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Uzbekistan je perlou Stredoázijských republík. Určité obdobie bol považovaný za centrum sveta. Jeho 

výškové rozpätie je impozantné od -12 do 4 643 m n. m. Nachádzajú sa tu úrodné (Fergan) ale najmä 

vyprahnuté regióny (Kyzylkum) známe ako rýchlo rastúce púšte s jazerom Aral, ktoré sa čo nevidieť 

úplne vyparí. Štát mnohých národov a etník láka teda rovnako milovníkov prírody ako histórie, keď sa 

k tomu pridá ešte gastronómia a kultúra, je namiešaný neodolateľný koktail pre geografov 

a cestovateľov. Cieľom našej expedície bude spoznať predovšetkým historickú dimenziu krajiny ale 

pozornosť budeme venovať postupujúcej dezertifikácii, jej príčinám, dôsledkom a možným riešeniam. 

Vyskúšame si originálny dopravný systém krajiny a stretneme sa aj s miestnymi obyvateľmi tejto 

takmer rozprávkovej krajiny.      

TOP expedície Uzbekistan 2022 

 Najkrajšie mestá historickej Hodvábnej cesty Chiva, Buchara a Samarkand  

 4 pamiatky UNESCO  

 Jedinečný dvojdňový trip k Aralskému jazeru 

 Púšte Aralkum a Kyzylkum 

 Hlavné mesto Taškent  

 Ferganská kotlina 

 Návšteva bazárov a prehliadka remesiel 

 Orientálna gastronómia      

ITINERÁR 

0.dni 3. – 4. júla Oš – Taškent transfer cez Ferganskú kotlinu (len tí čo pokračujú z exkurzie Kirgizsko 

II.). Ferganská kotlina je najproduktívnejšou časťou Uzbekistanu i celej Strednej Ázie. Má výborné 

klimatické a pôdne podmienky, čo z nej robí hlavný poľnohospodársky región, vyniká v produkcii 

ovocia a bavlny. Súčasne je to najľudnatejší a najpriemyselnejší región krajiny, s významným 

politickým, ekonomickým a náboženským vplyvom. Oblasť je zaujímavá mnohými remeslami 

a bazármi. Po stáročia tadiaľ viedla Hodvábna cesta a región bol hlavným producentom hodvábu 

v celej Strednej Ázii. Po trase si pozrieme najvýznamnejšie mestá Andijon, Margilon (Fergana) 

a Kokand, kde navštívime Khudayar Khan Palace. Nocľah Kokand. Pokračovanie do Taškentu.  

 

 

 

 

 

 

1. deň 5. júla Odlet z Budapešti, prestup Istanbul, nočný let do Taškentu.  

2. deň 6. júla  Ráno prílet do Taškentu, najvýznamnejšieho uzlu Strednej Ázie. Deň strávime 

v hlavnom meste, ktoré má ako jediné zo stredoázijských miest metro. Stanice metra boli budované 

podľa vzoru moskovského metra a sú krásne dekorované. Do roku 2018 bolo fotografovanie v metre 



prísne zakázané, no teraz si už tú krásu môžete zvečniť aj na fotkách. Taškent je veľkomesto plné 

fascinujúcich protikladov, navštívime jeho historické časti so spleťou uličiek so starými hlinenými 

domami a rušnými bazármi, moderné časti mesta s dôležitými inštitúciami i sovietsku časť 

vybudovanú v časoch ruského vplyvu. Navštívime najvýznamnejšie lokality ako Chorsu bazár, 

náboženský komplex Chošt Imom s múzeom, kde je uložený najstarší Korán na svete, medresu 

Kukeldaš, Piatkovú mešitu, Námestie Nezávislosti, Námestie Amir Timura a i. Bude to náš prvý 

kontakt s orientálnou kultúrou tejto krajiny a ochutnávkou nie len histórie ale aj skutočného 

uzbeckého jedla – čaká nás šašlik, plov, okrúhle chleby, čaj, pestré ovocie i zelenina. Nocľah Taškent.  

 

 

 

 

 

3. deň 7. júla Skoro ráno odlet do najvzdialenejšieho mesta na našej trase – Nukus, vstupnej bráne 

do oblasti jazera Aral, v autonómnej republike Karakalpakstan. V okolí mesta Nukus navštívime 

vzácne historické lokality – unikátne posvätné pohrebisko Mizdakhan a starobylú pevnosť zo 4. 

storočia p. n. l.  Gyaur Kala, ktorú obývali zoroastrijci. Toto pomenovanie dostala od Arabov 

a znamenala „pevnosť neveriacich“. Ležala na križovatke obchodných ciest, neďaleko severnej vetvy 

Veľkej Hodvábnej cesty, preto aj tak dlho vydržala. Pevnosť zničili až Mongoli v 13. storočí.   

 

 

 

 

 

Pokračujeme na sever, prejazd mestom Kungrad, kde sa v minulosti živo obchodovalo na bazároch. 

Hlavný cieľ dňa a highlight na našej výprave – jazero Aral a púšť Aralkum s jej krásnymi 

geomorfologickými podobami. Vyberieme sa do regiónu kam ešte nie tak dávno siahalo Aralské 

jazero, k mestu Moynaq. Dnes sa tu ale naskytá už len smutný pohľad na vyprahnutú planinu 

a cintorín lodí s zhrdzavenými vrakmi niekdajších rybárskych plavidiel. Púšť Aralkum, kde stretneme 



hádam aj stáda tiav, je najmladšou púšťou na svete a vznikla na dne vyprahnutého jazera. Nocľah 

v takmer ľudoprázdnej púšti, s hviezdnatou oblohou, v jurtovom kempe.  

4. deň 8. júla Spoznávanie histórie, tragédie i zašlej slávy oblasti Aralského jazera. Cestou zastávky 

v púštnej a polopúštnej krajine - unikátne prírodné prostredie a špecifické osídlenie s pozostatkami 

kočovných kmeňov i rybárskych osád. Oblasť, ktorú pravidelne križovali obchodné karavány 

a nachádzali tu odpočinok na dlhej ceste. Dnes je to oblasť postihnutá úpadkom a beznádejou. 

Návrat do Nukusu, chátrajúceho sovietskeho výtvoru, mesta, kde sídli vychýrené Savitsky Museum 

s jednou z najbohatších zbierok avandgardného umenia vo svete. Nocľah Nukus. 

5. deň 9. júla Odchod do mesta Chiva – múzea pod holým nebom, ako Chivu často označujú. Má 

krásne zachované staré mesto, plné hlinených budov a kľukatých uličiek, obohnané hrubými 

vysokými hlinenými hradbami. Po stáročia bola dôležitou zastávkou všetkých karaván na Hodvábnej 

ceste a jej bránami prechádzali obchodníci s tovarom putujúci do Činy a späť. Je to magické mesto, 

ktoré nás prenesie do rozprávky 1000 a jednej noci a budeme sa cítiť ako v inom storočí. Chiva si 

zachováva svoj stredoveký nádych ale v jej centre, pevnosti Itchan-Kala, stále žijú ľudia. Za jej 

hradbami sa skrýva veľa architektonických skvostov, ktoré navštívime. Pri prehliadke nevynecháme 

symbol mesta minaret Kalta – Minor vykladaného modrými dlaždicami, mešitu Juma, ktorej strop je 

podopretý 213 drevenými vyrezávanými stĺpmi, mauzóleum svätca Pahlavana Mahmúda, palác Tosh  

Havli s bohatou interiérovou výzdobou a nádvoriami,  minaret Islam Hodža, najvyšší v krajine,  

s perfektným výhľadom na mesto či rezidenciu Kuhna Ark. Mesto je ako z orientálnej rozprávky 

a jednoznačne patrí do Zoznamu svetového historického dedičstva UNESCO. Nocľah Chiva.  

6. deň 10. júla Presúvame sa do centrálneho Uzbekistanu, ktorý ohraničujú dve významné rieky 

Strednej Ázie – Amu Darya a Syr Darya. Cesta do Buchary je časovo najdlhší presun na našej trase, no 

budeme prechádzať naprieč veľmi zaujímavou krajinou stepí, polopúšte a púšte Kyzylkum.  Poobede 

dorazíme do Buchary a spoznáme jej večerné čaro. Môžete si tu dať šálku dobrého čaju alebo si zájsť 

do hammamu. A vraj najkrajšie suveníry v Uzbekistane dostať práve  v tomto meste. Nocľah Buchara.  

 

 

 

 

 



7. deň 11. júla Celý deň venujeme Buchare, ktorá je jedným z najstarších miest v Uzbekistane, 

založená ešte v 13. storočí pred n. l. V minulosti bola veľkým obchodným centrom na Hodvábnej 

ceste. Súčasne sa považuje za najposvätnejšie mesto krajiny. Leží na posvätnom kopci, má viac ako 

350 mešít a 100 náboženských škôl - medres. V minulosti bola centrom vzdelanosti preslávenom 

v celom islamskom svete. Nachádzajú sa tu budovy s tisícročnou históriou. Má viac ako 140 

chránených architektonických pamiatok. Mesto tvoria úzke uličky, zelené parky a záhrady. Centrum 

je chránenou pamiatkovou rezerváciou plnou medres a minaretov, s mohutnou kráľovskou 

pevnosťou s opevnením Ark i pozostatkami rozsiahleho trhoviska. Na našich potulkách mestom 

rozhodne navštívime netradičný monument Čor Minar - v preklade „Štyri minarety“, minaret a 

mešitu Kalon, ktoré stále dominujú panoráme Buchari, Magoki Attar -  najstaršiu zachovanú mešitu 

v Strednej Ázii, mauzóleum Ismaila Samáního, pozoruhodné architektonické dielo, pokojné námestie 

Lyabi Hauz s medresami a vodným rezervoárom. Nebude chýbať návšteva bazáru, tradičnej čajcháne 

a ochutnávka uzbeckej kuchyne. Nocľah Buchara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. deň 12. Júla Odchod do Samarkandu, mesta, ktoré je na zozname 50 najkrajších miest sveta. 

Žiadne mesto nie je spájané s Hodvábnou cestou tak ako Samarkand. Bol jej kľúčovým mestom 

a významnou križovatkou ciest do Indie, Perzie a Číny. Už samotný názov Samarkand zneje magicky. 

Je označované za „Perlu Hodvábnej cesty“ alebo aj „Rímom Východu“. Samarkand má bohatú 

históriu vzostupov a pádov a oprávnene je v Zozname svetového historického dedičstva UNESCO. 

Jedinečné pamiatky starovekej architektúry, dedičstvo vedeckých, umeleckých a náboženských škôl či 

remeselnícke dielne ho preslávili po celom svete. Modré kupoly, azúrové dlaždice, minarety, mešity 

a medresy -  krása, ktorá očarí. Pozrieme si veľkolepé námestie Registan, ktoré je nádherné nie len 

cez deň ale aj v noci, osvetlené svetelnou projekciou. Navštívime veľkolepú mešitu Bibi Chanum, 

ktorú dal Timur postaviť pre svoju najobľúbenejšiu manželku, mauzóleum Gur Emir, kde je 

pochovaný mocný panovník Timur,  posvätný komplex hrobiek Šah i Zinda, bohato zdobených 

dlaždicami vo všetkých odtieňoch modrej i unikátne Ulugbekovo observatórium. Na záver si ešte raz 

vychutnáme atmosféru na pravom orientálnom bazáre Siab, plnom orieškov a sušeného ovocia. 

Nocľah Samarkand. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. deň 13. Júla Navštívime mesto Shahrisabz, južne od Samarkandu, rodisko slávneho panovníka 

Amur Timura.  Už samotná cesta horským priesmykom bude zážitkom s krásnymi výhľadmi. Mesto je 

zaradené do Zoznamu svetového historického dedičstva UNESCO a ponúka pamiatky z čias panovníka 

Timura. Najznámejší je palác Ak Saray, z ktorého sa zachovalo už len torzo ale možno si predstaviť 

jeho monumentálnosť v minulosti. V centre sa nachádza komplex Dor-ut Tilovat, mešita Kok 

Gumbaz i obrovská socha Timura. Mesto zaujme aj svojimi záhradami a zeleňou, ktorú nesie mesto 

už v samotnom názve, v perzštine totiž znamená „Zelené mesto“ a premenoval ho tak Timur. Návrat 

do Samarkandu, odtiaľ presun rýchlovlakom do Taškentu, vo večerných hodinách presun na letisko.  

 

 

 

 

 

 

10. deň 14. Júla Nočný let domov, tranzit na Slovensko.  

**Zmena programu vyhradená. Do programu môžu ešte pribudnúť ďalšie navštívené lokality.  
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PODMIENKY ÚČASTI  

Záväzné prihlášky: vyplniť registračný  formulár. Prihlasovanie sa uzatvára 28.3.2022 

Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete k účasti na expedícii UZBEKISTAN 2022  

Po zaregistrovaní sa, dostanete mailom potvrdenie o vašom zaradení do expedície a pokyny 

k platbe. Do 7 dní od zaradenia do exkurzie je potrebné uhradiť zálohovú platbu.  

 

FORMULÁR K PRIHLÁSENIU: TU 

 

Cena expedície: 1 430 EUR/ osoba  

V cene je: 

• Doprava: medzinárodná letenka so všetkými poplatkami, vnútroštátna letenka so 

všetkými poplatkami, autá 4x4, súkromný autobus a rýchlovlak  

• Ubytovanie: ubytovanie na 7  nocí s raňajkami v kvalitných 3*/4* hoteloch, 

ubytovanie pri jazere Aral jurta/stan 

• Strava: raňajky na ubytovaniach, večera v jurtovom kempe 

• Atrakcie: vstupy do múzeí a atrakcií podľa programu, lokálny sprievodcovia  

 

 

V cene nie je: 

• v prípade potreby PCR/ATG testovanie, cestovné poistenie, väčšina stravovania a 

(ne)alkoholické nápoje, fakultatívna jazda na ťave, iné aktivity mimo programu, iné 

mimoriadne cesty taxíkmi/verejnou dopravou, sprepitné pre sprievodcov, doprava na/ z 

letiska Viedeň / Budapešť 

 

Organizátori a odborní garanti   Kontakt: rg.exkurzia@gmail.com, 0905 211 017 

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. 

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. 

RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD.      

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclti382OxirpPY5aAAJWB4AxQVOLdL7PJGBu46j3GcLz0pjQ/viewform

