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Andorra
Opuštěný a zapomenutý stát uprostřed Pyrenejí?
Tak to už ani omylem.
Andorra patří velikostí mezi trpasličí evropské státy, ale na druhou stranu je mezi těmito trpaslíky
skoro jako obr .
Rozkládá se mezi Španělskem a Francií na východním úpatí Pyrenejí. Jen část obyvatelstva jsou
původní občané Andorry, postupně se sem přistěhovalo mnoho zájemců o práci, resp. další přitáhly
příznivé daňové zákony, (téměř) bezplatná lékařská péče a svobodné pásmo. Andorra nevybírá žádné
přímé daně (ani daň z příjmů, ani z majetku). Státní výdaje jsou ﬁnancovány ze systému nepřímých
daní, podle druhu zboží od 1 % do 12 %, které jsou uvaleny na produkci, zpracování zboží a import
všech produktů, platí se daň z elektrické energie či telefonní poplatky. Obchodní společnosti odvádí
státu roční paušální poplatek (cca 800 euro). Ze mzdy se platí jenom na na zdravotní a sociální
pojištění: na sociální pojištění 5 % svého příjmu, jeho zaměstnavatel za něj odvádí dalších 13 %. Z
odvedeného sociálního pojištění jde 51 % na zdravotní pojištění a 49 % na důchodové pojištění. Ze
zdravotního pojištění je potom v případě nemocniční péče, návštěvy lékaře či nákupu léků hrazeno 75
% nákladů. Zbylých 25 % nákladů si musí každý občan hradit sám.1)
Původní katalánské obyvatelstvo se zabývalo zejména pastevectvím ovcí a pěstováním tabáku, v
současnosti je hlavním zdrojem příjmů obchod a cestovní ruch, ke kterým lze přiřadit i obchodní
vysílač a vývoz elektřiny. Pro získání státního občanství Andorry je třeba žít zde nepřetržitě 20 let.
Někdo může říct, že v Andoře nic není, kromě lyžování (je zde mírné jaro a léto, zato však chladno po
dobu šesti měsíců, což vášnivým lyžařům nahrává) a nakupování. V hlavním městě (a vlastně jediném
pořádném městě) můžete zažít pořádné dopravní zácpy ohraničené paláci konzumního života – v
Andoře je přes 2000 krámů a obchodů, což nám dá jeden krámek na 40 obyvatel. Tedy nikoliv za
romantikou mohutných hor ale za lácí rozmanitých ﬂašek s čirou či barevnou tekutinou,
elektronických oblbovátek, krémů, parfémů a jiných pšouků, módních hadříků svrchních i spodních, a
také za cigaretami, s velbloudem nebo bez, se táhnou karavany aut z obou stran pyrenejského
hřebenu jako novodobí daňoví beduíni. Proto mnohá andorská městečka a vesnice spíše než horské
letovisko připomínají supermarket či tržnici.
Můžete se ovšem vykašlat na hlavní město Andorra la Vella a vybrat si jednu z pouhých tří vedlejších
cest v ministátě, abyste objevili nejhezčí scenérie v celých Pyrenejích.
Údajně je zde zdaleka nejlepší lyžování v Pyrenejích - známé je Canillo a Soldeu nebo Arinsal a Pal.
Letní aktivity nabízí Ordino a okolí. K dispozici je velké množství turistických cest, od jednoduchých až
po náročné procházky den výlety do vyšších, vzdálenějších koutů knížectví.

Doprava
Letecká
Nejbližšími mezinárodními letišti jsou Barcelona a Toulouse. Barcelona (BCN) je od Andorry vzdálena
225 km. Letiště v Toulouse (TLS) je ve Francii a je 180 km od Andorry.
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Vlak
Pravidelné autobusové spojení do La Tour de Carol (20 km od Andorry) z míst Perpignan, Villefranche,
Toulouse (Francie) a Barcelona. Nejbližší položená vlaková stanice ke hranici je L'Hospitalet. Z
L'Hospitalet a La Tour de Carol jezdí do Andorry pravidelné autobusové linky.

Auto / Autobus
Při cestě z Barcelony přes Manresa nabízí časově výhodné spojení (hlavně v zimě) Pyrenejský tunel
Tunel del Cadi. Je však počítat s vysokým poplatkem za použití tunelu.
Horské cesty vedou přes průsmyk Envalita do míst Perpignan, Tarbes a Toulouse (Francie) a jižnější
směrem do Barcelony a Lérida (Španělsko).
Z Barcelony jezdí pravidelné autobusové linky. Cesta autobusem z La Tour de Carol, který odchází
jednou denně, trvá asi 2 hodiny. Cesta autobusem z L'Hospitalet trvá 2 hodiny 40 minut a je ideální
pro jednodenní výlet z Francie.

Vnitrostátní doprava
Silniční
Silniční síť má 186 km. Mezi obcemi jezdí autobusy a minibusy. Od španělské po francouzskou hranici
probíhá velmi dobrá cesta přes Saint Julia, Andorra la Vella, Les Escaldes-Engordany, Encamp, Canillo
a Soldeu. Z východu na západ jde jedna větší cesta a jedna menší do El Serrat, které jsou však obě v
zimě zavřené.
Jak jinak než zhovadilostí lze nazvat skutečnost, že díky daňovému obžerství ostatních vlád je na
pravděpodobně nejvyšším místě v Andoře, jehož lze dosáhnout osobním automobilem - těsně pod
vrcholkem hory Port D´Envalíra ve výšce 2 400 m nad mořem, umístěna benzinová pumpa, která má
v této absurdní lokalitě zdaleka nejlevnější benzín z celé civilizované části Evropy?
Nahoru do státečku, do kterého nevede žádná železnice, a který pro samý kopec nemá kam umísit
letiště, se musí denně za ohromných nákladů dopravovat tuny zboží kamiony, za kterým opět
nákladně do hor putují tisíce automobilů obsazených turisty, těšících se, že nejen ušetří na nákupech,
ale natankují na další cestu tak lacino, že je ta zajížďka přes Pyreneje vlastně nic navíc nestojí.
Protože přes Andoru vede jen jediná cesta, z Francie na severu na jih do Španěl, jsou na obou
vjezdech vybudovány rozsáhlé celnice, za které by se nemusel stydět žádný normalizační ministr
vnitra. A kontroluje se a ﬁlcuje se důkladně.
Kdyby každý vášnivý milovník nikotinu nakupoval kuřivo v Andoře, ekonomika Evropské unie by se
jistojistě zhroutila, a kdyby si každý kamarád z mokré čtvrti mohl dopřát andorského panáka Jima
Beama za 12 Kč, jakou výhodu bychom pak mohli vlastně nabídnout ctihodným senátorům v jejich
bufetu?
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Turistické zajímavosti
Andorra je jedním z nejstarších států na světě a dodnes si zachovala vlastní samosprávu a
charakteristickou atmosféru. Přes tuto hornatou zemi vede ze severovýchodu na jihozápad cesta, na
níž leží většina obcí. Mnoho vesnic má románské kostely a tradiční domy s převislými střechami a
železnými nebo dřevěnými balkony. Obzvláště zajímavé jsou kostely v Sant Roma de les Bons, Sant
Climent de Pal a Santa Coloma (kruhová věž). Sant Cerna de Nagol a Sant Marti de la Cortinada jsou
známé pro své fresky. Nejen věřící navštěvují svatyni Meritxell, která leží uprostřed malebných
horských hřebenů. Ve vnitrozemí najdete spoustu malebných míst, odkud se vám naskytnou
nádherné výhledy na krajinu.
Na toulkách přírodou objevíte mnoho vzácných rostlin a pokud budete mít štěstí, uvidíte hlušce nebo
orla. Dva druhy turistických stezek (GR-7 und GR-11) zpřístupňují návštěvníkům téměř celou Andorru.
GR-7 začíná ve Francii, prochází celým územím Andorry a končí ve Španělsku. Tato trasa však
předpokládá dobrou tělesnou kondici a zdatnost, protože od francouzské hranice jde strmě vzhůru až
do výšky 2400 m.
(Els Estanys). GR-11 vede od Port de Siguer, přes Valira del Nord až na Coll d''Ordino (1980 m).
Osvobození od cla a výborné lyžařské podmínky na venkově přitahují každoročně mnoho turistů a
pomohly větším městům jako Andorra la Vella a Les Escaldes k bohatství a prosperitě.

Hlavní město
Hlavním městem knížectví Andorra la Vella. Leží na soutoku dvou horských řek. K nejzajímavějším
pozoruhodnostem patří pěkný kostel z 12. století, staré sídlo vlády a v 16. století postavený Casa de
la Vall. V blízkosti hlavního města leží lázeňské město Les Escaldes, které je zajímavé pěknými
románskými stavebními díly. Obě tyto města jsou také dějištěm veselého a barevného festivalu vierge
de Meritxell (září).
Nejnovější turistická atrakce Caldea v Escaldes-Engordany využívá místní termální prameny a nabízí
moderní lázeňský ráj s četnými rekreačními zařízeními a možnostmi nákupu. Mimo hlavní silnice, 18
km od Les Escaldes, leží vesnice El Serrat, odkud se naskýtá dechberoucí výhled na horské masivy.
V hlavním městě Andorra la Vella, na ulici Carrer del Doctor Nequí (pár kroků od hotelu Andorra
Center) naleznete krámek nabízející naše a německé sklo, a také italské sklo Murano - původem
pravděpodobně z Číny. Olovnatý broušený křišťál – co dodat… Nemyslím si, že by kdokoliv z Vás jel do
Andory nakupovat české sklo, i když počkejte, vlastně si vzpomínám, paní Blanka z Budějic mě říkala,
že si z Andory objednala nějakého designového Kleina, kterého novoborští překupníci ve ﬁremní
prodejně Crystalexu už vykoupili…

Střediska zimních sportů
Nejdůležitějším lyžařským střediskem je Soldeu, kde najdete sjezdovky pro začátečníky i pokročilé,
jakož i dobrou lyžařskou školu s přiměřenými cenami. Další střediska jsou v Pas de la Casa / Grau
Roig, Arcalis, Arinsal a Pal (všechny leží severně od Andorra la Vella).
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Kuchyně
Kuchyně je převážně katalánská, jídlo v restauracích je velmi drahé. Národními jídly jsou Coques
(chutný tenký koláč), Trinxat (jídlo z brambor a zelí), TRUITES de carreroles (omeleta z hub), domácí
klobásy a sýr. Stejně typické jsou jídla z vepřového masa a slaniny.
Supermarkety a obchody prodávají za výhodné ceny alkoholické nápoje, které jsou však v
restauracích a barech mnohem dražší. Bary jsou otevřeny dlouho do noci.
1)

http://www.mesec.cz/clanky/nejnizsi-dane-monako-andorra-a-san-marino/
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