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Předmluva
Pokud hledáte turistického průvodce, tak knížku zase 

klidně odložte. Tato knížka si neklade za cíl suchý popis 
země s výčtem turistických zajímavostí a senzací.

Knížkou bych rád představil Albánii tak, jak jí většina 
lidí nezná. Jako velmi přátelskou a překrásnou zemi. A 
Albánce jako přátelské a pohostinné lidi.

Samozřejmě záleží na tom, kterou část země navští-
víte. Pokud se zaměříte na velká města a pobřeží, tak od-
jedete znechuceni. Musíte do hor, do vnitrozemí. K tomu 
potřebujte terénní auto, enduro motorku, horské kolo 
nebo třeba jen batoh a pohorky.

I když Albánie se už také velmi mění, tam kde dříve 
vedly kamenité stezky pro osly, se už staví asfaltové sil-
nice. Tak pospíchejte, než se země zcela poevropští. Ale 
upřímně - asfaltová silnice je pro místní požehnáním.

V první části knížky vyprávím o svém putování Albá-
nií za posledních deset let, abych ukázal, jak je Albánie 
pohodová a Albánci přívětiví. V druhé části jsem popsal 
několik zajímavých tras pro inspiraci. Všechny popsané 
trasy jsou sjízdné pouze terénním autem 4x4 nebo na en-
duro motorce.

Některé texty již byly zveřejněny na mém webu,  ale 
knížka je knížka. Přivítám připomínky a náměty.

    
    Filip Weber
    filip@weber.cz
    www.advrider.cz
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Kde byli nejlepší lidé?
Seděl jsem večer v Německu v Hechlingenu v hospo-

dě. Dostal jsem se sem vlastně náhodou, protože jsem v 
jednom časopise vyplnil anketu a vyhrál tak víkendový 
enduro trénink v Enduro parku BMW Hechlingen. 

A jak tak v pátek po příjezdu sedím v té hospodě a 
piju si svoje pivo, tak si na bar sedli chlapíci v mikinách a 
tričkách HP2, BWM Fahrer Training a tak podobně. Aha, 
to asi budou instruktoři. Způsobně se zvedám od piva a 
představuji se jim. Pokývají hlavou, pronesou pár zdvo-
řilostí a více si mě nevšímají. 

Hm, tak si sedám ke svému pivu a dlabu večeři. K ved-
lejšímu stolu si sedá skupina čtyř chlapíků a začíná se 
bavit, světe div se, rusky. Okamžitě pookřeji, jsem anti-
sovětský rusofil a dávám se s nimi do řeči. Potěšilo je, že 
umím rusky, vyprávím, že jsem letos přes Moskvu ces-
toval do Mongolska. Jenže rozhovor uváznul na mrtvém 
bodě a tak si tak sedím v té hospodě sám. 

Teda ne sám, ale s pivem. A tak si s ním filosofuji, 
jak jsem kdy cestoval, jaké jsem potkal na cestách lidi. 
V Mongolsku jednoduché, ale milé. V Moskvě arogantní, 
na Sibiři báječné. V Libyi hrdé a přátelské, jenže zakom-
plexované islámem. V Turecku, v  Maroku, v Indonésii, 
v Thajsku, v Malajsii, v Rumunsku, na Ukrajině, na ostro-
vě Réunion, na Sumatře, v Anglii, ve Skotsku, v Norsku, 
ve Státech. A tak všude možně, kde jsem byl. 

A jací ti lidé byli. Komunikativní, pohostinní, odtažití, 
nepříjemní.

A víte, co jsem po třetím pivě vymyslel? Kde byli nej-
lepší lidé? V Albánii!
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Správce kláštera ve Frashëri
Horské paneláky na trase Kelčyra - Osum
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Poprvé
O Albánii, jako o cíli cesty, jsem si přemýšlel už dáv-

no. Jenže v devadesátých letech tady proběhlo ozbroje-
né povstání, pak lidé pro změnu vsadili v roce 1997 na 
úžasnou hru letadlo, a když zjistili, že o všechno přišli, 
tak zaútočili na armádní sklady a vykradli zbraně. A na-
víc sousedky z ulice vždycky vyprávěly, jak je v Albánii 
nebezpečno.

Poprvé jsem do Albánie vyrazil v roce 1999. Tenkrát 
jsem byl s kamarádem a jeho přítelkyní jezdit na motor-
ce v severním Řecku po horách. Povedlo se mi vybrat 
takové cesty, že se to dvojici přestalo líbit (ani se jim ne-
divím), a tak jsme se rozdělili. Já vyrazil na jeden den do 
Albánie.

Odvahu mi pozvedli hned na hranici. Řecký celník 
se koukl na moje BMW, pokýval hlavou a řekl něco ve 
smyslu – krásná motorka, není škoda jí vozit do Albánie? 
A sakra. Albánci mě pustili do země bez problémů a jako 
asi poslední návštěvník jsem zažil jejich úžasné tlusté 
knihy, kam na hranici vyplňovali všechny údaje z pasu 
a techničáku. 

Za hranicí byla nádherná úplně nová silnice. Jenže 
ta po pár kilometrech skončila a já odbočil po šílených 
serpentinách na město Sarande. Dneska už vede silnice 
z hřebene jinudy a je nově postavená. Ve městě Sarande 
jsem zabloudil a místní policajti se samopaly mi potvrdi-
li, že ta cesta co vede přes městské smetiště, je opravdu 
hlavní cesta na Vlore po pobřeží. To nebyla cesta, to byl 
tankodrom. Uzounká cesta sotva na auto, neuvěřitelně 
rozbitá, bez stopy asfaltu.
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Minul jsem ponorkovou základnu, v zátoce viděl hra-
jící si delfíny a dojel do města Himare. Tam jsem si říkal, 
že přeci to nemůže být taková divočina a musí zde být i 
něco k jídlu. Bylo, výborná restaurace s točeným pivem, 
vedl jí Řek, uměl anglicky a vyprávěl o zemi. Nenarodil 
se zde, ale zemi měl rád a přes všechny problémy o ní vy-
právěl hezky. Dál jsem tenkrát nedojel, otočil jsem se a jel 
zpátky, abych se do tmy dostal přes čáru zpět do Řecka. 

Ještě jsem se pokusil navštívit ponorkovou základnu, 
ale voják se samopalem byl dost ostrý. Jenže na cestě stá-
la krásná zelená Škoda Octavia s kolem na střeše a praž-
skou SPZ. Tak se ptám: „Kde jsou ti Češi z tohohle auta?“ 
„Jací Češi“, diví se voják, „to je našeho velitele!“

Mimochodem, ponorku koupila Česká republika a řeší 
se její přeprava do Vojenského muzea.

1999
Albánský horský osel
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Ponorková základna  v zátoce Palermo
Turecký most u horkých pramenů Permët
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V horách Dangelia
Mladíci z vesnice Grepckë obdivují motorku
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Pomníků komunismu je plná země 
Brod pod horkými prameny u Përmet

uk
áz

ka



64

Borsch - Tepelenë, jihozápadní Albánie

Trasa: Borsch - Ftterë - Kuč - Gjiorme - Vajzë - Sevaster - 
Dorez - Tepelenë
Délka: asi 150 km
Popis:  spojovací trasa mezi ponorkovou základnou a 
horkými prameny

U Borsch se stavte u ponorkové základny a turecké 
pevnosti. Z Borsch je v kopci neznatelná odbočka s roz-
padlým rozcestníkem směr Ftterë. Stoupáte nádherný-
mi serpentinami po kamenité cestě od moře do hor. Ka-
menitá cesta se dokroutí do vesnice Ftterë, kde začíná 
rozbitá asfaltka. Minete pstruží farmu s restaurací. 

Asfaltka vede podél řeky až na odbočku na Vajze. 
Kdyby vás asfaltka nebavila, zkuste si to třeba zkrátit 
přes vesnice Shales - Mesaplik - Ramiče - Velče. Po cestě 
je řeka s brody a skalní obydlí.

Za odbočkou na Vajzë končí asfalt a je zde krásná re-
staurace ve skále, kde dobře vaří. Po cestě minete něko-
lik pomníků komunistického režimu. 

Za Sevasterem je potřeba najít správnou odbočku do-
prava nahoru směr Tepelenë, místní rádi poradí. Tady je 
úsek asi 7 km naprosto šílené cesty po kamenech a roz-
lámané skále. Pak už jen dojezd do Tepelenë.

Doporučuji dojet až za Përmet k teplému sirnému 
prameni.
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Pohoří Dangelia, jižní Albánie

Trasa: Përmet - Vinjaki - Frashëri - Luarasi - Qafzezi
Délka: 90 km
Popis: Přejezd pohoří Dangelia. Na trase jsou časté 
závaly. První část od pramenů do Frashëri by mohla být 
sjízdná i pro terénní auto, pokud budou závaly prohrnuty. 
Druhá část z Frashëri do Lurasi je jen pro motorky.

Trasa u horkých pramenů asi 10km z Permëtu na 
Leskovik. Odbočka z hlavní silnice je u výrazné skály s 
křížem.

Proti proudu řeky se dojede až k tureckému mostu, u 
kterého jsou termální prameny a výborné koupání. 

Asi 700m pod tureckým mostem je pilíř po strženém 
mostu. Kousek nad ním se dá přebrodit a vedle pilíře za-
číná prudce cesta vzhůru. Až do Gostivishi je cesta hod-
ně bahnitá s vyjetými kolejemi od náklaďáků.

Za Gostivishi začíná úsek závalů, některé roky v létě 
jsou závaly protaženy buldozerem. Další vesnice je asi za 
10 km Ogren. Od sedla do Frashëri je již zpevněná cesta. 

Z Frashëri se dá utéct po zpevněné cestě do Permët. 
Dále se pokračuje doprava směr Luarasy. Prudkými 

kamenitými serpentinami k vojenské nemocnici, pak 
soutěskou dále. Cesta je obtížná a špatně se hledá. Přes 
Lurasi dojedete až do Qafzezi.

uk
áz

ka



67

©
 R

ei
se

 K
no

w
-H

ow
 V

er
la

g 
Pe

te
r R

um
p 

Gm
bH

uk
áz

ka



68

Frashëri, jižní Albánie

Trasa: Përmet - Frashëri a zpět
Délka: 60 km
Popis: cesta horami a lesy

Z Përmet je potřeba dojet asi 9 km směrem Tepelenë. 
Tam odbočuje cesta směrem na Čorovode a Frashëri. Od-
bočka na Čorovode je asi po 6 km doleva, na Frashëri se 
pokračuje pořád rovně. Cesta vystoupá serpentinami do 
pásma lesů. Okolí je přírodní rezervací, Albánci sem čas-
to jezdí na pikniky, ale přesto je cesta pro 4x4.

Vesnice Frashëri se jmenuje podle bratří Frashërů, 
klíčových osob albánského národního obrození.

Ve vesnici je muzeum a bektašský klášter. Na protěj-
ším svahu údolí pod skálou jsou zbytky vojenské pod-
zemní nemocnice. Do muzea i do kláštera vás místní na 
požádání rádi pustí.
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