
 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                       
                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 
 

 

 
          „Cestování po Zakavkazsku a poznávání jeho úchvatných přírodních krás, 

mimořádné pohostinnosti  místních lidí, malebných odlehlých 

oblastí a kosmonopolních hlavních měst je skutečně strhujícím, 

neobyčejným zážitkem.“                      Alex Jones, autor Lonely Planet 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 
 

S OVýTem ARMÉNIE 

   

4.-16.června 2019 

 
 

INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

 



sraz účastníků  a místo odjezdu 
    v úterý 4.června 2019 v 8.30 hodin v České Lípě u KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky nebo 

v 8.35 hodin na vlakovém hlavním nádraží (příjezd rychlíku z Ústí nad Labem v 8.20 hodin), dále v 9.30 
hodin v Turnově před hlavním vlakovým nádražím, příp. ve 13.00 hodin na mezinárodním letišti v polské 

Vratislavi (Wroclaw).  
 

podrobný program akce 
 
 

       1.den – úterý 4.června 2019: předpokládaný příjezd do Wroclawi na mezinárodní letiště ve 13.00 hodin., odbavení 

na letišti a v 15.55 hodin odlet letadla letecké společnosti LOT  do Varšavy (přílet v 15.55 hodin, doba letu: 1 hodina), 

přestup, ve 22.20 hodin odlet z Varšavy letadlem stejné letecké společnosti a noční přelet do Jerevanu., 

       2.den – středa 5.června 2019:  přílet do Jerevanu ve 3.55 hodin, časový posun +2 h, doba letu: 3:35 h), po odba-

vení na letišti přesun do centra JEREVANU. Po cestě z letiště se zastavíme u trosek kláštera ZVARNOC (UNESCO) a 

u kostelíku HRIPSIME, duchovního centra Arménie. Kostelík je spo-

jený s "příchodem křesťanství" do Arménie. V rámci prohlídky hlavní-

ho města Arménie se zastavíme v katedrále sv.Řehoře, u Modré mešity, 

projdeme po třídě Mesrop Mastots k Opeře, k Cafesjianovu centru 

umění či k Památníku písemnictví Matenadaran a později na Náměstí 

Republiky. V podvečer ubytování a nocleh., 
      3.den – čtvrtek 6.června 2019: snídaně v hotelu, přejezd z Jereva-

nu k antickému chrámu GARNI (římský chrám, jediný v celém býva-

lém SSSR). Tisíce čedičových sloupů daly vzniknout jménu ÚDOLÍ 

PÍŠŤAL podél řeky Azat. Poté cesta malebným kaňonem ke klášteru 

GERHARD, zapsanému na Seznam dědictví UNESCO. Kolem poled-

ne se zastavíme u kláštera CHOR VIRAB s tím nejlepším výhledem 

na horu ARARAT, jejíž vrchol leží cca 1 km za hranicí v Turecku. 

Ještě později navštívíme v tomto dni poslední z proslulých arménských monastýrů - NORAVANK. Po prohlídce kláš-

tera zastávka v nejstarším vinařství na světě, v 6100 let starém ARENI. Nocleh v okolí., 

      4.den – pátek 7.června 2019: po snídani výjezd do průsmyku SELIM PASS (2410 mn.m., skvělé výhledy na 

okolní hory), kde se zastavíme v nejzachovalejším arménském karavansaraji, po návštěvě pokračujeme v naší cestě a 

zakrátko přejedeme do oblasti Náhorního Karabachu. První zastávkou zde, na území, které donedávna patřilo a podle 
téměř všech mezinárodních protokolů i dnes patří Ázerbájdžánu (mezi Arménií a Náhorním Karabachem momentálně 

ovšem nejsou oficiální hranice), bude městečko ŠUŠI, kde stojí pevnost, a také katedrála Krista Spasitele. Projdeme se 

ulicemi tohoto okouzlujícího městečka. Odpoledne dojezd do STEPANAKERTU, šedesátitisícové metropole Náhorní-

ho Karabachu, kde jako první záležitost vyřídíme vstupní víza na území Náhorního Karabachu (jsou zahrnuta ve star-

tovném). Poté si město prohlédneme, ale upřímně: mnoho k prohlížení toho tady nebude... Ubytování, nocleh.,       

      5.den – sobota 8.června 2019:      snídaně v 

hotelu a celodenní výlet v Náhorním Karabachu. V 

tento den se podíváme k troskám pevnosti 

MAYRABERD, která se honosí obrovskými stře-

dověkými hradbami a věžemi. Později prozkou-

máme pozůstatky starověkého TIGRANAKERTU 
a nad městem kostel Vankasar... Odpoledne přeje-

deme ke klášteru AMARAS z 5.stol. a pak do ves-

nice KARMIR ŠUKA, kde vystoupáme do kopce 

k platanu, který je starý 2000 let a v jehož kmeni byste mohli pořádat večírek. Tak je jeho kmen velký. V podvečer 

návrat do Stepanakertu, nocleh ve stejném hotelu.,       

      6.den – neděle 9.června 2019: snídaně a celodenní výlet na území Náhorního Karabachu. Cesta nás zavede k jedi-

nečným klášterům v severozápadní části země - ke klášteru GANDZASAR (pravděpodobně nejvýznamnější stavbě v 

celém Karabachu) a ke klášteru DADIVANK (nádherný klášter zarůstající trávou...). Klášter má naprosto mimořádnou 

polohu a dost náročný přístup. Na závěr výletu se kromě řady panorama-

tických pohledů na jedinečné hory Karabachu zastavíme v, od jiných 

vesnic zcela odlišné, obci VANK. Celá vesnice je neobyčejně bizarní a u 

jednoho z místních hotelů se honosí obrovskou kamennou otevřenou lví 
tlamou zabudovanou do skály... Návrat do stejného hotelu a nocleh., 

      7.den – pondělí 10.června 2019: po snídani se z Náhorního Karaba-

chu vrátíme zpátky do Arménie a přes Goris dojedeme do Halidzoru, 

odkud vede 5,5 km dlouhá a údajně nejdelší lanovka na světě k monastý-

ru TATEV. Po prohlídce kláštera se zastavíme u ĎÁBLOVA MOSTU 

(možnost koupele v řece), navštívíme megalitické pole KARAHUNDJ, 

které díky kruhovým útvarům připomíná anglickou Stonehenge a proje-

deme komplexem jeskyní KHNDZORESK do Sisianu, kde přespíme., 

 



      8.den – úterý 11.června 2019: snídaně v hotelu a poté přejezd přes SELIMŮV PRŮSMYK k SEVANSKÉMU 

JEZERU, v lokalitě NORATUS zastavíme u rozsáhlého pole chačkarů, což jsou kamenné stély umístěné v krajině, 

které vytvořili arménští řemeslníci. Na břehu jezera si prohlédneme klášter SEVANAVANK., Ubytování v Dilidžanu., 

nocleh., 

      9.den – středa 12.června 2019: snídaně a celodenní výlet do Yenokavanu a odtud pěší výlet do oblasti vodopádů a 

jeskyní LASTIVER., v průběhu dne zastávka v typické arménské vesnici, kde můžete ochutnat tradiční "chorovadz" 

(arménské BBQ) a vykoupat se v jezeru., návrat do hotelu v Dilidžanu.,     

    10.den – čtvrtek 13.června 2019: po snídani odjedeme z Dilidžanu k jezeru PARZ LICH a k monastýrům 

GOSHAVANK a HAGHARTSIN (sem můžete dojít i pěšky). Odpoledne přijedete ke klášternímu komplexu 

MAKARAVANK pyšnícího se překrásnými reliéfy a výhledem do údolí řeky Aghcev. V podvečer cesta do Vanadzo-

ru, kde bude zajištěn další hotel., nocleh., 
    11.den – pátek 14.června 2019: snídaně v hotelu, dopoledne nás čeká pohodlná pěší túra půvabným údolím a sou-

těskou řeky DEBED. Kromě hor tyčících se vysoko nad řekou vás zcela jistě okouzlí i les, který nás svou atmosférou 

přenese do Středozemě. Po pěším výletu přejezd přes hory, k, na Seznam světového dědictví UNESCO zapsanému 

klášteru HAGHPAT s chrámem sv.Kříže a jedním z nejslavnějších chačkarů v Arménii. V sousedním areálu 

SANAHIN (UNESCO) shlédneme několik mauzoleí, významnou akademii a knihovnu. Poté se zastavíme u katedrály v 

ODZUNU a večer se vrátíme do Vanadzoru, nocleh ve stejném hotelu.,     

     12.den – sobota 15.června 2019: po snídani přejedeme do SPITAKU (Památník obětem zemětřesení) a poté k 

JEZERU KARI, odkud se můžete vydat na výstup na nejvyšší horu Arménie - ARAGAC (4090 mn.m., stoupání cca 

1100 metrů). Snazší je výšlap v okolí pevnosti AMBERD. V 

podvečer dojezd do JEREVANU, ubytování, nocleh. Poslední 

večer v Arménii pak můžeme strávit u barevných fontán na Ná-

městí Republiky., 
     13.den – neděle 16.června 2019: cca ve 2.00 hodiny ráno 

transfer z hotelu na letiště v Jerevnau, odbavení a ve 4.45 hodin 

odlet letadlem společnosti LOT z Jerevanu do Varšavy., předpo-

kládaný přílet v 6.30 hodin (doba letu: 3:45 hodiny), ve Varšavě 

přestup a v 7.30 hodin odlet do Wroclawi (předpokládaný přílet 

v 8.30 hodin, doba letu: 1:00 hodina). Po odbavení přesun 

z Wroclawi do Turnova (předpokládaný návrat ve 13.00 hodin) a 

do České Lípy (předpokládaný návrat do 14.00 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 16.prosince 2019. 

Víza do Arménie nejsou třeba, víza do Náhorního Karabachu pořídíme přímo ve Stěpanakertu (poplatek je součástí 

startovného). - NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU 1 FOTOGRAFII PASOVÉHO FORMÁTU (4,5x3,5 cm)  

 

ubytování, stravování, spropitné 

Ubytování v rámci akce je zajištěno 11x v hotelech a penzionech střední kategorie, 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 kromě posledního noclehu.. 

Všude lze ve městech i na venkově  najít restaurace nebo levné bufety. Ceny v Arménii jsou přibližně stejné jako u nás. 

Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale také obyvatelé v Arménii  nakupují balenou vodu v obchodech.  
V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši kolem 10% z účtované částky.  

Za služby (hotely, nosiči zavazadel, taxi) bývá zvykem i v Arménii dávat spropitné ve výši 10% z ceny. 

 

zavazadla k přepravě 

Velikost zavazadel je v našem případě významně omezena. Poletíme s  

leteckou společností LOT, s sebou můžete mít jen  zavazadlo na palubu o 
velikosti 55x40x23 cm a váze 8 kg a menší zavazadlo 40x35x12 cm (no-

tebook nebo malá kabelka). Pokud jste zažádali nebo zažádáte (nutno se 

přihlásit nejpozději do 20.5.2019) o zavazadlo k odbavení do váhy 23 kg 

je za obě cesty nutno doplatit 1300.-Kč. Podrobnosti k zavazadlům také 

v průvodním e-mailu. 

 

doprava  

Po Arménii i Náhorním Karabachu se budeme pohybovat mikrobusem pro 

9 osob. Na delších přejezdech budou zastávky po cca 2 hodinách jízdy. 

 

jaké bude počasí?                   

Průměrná denní teplota by v tomto období měla být okolo 24 st.C, v horách ale také jen 10 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 hospitalizaci ve zdravotních zařízeních v zahraničí. 

 

čas 

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

ne. 

 

jazyk 

V Arménii je místní řečí arménština. Běžně se dá jak v Arménii, tak v Náhorním Karabachu, domluvit rusky a je prav-

děpodobné, že především mladí obyvatelé 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 vě-
trovky, na pěší výšlapy i pohodlné boty, trička, sluneční brýle, pláš-

těnku, krátké kalhoty atd.  

 

měna, doporučené kapesné 

Měnovou jednotkou Arménie je „dram“ (AMD). 1 dram tvoří 100 

luma. Současný kurz: za 1.-€ dostanete cca 530.-AMD, za 1.-USD cca 
480.-AMD.  

KAPESNÉ: na stravu a vstupy doporučujeme cca 230.-€. 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 vylidně-

nými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Policie je všude vstřícná a lze ji 

kontaktovat 24 hodin denně.  

Tísňové volání – tel.: 102.  

Pro ambulanci platí telefonní číslo 103. 

 

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 sobotách 08.00-

13.00 hodin. Bezcelně mohou být z Arménie do zemí Evropské unie dováženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr 

alkoholu, 2 litry vína, 400 cigaret nebo 250 gramů tabáku či 50 doutníků a max. 125 g kaviáru. 

                                     

náboženství 

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

Arménské království jako první státní útvar na světě přijalo roku 301 křesťanství jakožto státní náboženství. K armén-

ské apoštolské církvi, nejstarší národní církvi na světě, se hlásí takřka 95 % obyvatelstva. Za zakladatele arménské 

církve je považován Řehoř Osvětitel. Významným duchovním centrem země je malé město Ečmiadzin ležící asi 25 

kilometrů západně od Jerevanu, kde se nachází katedrála Mayr Tačar; zde sídlí i tzv. katholikos, tedy hlava arménské 

apoštolské církve.  

V září roku 1855 byl na zámku v Zákupech na návštěvě u excísaře Ferdinanda I. Dobrotivého arcibiskup Arménů Arih-

tazes Azaria.  

Kurdové žijící na západě země praktikují zoroastrismus a šamanismus. Většina Azerů vyznávajících islám utekla během 

konfliktu o Náhorní Karabach do Ázerbájdžánu.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nsk%C3%A1_apo%C5%A1tolsk%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nsk%C3%A1_apo%C5%A1tolsk%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eho%C5%99_Osv%C4%9Btitel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vaghar%C5%A1apat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kupy_(z%C3%A1mek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Dobrotiv%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Arihtazes_Azaria&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Arihtazes_Azaria&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Azerov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m


 

 

Spor o Náhorní Karabach 

 
Arménie (červeně) s Náhorno-karabašskou republikou (modře) 

V roce 1920 nesouhlasil sovětský Ázerbájdžán s připojením Náhorního Karabachu, který byl z velké 

většiny osídlen Armény, k sovětské Arménii, a tak byl spolu s Nachičevanem roku 1923 připojen k 

Ázerbájdžánu. Během sovětské éry Arménie bezúspěšně usilovala o připojení Karabachu ke svému 

území.  

Roku 1987 se zformovalo arménské hnutí za připojení k Arménii. V říjnu t.r. pak Ázerbájdžán zakázal 

výuku arménských dějin na karabašských školách. Snahy Moskvy o urovnání konfliktu byly neúspěšné, 

a tak byl Náhorní Karabach v lednu 1988 podřízen přímo ústřední vládě SSSR. S tímto postupem ne-

souhlasila ani jedna strana.  

V roce 1988 začaly boje mezi Arménií a Ázerbájdžánem o tuto oblast, které se ještě vyostřily po rozpa-

du SSSR. Turecko na protest proti obsazení Náhorního Karabachu uzavřelo arménské hranice. 28. 

listopadu 1989 byl vrácen pod správu Ázerbájdžánu, ale Arménie ho hned 1. prosince anektovala. V 

letech 1991 až 1994 probíhala o karabašské území mezi oběma zeměmi válka. Dočasným východis-

kem se stalo příměří z 16. května 1994, které zůstává v platnosti do současnosti.  

Výsledkem je Karabach z 92,5 % ovládaný arménsko–karabašskými silami, které mají pod kontrolou 

také dalších 5 celých okresů (a 2 částečně) mimo vlastní Karabach. Celkově tak karabašští Arméni 

kontrolují 13,4 % rozlohy Ázerbájdžánu. Vojenské zásahy byly doprovázeny exodem azerských a ar-

ménských menšin z území sousedního státu. Z Ázerbájdžánu odešlo 413 000 Arménů, zatímco Arménii 

v důsledku konfliktu opustilo 724 000 Azerů.  

Nezávislá Arménie 

V roce 1991 získala Arménie nezávislost na Sovětském svazu a stala se součástí SNS. V roce 1999 

byl při zasedání parlamentu zavražděn premiér Vazgen Sarkisjan, což následně vedlo k částečné eko-

nomické i společenské krizi v zemi.     

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armenia-vector-map.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1horn%C4%9B-karaba%C5%A1sk%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
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Velvyslanectví Arménské republiky v Česku: 

16000 Praha 6-Dejvice, Na Pískách 1411/95 

Velvyslanectví České republiky v Arménii: 

0010 Jerevan, Nalbandyan 48/1.,  telefon +374/10/519373, nouzová linka 43686086 

 

Přejeme Vám klidné přípravy  

na naší společnou akci            

S OVýTem ARMÉNIE 

a  jen  hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

 

 

 

 

 

 

 
HistorieArménie 
Dějiny Arménů se v mnohém podobají dějinám Židů. Mnoho Arménů, stejně jako Židů, žilo už od 
starověku v diaspoře. Arméni tvořili malé, ale významné menšiny v mnoha zemích světa. Stejně 
jako Židé se stali Arméni terčem genocidy. Turci se během první světové války rozhodli, že „nepo-
hodlné“ Armény, kteří chtěli mít svůj nezávislý stát, úplně vyhladí. Odhaduje se, že během první 
světové války a krátce po ní zavraždili Turci kolem 1,5 milionu Arménů. Velká část historické Ar-
ménie (Arméni ji dnes označují jako Západní Arménii), včetně jezera Van a posvátné hory Araratu, 
je dnes na území Turecka. Menší část Arménie (tj. Východní Arménie) se stala součástí Sovětského 
svazu. Poměrně málo známou skutečností je fakt, že o osudu Arménů se dohodl turecký prezident 
Mustafa Kemal Atatűrk s bolševickým vůdcem Vladimírem Iljičem Leninem a Arménii si prostě roz-
dělili (podobně dopadlo Polsko v roce 1939, kdy si je rozdělili Sověti pro změnu s Hitlerem). 
 
V roce 1991 v průběhu rozpadu SSSR vyhlásila Arménie nezávislost. To už ale byla prakticky ve 
válečném stavu se svým sousedem, Ázerbájdžánem. Bojovalo se zejména o oblast Náhorního Ka-
rabachu, autonomní oblast Ázerbájdžánu, ve které však převažovali Arméni. Válka skončila vítěz-
stvím Arménie v roce 1994. Náhorní Karabach a okolní původně ázerbájdžánská teritoria byla při-
pojena k Arménii. Náhorní Karabach formálně vyhlásil nezávislost (má dokonce vlastní vlajku a 
jediné „velvyslanectví“ - v Jerevanu…), ve skutečnosti je ale plně závislý na Arménii. 
 
Arménie se však po válce ocitla téměř v úplné mezinárodní izolaci a je dodnes formálně ve váleč-
ném stavu s Ázebájdžánem (nebyl uzavřen mír, jen příměří) a téměř ve válečném stavu s Turec-
kem, které ve válce podporovalo Ázerbájdžán. Země po válce zchudla a mnoho Arménů odešlo do 
zahraničí. V roce 1999 žilo v Arménii 3,7 milionu obyvatel, zatímco v zahraničí žilo asi 7 milionů lidí 
arménského původu. Nejvíce Arménů žije v USA, Francii a Rusku. V posledních letech nastalo oži-
vení hospodářství, především díky pomoci ze zahraničí, zejména z USA. Arménie má rovněž po-
měrně dobré styky se sousedním Íránem, odkud dováží ropu. Přesto zůstává Arménie nejchudší 
zemíZakavkazska. 
 
Původ Arménů je nejasný, nejpřesněji se o nich vyjadřují antičtí autoři. Podle Herodota přišli do 
oblasti hory Ararat a jezera Van někdy v 9. - 7. století př. n. l., ale není jasné, zda území kontrolo-
vali. Je ale téměř jisté, že se minimálně etnicky podíleli na existenci říše Urartu[zdroj?]. Další ob-
dobí arménské historie má mnoho interpretací, je typické boji i spoluprácí s následníky alexandrij-
ské říše - jak seleukovská, tak Perská říše ovládaly Arménii podle toho, jak byly silné. Od úplné 
nadvlády na jedné straně, až po letmé kontroly zejména pomocí nepravidelných daní. V roce 301 
se Arménie díky působení svatého Řehoře na panovníka Tiridata stala prvním křesťanským státem 
na světě, a to o pár desetiletí dříve, než Římská říše. Pro křesťanství v Arménii byly určující dva 
výrazné vlivy - expanzivní politika perských Sásánovců, respektive krvavé boje s nimi, a ideologic-
ký konflikt mezi východním a západním křesťanstvím. Arméni sice ještě byli přítomni na koncilu v 
Nikáji, ale poté ztratili s hlavním křesťanským proudem kontakt[zdroj?]. Od této chvíle můžeme 
arménské křesťanství označit za ortodoxní v původním slova smyslu. Arménští křesťané se věrouč-
ně odlišují od pravoslavné i katolické církve. Naopak blízká je místní církev k egyptské koptské 
církvi a arménskému pojetí byli nakloněni i věrozvěsti Cyril a Metoděj[zdroj?]. Vliv církve na identi-
tu Arménů je stěžejní[zdroj?], naposledy se ukázal ve 20. století při turecké genocidě a při sérii 
konfliktů po rozpadu SSSR. 


