
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



PROGRAM expedície KRG 2020 
27.6. – 7.7.2020 

Deň 1 (27.6.):  Odlet z Viedne v poobedňajších hodinách, prestup, nočný let do Biškeku, nocľah lietadlo.  

Deň 2 (28.6.): Prílet do Biškeku, hlavného mesta krajiny. Celý deň máme na pokojné spoznávanie Bishkeku a trošku oddychu po nočnom lete. 
Na našej trase je to jediné väčšie mesto. Aj keď Bishkek neoplýva architektonickými skvostami a pamiatkami, rozhodne je to zaujímavá 
skúsenosť vidieť, ako to vyzerá a žije v postsocialistickej bašte krajiny. Betónovým srdcom mesta je námestie Ala-Too s kvetinovou výzdobou, 
fontánou, sochou Manasa a budovami v neobrutalistickom štýle. Zeleným srdcom mesta je Dubový park s krásnou dubovou alejou a miestnymi 
umelcami. Zážitkom je návšteva trhu Osh bazar s najrôznejšími lokálnymi produktmi, najmä farebným sušeným ovocím, cukrovinkami a syrmi. 
Nesmie chýbať ochutnávka kirgizskej kuchyne a kvasu predávaného na ulici. Nocľah Biškek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň 3 (29.6.):  Ráno odjazd z Biškeku, smer na východ k jazeru Issyk Köl. Prejazd údolím Boom, kde aj z cesty uvidíme pieskovcové piliere 
a veže vytvorené veternou eróziou. Hlavnou zastávkou na trase bude Burana tower, 24 m vysoký tehlový minaret z 11. storočia, ktorý sa ako 
jediný zachoval z pôvodnej pevnosti Balasagun. Na vrchol minaretu vyjdeme a rozhliadneme sa, v okolí sa dvíha majestátny horský hrebeň. 
V areáli sa nachádzajú aj balbaly – turkické totemy – zo 6. až 11. storočia. V múzeu vystavujú artefakty kresťanské, budhistické i čínske, ktoré sa 
našli na tomto území. Je to jedna z mála historických atrakcií na území Kirgizska, takže jej návštevu nemôžeme vynechať. Odtiaľ smerujeme 
priamo k najväčšiemu jazeru v krajine a k druhému najväčšiemu alpínskemu jazeru na svete -  Issyk Köl, v pozadí s horskou oponou pohoria Ala 
– Too. Napriek jeho polohe v nadmorskej výške 1600 m n. m. a chladným zimám, toto jazero nikdy nezamŕza. Odtiaľ pochádza aj jeho meno, čo 
v preklade znamená „horúce jazero“. Jazero je v súčasnosti populárne u domácich i zahraničných návštevníkov, najmä Kazachov a Rusov. Aj 
keď v minulosti bol cudzincom do oblasti vstup zakázaný kvôli pestovaniu ópia. Za čias socializmu boli na severnom brehu jazera vybudované 
mnohé rekreačné zariadenia. Najpopulárnejším je stredisko Cholpon Ata. Tu navštívime múzeum petroglyfov, kde sú na ľadovcových 
balvanoch vyryté maľby z obdobia doby bronzovej a neskoršej éry Saka-Usun (8. st. p. n. l až 1. st. n. l.), pred príchodom Kirgizov do oblasti.  
Na záver dňa oddych pri jazere a kúpanie na jednej z pláži neďaleko nášho hotela. Nocľah v Cholpon Ata.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň 4 (30.6.): Odjazd z Cholpon - Ata, cesta pozdĺž brehu jazera, smer mesto Karakol - bývalý Przevalsk. Cestou odbočíme do hôr do údolia 
Grigorievka, ktoré prerezala rieka Chon-Aksu. Prejdeme sa v malebnom lesnom prostredí kaňonu s kaskádami hučiacej čistej horskej bystriny. 
Pri rieke stoja jurty, kde môžete u domácich ochutnať svoj prvý kumys (kobylie mlieko, špecialita strednej Ázie). Zavítame aj do údolia 
Semyonovka lemovaného trávnatými kopcami. Známe je hlavne festivalom nomádov, každoročne sa tu stretnú tisíce nomádov z celého sveta 



a predvádzajú svoje umenie. Jedným z nich je lov orla a u domácich si za poplatok môžete aj sami tohto veľkého vtáka podržať  Tretím na 
programe bude údolie Karakol. Za pekným výhľadom sa vyvezieme lanovkou do výšky 3040 m n. m.  Na dohľad budeme mať panorámu 
parádnych päťtisícoviek. Nocľah Karakol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň 5 (1.7.): Výjazd k horúcim prameňom Altyn-Arashan (Golden spa) vsadeným do malebného údolia v nadmorskej výške 3000 m, v závere  
ktorého dominuje vrch Palatka vysoký 4 260 m. Samotná cesta do údolia okolitými lesmi terénnym autom bude dobrodružstvom. K prírodným 
bazénikom s horúcou vodou si trošku zapeškujeme a príjemne si oddýchneme. Väčšina oblasti je chránenou prírodnou rezerváciou, žije tam 
okolo 20 snežných leopardov a medvede. Avšak na to, aby sme ich videli, by sme museli mať veľmi veľké šťastie. Vystačíme si s koňmi, 
dobytkom a ovcami miestnych pastierov pasúcich sa na trávnatých kopcoch. Nocľah Karakol.  

 

 

 

 

 

 



Deň 6 (2.7.):  Výjazd do regiónu Jeti Őgűz, ktorému dali meno červené pieskovcové útvary – Seven Bulls. Je to jedna z najfotografovanejších 
atrakcií krajiny. Z určitého uhla vytvárajú skaly tvar puknutého srdca, na čo sa viažu romantické legendy. Pokračujeme do údolia Kok Jayik, 
v preklade Údolie kvetov, pozdĺž horského potoka, ktorý prekonáme štyrmi drevenými mostami. Pred nami sa otvoria zelené pastviny, kde si 
v lete domáci rozložia svoje jurty, lemované alpínskymi štítmi. Vydáme sa nájsť dobre ukrytý vodopád Devich ´i Volosy. Na spiatočnej ceste si 
doprajeme gastronomický zážitok u etnika Dungan, ktoré obýva toto územie. Čaká nás kuchárska šou a delikátne dunganské jedlo. 
V Karakole si ešte pozrieme socialistické námestie so sochou Lenina, drevenú cerkev Sv. Trojice a mešitu Dunganov. Nocľah Karakol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň 7 (3.7.):  Odjazd z Karakolu, smer Bokonbayevo pozdĺž južných brehov jazera Issyk Köl s bielym lemom zasnežených vrcholkov horského 
pásma Ala – Too na severe.  Odbočka do údolia Barskoön s rovnomenným vodopádom Barskoön. Cesta vedie až ku kontroverznej zlatej bani 
Kumtor, my však zastaneme na mieste, kde ešte nepotrebujeme špeciálne povolenie pre vstup do oblasti. Tu bude jedinečná možnosť odfotiť sa 
s velikánom vesmírnych socialistických dejín – Jurijom Gagarinom, ktorý tu trávil čas. Celá táto oblasť bola v minulosti obľúbenou 
destináciou ruskej elity a dodnes sem chodia na sústredenia ruskí športovci. No a na záver, rozprávková návšteva kaňonu Skazka (Rozprávka). 
Červené pieskovcové útvary a modrá hladina jazera Issyk Köl vytvárajú dokonalú farebnú kombináciu, ktorú môže stvoriť len samotná príroda. 
Kaňon je plný najrôznejších zvetraných útvarov a prepletený chodníčkami. Ubytovanie na brehu jazera Issyk  Köl, prvýkrát zažijeme spanie 
v pravých kirgizských jurtách. Oddych a kúpanie v čistej vode jazera.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň 8 (4.7.): Odjazd z Bokonbayeva, smer vysokohorské jazero Song Köl, klenot centrálneho Kirgizska. Aj dnes bude bohatý program. Ako 
prvé sa zastavíme na trhu so zvieratami v meste Kochkor. Tieto trhy sú v Kirgizsku vychýrené a ich návšteva je pre cudzinca osobitým 
zážitkom. Zvierací trh sa koná vo väčších strediskových obciach raz za týždeň, zvyčajne v sobotu. Stretnú sa tu pastieri zo širokého okolia 
a obchodujú so svojimi zvieratami. Budeme mať so sebou aj lokálneho sprievodcu, ktorý nám vysvetlí princípy obchodovania, zavedie nás na 
najzaujímavejšie miesta trhu a sprostredkuje nám priateľský kontakt s domácimi. Ďalším hitom Kirgizska sú koberce z ovčej vlny. V Kochkore 
zavítame do rodiny výrobcu, kde nám predvedú celý proces spracovania vlny a výroby tradičných plstených kobercov shyrdak. Po ukážke 
výroby, do ktorej sa aj aktívne zapojíme, nám pripravia tradičné jedlo tejto oblasti. Po dobrom obede vyrazíme horskými priesmykmi k nášmu 
dnešnému cieľu – jazeru Song Köl. Nocľah v nedotknutej prírode na brehu jazera Song Köl v jurtovom campe s tradičnou večerou.  

 

 

 

 

 



Deň 9 (5.7.):  Dnes nás čaká najdlhší peší treck od jazera Song Köl cez priesmyk Tuz – Ashu do údolia Jumgal. Samotné jazero leží 
v nadmorskej výške 3016 m. n. m.. Pri výstupe sa nám naskytne jedinečný pohľad na jazero, rozsiahle pasienky na svahoch údolia a úchvatná 
panoráma hôr, ktoré ho obopínajú. Jazero pri zlome slnka mení farby od tyrkysovej až po tmavomodrú. Táto oblasť nie je trvalo obývaná. Len 
v letných mesiacoch sa sem sťahujú pastieri so svojím dobytkom. Na brehoch jazera prebývajú v jurtách, ktoré na jeseň znova zložia a odídu do 
svojich kamenných príbytkov v civilizovanejších častiach krajiny. Po 20 km túre nás na druhej strane priesmyku čaká výdatný obed. Potom sa 
našim busom presunieme do dedinky Kyzyl Oi, kde budeme spať priamo u domácich. Čaká nás autentický zážitok v domácnosti Kirgizov. Nie 
len uvidíme ako žijú, ale zakúsime to aj na vlastnej koži. Nebude chýbať pravá kirgizská večera z kuchyne domácich gazdiniek.  

 

 

 

 

 

 

 

Deň 10 (6.7.): Prechod horského priesmyku Too Ashuu, napojenie sa na hlavný ťah  Bishkek – Osh. Prejazd divokým tunelom alias hra na 
escape room. Cestou fotozastávky krásnych hôr či hlbokých roklín. Návrat do Biškeku v poobedňajších hodinách. Možnosť ešte vybehnúť do 
mesta, dokúpiť suveníry a dobre sa najesť, nocľah Biškek.  

  

 

 

 

 

 

Deň 11 (7.7.): Odlet z Bishkeku v skorých ranných hodinách, prestup, poobede prílet do Viedne.  

Zmena programu vyhradená vzhľadom na počasie a časové podmienky.   
photo @AT



Tematické zameranie exkurzie   
Kirgizsko leží takmer na „streche sveta“ a preto sa vyberieme najmä spoznávať rôzne typy horskej a  podhorskej krajiny. Budeme pozorovať a  
oboznámime sa s osobitosťami flóry, fauny a  predovšetkým reliéfu podmieneného geologickou stavbou a klímou strednej Ázie. Vychutnáme si 
atmosféru miest a  vidieckych sídel postsocialistického štátu, ktorý sa čím ďalej tým viac prikláňa k  islamským ale úplne svojským tradíciám. Na 
vlastnej kostre vyskúšame kvalitu ich horských ciest a  nocľahy v jurtách. Gastronomické osobitosti nám garantuje stravovanie zabezpečené v 
 rodinách a  iste ochutnáme baraninu, hovädzinu či koninu. Chýbať nebude ani kumys. Kirgizsko nebude len o  cestovaní v  minibuse ale aj o 
 jazde čudesnými terénnymi autami a  peších presunoch v  krásnom prírodnom prostredí od vysokohorskej krajiny po eróziou modelované nápla-
vové kužele, vodopády a  jazerá. Pre milovníkov hipoturistiky to bude aj fakultatívna jazda na koni. Každý, kto chce spoznať pravú exotiku vy-
sokohorskej krajiny Kirgizska, si príde na svoje.   
 
 
 
Zahraničné exkurzie sú súčasťou kreditného systému štúdia geografie. Zapísať si ich môže každý študent Prif UK ako aj UK alebo univerzít, 
ktoré používajú ECS systém (European Credit System evaluation). Pri rozhodovaní o ich zapísaní v študijnej ročenke sú uvádzané predmety:  
• Exkurzia z regionálnej geografie (zahraničie) – bc. stupeň, odbor GRR (môžu si zapísať aj učiteľské kombinácie)  
• Zahraničná exkurzia z regionálnej geografie – mgr. stupeň, odbor GRR (môžu si zapísať aj učiteľské kombinácie)  
• Exkurzia z regionálnej geografie – mgr. stupeň, učiteľstvo geografie (môžu si zapísať aj študenti odboru geografia)  
• Exkurzia z regionálnej geografie pre doktorandov – PhD. stupeň, regionálna geografia (len pre doktorandov)  
 
 
PODMIENKY ÚČASTI  
Záväzné prihlášky: do 30.11. 2019  vyplniť registračný  formulár. 
Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete k účasti na expedícii KRG 2020.  
Po zaregistrovaní sa, dostanete mailom potvrdenie o vašom zaradení do exkurzie a pokyny k platbám. Od doručenia potvrdzovacieho emailu je 
potrebné uhradiť nevratnú zálohu 300 Eur do 7 dní. Záloha sa vracia len v prípade, že za seba nájdete adekvátneho náhradníka v určenom 
termíne. Po vystavení letenky nie je možná zmena pasažiera alebo len za dodatočný poplatok.  
O poradí účastníkov rozhoduje organizátor, prioritu pri akceptovaní prihlášok majú študenti geografických i negeografických odborov PRIF UK.  
Počet účastníkov: min. 15, max. 20 osôb.  
 

 

FORMULÁR K PRIHLÁSENIU:   TU 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDHWcNPv9ZdVuvE1W2IdV5VOiNcU04QqTHtjTZ8llN5r5URA/viewform


 
Cena expedície: 1 190 EUR/ osoba  
 
V cene je: 

• Doprava: letenka so všetkými poplatkami, mikrobus Mercedes Benz s klimatizáciou, off-road autá k Altyn Arashan 
• Ubytovanie: komplet ubytovanie na 9  nocí s raňajkami. Úroveň ubytovaní od jednoduchšieho v jurtách, kirgizských domácnostiach až po 

3* hotely 
• Strava: raňajky na ubytovaniach, 3 x obed (u Dunganov, v tkáčskej rodine, po treku), 2 x večera (jurta pri Song Kul, počas ubytovania 

u Kirgizov v Kyzyl Oi)  
• Atrakcie: vstupy do národných parkov, múzeí a atrakcií podľa programu, lanovka pri Karakole, prehliadka výroby kobercov, sprievodca 

na zvieracom trhu, horský vodca na treku 
 
V cene nie je: 

• Cestovné poistenie, väčšina stravovania a (ne)alkoholické nápoje, fakultatívna jazda na koni, eagle show, iné aktivity mimo programu, 
iné mimoriadne cesty taxíkmi resp. maršrutkami (verejnou dopravou), sprepitné pre sprievodcov, doprava na/ z letisko Viedeň Schwechat  

 

 
Organizátori a odborní garanti    Kontakt: rg.exkurzia@gmail.com 
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.     
RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD.  
 
Informácie o všetkých geografických exkurziách a expedíciách KRG nájdete na:  
 

WEB:  www.regionalnageografia.sk 

         Geografické exkurzie a expedície  

         GeografickeExkurzie&Expedicie  

 
Expedícia KRG 2020 je podporovaná akademickými partnermi:  
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave  
Expedičná sekcia Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV  

http://www.regionalnageografia.sk/
https://www.facebook.com/GeografickeExkurzieaExpedicie/
https://www.instagram.com/geografickeexkurzieaexpedicie/

