
KČT OVýT Česká Lípa 

 

 

 

    Kouzlo Gruzie spočívá ve zvláštní neodolatelné směsi chudoby a vznešenosti, 

přátelství a otevřenosti, prostého způsobu života lidí, fantastické přírody i krásné 

architektury. Objevte a objevujte Gruzii s námi!  
 

 

 

 

VEZMĚTE DOBRÉ BOTY, FOTOAPARÁTY, KAMERY  

A PŘIJMĚTE  NAŠE POZVÁNÍ NA CESTU…  

NA CESTU NA VÝCHOD! 
 

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ       

               ČESKÁ LÍPA  
    OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY  
                            ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm  KKAAVVKKAAZZ  --  SSVVAANNEETTIIEE  
      

  

1.-9.července 2016 
 

 



 

 

Gruzie (gruzínsky: საქართველო, transliterace: Sakartvelo), je stát situovaný v jihozápadní Asii; podle některých 

názorů na vedení hranice Evropy ovšem značná část gruzínského území zasahuje i do Evropy. Jeho sousedy jsou Rusko, 

Ázerbájdžán, Arménie a Turecko. Leží v Zakavkazsku při východním okraji Černého moře. Součástí Gruzie jsou auto-

nomní republiky Adžárie, Abcházie a Jižní Osetie; dvě posledně jmenova-

né jsou ovšem de facto nezávislé a gruzínská vláda nemá jejich území pod 

kontrolou. 

 

Gruzie leží v jihozápadní Asii v oblasti Kavkazu. Podle některých názorů 

vede hranice mezi Evropou a Asií po hlavním kavkazském rozvodí, které 

také tvoří severní hranici Gruzie s Ruskem. Podle těchto názorů by Gruzie 

ležela těsně u hranic Evropy. Při použití v Česku přijímané hranice na 

řekách Kuma a Manyč patří naopak do Asie i přilehlé části Ruské federa-

ce. Zeměpisná šířka Gruzie 41 až 43° odpovídá např. šířce Pyrenejí, Ří-

ma, Bulharska, severního 

Japonska, pomezí Oregonu a 

Kalifornie nebo třeba Nové 

Anglie. Zeměpisná délka Gruzie 40 až 47° odpovídá např. délce Iráku, zá-

padního Jemenu a Mozambického průlivu. Rozlohou 69 700 km² je Gruzie 

jen o málo (např. o 1 kraj) menší než Česko. Bez částečně mezinárodně 

uznaných separatistických provincií Abcházie a Jižní Osetie činí rozloha 

Gruzie jen 57 200 km² (o málo více než Chorvatsko), tedy o 18 % méně. Na 

severu hraničí s Ruskem, na jihovýchodě s Ázerbájdžánem, na jihu s Armé-

nií a na jihozápadě s Tureckem. 

 

Země je spjata s Kavkazem a podstatná část jejího povrchu je hornatá. 

Zjednodušeně lze říci, že severní hranice tvoří Velký Kavkaz a jižní hranice Malý. Uprostřed Gruzie jsou oba spojeny 

Lišským (Suramským) hřebenem. Od něj na západ se táhne široká kotlina řeky Rioni, na východ pak údolí Kury. Nejvyš-

ší hora Kavkazu Elbrus leží kousek od gruzínských hranic v Rusku. Součástí hraničního hřebene je ale několik dalších 

pětitisícovek, z nichž nejvyšší (a tedy nejvyšší hora Gruzie) je Šchara (5201 m). 

 

Říční síť je rozvinuta nerovnoměrně. Nejhustší je v západní Gruzii a nej-

menší na Jurské pahorkatině, což je spojeno s odtokem vody (od 80 až 

150  l/s/km² v západní Gruzii do 3 l/s/km² na Jorské pahorkatině a jihový-

chodě Dolnokartlijské roviny). Řeky náleží k úmořím Kaspického a Čer-

ného moře. Úmoří Kaspického moře je převážně tvořeno povodím řeky 

Kury. Její nejvýznamnější přítoky jsou zleva Velká Liachvi, Ksani, Aragvi, 

Jori a Alazani (poslední dvě ústí do Minčegaurské vodní nádrže) a zprava 

Paravani, Dzama, Tana, Tedzami, Algeti a Chrami. Řeky černomořského 

úmoří (západní Gruzie) netvoří žádný systém a ústí do moře každá samo-

statně. Nejvýznamnější je Rioni s přítoky Cchenisckali, Techuri a Kvirila, 

která protéká na dolním toku Kolchidskou propadlinou. Další významné 

řeky ústící do Černého moře jsou Inguri, Kodori, Adžarisckali, Bzyb, 

Chobi a Galidzga. Řeka Čoroch pramenící v Turecku protéká Gruzií na 

dolním toku (26 km). Většina řek pramenících v horách má maximální průtok na jaře v době tání sněhu.  

 

Řeky, jejichž hlavním zdrojem jsou ledovce (Kodori, Inguri, Rioni) mají největší průtok v létě s výraznými maximy každý 

den ve večerních hodinách a minimem před úsvitem. Řeky Adžarského pobřeží a severních svahů Meschetského hřbetu 

mají maxima na podzim a v zimě a jsou na nich časté povodně po deštích. Horské řeky se vyznačují rychlým tokem a tak 

zamrzají málokdy. Výjimku tvoří řeky Jihogruzínské pahorkatiny, které tečou pomalu na horním toku a rychle v nížině. 

Oblasti tvořené vápenci a vyvřelinami se vyznačují silně rozvětvenými podzemními systémy s množstvím silných zřídel 

(řeky Čjornaja, Cačchuri, Rečchi v západní Gruzii a Nardevani, 

Tašbaši, Armutlo v jižní Gruzii), které přerozdělují a přirozeně regu-

lují vodní toky. Gruzie je bohatá na hydroenergetické zdroje. 

 

V Gruzii není mnoho jezer, ale v některých oblastech (Džavachetie, 

Kolchidská nížina, Kelská planina, staroledovcová zóna Abcházie) se 

nacházejí skupiny jezer tektonického, vulkanického, mořského, říční-

ho, ledovcového, závalového, krasového jiného původu. Největší jsou 

Paravani (37 km²), Karcachi (26,6 km²) a Paleostomi (17,3 km²). 

Nejhlubší jsou závalová jezera Rica (116 m) a Amtkel (72 až 112 m 

podle výšky hladiny) a jezero Kelistba (75 m). Rybí průmysl je rozvi-

nutý na jezerech Tabackuri a Paleostomi 



INFORMACE PŘED ODJEZDEM AKCE 
S OVýTem KAVKAZ - SVANETIE 

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
    pátek 1.července 2016 ve 4.00 hodiny ráno v České Lípě u KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky 

nebo ve 4.20 hodin ve Cvikově na náměstí. 

 

podrobný program akce 
 
 

       1.den – pátek 1.července 2016: odjezd z České Lípy ve 4.00 hodiny a ze Cvikova ve 4.20 hodin a cesta mikrobu-

sem přes Görlitz a Wroclaw do VARŠAVY (příjezd cca ve 12.00 hodin), po obědě cca hodinová   zastávka v metropoli 

Polska (Staré Město s Rynkem)., přesun na letiště, odbavení a v 16.05 hodin odlet letadla společnosti Ukraine Intenati-

onal .Airways do Kyjeva (přílet 18.35 hodin, časový posun +1h, doba letu: 1:30 h), přestup a ve 20.05 hodin odlet 

z Kyjeva se stejnou leteckou společností do Gruzie (přílet do Kutaisi ve 23.35 hodin (časový posun +1 hodina, doba 

letu: 2:30 hodin)., po odbavení na letišti transfer do hotelu 

v Kutaisi, ubytování a nocleh.,           

       2.den – sobota 2.července 2016:  po snídani krátká prohlídka 

města KUTAISI a poté cca 4-hodinová cesta do Svanetie a do 

největšího města oblasti, do MESTIE. V podvečer ubytování., 

nocleh., 
      3.den – neděle 

3.července 2016: snída-

ně, výlet džípem do jedi-

nečného městeč-

ka UŠGULI (místo za-

psané na seznam světo-

vého kulturního dědictví 

UNESCO, údajně nejvýše položené trvale obydlené vesnice v Evropě, architektura 

obranných věží) a odpoledne možnost procházky směrem k nejvyšší gruzínské 

hoře ŠCHARA (5068 m). Večer návrat do Mestie a nocleh., 

      4.den – pondělí 4.července 2016: snídaně, celodenní vysokohorská 

túra na KAVKAZU: z Mestie ke kříži nad Mestií a k jezerům Koruldi s 

nádhernými výhledy na horu UŠBA (4710 m)., návrat stejnou cestou (cel-

kem cca 10 hodin)., nocleh v Mestii.,        

      5.den – úterý 5.července 2016:      snídaně, celodenní vysokohor-

ská túra (přechod) na KAVKAZU: z Mestie přejezd mikrobusem do 

Nesguni a odtud pěší přechod přes sedlo GULI PASS (2953 mn.m.) do 

Badgvdanarí (celkem cca 10 hodin), krátký přejezd do Tvebeshi, zde 

ubytování a nocleh.,   

      6.den – středa 6.července 2016: snídaně, celodenní vysokohorská 

túra na KAVKAZU: z Tvebeshi po tzv. Ushba Trail z nadm.výšky 

1600 m k ledovcovému splazu Ushba ve výšce 2700 mn.m. Vyhlídka na 

ledovcový splaz s jedinečným výhledem i na zřejmě nejhezčí horu ve 

Svanetii - Ušbu (4710 m)., návrat stejnou cestou zpět (celkem cca 8-9 

hodin)., nocleh v Tvebeshi., 

      7.den – čtvrtek 7.července 2016: snídaně, celodenní vysokohorská túra 

(přechod) na KAVKAZU: z Tvebeshi tentokrát nejprve ke kostelíku Mazeri a 

odtud přes vyhlídku do průsmyku v nadm.výšce 2416 m., z průsmyku pak sestup 

na druhého údolí, přes vesnici Cheliri do Barshi (celkem cca 8 hodin)., v podve-

čer přejezd mikrobusem ze Svanetie do Kutaisi, po příjezdu ubytování a nocleh., 

      8.den – pátek 8.července 2016: snídaně, dopoledne zastávka u skály s koste-

líkem v IMERETI (krátká zastávka), odpoledne pro zájemce fakultativní výlet 

(250.-Kč) do jedinečného skalního klášterního města VARDZIA, vybudovaného 

ve stěně hory Emšetu na břehu řeky Kury v Malém Kavkazu, večer návrat 

do KUTAISI, procházka druhým největším gruzínským městem, odpočinek na 

hotelu, nocleh.,  

       9.den – sobota 9.července 2016: cca ve 3.00 hodiny ráno transfer z hotelu na letiště v Kutaisi, odbavení a v 6.15 

hodin odlet letadla společnosti Ukraine International Airways do Kyjeva (přílet 7.55 hodin, doba letu: 2:40 hodin), 

v 9.30 hodin odlet se stejnou leteckou společností do Varšavy. Přílet v 10.00 hodin (doba letu: 1:30 hodin). Po odbavení 

na letišti odjezd mikrobusem okolo Vroclavi a Zhořelce do Česka. Předpokládaný návrat do Cvikova a do České Lípy 

do 20.00 hodin. 

                         PROGRAM BEZ ZÁRUKY, DLE MOMENTÁLNÍ SITUACE SE MŮŽE UPRAVIT. 



 

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas s platností minimálně do 9.ledna 2017.  

 

ubytování, stravování, spropitné 
Ubytování v rámci akce je zajištěno 8x v jednoduchých ubytovacích zařízeních, a to ve 2-lůžkových, příp. pro 

trojice ve 3-lůžkových pokojích. Na některých ubytovacích zařízeních jsou sprchy a WC společné! 

Snídaně jsou zajištěny všude.. 

Všude lze ve městech i na venkově lze  najít restaurace nebo levné bufety. Ceny v Gruzii jsou přibližně stejné 

jako u nás. 

Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale také obyvatelé v Gruzii nakupují balenou vodu v obchodech.  

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši kolem 10% z účtované částky.  

Za služby bývá zvykem i v Gruzii dávat spropitné ve výši 10% z ceny. 

 

zavazadla k přepravě 
Velikost zavazadel není v našem případě významně omezena. Poletíme s klasickou leteckou společností (Ukrai-

ne Airlines), můžete mít s sebou i zavazadlo k odbavení (max.váha 23 kg). . 

 

doprava  

Po Gruzii se budeme pohybovat dvěma osobními SUV  auty. Na delších přejezdech budou zastávky po cca 2 

hodinách jízdy. 

 

jaké bude počasí?                   

Průměrná denní teplota by v tomto období měla být okolo 20 st.C, na 

Kavkaze cca 15 st.C…  

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

Lékařská péče je všude dostupná. Zvláštní očkování není třeba, ale je 

dobré zkontrolovat, že nemáte prošlé očkování proti tetanu a obrně. 

Naléhavě doporučujeme uzavřít ještě před odjezdem cestovní 

pojištění, které bude zahrnovat i případné ošetření či hospitaliza-

ci ve zdravotních zařízeních v zahraničí. 

 

čas 

V Gruzii je v létě čas posunutý o 2 hodiny napřed. Tzn., že v pravé poledne v Gruzii je u nás 10.00 hodin dopo-

ledne. 

 

jazyk 
V Gruzii je místní řečí gruzínština. Ze sovětské doby především 

starší obyvatelé znají také ruštinu a je pravděpodobné, že především 

mladí obyvatelé Gruzie budou   mluvit i anglicky. 

 

oblečení 

Vhodný je lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických 

tkanin. Důležité jsou dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy při návštěvě 

chrámů či kostelů a klášterů. Při balení svého oblečení přibalte 

větrovky, na pěší výšlapy i pohodlné boty, trička, sluneční brýle, 

pláštěnku, krátké kalhoty atd.  

 

 

měna, doporučené kapesné 

Měnovou jednotkou Gruzie je „gruzínský lari“ (GEL). Současný kurz je cca 12.50 Kč nebo 0,48 € za 1.-GEL,  

KAPESNÉ: na stravu doporučujeme cca 150.- až 200.-GEL, na lanovky a další vstupy cca 50.-GEL.  

Ve větších městech fungují bankomaty pro běžné platební a kreditní karty, raději ale nespoléhejte na platby u 

obchodníků s platebními kartami. 

 



bezpečnost 

V centrech větších měst choďte spíše ve skupinách, nezacházejte 

na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulice-

mi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty 

apod. Policie je všude vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin den-

ně. Tísňové volání – tel.: 112. Stejná telefonní čísla platí i pro 

První pomoc. 

 

elektřina 
Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý 

proud 50Hz. Všude by měly fungovat stejné zástrčky do zásuvek 

jako u nás, adaptéry nejsou třeba. 

 

nákupy, clo 

Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají klasický standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové markety. Otevírací doba je zpravidla 09.00-19.00 s polední přestávkou, o sobo-

tách 08.00-13.00 hodin. Bezcelně mohou být z Gruzie do zemí Evropské unie dováženy předměty osobní potře-

by, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 400 cigaret nebo 250 gramů tabáku či 50 doutníků. 

                                     

náboženství 

Nejrozšířenějším náboženstvím gruzínských obyvatel (84%) je pravoslavná víra. Jsou členy nezávislé tzv. Gru-

zínské pravoslavné církve. Menší část obyvatelstva vyznává islám (cca 8%), cca 4% jsou příslušníky 

tzv.Arménské apoštolské církve a asi 1% věřících jsou pak katolíky. 

Žádáme každého návštěvníka, aby tuto skutečnost respektoval a dodržoval zdejší  zvyky a tradice. 

 

 

 

adresář 

Velvyslanectví ČR v zahraničí: 

 

Gruzie: Velvyslanectví České republiky  

Chavchavadze Ave., 37-block VI, 0179 Tbilisi,  

telefon +995/32/2916740-43, nouzová linka 

+995/599/547173 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy  

na naší společnou akci            

S OVýTem KAVKAZ – SVANETIE 

a  jen  hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

 


