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ÁzerbÁjdžÁn… to není jen ropa 
…i když nezbývá než přiznat, že ropa  

a spor o Náhorní Karabach bylo asi tak to je-
diné, co jsme o této zemi, tedy než jsme při-
jali nabídku Slovanské univerzity v Baku 
Ázerbájdžán navštívit, věděli. Ještě před cestou 
na velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky, 
kterou jsme museli všichni povinně absolvo-
vat, abychom si vyzvedli nezbytná víza, nám 
Víťa Vilímek, abychom se pro všechny případy 
trochu vzdělali, rozdal českou mutaci časopisu 
IRS Dědictví, zpravodaje o kultuře, dějinách  
a etnografii Ázerbájdžánu, z něhož, aniž by-
chom se předem domluvili, jsme si zapamato-
vali zejména článek o albánské církvi (nemá 
nic společného s evropskou Albánii), jedné 
z nejstarších křesťanských církví světa. Poté 
již nezbývalo, než si osvěžit informace naby-
té v dětství v knize Novověké dějiny orientál-
ních zemí II. sovětských akademiků Rejsněra 
a Rubece a s chutí vyrazit. No, a když jsem se 
ještě cestou na vídeňské letiště, pohodlně usa-
zen na předním sedadle Víťova automobilu ne-
jmenované německé značky od druhého spolu-
cestujícího, proděkana Marka Otiska, který má 
vedle balení cigaret obvykle na starost ekono-
mické zpravodajství, dověděl, že Ázerbájdžán 
patří mezi země s nejrychleji rostoucím HDP 
na světě, a že podle tohoto kritéria překonal  
i Českou republiku, byl jsem informačně zce-
la syt a moje štěstí bylo takřka úplné. Trochu 
jsem se sice obával, aby nedostatek pasažérů 
nezabránil odletu letadla (proboha, kdo by 
chtěl letět do Baku), ale v dobré společnosti 
jsem chmurnou myšlenku rychle zapudil.

nedivil ničemu, přesto nemohu nepřiznat, že 
osmiproudá dálnice spojující letiště s městem, 
moderní x-desítek patrové domy, propojují-
cí v sobě imperiální architekturu posledních 
Romanovců, poválečný socialistický realismus 
a křehkost letních sídel orientálních vládců či 
ocelí a sklem se lesknoucí mrakodrapy nad 
centrem města mě nenechaly zcela chladným. 
Což by ostatně v pětatřicetistupňových ved-
rech, které v říjnovém Baku panovaly, ani ne-
šlo. Ale nebudu předbíhat. 

nejdůležitějšími věcmi v jejich životě jsou 
kožešinová papacha, zvyk pohostit bližního 
dříve, než se jej zeptáte, odkud přišel a jak se 
jmenuje, a kindžál z té nejlepší oceli ve zlaté, 
drahokamy vykládané pochvě. Z každodenní-
ho života mizející kindžál však svou podstatou 

I přesto jsem se nestačil divit, když jsem 
zjistil, že Airbus A 320 Tyrolean Airways je 
plný především německy hovořících byznys-
menů. A to nebylo vše, ihned po přistání na 
letišti Heydara Aliyeva na nás v supermoder-
ní odbavovací hale blikala reklama Azercell 
Telecomu, která jen tak mimochodem ozna-
movala, že operátor zahájil poskytování mobil-
ních služeb na 4G platformě, o čemž si zřejmě 
český zákazník bude moci nechat zdát ještě 
několik let. Od tohoto okamžiku jsem se již 

Podobně jako v Istanbulu či jiných vel-
kých městech východní Evropy a Blízkého 
Východu, je i ve čtyřmilionovém Baku (ofi-
ciálně 2,5 mil.) nejběžnějším dopravním pro-
středkem automobil, resp. taxi. V ázerbájdžán-
ské metropoli sice jezdí autobusy a tramvaje, 
většinou se ovšem trasy městské hromadné 
dopravy, včetně metra, nacházejí, podobně 
jako celé centrum města, ve fázi přestavby. 
Chudší obytné domy z 19. století, stejně jako 
sovětskou bytovou zástavbu, která je většinou 
ve stádiu pozvolného rozpadu, nahrazují mo-
derní budovy, jimž vévodí zlato-černá budova 
Ázerbájdžánské centrální banky (mimocho-
dem systém fungování této instituce převzal 
Ázerbájdžán z České republiky). Genius loci 
sice pozvolna mizí, ovšem současný, neutěše-
ný stav budov, které většinou neměly v době 
svého vzniku vyšší architektonické ambice, 
je skutečně neudržitelný. Naopak staré město 
„bači“ chánů, obehnané vysokou kamennou 
hradbou, neztratilo do dnešních dnů nic ze své 
dávné krásy.

Pobyt či snad lépe pohyb, je v Baku zce-
la nemožný bez auta. Proto nám naši hostitelé 
již po přistání dali k dispozici služební merce-
des i s řidičem. Výrobce automobilu uvádím 
zcela záměrně. Na rozdíl od České republiky 
jsou v Baku mercedesy a „béemváky“ neju-
žívanějšími značkami automobilů, najdete je 
všude, v různě kvalitě a rozličného stáří. Pro 
Ázerbájdžánce jsou auta nejen dopravním pro-
středkem, ale také symbolem společenského 
postavení. Jedna z mnoha národních charakte-
ristik, kterou Ázerbájdžánci o sobě s oblibou 
a úsměvem vyprávějí, hovoří o tom, že třemi 

stále častěji nahrazuje právě automobil. Tolik 
slova jednoho z našich průvodců.

A je zde ještě jedna záležitost, kterak 
Ázerbájdžánci vnímají své okolí, ale i svět tam 
kdesi daleko na západě (tedy i u nás). Často 
jsme byli tázáni, proč do jejich země přijíždí tak 
málo turistů, vždyť je zde nádherná příroda, bo-
hatá historie, skvělá kuchyně atd. Samozřejmě, 
je zde mnoho stereotypů, jejichž perimetrem 
průměrný (ne)vzdělaný Západoevropan vnímá 
Kavkaz, ale jsou zde i objektivní příčiny. Běžný 
Ázerbájdžánec žije v domnění, že všichni lidé, 
kteří cestují, jsou bohatí, tedy v jejich smyslu 
chápání slova „bohatý“, tzn. hodně. Ti, kteří 
nejsou bohatí, pracují! Proto také nabídka uby-
tování v Baku nepočítá s existencí turistů ze 
středně- či nízkopříjmových skupin. V praxi to 
znamená, že nabídka hotelů je sice široká, ale 
cenově nepříliš variabilní. 

Tolik stručné představení Ázerbájdžánu  
a jeho hlavního města Baku, jak jsem ho vní-
mal při naší pracovní návštěvě Slovanské uni-
verzity, kterou jsme podnikli v prvním týdnu 
měsíce října tohoto roku. V příštím čísle se po-
kusím přiblížit obšírněji univerzitu samotnou  
a jednání, která jsme na ní vedli. 

        Aleš Zářický

Budova Ázerbájdžánské centrální banky 
v samém centru města    Fota: archiv FF OU

„Plameny“ nad městem jsou dominantou 
města nejen ve dne, ale především v noci

Pohled na moderní město a přístav

…zcela výjimečně chybí mercedes


