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Od karavanseráje
až po jícen sopky

Text a foto: Sabina TUMANSKAJA
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Milujte lázeňské procedury, bahenní terapie a 
intenzivní dojmy? Pokud ano, rozhodně byste 
měli navštívit Gobustan, abyste si zaplavali v 

kráteru bahenní sopky, a po cestě nesmíte minout stře-
dověký karavanseráj. Cesta do Gobustanu, který leží jiho-
západně od Baku, vede podél pobřeží souběžně se sta-
rou cestou pro karavany. Dřív tu bývalo mnoho karavan-
serájů, ale nejlépe se zachoval Sengečal, postavený v 15. 
století Širvanšáhem Khalilullahem I. To je mimochodem 

ten samý vládce, který dokončil stavbu Paláce Širvan-
šáhů v Baku, který je dnes zapsán na seznamu UNESCO. 
Místo pro hostinec nebylo vybráno náhodou – nachází 
se 40 km od hlavního města, naproti zátoce, kde soudě 
dle archeologických nálezů bývalo přístavní molo. Navíc 
tudy teče řeka Džejran-kečmez, ze které se plnily ovda-
ny – podzemní sladkovodní nádrže. Navzdory tomu, že 
byl karavanseráj dlouhou dobu opuštěn, je poměrně 
zachován. Budova má obdélníkový půdorys s  malým 
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nádvořím a vstupy do vnitřních místnosti, z  nichž ně-
které sloužily jako místnosti pro hosty, zatímco jiné byly 
používány jako potravinové spíže nebo stáje pro do-
bytek. Po schodech se vyšplháte nahoru na otevřené 
prostranství, odkud je nádherný výhled na moře a okolí. 
Můžete odtud vidět dva ovdany, ze kterých čerpali vodu 
pro pocestné a jejich velbloudy.

Po krátkém odpočinku pokračujeme v cestě, zvlášť 
proto, že nás čeká to nejzajímavější – údolí 
bahenních sopek. Hlavní dominantou je 
sopka Dašgil, ke které vedou dvě cesty – 
krátká, ale rozbitá, přes vesnici Gobustan, 
a okružní, pohodlnější cesta přes sousední 
vesnici Aljat. Někteří turisté se tam pokou-
šejí dostat na vlastní pěst, ale většina stále 
využívá služeb taxikářů, kteří na své zákaz-
níky čekají na kraji silnice. Je lepší vypravit 
se sem, když je sucho, po dešti je terén 
hodně zablácený. 

Chvilka natřásání na polní cestě a za 
zatáčkou už se otevírá nadpozemská kraji-
na. Nad rozpraskaným pouštním terénem 
vyrůstají šedé, členité kopce. Masa bahna, 
která stéká z vrcholků hor, se proměňuje v 

zamrzlé vzory, které jako by pokrývaly celé údolí. Tady 
můžete pozorovat úchvatnou hru světla a barev. Okrová, 
zlatá, stříbrná a černá vytvářejí neobvyklý dojem – jako 
byste se ocitli na jiné planetě. Nejdřív uslyšíte tlume-
né, pak zřetelné klokotání doprovázené šploucháním 
bahna. Na těch nejméně očekávaných místech vytrys-
kují ze země sirné fontány. Obvykle jsou sopečné oblasti 
charakteristické nepříjemným zápachem sirovodíku, ale 
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tady tomu tak není. Ten nastupuje až po silných erup-
cích, kterých tu bylo za poslední dvě století asi dvě stě.

Bahenní sopky nejsou pouze na souši, ale i v moři. 
Jejich erupce jsou doprovázeny mohutným podzem-
ním duněním a výbuchy. Uvolněný plyn se v okamžiku, 
kdy se dostane nad hladinu, samovolně vznítí a výška 
plamene může dosáhnout až jednoho kilometru. To 
se ale stává jen při výbuchu největších sopek, kterých 
není tolik. Je třeba poznamenat, že téměř polovina 
bahenních sopek celého světa se nachází v Ázerbájdžá-
nu, a většina z nich je soustředěna v okolí Baku. Portál 
CNN Travel zařadil bahenní sopky mezi 50 přírodních 
divů světa. 

Mezi malými sopečnými kopci se tyčí Dašgil, turisty 
už dlouho velmi oblíbený. Je to největší sopka v této čás-
ti údolí. Jakmile se jednou usadíte v jejím kráteru, může-
te celé hodiny pozorovat, jak se na povrchu bahna utvá-
řejí různé bizarní tvary připomínající lidské tváře nebo 
zvířata. Nepřicházejí sem však pouze milovníci krásy, je 
mnoho takových, kteří se rádi ponoří do mazlavého blá-
ta, zabalí se do jeho příjemného chladu. Tekuté bahno 
je těžké, ale neutopíte se v něm, a plyn, který z něj uniká 
na povrch, na vás udělá dojem. Nejlepší je dát si tako-
vou bahenní koupel v létě, kdy chladivé sopečné bahno 

№ 4, ZIMA 2021



60 www.irs-az.com

Objev Ázerbájdžán 



www.irs-az.com 61

№ 4, ZIMA 2021



62 www.irs-az.com

příjemně kontrastuje s horkým počasím, a po proceduře 
ho ze sebe můžete smýt v nedalekém sopečném jezír-
ku. Na podzim a v zimě, kdy je na koupání příliš chladno, 
si lidé nabírají vulkanické bahno do lahví, aby se s ním 
doma potírali. Mnozí věří, že je místní bahno účinné 
proti revmatickým a dermatologickým onemocněním, 
ženy jej používají jako kosmetický přípravek. Obecně se 
má za to, že vulkanické bahno má bělicí, omlazující a 
protizánětlivé vlastnosti. Těžko říct, nakolik je tento ná-
zor podložený, ale příliv těch, kteří chtějí pomocí sopeč-

ného bahna zlepšit svoje zdraví, neustává. Dokonce i za 
špatného počasí, kdy je zem rozblácená, tu potkáte lidi 
s igelitovými sáčky na nohou.

Zdejší scenérie je jako stvořená pro natáčení sci-fi. 
Pro fotografy je to opravdový ráj, protože neustále pro-
měnlivé světlo způsobuje, že se krajina třpytí a hraje 
různými barvami. Zkrátka, až budete v Baku, nezapo-
meňte, že velmi blízko se nachází jedinečný kout pří-
rody, jehož návštěva představuje nezapomenutelný 
zážitek! 
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