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Text a fotografi e: Liljana Uzunova (lilyanauzunova.com) | Překlad: Natalie Kalajdžievová

Trjavna je město nasycené 
historií a vůní kávy vařené 
v nažhaveném písku. Toto 
město s výraznou obroze-
neckou architekturou na-

bízí procházky po zachovalých, auten-
tických kameny dlážděných uličkách. 
Nachází se v Severní centrální oblasti 
Bulharska. Oblast se skládá z pěti okre-
sů, nachází se mezi pohořím Stara pla-
nina a tokem řeky Dunaje. Patří sem: 
Veliko Tarnovo, Gabrovo, Razgrad, 
Ruse a Silistra. Oblast se rozkládá na 
ploše 14974 km² a má 36 obcí.

Trjavna byla založená ve druhé po-
lovině 12. století. Dnes je historická 
část města prohlášena za chráněný ar-
chitektonický areál s více než 140 kul-
turními památkami.

Daskalovův dům 
a sázka mistrů řezbářů
Dům nese jméno svého majitele – 

uznávaného obchodníka Christa Das-
kalova. K stavbě tohoto domu se váže 
zajímavá historka. Do stavby byli za-
pojeni nejlepší mistři stavitelé z celého 
Balkánu, ti postavili dům jako z pohád-
ky. V den sv. Jiří, kdy byl dům dostavěn, 
pozval Christo Daskalov své první hos-
ty, mezi nimi byli také mistři řezbáři, 
starší se jmenoval Dimitar Ošanec a 
mladší – Ivan Bočukovec. Hostitel je 
provedl domem a svěřil se jim, že dům 
vyzdobí mramorem, tak, jak je moder-
ní v zahraničí. Když to uslyšel starší z 
mistrů, vyjádřil svou nelibost a požádal 
hostitele, aby svěřil výzdobu jemu – že 
dům vyzdobí dřevem.

Když to uslyšel mladší z mistrů, ne-
váhal a řekl, že má také zájem vyzdobit 
dům dřevem, a že to zvládne stejně dob-
ře jako mistr Dimitar Ošanec. Majitel 
domu se zamyslel a navrhl, aby každý 
z mistrů řezbářů vyzdobil po jednom 
stropu a hosté pak rozhodnou, čí mis-
trovství je větší. Hned druhý den začali 
neúnavně pracovat a pracovali po dobu 
6 měsíců. Každý řezbář sám za sebe, 
daleko od pohledu toho druhého. Když 
byli hotovi, majitel domu opět pozval 
všechny, kteří byli přítomni oné noční 
sázky. Nejprve zamířili do místnosti, 

Po dlážděných uličkách Trjavny
kterou vyzdobil 
mladší z mistrů 
– na stropě na ně 
čekaly horké pa-
prsky červencové-
ho slunce.

Všichni hosté 
užasli a jednohlas-
ně uznali mistrov-
ské umění mladší-
ho muže. Když ale 
vstoupili do druhé 
místnosti, čekala 
na ně ještě větší 
krása – slunce, 
do jehož paprsků 
starý pán vpletl 
věnec z květin. 
Mnohaleté zkuše-
nosti staršího mi-
stra řezbáře sice 
zvítězily, ale tento 
příběh zůstal zná-
mý dodnes, aby 
připomínal talent 
a zručnost slav-
ných tráckých mi-
strů řezbářů.

Stará škola
Jedna z prv-

ních bulharských 
světských škol 
byla postavena v 
roce 1839, v temných dobách osman-
ského jha. Výuka byla zpočátku prová-
děna metodou vzájemného učení. To 
znamená, že starší děti, s více znalost-
mi, pomáhaly s výukou mladších dětí. 
V roce 1845 se stal učitelem v městské 
staré škole Petko Slavejkov, bulharský 
básník, publicista, folklorista a politik. 
Po osvobození Bulharska byl Slavejkov 
jedním z vůdců Liberální strany, před-
sedou Národního shromáždění a mini-
strem v několika vládních kabinetech.

Během jeho působení ve měs-
tě došlo k mnoha změnám a k vývoji 
vzdělávacího procesu. Byl to on, kdo 
zavedl výuku nových předmětů, na-
příklad zpěv z not, kreslení, gymnasti-
ku, přírodní vědy a v neposlední řadě 
psanou i mluvenou turečtinu, řečtinu 

a francouzštinu. Cílem bylo, aby bul-
harské děti získaly hodnotné vzdělání 
srovnatelné s evropským. Škola začala 
dostávat první knižní dary, nejprve pro 
potřeby výuky, pak byla otevřena prv-
ní veřejná knihovna s demokratickým 
principem přístupu – Úschovna knih 
na Staré škole.

Hodinová věž a Hrbatý most
Věž s hodinami je snad nejznámější 

památkou Trjavny, symbolem a domi-
nantou každé procházky městem. Byla 
postavena již v roce 1814 a dodnes si 
zachovala svůj autentický vzhled. O 
století a půl později byl do hodinového 
mechanismu přidán magnetofon, díky 
němuž každý večer, přesně ve 22:00 ho-
din zazní píseň „Nerozluční“ s textem 
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Penča Slavejkova (syna Petka Slavejko-
va), jednoho z nejslavnějších Bulharů 
narozených v tomto městě. V roce 1912 
byl Penčo Slavejkov nominován na No-
belovu cenu za literaturu. Bohužel krát-
ce nato zemřel.

Dalším emblematickým symbolem 
Trjavny je tzv. Hrbatý most postavený 
v letech 1844–1845. Ale proč ho míst-
ní tak nazývají? Legenda je velmi stará 
a jednoduchá. Před mnoha lety byl na 
místě stávajícího mostu starý dřevěný 
most, ale ten během přívalových dešťů 
řeka často zbortila. Proto se lidé z Trjav-
ny rozhodli postavit si kamenný most, 
který by vydržel nápor vody. Stavbu 
svěřili významnému a zkušenému ar-
chitektovi, a ten nechal postavit klenu-
tý most, uprostřed silně vyboulený, tak 
jako bývaly římské mosty, které umož-
ňovaly řece volně proudit, i když byla 
velká voda. Kvůli jeho „vyhrbenému“ 
tvaru začali místní obyvatelé nazývat 
most hrbatý, a toto označení mu zůstalo 
až do dnešního dne.

Ulice řemesel
Z náměstí Kapitána Djada Nikoly 

přecházíme po Hrbatém mostě a oci-
táme se v pestré uličce řemesel. Zde 
můžeme nakouknout do dílen na výro-
bu tradiční kožené obuvi, tzv. carvulů 
(obdoba krpců), anebo do dílen, kde 
se provozovalo řezbářství, keramická 
výroba, ikonopisectví a ruční výroba 
šperků ze zlata a stříbra. V řemeslných 
dílnách jsme se seznámili s autentický-
mi technologiemi a postupy, které mis-
tři používali před více než stoletím.

Řemeslné školy v Trjavně se mohou 
pochlubit prvenstvím hned ve třech z 
nejkrásnějších řemesel – v řezbářství, 
malířství či ikonopisectví a stavebnic-
tví. Kromě těchto řemesel si místní 
lidé v minulosti obstarávali obživu také 
hrnčířstvím, kožešnictvím, nožířstvím, 
šperkařstvím, řemeslným zpracováním 
mědi aj.

Návštěva muzea Slavejkovových je 
jakousi procházkou historií této slavné 
rodiny, jedné z nejvýznamnějších a nej-
aktivnějších rodin, která zanechala své 
stopy nejen v bulharské literatuře, ale i 
ve vědě, kultuře a politice.

Neopomeňte také ochutnat pivo z 
Trjavny, připravované podle tradiční 
belgické receptury! 

Návštěvu pivovaru s panoramatic-
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Způsob přípravy:

Cukr, vanilku a vodu vaříme v 
hlubokém hrnci, dokud nevznik-
ne hustý sirup. Ten necháme 10 
minut vařit na mírném ohni (při 
nízké teplotě). Poté přidáme 
sezamové tahini a mícháme, 
dokud nevznikne homogenní 
směs. Přidáme mouku a znovu 
promícháme. V míchání po-
kračujeme ještě asi 5–6 minut (stále na mírném ohni), dokud směs nezhoustne a 
nezačne se oddělovat od stěn nádoby. Přidáme nahrubo nasekané ořechy a pro-
mícháme. Směs nalijeme do papírem vyložené formy (např. na srnčí hřbet) nebo 
do obdélníkového pekáčku. Zabalíme do fólie a další den rozkrájíme ostrým (do 
studené vody namočeným) nožem na malé kousky požadovaného tvaru.

Poznámka: 
Tahini lze zakoupit v bulharských a arabských obchodech nebo v obchodech se zdra-
vou výživou.

Hnědá chalva

Autentický recept na hnědou chalvu z oblasti Trjavnykým výhledem na Hrbatý most a Ho-
dinovou věž byste si neměli nechat ujit. 
Vaří se zde pivo podle původní belgic-
ké receptury. 

Výrobní halu jsme si prohlédli díky 
laskavým hostitelům, ti nám povyprávě-
li i o historii pivovaru, který byl otevřen 
před více než 12 lety. Zakladatelem je 
Belgičan Luc, jehož jméno nese zde va-
řené pivo. Cílem vlastníka je nabídnout 
místním obyvatelům a návštěvníkům ob-
rozeneckého města vysoce kvalitní pivo.

Káva na písku v Obrozenecké 
kavárně v Trjavně
Je na čase zapomenout na hektický 

každodenní život velkého města a vy-
chutnat si kouzlo dávných dob a starých 
receptů. Vaření kávy na písku je oprav-
dové umění začínající již výběrem spe-
ciálně pražených a jemně mletých ká-
vových zrn. Tradice vyžaduje, aby byla 
káva připravována v měděné džezvě, 
na písku ve speciálním ohništi na mír-
ném plameni. Nejdříve musí začít vařit 
voda, poté se přidá dle výběru káva a 
cukr. Když se káva zpění, opakovaně se 
odstaví a opět vrací na písek. Tento po-
stup kávě dodává jemnou chuť a silnou 
vůni. Nápoj se podává přímo v džezvě a 
nalévá se do malých keramických šálků. 
Kávu si můžete vychutnat na čerstvém 
vzduchu, při posezení na stylových tří-
nohých židličkách a stolcích umístěných 
na chodníku u Obrozenecké kavárny.

Kdy navštívit Trjavnu?
Trjavna je destinací vhodnou k ná-

vštěvě během všech 4 ročních období! 
Kdykoli se rozhodnete ji navštívit, ne-
budete chybovat. Muzea a ulice řemesel 
jsou otevřeny celoročně. Každá sezóna 
má zde své kouzlo a možná je nejlepší 
navštívit Trjavnu během každého roč-
ního období. Pro mě je nejoblíbeněj-
ší období podzimu, kdy je celé město 
zbarveno dozlatova.

Kde se v Trjavně ubytovat?
Ve staré části města je mnoho his-

torických domů, které byly přeměněny 
na penziony a rodinné hotely. Kdekoli 
se rozhodnete ubytovat, doporučujeme 
Vám, abyste si pobyt rezervovali ale-
spoň několik týdnů předem, zejména 
chcete-li město navštívit během víken-
du nebo státních svátků, město se touto 
dobou rychle plní turisty.

V Trjavně můžete také navštívit:
Rajkův dům – mistrovské dílo obro-

zenecké architektury Trjavny;
Muzeum Angela Kančeva;
Kostel svatého archanděla Michae-

la, o kterém se tvrdí, že byl postaven na 

místě stejnojmenného kostela z doby 
cara Kalojana.

Aktuální informace o otevírací době 
různých muzeí v Trjavně naleznete na 
adrese: 

http://www.tryavna-museum.eu/ ◆

900 g cukru

250 ml vody

2 sáčky vanilky (příp. vanilkového cukru)

500 g sezamové pasty tahini

100 g polohrubé mouky

200 g vlašských ořechů

Suroviny:


