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Měna a ceny 

Měnou je v Bulharsku lev. Kurz k euru: 1 € = 1,95 leva, tj. 1 lev = cca 12,50 Kč. Při hledání 

poctivé směnárny je nutné být trpělivý. My jsme si při prvním směňování v Sofii počínali jak 

zelenáči, neb jsme si spletli nákup s prodejem a tak jsme prodělali asi 700 Kč (směnili jsme 

při kurzu 1,57). Poučení pro příště. Velmi výhodné mi jinak přišlo placení kartou, které zde 

bylo již celkem běžné. 

Ceny v Bulharsku už nejsou, co bývaly. Přesto je tu stále poměrně levno-ceny jsou buď 

stejné, nebo o něco nižší než u nás. Levně je logicky zejména v zapadlých vesnicích v horách, 

nejdráže bude velmi pravděpodobně na pobřeží, které jsme ale nenavštívili. 

Doprava 

Do Bulharska jsme jeli vlakem přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko. Právě kvůli přejíždění 

Srbska byl nutný pas - při cestě přes Rumunsko by měla stačit občanka. Jízdenka z Brna do 

Sofie stála cca 2200 Kč/osobu při počtu 4. Jednalo se o zpáteční jízdenku CityStar, jež je 

nutno zakoupit asi 3 dny předem. Přímý spoj do Sofie nejezdí, a tak jsme jeli nejprve s EC 

Avala do Bělehradu, ze kterého měl vyrážet další rychlík do Sofie. Na pokladně ČD nám bylo 

sděleno, že tento návazný spoj ale zřejmě nestihneme, jelikož EC Avala získává pravidelně na 

území Srbska několikahodinové zpoždění. Přesto jsme si museli již v Čechách koupit na vlak 

z Bělehradu místenku (??!!?!). Vlak na nás přes ono deklarované zpoždění asi 50 minut 

počkal, nicméně místenky si asi v Srbsku nikdo nekupuje a ani je nerespektuje (viz cestopis). 

Po Bulharsku jsme jezdili většinou stopem ve dvojicích. Dá se říct, že to šlo dobře a přesuny 

netrvaly příliš dlouho. Na některých silnicích stejně jiná možnost dopravy nebyla. Zaplatit za 

odvoz chtěli jen jednou a s cenou to opravdu přehnali, takže jsme odmítli. 

Vlaky byly takový český „standard“, ale v jiné zemi je to vždy celkem zážitek, takže to určitě 

stojí za to. Co se týče autobusů, tak jízdní řády na zastávkách zřejmě příliš neexistují, 

nicméně s touto dopravou příliš zkušeností nemáme. 

Jídlo 

V tomto odstavci popíšu naše zkušenosti s bulharskou „vnitrozemskou“ kuchyní. Tím chci 

říci, že zde nenajdete nic o jídlech populárních zejména na pobřeží, tedy ryby a podobné 

záležitosti. 

Bulharská kuchyně je hodně provázána s řeckou a tureckou. Stává se tak, že některá jídla 

považují za svá národní ve všech těchto státech. Jedním z těchto jídel je gyros alias kebab a 

dále například musaka, což jsou jakési zapékané brambory s masem a zeleninou. 

Samozřejmostí je šopský salát – pokud ho zde neochutnáte, tak jste snad ani v Bulharsku 

nebyli. Existuje v různých variacích, základními složkami jsou ale rajčata, okurka, paprika, 



cibule, olivy a balkánský sýr „syrene“. O něco dražší varianty mohou obsahovat například sýr 

kaškaval a salám připomínající náš gothaj. 

Pokud chcete ochutnat něco, co příliš z našich končin neznáte, dejte si v restauraci kebabče 

nebo kjuftle. Oba jsou to pokrmy z mletého masa, v prvním případě jde o jakési dlouhé 

„klobásky“, ve druhém jde o pokrm kulatý a uvnitř s šunkou či sýrem.  Obě jídla svou chutí 

připomínají asijský šašlik. Dále určitě ochutnejte tradiční studenou polévku tarator, jež se 

dělá zejména z jogurtu, okurky a kopru. V parném létě je velmi osvěžující. Další polévky typu 

„čorba“ jsou hodně podobné některým našim (dršková, gulášová…), ale mohou vám k ní dát 

např. zajímavou jogurtovou vodu na zapíjení, nebo přímo do ní vložit celou klobásu.  

Při nákupu v supermarketu určitě nezapomeňte na již zmiňovaný sýr syrene. Je vynikající, 

kam se na něj hrabe u nás prodávaný „balkánský“ sýr. Druhý zmiňovaný sýr, kaškaval, 

připomíná naši cihlu, ale v tomto případě je kvalita jednoznačně na české straně. Kaškavalu 

totiž stačí velmi krátký pobyt v teple a sýr zcela změní svou konzistenci na žlutavou blátivou 

hmotu zmítající se v rostlinném oleji. Nicméně, na chuť tak špatný není. 

Chléb je tradiční balkánský, tedy připomíná spíše veku, jež příliš dlouho nevydrží. Holt náš 

chleba nikde jinde krom Čech a Slovenska nepečou. 

 

Zleva šopský salát, tarator, kebabče, čorba a kjuftle 

 

Sýry: Kaškaval po 1 dni v batohu, syrene s nafouklým obalem díky sníženému tlaku 



Pití 

Za velkou kuriozitu považuji tradiční bulharský nápoj „боза неврокоп“. Je to jakási hnědá 

břečka, jež nepřipomíná vůbec nic jak vzezřením, tak chutí. Dělali jsme si srandu, že to je 

nějaký bulharský domestos na čištění hajzlů, nebo v lepším případě něco jako zahušťovadlo 

do omáček. Dost hanění: Bulhaři si nad tím, na rozdíl od nás, pochutnávali. Doporučuji 

zakoupit, je to opravdu levné a zážitky s tím spojené vám budou stát za to :-). Nápoj se  vyrábí 

fermentací zapečené mouky, jí se často s pečivem a obsahuje kolem 1 % alkoholu. 

Pivo je v Bulharsku celkem dobré a mají ho téměř všude. Velmi populární je tu ve velkých 

petkách, v restauracích vám dají většinou lahvové, točené jen velmi výjimečně. Doporučuji 

značky (sestupně zruba dle toho, jak nám chutnaly :-)): Zagorka, Kamenitza, Šumensko, 

Ariana, Astika, Pirinsko. 

Tradiční je na Balkáně rakije, tedy pálenka z hroznů, které se pravděpodobně jen těžko 

vyhnete (jenže proč byste to dělali?:-)). Dobré je i víno, s nímž jsme se setkali například 

v Melniku (Rila). 

Doporučuji zakoupit místní instantní nápoje od firem Bolero, Kendy a Step max, námi 

přezdívané pro svou častou složku „Arabské gumy“. Do hor se opravdu hodí, mají desítky 

příchutí a nejsou tak přesycené jako Tang a ani nejsou tak drahé.  

 

Bulharská piva: zleva Šumensko, Pirinsko, Zagorka a Ariana. Vpravo nápoj боза неврокоп. 

 

Jazyky 

Jak to tak bývá, pokud se Slované snaží, Češi se s nimi dorozumí, a nejinak je to i s Bulhary. 

Co mě však mile překvapilo, byla znalost angličtiny. Není to tedy ještě samozřejmostí, ale 

mnoho Bulharů hovořilo opravdu dobře. Zejména na stopu jsme si celkem dobře pokecali, a 

to nejen s mladými lidmi. 



Havěť 

Z různých potvor si rozhodně dejte největší pozor na zmiji růžkatou. Její uštknutí má takřka 

vždy smrtelné účinky. 

Všudypřítomní jsou ve městech toulaví psi, jsou však velmi plaší a bojácní, takže takové 

nebezpečí, jako v sousedním Rumunsku, zřejmě spíše nehrozí. 

Destinace 

Sofia a Plovdiv 

Sofia je celkem obyčejné město, ale pokud zde projíždíte, za 2-3 hodinovou procházku stojí. 

Nejhezčí je zřejmě mešita Banja baši, pravoslavný chrám Alexandra Něvského a rotunda sv. 

Jiří ležící uprostřed prezidentského paláce. 

Plovdiv je o něco zajímavější. Je tu krásný římský amfiteátr, staré město s úzkými uličkami a 

podivnými hrázděnými domy, jejichž základna je na plochu menší než jejich střecha. 

 

Vlevo Sofia, vpravo Plovdiv 

Rodopi 

Rodopi jsou rozsáhlým pohořím (300 km od V k Z), jež leží na hranicích s Řeckem. Znát je 

však spíše blízkost Turecka, neb velká část obyvatelstva vyznává islám a tudíž zde o mešity 

není nouze. Pohraniční poloha a ještě nedávná izolovanost se promítá do ekonomiky regionu, 

a tak je tu celkem levno. 

Reliéf pohoří je celkem rozmanitý, nicméně obecně se jedná o značně zalesněné pohoří, kde 

se nadmořská výška pohybuje většinou kolem 1500 m n m. Je to tedy pohoří méně turisticky 

navštěvované, nicméně o to jinačí kouzlo má. Skládá se ze dvou částí. Východní Rodopy 

jsou nižší, zalidněnější a turisticky zapadlejší; Západní Rodopy pak jsou vyšší a zabírají asi 

1/3 plochy celého pohoří. Nejvyšším vrcholem je Goljam Perelik (2191 m n m.). Je zde řada 

roztroušených hřebenů, my jsme navštívili Prespanský hřeben, který byl celkem pěkný; 

v nejvyšším Perelickém hřebeni jsme nebyli. 



Z jednotlivých míst doporučuji jeskyni Jagodina, přilehlou soutěsku a vyhlídku Sveti Ilja; 

jeskyni Djavolso Garlo s přilehlou soutěskou a skalní mosty Čudnite Mostove (bohužel 

jsme nestihli nenavštívit, ale rozhodně za to stojí!). Zajímavá je i vesnička Široka Lăka 

s pohlednou lidovou architekturou. Naopak za mnoho nestojí Smoljanska ezera a Bačkovski 

manastir. Východní Rodopy jsme pro jejich odlehlost vůbec nenavštívili, nicméně některá 

místa opravdu lákala (zejména skalní útvary Kamennata svatba, Kamennite găbi a 

Vkamenenata gora, ležící severně od střediska Kardžali). 

Na českém trhu seženete 2 mapy Rodop z bulharského dovozu – jednu západní a jednu 

východní části, obě od nakladatelství Kartografija EOOD. Bohužel se jedná o měřítko 1:100 

000, takže orientace dle ní je opravdu velmi orientační. Jak nám řekl jeden domorodec: „Nou 

turist karta. Autokarta.“ Horský terén zkrátka do tohoto měřítka nezakreslíte, a tak je cesta 

často i jednou tak delší, než to dle měřítka vypadá. I přes takto malé měřítko je to neskutečná 

plachta – hlavně tedy východní část, což jen potvrzuje její rozlehlost. Na internetu jsem 

zahlédl sice i novější mapu, nicméně ve stejném měřítku. 

Značení v Rodopech je často zcela tristní. Pokud vede trasa po silnici (což je v místním 

podání často prašná cesta), značení zde většinou zcela chybí, což je celkem zneklidňující, 

když nevíte, kdy odbočit. Naopak na hřebenech, kde je ztracení méně pravděpodobné, je 

značení dobré. Tam, kde je staré značení obnoveno, je místo malovaných značek les poset 

kovovými cedulkami snad každých 20 metrů; zkrátka paradox. Orientačně jsou v mapě 

značky zakresleny dobře, chybí jen málokterá. Výjimkou je černá, která v mapě není vůbec – 

ale bůhví, zda to vůbec byla značka…  

 



Pirin 

Pirin je druhým nejvyšším pohořím Bulharska (Vichren 2914 m n m.). O zalidnění tedy již 

příliš nemůžeme mluvit, zato o těžkém terénu a turistickém ruchu ano. Hlavní hřebenovka 

vede víceméně od severu k jihu a opravdu stojí za to. Na jižním okraji pohoří určitě navštivte 

vesničku Melnik, u které se nachází nádherné skalní pyramidy a nedaleko také Roženski 

manastir, malý klášter s nenapodobitelnou atmosférou. 

Stejně jako v Rodopech jsme užívali mapu od nakladatelství Kartografija EOOD, avšak 

naštěstí již v lepším měřítku 1:55 000. V současnosti už se na trhu vyskytují novější, 

aktualizované mapy v klasickém měřítku 1:50 000. 

Značení je opravdu velmi dobré, s pohořím Rodopi nesrovnatelné. Vše sedí s mapou. 

 

 

Rila 

Rila je nejvyšším pohořím Bulharska i celého Balkánu, neb nejvyšší vrchol, Musala, měří na 

Evropu úctyhodných 2925 m n m. Oproti Pirinu je Rila travnatější, rozlehlejší a je tu více 

postranních hřebenů. Určitě zde nezapomeňte navštívit „Rilski manastir“, nádherný klášter 

UNESCO na západním úpatí Rily. Ještě více na západ naleznete Stobské pyramidy, tedy 

podobné útvary jako v pirinském Melniku. Tady jsou však erodované skály více 



koncentrovány a můžete si je prohlédnout více zblízka, na druhou stranu se vám hůře vejdou 

do záběru vašeho fotoaparátu. 

Stejně jako v Pirinu jsme používali mapu v měřítku 1:55 000 a i ta má již novější ekvivalent. 

Značení je však Rile horší, rozcestníky jsou většinou zrezivělé a zcela nečitelné, nebo ještě 

lépe povalené. Nicméně orientace není těžká. 

 

 

Vitoša 

Malé, leč vcelku vysoké pohoří (Černi Vrah 2290 m n m.) ležící přímo u hlavního města. My 

jsme bohužel neměli mapu, a tudíž jsme se brzy ztratili a do nejvyšších partií nedošli, 

nicméně věřím, že pohoří je to krásné. Existuje mapa 1:50 000 a dokonce 1:25 000. 

 

Pokud vám tento dokument pomůže, prosím o zpětnou vazbu, nejlépe v návštěvní knize              

na našich stránkách – jen tak pro dobrý pocit… :-) díky! 

www.gumaci.xf.cz 

vit.kuklik@seznam.cz 

 

http://www.gumaci.xf.cz/
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