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Dotkněte se Bulharska!
Vážení čtenáři, pokračujeme s naší novou rubrikou, která souvisí 

s myšlenkou, že ať jsme kdekoli na světě, Bulharsko navždy zůstává v 
našem srdci, neboť je to nejkrásnější místo na Zemi. Zároveň je však 
tento sloupek určen také našim českým přátelům, fakta ukazují, že po-
kud navštívili naši zemi alespoň jedenkrát, zamilovali si ji a vracejí se 
znovu a znovu. Pro většinu z nich je Bulharsko především černomořské 
pobřeží s jeho rozsáhlými písečnými plážemi a výtečnou kuchyní s vůní 
aromatické čubrice. My ovšem víme, že naše země není pouze moře. 

Ona uchvacuje i nás samotné svými „veselými údolími“ a „obřími hora-
mi“, kulturními a historickými památkami, jakými se mohou pochlubit 
jen málokteré evropské země. Jakýmkoliv směrem se podíváte, odha-
líte čarokrásná místa, která si zaslouží být viděna, a místní kuchyně 
navíc obohatí vaše prožitky novými chutěmi a vůněmi.

Jak jsme již psali, Bulharsko je rozděleno do 6 regionů: Severozá-
padní, Severní centrální, Severovýchodní, Jihovýchodní, Jižní centrální 
a Jihozápadní. Každá z oblastí je svým způsobem specifi cká a unikátní.

Mystické okouzlení 
rodopskými jeskyněmi

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

Naše další setkání s přírodními divy Bulharska se tentokrát uskuteční v Jižním centrálním regionu, do kterého 

patří okresy Kardžali, Pazardžik, Plovdiv, Smolyan a Chaskovo. Jeho rozloha je 22 365 km² a počet obyvatel je 

přibližně 1 milion 542 tisíc lidí. Největším městem regionu a současně i jeho ekonomickým centrem je Plovdiv. 

Oblast se rozkládá na západní polovině horní Thrácké nížiny, jižní části centrální Staré planiny, části pohoří 

Sredna gora, zahrnuje též podbalkanská pole a velkou částí Rodop. Jižní centrální region patří z hlediska pří-

rodní rozmanitosti k nejbohatším částem země. Na jeho území se nachází 11 přírodních rezervací, 9 udržova-

ných rezervací, 155 chráněných území a 98 přírodních památek. Do hor mystického pěvce Orfea nás tentokrát 

zavede Lily, která přiznává, že Rodopy jsou její oblíbené místo, jež ji přitahuje znovu a znovu… „V Rodopech se 

nacházejí jedny z nejpůsobivějších a nejkrásnějších jeskyní v Bulharsku. Jeskynní útvary a tajůplné legendy po 

tisíce let přitahují svou krásou a mystikou. V následujících řádcích vám povím o mých čtyřech nejoblíbenějších 

jeskyních, které bych doporučila navštívit každému, kdo do Orfeových Rodop zavítá.“

Ďáblovo hrdlo

Ďáblovo hrdlo je jedna z nejzná-
mějších a nejnavštěvovanějších jeskyní 
v naší zemi. Legenda vypráví, že právě 
prostřednictvím Ďáblova hrdla sestou-
pil Orfeus do podsvětí k Hádovi, aby 
tam našel svou milovanou Eurydiku 
a zachránil ji před světem mrtvých. 
Hádes, okouzlený krásnou Orfeovou 
hudbou, souhlasil, že si může vzít svou 
milovanou zpět na zem mezi živé, 
podmínkou však bylo, aby se Orfeus za 
sebou neohlédl. Orfeus se však krátce 
předtím, než vystoupal na zem, otočil, 
aby se ujistil, že ho Eurydika následu-
je. Opět tak ztratil svou milovanou a z 
jeho slz vznikl pramen, který dodnes 
vidíme u východu z jeskyně. 

Zajímavé jsou také záhady obklo-
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pující průzkum jeskyně a podzemní 
řeky. Zatím se nikomu nepodařilo tra-
sovat celou její délku. Asi 400 metrů 
od východu z jeskyně se řeka ztrácí 
pod zemí. Následně se znovu objeví 
na povrchu a protéká nádhernou kra-
jinou Trigradské rokle. Během jedné 
z největších povodní v této oblasti, v 
roce 1968, tato Trigradská říčka navý-
šila svůj průtok více než 25krát, vylila 
se ze svého koryta a strhla s sebou 300 
kubíků dřeva. S vodopádem se spla-
vené dřevo dostalo do jeskyně. Lidé 
z nedaleké vesnice Trigrad se snažili 
zachránit alespoň část dřeva, několik 
dnů čekali venku, kde řeka vytéká z 
jeskyně, ale z jeskyně nevyplavala ani 
tříska, natož klády. Místní byli zasko-
čeni tím, že do vod řeky Trigradská 
padají předměty různých velikostí, ale Lilyana Uzunova
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na druhém konci toku, který vychází 
z jeskyně, nic z toho nevyplave. Staro-
usedlíci tedy předpokládají, že existují 
dvě řeky. Avšak je to doopravdy tak? 

Aby si toto tvrzení ověřili, rozhod-
li se provést experiment zbarvením 
vody v řece. V jeskyni obarvili vodu a 
čekali, jaká voda z ní vyteče. K jejich 
překvapení zbarvená voda vytekla až 
po 2 hodinách. Dle odhadů voda s ta-
kovýmto průtokem a rychlostí toku by 
měla vytéct nejdéle za 10 minut. Pokud 
se zbarvená voda objevila až po 2 ho-
dinách, pak řeka urazila téměř 25 km. 
Tento experiment aktivoval snahy pro-
zkoumat podzemní řeku. Dva mladí 
potápěči, Siyana a Evstati, se ponořili 
do řeky v místě, kde voda vytéká z jes-
kyně, a vydali se proti proudu směrem 
do jeskyně.

Tým na ně čekal déle než 3 hodiny, 
bohužel, jejich kolegové následně vy-
táhli jejich bezvládná těla. Co přesně 
se stalo pod vodou, a kde mizí tok řeky 
Trigradská, zůstává dodnes záhadou. 

I když se jeskynní výzdoba nepyš-
ní nádhernými útvary, jeskyně je ne-
smírně zajímavá. Jedná se vlastně o 
propast, vzniklou v důsledku pohybu 
tektonických desek. Voda z řeky Tri-
gradská padá do jeskyně z výšky 42 
metrů. Jedná se o největší podzemní 
vodopád na celém Balkánském polo-
ostrově. Hlavní prostor jeskyně s vo-
dopádem se kvůli hlasitému řevu pa-
dající vody nazývá Hučící síň. V sále 
jeskyně je vytesán obraz Orfea a kou-
sek za ním je vidět reliéf ďáblovy hla-
vy. Samotný sál je největší upravenou 
jeskynní síní v zemi. Pro představu, 
vešla by se sem celá katedrála Alexan-
dra Něvského i s kopulemi. Procházka 
končí výstupem téměř 300 schodů po-
dél vodopádu řvoucí Trigradské řeky, 
což je zážitek vskutku působivý.

Jeskyně Jagodina

Jeskyně Jagodina je jednou z nej-
krásnějších jeskyní nejen v Rodo-
pech, ale v celém Bulharsku. Jsou zde 
různé skalní útvary: četné stalaktity, 
stalagmity a různě obarvené vrstvy 
hornin, přezdívané leopardí kůže. Síň 
jeskyně je rozložena do tří pater, ale 
pouze třetí, nejnižší, je zpřístupněno 
návštěvníkům. Obhlídková trasa měří 
něco málo přes kilometr, procházka 
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nepostřehnutelně. Prohlídka začíná v 
Novoročním sále. Nazývá se tak, pro-
tože uvnitř je umístěn přírodní vánoč-
ní stromek, který díky stálé nízké tep-
lotě a vysoké vlhkosti vzduch zůstává v 
jeskyni svěží a zelený i několik let. Zde 
se podle vyprávění průvodce každo-
ročně scházejí jeskyňáři, aby společně 
oslavili Nový rok. Dále je tu Rituální 
síň, kde se před skutečným, do jeskyně 
přineseným oltářem konalo více než 
100 svateb. „Zde se konají svatby, a v 
Ďáblově hrdle zase rozvody“, vtipkoval 
náš průvodce.

Skutečným mistrovským dílem pří-
rody jsou tisíce jeskynních perel, které 
jsou ve skutečnosti zrnka písku, která 
se během mnoha let ve vodě, obalila 
vápníkem, a získala tak svůj specifický 
kulatý tvar. Jeskyně je mnohem starší 
než Ďáblovo hrdlo, přibližně 275 000 
let. Poblíž vchodu do jeskyně bylo na-
lezeno obydlí z pozdní doby kamenné. 
Jedná se pravděpodobně o místní ke-
ramické centrum, které je jako jediné v 
Evropě zachované v původním stavu. 
Lze jej navštívit, od východu z jeskyně 
je značená cesta.

Vodní jeskyně Golubovica

Golubovica je „mladá“ jeskyně, asi 
800 000 let, což je pro jeskyni opravdu 
málo. Stále roste a mění se. To ji od-
lišuje od Ďáblova hrdla a Jagodinské 
jeskyně, stejně jako od většiny jeskyní 
přístupných veřejnosti.

Prohlídka začíná jeskyní Golubovi-
ca 2, nad ní je Golubovica 1, která je 
již suchou jeskyní. Studnou se dá vejít 
i do třetí jeskyně – Golubovica 3. Sa-
motné jeskyně jsou očíslovány podle 
pořadí, v jakém byly objeveny. Všech-
ny tři jsou vytvořeny podzemní řekou. 
Povyprávím vám o Golubovici 2, která 
je hlavní, turisty navštěvovanou jes-
kyní a je přístupná i nezkušeným ná-
vštěvníkům bez speciálního vybavení. 
Potřebné jsou pouze gumové holínky 
a kombinézy, které jsme si oblékli před 
začátkem tohoto dobrodružství. Jes-
kyní protéká řeka, jejíž tok určuje, zda 
je možné, aby sem vstoupili nezkušení 
lidé či nikoliv.

Pokud venku prší, hladina vody v 
jeskyni stoupá, během silných dešťů 
vytéká dokonce ze vchodu jeskyně. 
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Vodní jeskyně Golubovica
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Vodní jeskyně Golubovica
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Způsob přípravy:

Mouku prosejeme do mísy 
a uprostřed vytvoříme jamku. 
Do ní nalijeme vlažnou vodu, do 
které rozdrobíme droždí a nasy-
peme cukr. Zamícháme a nechá-
me 5 minut odpočinout. Sůl roz-
sypeme po okraji jamky tak, aby 
nedocházelo k přímému kontak-
tu s droždím. Přidáme vejce a 
olej a uhněteme hladké a pruž-
né těsto. Je-li třeba, přidáme více mouky. Těsto necháme 20 až 25 minut odpočívat 
a poté jej rozdělíme na 8 stejných částí. Každou z částí vytvarujeme do bochánku a 
poté na pomoučeném vále rozválíme každou část do tenkého, téměř průsvitného 
plátu. Hojně natřeme lehce rozpuštěným máslem, posypeme rozdrobeným sýrem a 
skládáme do tvaru obálky. Okraje pečlivě přimáčkneme, aby sýr během pečení ne-
vytékal. Složené gyuzlemi opět potřeme rozpuštěným máslem. Rozehřejeme pánev 
s nepřilnavým dnem na střední teplotu. Pokud by byla pánev žebrovaná, výsledek 
by byl o to efektnější, protože gyuzlemi získají krásnější vzhled. Pečeme je nejprve 
ze strany ohybu, dokud nezčervenají, potom je otočíme a pečeme z druhé strany. 
Již upečenou stranu potřeme máslem. Gyuzlemi obracíme ještě dvakrát a pokaždé 
namažeme máslem. Nakonec je vyjmeme a vložíme do hluboké mísy a znovu je 
potřeme mašlovačkou máslem. Mísu zakryjeme, aby gyuzlemi změkly. Podáváme 
je teplé se sklenicí ajranu.

Rodopské gyuzlemi 
(šátečky plněné balkánským sýrem)

Autentický kulinární recept z Rodop, Jižní centrální region

mouka – 300 g + k posypání válu 
voda – 130 ml
vejce – 1 ks
olej – 2 lžíce
čerstvé droždí – 10 gramů 
cukr – 1 lžička
sůl – 1 lžička
sýr (balkánského typu) – 250 g

máslo – k potírání podle potřeby 

Potřebné suroviny:

Hladina vody se nezvýší okamžitě, ale 
projeví se cca o 10 hodin později. Pří-
stup do jeskyně je možný pouze v urči-
tých obdobích roku. Důvodem je exi-
stence malého jezera, které jeskyňáři 
nazývají polosifon. Nad tímto jezerem 
je jen malá vzduchová kapsa a touto 
kapsou lze proplout pouze v malých 
nafukovacích člunech. Pokud stoup-
ne hladina vody v jezeře, průchod je 
nemožný a nelze pokračovat dále do 
jeskyně. Za jezerem se nachází jeskyn-
ní galerie, která je s mnohem vyšším 
stropem a je působivější, plná různých 
skalních útvarů připomínajících např. 
veverku, hlavu kůzlete, sedícího orla, 
mužíčka sedícího na trůně a při trochu 
větší představivosti i mnoho dalšího. 
Prohlídka končí návštěvou druhého 
jezera, které jeskyňáři nazývají sifon. 
Voda je v něm modrá díky vysokému 
obsahu uhličitanu vápenatého. Na roz-
díl od polosifonu je sifon zcela zaplněn 
vodou. Není zde žádná vzduchová kap-
sa, což znemožňuje přeplout ho na člu-
nech. Procházka jeskyní Golubovica 2 
rozhodně není typickou návštěvou jes-
kyně. Vstup do jejích útrob byl pro mě 
opravdovým dobrodružstvím a zůstane 
nezapomenutelnou vzpomínkou.

------------------

Neznámé jeskyně Rodop

Rodopy jsou na jeskyně extrémně bohaté, 

ale většina z nich je neznámých, nepro-

zkoumaných nebo jednoduše neuzpůso-

bených pro návštěvy turistů. Existují však 

některé, které jsou zkrátka méně známé, 

protože chybí v turistických průvodcích. 

Podělím se s vámi o několik takových jes-

kyní, jejichž návštěvu jsem si naplánovala 

na svůj další výlet do Rodop:

Haramijská jeskyně je vhodná pro mi-

lovníky extrémních zážitků. Nachází se 

v Trigradské rokli, poblíž Ďáblova hrdla. 

Vstup je sem možný pouze se speciálním 

vybavením a vyškoleným průvodcem.

Jeskyně Snežanka je nedaleko města 

Peštera a své jméno dostala díky skalním 

útvarům, které připomínají tuto pohádko-

vou hrdinku.

Jeskyně Topčika a jeskyně Chralupa 
jsou poblíž vesnice Dobrostan.

Jeskyně Lednice se nachází nedaleko ves-

nice Gela.  ◆


