejich síť je velmi hustá
a letadlem se lze dostat do všech větších pákistánských měst.
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Finančně nejvýhodnější jsou noční spoje (night coach), na
něž se poskytuje sleva.
Některé cestovní kanceláře (např. pražská Adventura) organizují cestu do Pákistánu po zemi. Obvykle zajišťují cestu
dálkovým autobusem do Istanbulu (2 dny jízdy, asi 4 500 Kč),
dalším do Teheránu (1 den jízdy, asi 32 USD, nutné íránské
tranzitní vízum) a jiným do Záhedánu (1,5 dne, asi 5 USD).
Odtamtud mikrobusem nebo taxíkem do pohraničního Mírdžáve (2 hod., 2 USD), kde se hranice překročí pěšky (přechod otevřen 9–15 hodin), a dále se jede z Táftanu pákistánským mikrobusem do Kvéty (Quetta, půl dne, asi 225 PKR).
Odtamtud pak vlakem do dalších měst (např. do Láhauru –
28 hodin jízdy, 2. tř. asi 340 PKR) nebo do Severních oblastí za
vysokohorskou turistikou. Cesta do Pákistánu se často kombinuje s cestou do Indie, kam se z Láhauru můžeme dostat obdobným způsobem: na hraniční přechod do Váhu ( je otevřen
9–16 hodin) autobusem, přes hranici pěšky a dále do Amritsaru autobusem nebo mikrobusem. Domů se lze vrátit z Dillí
nebo z Bombaje letadlem.
Dříve u mladších turistů oblíbená cesta přes Afghánistán
v současné době není pro bojové akce na afghánském území
možná. Rovněž cestování po železničních tratích v blízkosti
afghánských hranic nelze z bezpečnostních důvodů doporučit, i když tam vlaky pravidelně jezdí. Výjimku tvoří turistická
atrakce: po strategické horské železnici v Chajbarském průsmyku (Khyber Pass) postavené v letech 1920–1925 vozívá turisty dvakrát za měsíc parní vlak se dvěma lokomotivami a silným ozbrojeným doprovodem na tzv. Khyber Steam Safari,
které pro bohatší zájemce ( jízdné činí asi 3 800 PKR) pořádá
cestovní kancelář Sehráí. Data jízd lze zjistit na internetu
(www.pakcyber.com/sehrai-travels).
Na silnicích se jezdí vlevo. Dopravní předpisy se prakticky
nedodržují, za viníka případné nehody bývá označen řidič, jehož auto má poškozenou přední část. Při cestách po městě
nebo v jeho okolí můžeme používat autobusy, ale protože jízdní řády až na výjimky neexistují (většinou se čeká, až se autobus naplní), je lépe zvolit taxík nebo levnější motorikšu. S řidičem je třeba vždy dohodnout jízdné předem, protože
taxametry se téměř nepoužívají. Meziměstskou dopravu spo-
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lehlivěji zajišťují soukromé autobusové společnosti (např. klimatizovaný Daewoo Express z Láhauru do Rávalpindí jezdí
každou půlhodinu, doba jízdy 4,5 hod., jízdné asi 320 PKR).
Ženy sedí vždy odděleně od mužů na vyhrazených místech.
Cestovat autostopem se nedoporučuje, řidiči žádají za svezení peníze.
Na větší vzdálenosti se vyplatí jet vlakem. Některé expresy
jsou vybaveny klimatizovanými spacími vozy, v nichž jsou
k dispozici i lůžkoviny. Jízdenka v takové AC třídě (airconditioned class) ovšem stojí jen o málo méně než letenka. Do obyčejných rychlíků si cestující bere s sebou vlastní lůžkoviny
(bedding). Na železnici můžeme při koupi jízdenky žádat cizineckou (25 %) nebo studentskou (50 %) slevu po předložení
vyplněného formuláře, který obdržíme na nádraží v tzv. Commercial Department.

Bezpečnostní situace
Cestování v hustě zalidněných krajích Pákistánu se považuje
za celkem bezpečné. Je ovšem radno cestovat spíše ve skupinách, protože osamělé turisty, zvláště ženy, mohou přepadnout lupiči téměř kdekoliv, nejčastěji ve vnitrozemí Sindu
a Balúčistánu, ale také v horách Gilgitu, Svátu a Hunzy. Mějme
na paměti, že v dubnu 2001 tam byla zavražděna česká dívka
a její přítel beze stopy zmizel.
Do tzv. Federálně spravované kmenové oblasti FATA (Federally Administered Tribal Area) v Severozápadní pohraniční
provincii sice vstoupit můžeme, ale jen na vlastní nebezpečí;
tam pravomoc pákistánské vlády nesahá. Na pomoc policistů
ani jinde příliš nespoléhejme, o jejich spojení se zločineckými
bandami se vyprávějí neuvěřitelné zkazky. Známý policejní
vtip s nadsázkou říká, že americký policista zná zločince 24 hodin po činu, kdežto pákistánský 24 hodin před činem. Rozhodně se vyvarujme styku s drogovými dealery a pamatujme, že
za držení a zejména pašování drog můžeme být podle islámské legislativy odsouzeni i k smrti.
Bezpečnostní situace se po vojenských akcích Spojenců
v Afghánistánu v letech 2001–2002 zhoršila. Militantní organizace islamistů odmítají vládní podporu Spojeným státům a
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ukrývají uprchlé ozbrojence Al-Káidy a Tálibánu, zejména
v paštúnských oblastech podél afghánské hranice a v Kašmíru.
Potlačme proto zvědavost a vyhýbejme se častým náboženským a politickým shromážděním a demonstracím, které bývají zaměřeny protiamericky a protizápadně. Vyhýbat bychom se
měli i ubytování v nejlevnějších hotýlcích, zvláště v Láhauru,
v nichž turisty běžně okrádá dokonce personál.

Péče o zdraví
Povinné očkování proti infekčním nemocím (cholera, tyfus,
neštovice) se u českých občanů nevyžaduje, ale doporučuje se
očkování proti tyfu, hepatitidě A a B, encefalitidě a meningitidě, případně proti tuberkulóze a tetanu.
Nebezpečí malárie bylo sice podstatně omezeno, ale při
pobytu v oblastech, kde se vyskytují komáři, bychom měli raději spát pod moskytiérou a jednou týdně vzít tabletku některého antimalarika. Proti bodnutí hmyzu je dobře mít s sebou
vhodné přípravky. Hrozí také bakteriální a amébická dysenterie a onemocnění různými parazity. V řekách, jezerech a možná ani v moři bychom se proto raději neměli koupat.
Základním předpokladem pro úspěšný pobyt v Pákistánu
je zvýšená osobní hygiena, časté sprchování, mytí rukou, kloktání, při pobytu v prašném prostředí omývání očí atd. Důsledněji než doma je třeba dbát na opatrnost při jídle a pití, dost
dlouho spát a nepřepínat tělesné ani duševní síly.
Hygienické zásady by se měly rozumně dodržovat, ale ne
přehánět. V horkém období se doporučuje pít víc tekutin, nejlépe čaj (ale raději bez tučného buvolího mléka), převařenou
vodu nebo průmyslově vyráběné limonády v lahvích s korunkovým uzávěrem (coca-cola, pepsi, fanta atd., ale pozor na
domácí napodobeniny). Je dobře držet se staré orientální
moudrosti, že žízeň tiší lépe teplý nápoj než studený. Představa, že alkohol působí jako vnitřní dezinfekce, je sice příjemná,
ale bohužel naprosto mylná. Čerstvou zeleninu a ovoce z bazaru musíme vždy pečlivě omýt nezávadnou vodou nebo
oloupat čistou rukou. Červené vodní melouny, hlávkový salát
a květák (ani vařený nebo zapékaný) je lépe nejíst vůbec, protože bývají hnojeny fekáliemi a jejich povrch je prostupný.
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Ani při nejpřísnějším dodržování hygienických zásad se
ovšem nevyhneme žaludečním a střevním potížím, zaviněným
změnou stravy, nezvyklými živočišnými tuky a znečištěnými
potravinami. Proti těmto nevolnostem bychom měli s sebou
mít příslušné léky. Častým onemocněním jsou také nachlazení a angíny, způsobené přechodem z horka do klimatizovaných místností nebo pitím příliš vychlazených nápojů.

Hotely a restaurace
Hotelů je v Pákistánu dostatek. Kromě luxusních hotelů velkých mezinárodních společností (Hilton, Intercontinental,
Sheraton, Pearl Continental aj.), kde nocleh stojí 100–200
USD, v posledních letech vznikla i řada hotelů střední a nižší
třídy, které jsou mnohem levnější (20–30 USD). Slušné ubytování poskytují i tzv. resthousy (do 50 USD) a v turisticky zajímavých místech nebo sportovních střediscích bungalovy (Taxila, Čitrál, Kalám, Svát, jezero Sátpára aj.). Nezapomeňme,
že Pákistán zdědil britský tvar elektrických zásuvek, a vezměme si s sebou adaptér. Ve velkých městech (např. v Láhauru
poblíž nádraží) najdeme i mnoho hotelů nejnižší kategorie,
kde dvoulůžkový pokoj stojí 3–5 USD (150–300 rupií) a o ceně
se dá i smlouvat, ale z bezpečnostních ani hygienických důvodů je rozhodně nelze doporučit. V Islámábádu najdeme i kempink, v horách si můžeme se souhlasem majitele pozemku
nebo starosty vesnice pronajmout místo pro stan.
Restaurace evropského typu najdeme jen ve velkých hotelích, kde dostaneme pákistánská, kontinentální i čínská jídla.
Obědy i večeře se většinou podávají formou bufetu. Předkládané pokrmy bývají hygienicky nezávadné, ale i v nejlepších
hotelích se raději vyhneme bramborovým a jiným salátům
s majonézou, zvlášť pokud jsou připraveny ze syrové zeleniny.
U moře i jinde si raději odepřeme ryby a jiné mořské živočichy,
v horku se rychle kazí a mohou způsobit prudkou otravu. Levnější jsou čínské restaurace (Hong Kong, Nankin aj.), kterých
je v každém městě dost a které vyhovují hygienou i kvalitou
jídla. To však nelze říci o levných bazarových jídelnách podávajících pouze pákistánská jídla. Rozhodně se vyhněme pouličním kuchyňkám a stánkům a na ulici raději odolejme i čers-
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tvě lisované šťávě z cukrové třtiny nebo pomerančů. Nepijme
vodu z vodovodu, běžně k dostání je cenově dostupná balená
voda v plastových láhvích. Ceny potravin jsou srovnatelné
s cenami u nás.
Nesmí nás překvapit, že ve vesničkách u hlavních silnic se
na hliněných či plechových chatrčích často stkví nápis HOTEL.
Ten kupodivu označuje pouze primitivní pohostinství nebo čajovnu bez možnosti ubytování.
Pamatujme, že v Pákistánu platí přísná prohibice, a to i pro
cizince. Alkohol smíme pít jedině v soukromí (ale raději vůbec
ne). Tomu, kdo je na veřejnosti přistižen při koupi, pití nebo
prodeji alkoholu nebo drog, hrozí podle islámských zákonů
trest bičováním. Jen nejluxusnější hotely mají malé bary s alkoholickými nápoji (fully licensed bar).

Oblečení a obutí
Většinu roku se teplota ve dne pohybuje od 25 do 40o C. Proto
bychom měli nosit bavlněné prádlo a lehké bavlněné, plátěné
nebo lněné šatstvo. Umělé tkaniny nejsou vhodné, protože
špatně propouštějí vzduch, nesají pot a mohou vyvolat opruzeniny. Oděvem se bráníme i proti bodavému hmyzu. Před
úpalem si vždy musíme chránit hlavu lehkým kloboukem nebo
čepicí. V zimních měsících bývá na severu citelné chladno a
v noci teplota klesá až k nule, i pod ni. Proto je třeba pamatovat na teplé prádlo, svetr a něco vlněného na sebe. Ve vyšších
polohách může mrznout i sněžit.
Ženy a dívky by měly pamatovat na to, že pojem nahoty
muslimové chápou jinak než my. Šortky, minisukně, těsná trička ani tílka s košilovými ramínky rozhodně nejsou vhodný
oděv pro dámu a budí pohoršení. Nejpohodlněji se chodí
v paňdžábské volné dlouhé košili a kalhotách (šalvár kamíz),
ženy nosívají navíc ještě vzdušnou šálku (dupatta). Pákistánci
vždy ocení naši snahu přiblížit se k nim i jejich oděvem.
Obuv má být lehká a vzdušná, ale zároveň pevná a uzavřená, aby chránila nohy před zraněním a hmyzem. Nošení otevřených sandálů naboso moc doporučovat nelze. Do hor bychom si měli vzít aspoň kotníkové boty.
Nezapomeňme, že před vstupem do mešity nebo na jiné

