
styl – cestování  

Křížem krážem 

Arménií 

Arménie je jedna z trojice zakavkazských republik, které až do roku 1991 patřily k Sovětskému svazu. Rozlohou 
30 000 km2 je jen o málo větší než Morava a v roce 2011 zde žily pouhé 3 milióny obyvatel. Na severu a východě 
ji lemuje pohoří Malého Kavkazu. Většinu rozlohy země zaujímá Arménská vysočina, která je sopečného původu. 
Sem také nejčastěji míří kroky milovníků přírody a hor. Arménie je doslova poseta památkami, z nichž mnohé jsou 
na seznamu UNESCO a nejen ty stojí rozhodně za zhlédnutí. U tureckých hranic se majestátně tyčí posvátná hora 
Ararat. Ten nejkrásnější pohled na ni je z kláštera Khor Virap (viz obr.). Dříve hora patřila pod správu Arménie, dnes 
se z arménské strany na horu nedostanete díky vztahům Arménie s Tureckem. Během první světové války se Arméni 
snažili o nezávislost, a Turci se proto rozhodli, že je zcela vyhladí. Téměř se jim to podařilo: zavražděno bylo asi 
1,5 miliónu Arménů. Od té doby jsou vztahy mezi oběma zeměmi chladné, a pokud chcete horu navštívit, budete 
se muset vydat na 400 km dlouhou pouť přes severní hranice s Gruzií. 
Lidé jsou přátelští, a pokud ovládáte ruský jazyk, konverzace 
se stane ještě družnější a často se vám dostane pozvání 
domů na čaj či kávu.                              Ing. Michal Franta



c Geghamské hory jsou pro turistiku jako stvořeny, ale žádné hotely či kempy zde nečekejte. Je to náhorní plošina, na níž se tyčí desítky kuželovitých vulkánů. Hory 

jsou bez lesů, pokryté trávou, v sezóně jsou využívány pastevci náležejícími k etniku Jezidů. Na vrcholu sopky Aždahak (3 597 m n. m.) je kráter, jenž skrývá blankytně 

modré jezírko. Za pěkného počasí zde můžete vidět až k největšímu sladkovodnímu jezeru Arménie – Sevanu (viz. foto níže). To je s rozlohou 940 km2 o polovinu větší 

než Balaton. Polohou v nadmořské výšce 1 750 m, velmi čistou a příjemně chladnou vodou a také svou rozlohou nahrazuje Arménům moře. Břehy jezera tvoří téměř 

nepřerušované linie pláží a piknikových míst.

Přibližně 40 kilometrů na východ od Jerevanu leží v nádherném kaňonu klášter Geghard. Klášterní komplex zahrnuje mnoho kostelů a hrobek. Skalní chrám tu prý existoval 

už ve 4. století. Místu dnes dominuje kostel ze 13. století. Zatímco zvenku vypadá jako běžný arménský klášter, jakých v zemi stojí snad stovky, to pravé překvapení přijde až 

vevnitř. Klášter byl totiž z velké části vytesán do skal, a tak jeho chladivé místnosti s kamennými stěnami, vytesanými obrazci a světlem pronikajícím malými průzory ve stropu 

doplněným rudou září svíček mají neuvěřitelně krásnou, tajemnou a silnou atmosféru. d
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c Archeologický areál Zvartnoc je zapsán na seznamu UNESCO a dostanete se k němu snadno mikrobusem z Jerevanu. Katedrála byla vystavěna v polovině 7. století za katolikose 

(hlavy Arménské apoštolské církve) Nersese III. a po určitou dobu sloužila jako hlavní chrám této církve. Osud Zvartnocu nepřál a komplex byl v 10. století zničen. Ruiny pak spočívaly po 

téměř tisíc let bez povšimnutí až do archeologického průzkumu v prvních letech 20. století. Poměrně nedávno pak proběhlo vztyčení zbytků katedrály do úrovně 1. patra.

d Římský chrám zasvěcený bohu slunce Heliovi je v Arménii poněkud neobvyk-

lá památka. Ale má své vysvětlení. Chrám byl postaven v 1. století našeho leto-

počtu. V tehdejší Arménii to nebylo nic neobvyklého. S příchodem křesťanství ve 

třetím století byly ale všechny pohanské chrámy zbořeny a nahrazeny křesťan-

skými kostely. Chrám v Garni se velice líbil sestře krále Trdata III., a tak na její 

přání zůstal zachován a později se stal místem letního sídla královské rodiny.

Noravank znamená v arménštině nový klášter. Byl založen až ve dvanáctém století, což je o 600 

let později než většina arménských klášterů. Polohu zakladatel Hovhannes vybral v krásném údolí 

lemovaném do červena zbarvenými skalami. Z architektonického hlediska je velice originální. Jeho 

dominantou jsou dva poměrně vysoké kostely stojící velmi blízko u sebe. d

Koňaky v Arménii patří k nejchutnějším na 

světě. V Arménii naleznete několik značek. 

Mezi mé oblíbené patří Achtamar. K němu 

náleží legenda: „Na ostrově jezera Van žila 

princezna Tamar. Milovala chlapce, chudé-

ho rybáře, který žil na břehu. Každou noc 

za ní jezdil na rybářské bárce. Ona mu vždy 

na večer zapálila na věži pochodeň, která 

mu ukazovala směr. Jednou však bouřka 

plamen uhasila a on se utopil. Když umíral, 

jeho poslední slova byla: Ach, Tamar!“ a

b V Selimově prů-

smyku (2 410 m n. m.) 

se nachází nejlépe 

zachovaný karavan-

seráj v Arménii. Ten 

sloužil jako úkryt 

před nepřízní počasí 

a zázemí pro dávné 

karavany.   
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