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NÁFPLIO – EPIDAUROS – MYKÉNY
Náfplio
Od roku 1829 do roku 1834 bylo
hlavním městem osvobozeného
Řecka
• založeno ve 13.stoletíí
• dnes má 12 000 obyvatel

Pevnost Palamídi v
Nafpliu

Náfplio se nachází na severní straně poloostrova v Argolském zálivu
Náfplio bylo prvním hlavním městem
svobodného Řecka a důležitým
přístavem už od doby bronzové. Mělo
tak strategickou polohu, že se zde
uživily tři pevnosti – masivní hlavní
pevnost
Palamídi,
menší
Akronáfplia a pevnůstka na ostrůvku
Burdzi západně od starého města. Již
od benátské nadvlády je centrem
společenského života náměstí Platía
Syntagmátos, které se od té doby, kdy
zde před třemi sty lety, vítězní Turci

vztyčili
několik
mešit,
téměř
nezměnilo. Jedna mešita (nyní je v ní
kino) stojí na východním konci
náměstí. Z druhé turecké nadvlády
(1715‐1822) se dochovaly čtyři turecké
kašny. Nejslavnější z nich je za
mešitou s kinem.

• k pevnosti Palamídi vede
999 schodů

Uličky plné
elegantních
benátských budov a
rozkošných
neoklasicistních vil,
mramorem dlážděné
chodníky, hrady a
pevnosti, to vše činí
z Náfplia
nejelegantnější a
nejkrásnější město
pevninského Řecka.

Vyhlídková cesta za
poznáním
Naše putování povede přes město Skala,
dnešním centrem pěstování a obchodu
s citrusy, vzhůru napříč pohořím Parnón
až do klidné horské vesničky Kosmas
s nadmořskou výškou 1.181m. Další úsek
cesty mezi Kosmasem a Leonidiem, který
prochází soutěskou řeky Badron je
nejpanoramatičtější v Řecku. Projedeme
kolem krásného kláštera Moni Profitas
Elonis na úbočí hory a sjedeme do
městečka Leonidio. Vyhlídková cesta po
východním pobřeží nás dovede až do
Náfplia. Zde nás čeká výstup po 999
schodech
na
pevnost
Palamidi
(informace pro méně zdatné - na vrchol

vede i silnice). Za jejími hradbami
stávalo sedm samostatných benátských
pevností zbudovaných v letech 1711 až
1714. Turci je dobyli hned rok po
dokončení. Následnou procházkou
uličkami starého města zakončíme
prohlídku Náfplia a přesuneme se do 30
km vzdáleného Epidauru. Jedna
z nejpozoruhodnějších
řeckých
pamětihodností a součást světového
kulturního dědictví UNESCO. Býval to
posvátný
okrsek
boha
lékařství
Asklépia. Ve zdejším chrámu je
vyobrazen s holí, doprovázen psem a
hadem - symboly zdravého rozumu.

Pevnost Palamídi

Divadlo Epidauros – Mykény
Hlavním lákadlem davů turistů do
Epidauru je však divadlo ze 3. století
př.n.l. Jedná se o jednu z nejlépe
zachovalých řeckých staveb a je
proslulé výbornou akustikou. Když
uprostřed upustíte minci, je ji slyšet
i na nejvyšším sedadle. Divadlo je
zbudováno z vápence a pojme až
14 000 diváků. Spodních 34 řad
pochází ze 3. století př.kr. a horních
21 přibylo za nadvlády Římanů. Mezi
divadlem a posvátným okrskem se
nachází muzeum, které vystavuje
sochy, lékařské nástroje, dary a do
kamene vytesané děkovné nápisy.

Divadlo v Epidauru

Následuje přibližně 60 km přejezd,
během
kterého
se
můžeme
v závislosti na čase zastavit na
vykoupání na některé z pláží v okolí
Náfplia,
popřípadě
navštívit
některou z místních taveren na

doplnění
energie.
Další
naší
zastávkou bude opevněný palácový
komplex v Mykénách.
Na vyprahlém úpatí hor Agios Ilias
a Zara uvidíte chmurné a mohutné
trosky starověkých Mykén, které
byly osídleny již v 6. tisíciletí př.n.l.
Ve starší době bronzové mezi léty
2100 a 1900 př.n.l., pronikal do
Řecka indoevropský národ, který
přinesl mykéňanům pokročilou
kulturu. Této nové civilizaci dnes
říkáme mykénská. Mykény sestávaly
z opevněného hradu a okolního
osídlení. Staří Řekové se domnívali,
že jejich mohutné hradby (vysoké 13
m, silné 7 m, kde některé bloky váží
i 17 tun) museli postavit Kyklopové.
Z archeologických
průzkumů
vyplývá, že Mykény podlehly zkáze
někdy kolem roku 1200 př.n.l.

Mykénské hrobky
Poslední zajímavostí tohoto výletu bude návštěva
jedné z mykénských hrobek, které se nacházejí
několik set metrů od hlavního komplexu. Na rozdíl
od Řeků, kteří zesnulé zpopelňují, Mykéňané
ukládali mrtvé do hrobek. Nejznámější a
nejzachovalejší je Atréova pokladnice ze 14. století
př.Kr. Zde byl pohřben mykénský král. Nad
vchodem uvidíte 9 metrů dlouhý kamenný překlad
o váze téměř 120 tun. Vlastní hrobku pak tvoří 33
řad kamenů ze soustředěných kruhových vrstev.
Tak vznikla kopule. Stavba pak byla zasypána a
přicházelo se k ní nekrytou chodbou.
Následuje zhruba tříhodinový přejezd zpět. Návrat
bude v pozdních večerních hodinách.

Přibližný počet kilometrů: cca 450 km
Orientační doba výletu: 13 – 15 hod.
Doporučený čas odjezdu: max. v 7 hod.
Na cestu vezměte dostatek vody,
pohodlnou obuv. Pro ty, kteří absolvují
výstup na pevnost, doporučuji pevnou
obuv.

Mykény – Lví brána

ESTIA ● MAVROVOUNI ● PELOPONES ● ŘECKO

