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Albánie

Albánie

Hlavní město: Tirana (350 tis. ob. - sčítání roku 1994)
Rozloha: 28 748 km²
Obyvatelstvo: 3 500 800 - sčítání roku 1994

Hory
Většinu území Albánie tvoří hory. Ty největší - Albánské Alpy, jsou v severní části země na hranicích s
Černou Horou. Nejvyšší horou je Maja e Korabit (česky - Velký Krab) která je vysoká 2764 m.

Poloha a podnebí
Na západě Balkánského poloostrova leží malá, hornatá a doposud stále málo navštěvovaná země,
označovaná jako Země plná bunkrů nebo Země orlů a nebo Albánie . Často se píše, že je to
nejchudší stát Evropy, ale tady je to sporné, kandidátů by bylo určitě víc (Moldávie, Makedonie…)
Albánie leží u Jaderského moře. Při pobřeží se nachází pás nížin, zbytek země je hornatý. Území státu
je protkáno bohatou říční sítí, tyto toky jsou však zpravidla nesplavné. Na východě se nacházejí 3
velká jezera:
Skadarské jezero (u hranic s Černou Horou) 360 km², největší hloubka 44 m
Ochridské jezero (u hranic s Makedonií) 347 km², největší hloubka 285 m
Prespanské jezero (u hranic s Makedonií) 288 km², největší hloubka 54 m
Podnebí v nížinách je příjemné středomořské, v horách drsnější. Středomořské podnebí se uplatňuje
zejména v jižních částech země chráněné vysokými horami s mírnou a deštivou zimou (Sarandë 8 - 10
°C) a dlouhým teplým létem (25 °C při 180 bezmračné dnech na Albánské riviéře).

Historie
Abánie se probudila se podobně jako Šípková Růženka v roce 1990 z tvrdé komunistické izolace, jaká
neměla nikde v Evropě obdoby. Proto návštěva Albánie v této době byla zároveň návštěvou do jiné
doby. Ve městech jezdilo málo aut, pláže byly nedotčené masovou turistikou.
Přestože se od té doby hodně věcí změnilo (možnost posadit se na záchod je už i v Albánii celkem
běžné), tato starobylá země stále nabízí něco stále vzácnějšího, čeho je v Evropě už málo - alespoň
stopy exotiky.
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Dějiny Albánie v kostce - klikněte

Doprava
Letecká
Národní letecká společnost Albanian Airlines spolupracuje s Tyrolských aerolinkami a společně
zajišťují vazbu mezi Tirano a jinými evropskými metropolemi jako je Vídeň, Mnichov či Londýn.
Největším letištěm je Letiště Matky Terezy v Tiraně vzdálené od města cca 26 km. Zpáteční autobusy
na letiště jezdí každé tři hodiny (délka cesty je zhruba 30 minut). Stejně jsou k dispozici i taxíky.

Vnitrostátní doprava
Vlak
Železniční spoje jezdí z Tirany do SHKODRA, Valona, Fier, Ballsh and Pogradec, vlaky jsou však
obvykle přeplněné a nespolehlivé. Do budoucna se plánuje vybudování tratě pojacej Pogradec s
makedonským Kičevo a řeckou Florin.
Auto
Albánie má kolem 18 000 km silnic, z toho však pouze 7450 km se dá považovat za hlavní cesty.
Řidiči by si měli být vědomi nepředvídatelného chování místních řidičů a také žalostném stavu silnic.
Benzínové čerpadla jsou situovány v zastavěných oblastech, ale při průjezdu opuštěnou krajinou
žádné nenajdete. K pronajmutí automobilu budete potřebovat mezinárodní VP a pojištění.
Autobus
Autobusová doprava je nejběžnějším způsobem přepravy v Albánii. Hlavní spoje jezdí mezi městy
Tirana, SHKODRA, Saranda, Gjirokastrou, Peshkopiou a Drač, provozované soukromými společnostmi.
Veřejná doprava ve větších městech je levná, ale obvykle velmi přelidněná. Taxíky naleznete před
hotely v Tiraně.
Následující časy představují vzdálenost mezi Tiranou a vybranými městy v hodinách a minutách:
Durres 1:00 Shkodra 2:30 Valona 3:00 Korçë 4:00
(http://www.skrz.sk/albansko-doprava-a18-59-7-0-sk.htm)
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Albánie, podobně jako její sousedé, láká typicky balkánskou kuchyní s výrazným tureckým vlivem.
Mezi albánské speciality se řadí fërgesë tirane - hlavní jídlo sestávající z pečeného masa, vnitřností,
vajec a rajčat, jakož i tavë kos nebo tavë elbasani - skopové, a jogurt. V létě osvěží studená, jogurtová
- okurková polévka, a jako dezert se podává pudink z ovčího mléka či kondenzované ovoce. Pokud
budete pozváni do albánské domácnosti na venkově, zcela jistě si vás uctí pečenou ovčí hlavou.
Albánský koňak má netradiční aroma a spolu s raki a místními víny tvoří nápojový lístek většiny
turistů.

Zajímavá místa
Saranda https://visitsaranda.net/

Klášter 40 svatých mučedníků / Monastery of 40 Saints (vstup 100 lëke, 2021)
Butrint - archeologický park, UNESCO. Vstup 1000 lëke, 2021. https://butrint.al/

Himarë - vesnice vzdálená asi 300 km (5,5 hod. autem) od Skadaru a něco přes
50 km od Sarandy, jejíž obyvatelé jsou především Řekové, má středomořský duch iónských
malých měst. Vesnice a zřícenina hradu na kopci ve stínu rušného letoviska Himarë
vybudovaného na Riviéře nejsou nikdy přeplněné návštěvníky. Ze staré vesnice, posazené na
zalesněném útesu vysoko nad pobřežím, je nádherný výhled na moře a jsou zde romantické
uličky lemované růžovými oleandry. Přímo ve vesnici Himarë nejsou žádné restaurace ani
penziony - ubytování a něco k jídlu je v letovisku Himarë.
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Theth je nádherná vesnice v albánských Alpách.
Je součástí národního parku Theth, který pokrývá plochu 26,3 km². Nejpohodlnější cesta do
Thethu je autem přes Skadar / Škodru. Nejzajímavější, ale nejobtížnější variantou je
šestihodinová pěší cesta, která zahrnuje překročení průsmyku Valbona, prochází nádhernými
vrcholy Jezerca a Bjeshkët e Nemuna. Nejpůsobivějším pohledem na Theth je od vodopádu
Grunas s 30 metrů vysokou kaskádou. Mezi další působivé památky patří staré věže obestřené
mnoha příběhy, starobylý kostel, pramen známý jako Modré oko (Blue Eye) a mnoho dalších
zajímavostí. O vesnici turisté dobře ví, takže jich zde bývá často i docela dost.

Ura e Mesit - kamenný most přes řeku Kir u vesnice Mes, asi 5 km od Skadaru v
severní Albánii. Most má délku 108 m a pochází z dob Osmanské říše (konec 18. století).
Paralelně se starým mostem byl vystavěn nový most.
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Články o Albánii
Do Tramtárie? Do Albánie! (Petr KOKAISL. Země plná bunkrů. Metro, 20. ledna 2003)
Albánie – země orlů Petr KOKAISL. Albánie - země orlů Farmář. Roč. 7, č. 11 (2001), s. 98-99
ISSN 1210-9789.
Toskové a Gegové v Albánii – http://pestraevropa.hks.re/2014/Albanie/

Cesta
Theth - Airbnb ubytování cca 500 Kč/5 osob
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