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Expedice č.7 – Gruzie 2012 

Blíží se naše další cesta za “hranice všedních dnů”, po delším rozhodování jedeme nakonec 
do Gruzie. Odjíždíme ve středu odpoledne 19.9.,  následuje již tradiční přejezd přes 
Slovensko – Maďarsko – Srbsko a Bulharsko do Turecka někde co nejdále za Istanbul přes 
Bolu k Černému Moři, pak podél Černého moře s případnou návštěvou nějakého města či 
Erzerumu v Turecku příjezd do Gruzie. Zpátky možná ještě něco stihneme v oblasti pohoří 
Kačkar, ale to se uvidí, návrat 
předpokládáme v neděli 30.9. 
Jedinou, ale docela zásadní změnou 
je obsazení expedice č.7. Petr 
bohužel nemůže v tomto termínu, 
tak jej nahradí Radim, který měl s 
námi jet už první expedici, ale 
tenkrát nemohl jet on. 
Popřejme si jen hodně štěstí, cestu 
opět budu dle možností popisovat 
na stránkách 
http://blog.zednicek.info . 

1. den středa 19.9. 

Je středa 19. září a vyrazili jsme na další naši poznávací 
cestu. Čeká nás více jak 3 tisíce km než dojedeme k našemu 
letošnímu cíli – Gruzii. Chceme jet již tradičně co nejdále v 
kuse pouze s nutnými zastávkami, spát budeme dnes v 
autě, až zítra večer chceme přespat někde v hotelu po 
cestě. To bychom měli být již u Černého moře daleko v 
Turecku, někde u města Trabzon. Držme si palce, ať cesta v 
pohodě a bez problémů probíhá. Pokud bude po cestě něco 
zajímavého určitě napíšu, prozatím klasicky hrozná D1, 
kolony před Brnem, ale jede to, takže jsme snad za chvíli 
na Slovensku… 

2. den čtvrtek 20.9. ráno 

Cesta probíhá podle plánu a za chvíli opustíme Bulgaristán a vstoupíme do Turecka. Máme 
za sebou nyní 16 hodin jízdy, ujeli jsme 1400 km, takže máme slušný průměr 87 km/hodinu. 
V noci v Maďarsku dost pršelo, pak ještě kousek v Srbsku, ale teď je slušně, svítí sluníčko a 
začíná pěkný den. Teplota začíná stoupat, teď je už 21 stupňů Celsia. Co nás potěšilo, byla 
dálnice v Srbsku (sice horší jak naše D1, ale stále se jelo povolenou stodvacítkou s krátkými 
pomalejšími úseky) ihned od hranice Srbska až po Bělehrad a také obchvat tohoto 
velkoměsta bývalé rakousko-uherské monarchie. Ten tady při naší poslední cestě nebyl. Také 
mýto v Srbsku bylo kupodivu levnější a za celý průjezd jsme zaplatili jen 17 euro. No je 
vidět, že snaha o vstup do EU je velká. Za vše vypovídá nápis při vstupu do Srbska – Stop 
korupcii.  

http://blog.zednicek.info/
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Oproti tomu obchvat Sofie asi není dosud ani 
na papíře. Pokaždé jsme jeli podle cedulí směr 
Istanbul jako všechny kamiony, letos jsme 
zkusili jet druhou stranou a bylo to opravdu 
lepší a hlavně rychlejší, i když kousek vede 
cesta přes město. Před chvíli jsme dali první 
delší zastávku na teplé jídlo…uvidíme, co s námi 
provede Radimova čočková polévka. Naštěstí 
nás nezaskočila česká prohibice a dostatečně 
dezinfikujeme. Je devět hodin našeho času, 
tady už mají deset, za půl hodiny jsme v 
Osmanské říši a vlastně v půli cesty do Gruzie. 
Za volantem jsme se už vystřídali všichni do Turecka nás převeze Libor… 

2. den čtvrtek 20.9. večer 

Přijeli jsme do města Ilgaz už za tmy po sedmé 
hodině a rozhodli se tu ubytovat. Po chvíli 
domlouvání se s místními rukama nohama jsme 
našli docela slušnou ubytovnu Ilgaz 
Ogretmenevi. Za 50 euro máme dva pokoje se 
sociálkou, tv, internetem a snídani. Takže 
super. 
Máme za sebou celkem 2200 km a 27 hodin 
jízdy autem s krátkými přestávkami. Tak dlouhá 
jízda, když se pravidelně střídáte, se však dá 
zvládnout a může být i zajímavá. Přechod z 
Bulharska do Turecka byl bez problémů a za 
necelé půl hodiny jsme absolvovali dvě 
bulharské a  pět tureckých kontrol, včetně již 
tradičního zapsání auta do Liborova pasu. Nyní 
má 180 dní na to, aby opět s autem vycestoval 
ven. Popravdě všichni doufáme, že to bude 
daleko dřív…  

 
 
 
 
 
Za 20 hodin od startu ve Žďáru jsme přijeli k 
Istanbulu. Zde jsou tradiční zácpy, navíc zvětšené 
nějakou opravou silnic, takže po hodině 
popojíždění vjíždíme do Asie. Opět obdivujeme a 
fotíme Fatah Mehmed most a Bosporský průliv.  
Samotný obchvat Istanbulu je velkým zážitkem a 
stále je na co se dívat (jak rychle vyrostla nová 

Turk Telecom aréna, prodavače kličkující mezi auty, nové stavby, okolní vozidla a cestující…). 
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Po dálnici jsme pokračovali téměř 300 km a 
ze směru na Ankaru jsme odbočili na 
Gerede směr Samsun. Dálnice se změnila na 
čtyřproudou, již neplacenou silnici, která je 
však v mnoha částech mnohem lepší než 
naše D1. Nacházíme se v severovýchodní 
Anatolii, ve výšce okolo 1300 m.n.m., 
krajina sice kopcovitá, ale fádní a nepříliš 
obydlená ve srovnání s okolím Istanbulu. 
Zítra bychom chtěli pokračovat dál co 
nejblíže Gruzie tak, abychom v sobotu ráno 
přijeli do přímořského Batumi. Po cestě chceme navštívit jedno z nejkrásnějších měst 
Turecka Amasyi a vykoupat se u Černého moře. Teplota je totiž celý den příjemná a chvílemi 
dosahovala i přes 30 stupňů… 

Stránky města a okolí Ilgazu: http://ilgazogretmenevi.meb.k12.tr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. den pátek 21.9. 

Ráno jsme vstali před osmou a po snídani vyrazili do 200 km vzdáleného města Amasya. 
Mělo by to být nádherné město mezi horami s řadou pontských hrobek. Snídaně 
samoobslužná s klasickými tureckými pokrmy jako sýr, olivy, rajčata, vejce už došla… Nikdo 
na ubytovně neuměl jinak než turecky, takže když jsme se dnes chtěli rozloučit, musel 
recepční pozvat právě snídající paní učitelku, aby 
mu přeložila, že “all is ready”. Vedle byla totiž 
škola a děti v uniformách se chystaly na výuku. 
Je teplo, slunečno, 20 stupňů a my pádíme po 
slušné, nejčastěji čtyřproudé, komunikaci dál na 
východ. Míjíme pole, na nichž se sklízí cibule, 
rýže, tabák, jsou vidět brambory, česnek, víno, 
suší se obilí, přitom jsme ve výšce okolo 700 
m.n.m..  

1. – 2.den - 19.-20.9. středa a čtvrtek 
Žďár nad Sázavou – Ilgaz (Turecko) – 2197 km za 27 hodin 
 
Poplatky:  SR – měsíční dálniční známka – 14€, Maďarsko – dálniční poplatek na měsíc – 22€, 
Srbsko – mýtné 17€, Bulharsko – dálniční známka 7-mi denní – 5 Euro, Turecko karta KGS – 
(25€ – vystačilo na celý průjezd Tureckem a zpět, záloha na kartu je 5€) Edirne-Istanbul – 
7,25 TLR, Most Fatih Mehmed – 4,25 TLR, Istanbul – Gerede – 15,25 TLR 
Ubytování: Ilgaz Ogretmenevi – 50 € (se snídaní) 
 

http://ilgazogretmenevi.meb.k12.tr/
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Po poledni jsme přijeli do devadesátitisícového města Amasya, která je v kamenné rokli 
mezi horami. Toto bývalé hlavní město Pontského království (asi 300 let př.n.l.) je opravdu 
pěkné s množstvím dochovaných osmanských domů podél řeky. Za 3 turecké liry (za euro 
dostanete 2,33, což odpovídá asi 11 Kč), jsme si pak ve skále nahoře nad městem prohlédli 
kamenné hrobky pontských králů. Prohlídku nám zpestřil nejen nádherný výhled na město, 
ale také skupinka mladíků, kterou doprovázela silná vůně “trávy”. Nad městem je ještě 
pevnost, my však po procházce sedáme do auta, míjíme umělý vodopád na konci centra a 
jedeme dál k moři. 

Po vydatném obědu, doplněném planě rostoucími rajčaty a paprikami u tabákového pole, se 
trochu zhorší počasí a chvílemi i prší. Jedeme hornatou krajinou  plnou zatáček  až do 1500 
m.n.m. dalších více jak 200 km a po šesté hodině sjedeme  k Černému moři do města Unye. 
Začíná se stmívat tak se rozhodneme jet ještě hodinu co nejdál a ubytovat se. 
Projíždíme hustě obydlenou aglomerací moderními městy,  a i když ukazuje navigace ,  že 
máme jet padesátkou všichni jedou nejméně stovkou. Tak jedeme taky. 
Ujeli jsme nakonec ještě více jak 100 km a v menším městečku Tirebolu (na ceduli je 15000 
obyvatel) najdeme hotel Ayana. Po prohlídce 
pokojů se dozvíme cenu – Turek chce za každý 
pokoj 90 lir což by bylo celkem 80 euro. Moc 
se nám to nelíbí, takže jeho druhá nabídka je 
70 euro. Nesouhlasíme, tak jdeme do výtahu a 
jedeme hledat další ubytování. Přestože 
sympaťák tvrdil, že v okolí 100 km není nic, u 
recepce sníží na 60 €, což už bereme. V ceně je 
snídaně i internet takže zase 15 euro na hlavu 
není úplně špatné. Na pokoji jsme dali rychlou 
večeři, Radim několik ještě rychlejších cigaret a 
jdeme do města na nějaké pivo…  
 

3. den - 21.9. pátek 
Ilgaz – Tirebolu – 610 km 
 
Ubytování: Tirebolu Ayana Hotel – 60€ (se snídaní) 
Památky: vstup Amasya 12 TLR (3 TLR/os.) 
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4. den sobota 22.9. 

Ráno jsme chtěli jít v sedm na snídani, ale 
jaksi to nešlo. Včera večer jsme se totiž jen 
prošli, z cesty prohlédli fabriku na výrobu 
čaje Cajkur, dali na rohu před hotelem čaj a 
šli na pokoj. Zatím máme dost vlastních 
zásob, a jak jsme se dozvěděli, opustili jsme 
republiku právě včas. Dnes by nás už při 
kontrole batohů zřejmě zavřeli, vyvezli jsme 
totiž povolený litr na hlavu, což už nyní nelze. 
Jak je nám tu teď dobře… Snídaně klasická, 
dnes už však bylo i dost vajec a také chléb ve 
vejci. Před devátou vyrážíme po krásné 
neplacené čtyřproudé silnici, ke které se naše 
D1 nebude blížit ani po rekonstrukci, směrem 
dál na východ. Jedeme stále průměrem 85 
km/h podél pobřeží, projíždíme 
statisícovými městy Trabzon a Rize a hltáme 
km za km. Počasí dnes není nic moc, chvílemi 
i prší, teploměr však ukazuje příjemných 25 
stupňů. Na okolních kopcích se už také 
objevují plantáže čajovníků, kterým se líbí 
místní teplé a vlhké klima. Asi 70 km od 
hranic s Gruzií se už začínají také objevovat 
směrovky na Batumi.  
Před dvanáctou hodinou, kdy jsme ujeli 260 
km, přijíždíme na hranice. Asi půl hodiny již dost prší, chvílemi jsou průtrže mračen a z 
okolních hor padají vodopády. Přechod přes hranice je docela v pohodě, problémem nejsou 
ani úředníci jako spíš kolony kamionů. Nakonec se nám podaří většinu předjet a jsme za 

hodinu na gruzinské straně. Libor řídí a musí s autem 
přes hranice sám, my jsme poslání supermoderním 
prostorem, navrženým německým architektem, k pěší 
pasové kontrole. Sličná celnice nás každého také 
počítačem vyfotí, naštěstí máme stále úsměv na tváři. 
Za chvíli jsme opět u Libora už za hranicemi, toho se 
kromě focení ptali, jestli převáží maso nebo jiné 
„produkty“, prohlédnou Radimovy sušenky a může 
vstoupit. Za hranicí se nám vnucují taxikáři, které lehce 
odháníme. 
Sedáme do auta a jedeme do 14 km vzdáleného 
Batumi. Předměstí je opravdu síla a připadáme si 
podobně jako v Sýrii. Naopak u pobřežní promenády 
jsou supermoderní hotely a budovy a další hrůzy se 
staví. Zaparkujeme, hned je u nás děda a chce 5 Lari. 
Kousek je směnárna, tak v kurzu 1€ je 2,1 Lari měníme. 
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Lari vychází na necelých 12 korun. Jdeme se projít 
k moři, míjíme nějakou hromadnou svatbu a 
začíná pršet, spíše leje. Když to vypadá na několik 
hodin, vracíme se v dešti k autu a mokří 
opouštíme bez větší prohlídky Batumi. Stejně tu 
nic moc zvláštního není. Za volant sedá Jirka a 
krosuje bez mapy a navigace ulicemi, až se 
dostaneme zase na okraj. Opět samí prodejci, 
špína, polorozpadlé domy a prší… Příjemné je však 
tankování, protože litr nafty stojí 2,15 Lari což je 
vlastně 26 korun. Paráda, bereme plnou a jedeme dál podél pobřeží na sever.  
Libor chce navštívit botanickou zahradu, která má být dost dobrá. Po 9 km je směrovka, a 
přestože už je před pátou mají otevřeno. Venku pořád dost prší, takže na procházku za 
hustého deště se vydává jen Libor a Jirka. Já s Radimem raději v suchu plánujeme další cestu 
a lehce dezinfikujeme. Za hodinu se kluci vrací, úplně propocení nebo spíš promočení, ale 
spokojeni a plní zážitků. Vstup stál každého 6 Lari.  
Počasí se vůbec nelepší, leje víc a víc, takže vyrážíme směr na Kutaisi, kde se pokusíme 
ubytovat. Podle navigace nás čekají asi 2 hodiny 
jízdy, ale to není jisté. Cesty jsou tu totiž buď 
slušné nebo strašné. Ještě se zmíním o čase.  
V Gruzii je o 2 hodiny více jak u nás. Vše, co tedy 
popíšu, bude v jejich čase, takže když v Turecku 
byla tma o půl sedmé, tady bude o půl osmé. 
První pokus o ubytování proběhl v městě 
Samtredia. Po delším hledání jsme našli jeden 
hotel, recepce vypadala slušně, cena 40 Lari na 
osobu, ale měli plno. Ujal se nás místní taxikář a 
přivezl k jedné rodině domů. Pokoje dost 
sparťanské, koupelna nic moc a záchody sice 2, 
ale venku dost brutální latríny. Původní cenu 25 
Lari je ochotna paní asi i snížit, ale opravdu jsme tento komfort odmítli a vydali se dál. 
Každopádně jako pohled do života místních obyvatel to byla zajímavá zkušenost. Je už dost 
pozdě, přesně deset večer a jsme před Kutaisi, když zahlédneme nápis HOTEL. Po krátké 
domluvě a prohlídce v ruštině se domluvíme – ubytovna se jmenuje Alaverdi. Máme 2 
pokoje s vlastní sociálkou, tv s místními programy je vlastně jen ke sledování počasí, cena 
stejná jako u paní. No možná to bude jedno z lepších gruzínských ubytování. Jdeme vařit 
večeři a řešit další program naší cesty. Budeme si přát lepší počasí… 

4. den - 22.9. sobota 
Tirebolu – Batumi – Kutaisi (Gruzie) – 450 km 
 
Ubytování: Kutaisi Hotel Alaverdi – 100 LARI 
Poplatky: Batumi parking – 5 LARI 
Památky: Batumi botanická zahrada 12 LARI (6 LARI/os.) 
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5. den neděle 23.9. 

Nedělní ráno bylo úplně demoralizující. Venku 
bouřka blesky a hromy jsou asi přímo nad námi 
a my máme vyrážet na prohlídku Gruzie. 
Původně plánovaný odjezd o půl deváté 
posouváme a po snídani z vlastních zásob 
vyrážíme až v deset. Hledáme v Kutaisi katedrálu 
Bagrati, kterou prý musí každý vidět. Po chvilce 
proplétání se uličkami centra a místním trhem se 
zeleninou jak z 30-tých let, jsme na kopci nad 
městem u katedrály. 
Přestává pršet a vylézá sluníčko, nálada se lepší 
takže si s radostí prohlédneme docela zachovalou 
stavbu z roku 1003 (postavil král Bagrat III). Na 
parkovišti ochutnáme od domorodce pivo a 
gruziňák, povykládá nám jak je toto místo pro 
Gruzii významné, ale kousek dál je Gelati, kde 
jsou prý ty pravé počátky. Třikrát si potřepeme 
rukou a rychle nasedáme do auta nebo se milého, 
zjevně alkoholem posilněného řidiče nezbavíme. 
Asi 9 km za městem v kopcích najdeme monastyr 
Gelati, založený 1106 králem Davidem II 
Budovatelem. 
Moc pěkná prohlídka zpestřená právě 
probíhajícím nedělním obřadem. O kousek zpět je další klášter Motsameta, vysoko nad 
řekou klikatící se údolím. Pro vstup si musíme nasadit zástěry na zakrytí nohou a pak jsme 
ještě svědky začátku gruzinské svatby. Moc pěkné.  

 
Po jedné hodině opouštíme Kutaisi a jedeme dál na Gori, rodiště Stalina. Po cestě se také 
zastavujeme u jednoho z mnoha stánků a kupujeme vyhlášené kačapuri. Je to taková teplá 
placka naplněná sýrem a fakt docela chutná. Ze tří jsme se najedli všichni k tomu 2 chlazená 
piva a to vše za 8 Lari. Začíná znovu pršet, jako bychom tu frontu stále doháněli.  
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Stručně se ještě zmíním o Gruzii – anglicky Georgia, 
gruzínsky Sakartvelo. Republika má asi 4,5 milionů lidí, 
na jihu u moře je autonomní oblast Adžárie s hlavním 
městem Batumi, na severu u moře je pak Rusy zábraná 
Abcházie s hlavním městem Suchumi a uprostřed nad Gori 
je také zabraná Jižní Osetie.  
Po čtvrté již opět neprší a prijíždíme do Gori, kde je rodný 
dům Josefa Džugašviliho Stalina. Vedle jeho muzea pak 
opravdu najdeme domek, kolem kterého je obestavěné 
mramorové monstrum, no hrůza. Do muzea někteří 
členové výpravy chtějí, jiní vůbec, takže nakonec 
nakoupíme nějaké víno a chleba na večer a jedeme pryč. 
Jirka má totiž typ na skalní město, na něž nás navede 
sličná Gruzínka v místním moderním infocentru. Vstup do 
muzea Stalina stál 10 Lari, naopak do skalního města 
Uplistsikhe jen 3, hodnota by však měla být naopak.  
 
První osídlení Uplistsikhe je zde evidováno do třetího tisíciletí před naším letopočtem. 
Opravdu skvost, když člověk vidí místnosti staré tisíce let. Svítí už i sluníčko, i když teplota jen 
kolem 17 stupňů, ale procházka je to moc pěkná. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po šesté se ještě v přírodě navečeříme a 
vyrážíme na Tbilisi. Nejedeme po dálnici, která 
začíná těsně před Gori, ale jedeme zřejmě po 
bývalé cestě na Tbilisi, která je však dost slušná 
a není tu tolik aut. Míjíme také utečenecký 
tábor lidí z Jižní Osetie. 
Kolem osmé jsme v hlavním městě a po chvíli 
zastavujeme u prvního hotelu. Po prohlídce a 
domluvě s paní, na níž je zjevná lenost, 2 
pokoje po 50 Lari bereme. Máme sice 
manželské postele a společnou přikrývku, ale 
pro jednou to zvládneme. 
 



Turecko, Gruzie 2012 

 
10 

 

 
 
 
Jako třešinku na dortu jsme zajeli taxíkem do 
hospody, přesněji Restaurace Krombacher a dáváme 
si místní víno Saperavi a jejich sýry… Plánujeme také 
zítřejší den, kdy po městě vyrazíme do hor ke 
Kazbegi. 
 
Dnes jsme ujeli 270 km a nakonec i díky zlepšenému 
počasí prožili pěkný den v Gruzii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. den - 23.9. neděle 
Kutaisi – Tbilisi – 270 km 
 
Ubytování: Tbilisi Hotel Pirosmani – 100 LARI 
Památky: vstup Gelati 2 LARI, Motsameta 2 LARI, skalní město Uplistsikhe 12 LARI 
Poplatky: taxi 5 LARI 
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6.den pondělí 24.9. 

Ranní Tbilisi nás vítá sluníčkem, takže i nálada je 
výborná. Po desáté se loučíme s recepční, která 
se opět válí v křesle a nenechá se vůbec vyrušit. 
Do centra to máme ještě 8 km po rychlostní 
silnici, provoz se začíná zahušťovat, většina řidičů 
je však ukázněná a provoz probíhá plynule. 
Začínají se objevovat supermoderní stavby a 
historické památky, což nasvědčuje, že jsme v 
centru. Po chvilce bloudění, vyrážíme přes most a 
parkujeme u hotelu Kopala, kousek od Metekhi 
Church. Nikdo nás nevyhnal ani nechtěl peníze, 
tak se rozkopanou cestou vydáme dolů k řece. V 
Tbilisi se dost staví a opravuje, jednou bude centrum dost 
upravené, i když po zahnutí do vedlejších uliček je vidět dost 
katastrofický stav obydlí. 
Prošli jsme si staré město, kde je nejvíce kostelů (navštívili 
jsme arménský i židovskou synagogu), dále přes Náměstí 
svobody a most opět na druhou stranu pod největší 
katedrálu na Kavkaze Sameba (vysvěcena 2004) zpět k autu. 
Prohlídka města trvala přes 3 hodiny, vyzkoušeli jsme také 
nějaká místní lahvová piva a jídlo. Na náměstí je také zdarma 
WiFi, toalety dole v metru za 30 Tetri (Lari má 100 Tetri). 
Celou dobu nad námi nad městem vedle tvrze dohlížela 20 
metrů vysoká hliníková socha Matka Gruzie, svírající v jedné 
ruce meč na obranu města a v druhé víno na přivítání. Inu 
Tbilisi je město kontrastů, které zde vidíte na každém kroku.  
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O půl druhé odjíždíme a další zastávkou je kostel Džvari, 
tyčící se nad nedalekým městem Mtskheta. Město je pro 
Gruzii z historického hlediska asi nejdůležitější a kostel 
jedním z nejstarších. 
Při jeho prohlídce se vrátíte do 6. století n.l. a cesta nahoru, 
kterou jsme chvíli hledali, se opravdu vyplatila. Na celé 
město a údolí je zde nádherný výhled. Protože je celý den 
krásně a svítí sluníčko, v dáli také vyhlížíme začátek Kavkazu, 
kam dnes chceme dorazit.  
Na dálnici u Mtskhety se od srdce zasmějeme při pohledu na 
ukazatel Istanbul 1715 km – co za blázny by tak daleko jelo… 
Po cestě ještě zastavíme u hradu Ananuri ze 16. století, ze 
kterého je nádherný pohled na přehradu Zhinvali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pokračujeme dále údolím po vojenské cestě Military 
Highway, která vede až do Ruska do Vladikavkazu. 
Nám však stačí dojet jen do Kazbegi. Cesta je zpočátku 
asi 100 km velmi slušná asfaltka a utíká rychle. Za 
lyžařským střediskem Gudauri se změní v horší, 
chvílemi je to šotolina a kamení, no prostě jedeme 
krokem. Ve výšce kolem 2400 m.n.m. je sedlo Džvari, 
kde se cesta láme směrem dolů, bohužel je zde 
nejhorší úsek. Odměnou jsou však nádherné vrcholy a 
stráně Kavkazu, které mění barvy měnícím se 
rostlinstvem, horninami i sluncem. 
Je to opravdu nádhera, až se dech tají a člověk musí 
mít před těmito horami opravdu respekt.  
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Po třičtvrtě hodině, kdy jsme ujeli 18 km po špatné cestě, následuje opět asfaltka a pak je to 
již jen chvíli a jsme v cíli dnešní cesty, ve městě Kazbegi neboli Stepansminda. Cestu jsme 
zvládli za 3,5 hodiny.  Za chvíli se nás chlapík v Ladě Niva ujímá, ukáže ubytování a 
domluvíme se na dvou nocích po 20 Lari na člověka a noc. Ubytování je pěkné, v horním 
patře rodinného domu, prostě domácí standard, má i WiFi internet, takže není nad čím 
přemýšlet. Teď bude osm a sedíme v jedné z restaurací, dáváme další místní víno (Alazani 
Valley a Manavis Mtsvane) a plánujeme zítřek. Uděláme si standardní jednodenní procházku 
k ledovci, počasí by mělo být dobré. 

 

6. den - 24.9. pondělí 
Tbilisi – Kazbegi – 204 km 
 
Ubytování: Kazbegi – 2 noci – 160 LARI (20 LARI/os./noc) 
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7. den úterý 25.9. 

Ráno jsme se probudili do krásného dne, pohled na Kazbeg je jako zázrak…jdeme k ledovci.  

 
Celý den jsme plně věnovali pěší turistice. Odpoledne jsme dorazili k ledovci Gergeti (7,8 m 
dlouhý a 6,8 v nejširším místě široký, začíná ve 
výšce 2930 m.n.m. a končí těsně pod vrcholem 
5033 m.n.m.) pod nejvyšší horou Gruzie – 
Kazbeg (5034 m.n.m.). Popošli jsme se ještě 
kousek po ledovci až do výšky 3400 m.n.m., ušli 
jsme téměř 11 km. Jelikož jsme vyšli z výšky 
1882 m.n.m., převýšení je 1518 m, což je téměř 
14% stoupání. Většina turistů však nechodí jen 
k ledovci a zpět, ale jdou přes ledovec k bývalé 
meteorologické stanici ve výšce 3580 m.n.m., 
tam stráví noc a druhý den vyrážejí na vrchol. K 
tomu je však potřeba horolezecké vybavení a 
samozřejmě i určité dovednosti a trénink. To 
my nemáme, tak jsme se necelou hodinu před 
stanicí otočili a šli dolů. Celkem jsme za celý 
den ušli více jak 23 km, cesta dolů byla rychlejší 
(asi 4 hodiny), ale ještě jsme se stavili ve spodní 
části sestupu u kostela Tsimba Sameba.  

Tento kostel se nachází nad vesnicí Kazbegi, 
je na něj nádherný pohled jak zdola, tak při 
cestě k ledovci a podle všech průvodců je 
sem povinná, asi dvouhodinová, procházka 
z vesnice. My jsme zvládli za jeden den 
obojí, i když dolů jsme došli až za tmy po půl 
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osmé a popravdě měli jsme toho dost. Ještě doplním, že během dnešního dne jsme potkali 
dost turistů z nejrůznějších zemí, dokonce dvě české dvojice. Pár mladých studentů, kteří šli 
dolů, čekal dva dny na stanici, a když se dnes za nádherného počasí dostali 100 m pod vrchol, 
museli se otočit a jít dolů. Byl tam totiž led a prostě to nešlo. Přiletěli do Jerevanu a asi 14 dní 
se toulali po Gruzii a Arménii a vlastně ani nevěděli o průběhu prohibice u nás. Tak jsme jim 
aspoň řekli o všem, co víme. 
Zítra dopoledne vyrážíme přes sedlo Džvari opět po Militari road, pojedeme po dálnici kolem 
Gori na Khashuri a chceme dojet do Vardzie. Je tam nádherné, zachovalé skalní město.  

 

7. den - 25.9. úterý 
Výstup pěšky k ledovci pod Kazbegem 
5 km autem, 23 km pěšky, doba 11 hodin, průměrná rychlost 2,09 km/h,  
maximální výška 3387 m, minimální výška 1881 m, převýšení 2483 m 
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8.den středa 26.9. 

Po včerejším náročném dni jsme se dnes 
dobře vyspali a vstali jsme až před devátou. 
Ráno jsme už tak sehraní, že vše probíhá 
úplně automaticky. Vaří se čaj, káva, 
polévka, maže se chleba, balí se věci do 
auta, dezinfikuje se… Po zaplacení a 
rozloučení s paní domácí o půl jedenácté 
vyrážíme. Ještě k ubytování. Jak jsem psal, 
pán si nás chytil a ubytoval sám. Na 
náměstíčku v Kazbegi je vidět plno takových 
lidí, kteří na vás mávají a nabízejí ubytování, 
takže sehnat spaní není určitě problém. Pak 
už záleží jen na kvalitě. Naše spaní bylo na standardní evropské úrovni, spalo tam ještě 7 
Poláků v místnostech po dvou, v dalším pokoji dvě starší Němky a my v podkroví. Jedinou 
vadou byla snad jen společná jedna koupelna a wc, jen jeden pokoj měl sociálku samotnou. 
Voda byla ale teplá a vše pěkné, nové. Rezervace po internetu -  Guesthouse Anano 
Qushashvili – ananoqushashvili@yahoo.com . 
Po překonání průsmyku Džvari, kde po 
kamenité hodně špatné cestě potkáváme 
krávy, osly, kamiony, autobus, auta různých 
značek (Volha, žiguli, gaz ale i Land Rover či 
BMW nebo i vozidla OSN), prijíždíme do 
horkého lyžařského střediska Gudauri. 
Lyžování tu může být pěkné a cesta odsud je 
již parádní, do Tbilisi hodina a půl. Jak říkala 
paní domácí, v zimě je sedlo průjezdné hodně 
těžko, ale je. Na druhou stranu do Ruska totiž mohou jen Rusi a Izraelci, jinak vůbec nikdo.  
Tankujeme opět za 2,33 Lari, takže příjemných necelých 26 Kč/l. 
Opouštíme krásně zabarvené svahy Kavkazu a míříme na jih do Tušetie. Míjíme opět hrad 
Ananuri, směrovky Baku, Jerevan, Teherán a 
navštěvujeme podruhé Mtskhetu. Prohlédneme si 
největší funkční katedrálu v Gruzii – Sveti Tskhovelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ananoqushashvili@yahoo.com
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Po prohlídce a rychlém chačapuri jedeme opět kousek po 
dálnici na Gori, vidíme také několik táborů uprchlíků z 
Jižní Osetie, která je na snímku v pozadí. 
V Khashuri odbočujeme a míjíme Národní park Borjomi. 
Zde je také řada krásných míst, ale my pokračujeme dál 
na Akhaltsikhe. Při průjezdu lázeňským městem Borjomi 
a také celým krajem je vidět postkomunistický ráz, 
budovy jsou dost v hrozném stavu. Odsud je 
také známá místní minerálka Borjomi. Je poznat, 
že se blížíme k pohraničí, je to zde  dost 
zanedbané jen krajina je pěkná. Odbočíme směr 
Vardzia, jelikož je to tam ale ještě 62 km a tato 
památka je na několik hodin, rozhodneme se 
někde přespat a pojedeme tam až zítra. 
Ubytování jsme našli v městečku Aspindza. 
Pěkný Hotel Chiko leží vpravo u hlavní cesty, 
pokoje super za 60 Lari pro dva se snídaní, ale 
nedá se tu vařit, tak jsme si objednali jídlo i na 
večeři. Lépe řečeno bylo nám nabídnuto. Takže jsme na večeři dostali plný stůl – ryby, 
opečené brambory, zeleninu, sýr, chleba, ovocnou šťávu, víno…no prostě se tu máme…a 

není to ani drahé. Víno litr 4 Lari, jídlo 6 Lari. Takže 
tu sedíme, povídáme si s místním chlapíkem a 
bavíme se o historii Gruzie, jak bylo za Rusů, jak je 
to s těmi zabranými republikami, jaké mají názor 
na Stalina… A přitom se díváme na tv, kde jsou 
záběry z předvolební kampaně, protože 1.10. jsou 
v Gruzii volby. Když jsme viděli, jak dnes byly plné 
ulice v Tbilisi, tak jsme ujeli akorát včas. Dnes jsme 
také několik mítinků potkali během cesty. Doma se 
pak dozvíme, jak volby dopadly (pozn. Vyhrála 
opozice). 

Zítra pojedeme do Vardzie a přes přechod Posof v Turecku přes noc. Chceme dojet do více 
jak tisíc km vzdáleného města Chattušas, bývalého hlavního města chetitské říše. Tam bude 
naše poslední delší zastávka, přespíme a pojedeme domů…  
Máme ale ještě pár dní tak objednáváme další víno a jdeme dál diskutovat. 

8. den - 26.9. středa 
Kazbegi – Mtskheta -Aspindza – 357 km 
 
Ubytování: Hotel Chiko Aspindza – 120 LARI (se snídaní) 
Poplatky: parking Sveti Tskhovelli 2 LARI 
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9.den čtvrtek 27.9. 

Po včerejší prodloužené lekci ruštiny jsme měli na osmou snídani a konečně byla i vajíčka, 
doplněná rajčaty, máslem, medem a čajem. Zhodnotili jsme toto místo k přespání velmi 
pozitivně, jen tu chybí větší reklama u cesty a znalost domácích nějakého jiného jazyka než 
gruzínštiny. Tlumočníka a vlastně společníka nám dělal celý večer Chvidža z Tbilisi, který tu 
pracuje na stavbách a v hotelu bydlí a pomáhá. Kromě poučení z historie i současnosti země 
jsme se naučili také několik slov gruzínsky: na zdraví – gaumardžos, děkuji – madlobot a 
čurčchela – což jsou ořechy nebo hrozny namáčené ve speciální sladké hmotě. Pán byl 
opravdu dost znalý a překvapily nás také jeho vědomosti o našem hokeji a fotbalu včetně 
jmen (bratři Holíkové, Holeček, Jágr, Nedvěd…). Před desátou vyjíždíme směr na Vardzia, 
kam vede pěkná cesta asi 30 km. 
 

Vardzia (gruzínsky ვარძია) je město ve skále budované od roku 1185 k obraně před 

Mongoly nad řekou Mtkvari. V městě žilo až 50 000 lidí, byl tam i kostel, trůnní místnost a 
jediný vstup tunely u řeky. 

 
Před vchodem je pěkné parkoviště, zaplatíme 3 Lari každý za vstup a pak už projdeme 
skalním městem. Okruh lze projít v pohodě za hodinu, my se ale couráme, povykládáme s 
trojicí Čechů, kterou jsme tam potkali, na parkovišti vaříme kafe a dezinfikujeme gruziňákem.  
O půl jedné jsme pak opustili toto krásné a zajímavé místo. 
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Poslední naší zastávkou v Gruzii je město 
Akhaltsikhe, kde utratíme poslední Lari. 
Zajdeme také na jídlo do něčeho takového jako 
restaurace. Statná vedoucí umí ruský tak si 
dáme pivo Kazbeg (nic moc za 1,5 Lari), šašlik 
(kupodivu jeden kus pečeného masa, Libor měl 
nedopečené), khinkali (těsto plněné masem, 
kus za půl Lari, my si dali 6 ks a samozřejmě 
nesnědli), zeleninový salát, chleba a výbornou 
rajskou omáčkou. Dohromady nás stál oběd 35 
Lari. 
Následoval nezbytný nákup na cestu, poslední 
levné doplnění nafty a vyrážíme na hranice, 
které jsou asi 20 km za městem. Jedná se o 
druhý přechod s Tureckem u města Posof. 
Gruzínskou kontrolu jsme absolvovali kromě 
řidiče opět pěšky a opět s foto, na turecké 
straně bylo kontrol více, včetně zápisu auta do 
pasu, ale to už známe. Po nezbytné kontrole 
množství alkoholu (smí se převážet 1l, což jsme 
lehce překročili) co vezeme a několika 
razítkách, jsme vpuštěni do země půlměsíce se 
slovy good journey. 
Opustili jsme tedy Gruzii, kde jsme strávili šest 
krásných dní, ujeli 1126 km, viděli moc 
zajímavých míst a nádhernou přírodu Kavkazu. 
Jeli jsme prakticky podle předběžného plánu, a 
kromě oblasti Svaneti, jsme stihli to, co se v 
tom čase stihnout dalo. Buď Kazbeg nebo 
Svaneti, obojí stihnout nešlo a díky nevlídnému 
počasí na začátku, to vyhrál Kazbeg. Cesty byly 
vesměs ve výborném stavu, lidé pohodoví, 
přátelští, s policií jsme se kromě drobných 
dotazů z naší strany nedostali do kontaktu, i 
když jejich Octavie stály na každém kroku. 
Domlouvali jsme se hlavně rusky, v 
infocentrech či u několika mladých anglicky. 
Uvidíme, jak dopadnou volby, ale aspoň podle 
našeho názoru je země nastartovaná dobře, 
lidé jsou pracovití a stojí zato se sem přijet či 
přiletět podívat. Je tu stále co obdivovat a objevovat, aspoň zatím… 
Dnes nás čeká více jak tisíc km, pojedeme přes noc, pravidelně se střídáme, a protože cesty 
jsou v Turecku ve výborném stavu, měli bychom ráno dorazit do Bogazgale, odkud vyrazíme 
k chetitským městům. Pohybujeme se ve výšce kolem 1800 metrů, projeli jsme také sedlo 
ve výšce 2550 m.n.m. a tudíž klesla teplota na 15 stupňů. Je příjemné, že se posunul čas o 
hodinu zpět a tudíž máme hodinu k dobru, tma je ale o hodinu dříve.  
Jedeme vnitrozemím, kolem pohoří Kačkar, městy Erzerum a Sivas směr na Ankaru.  
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10.den pátek 28.9. 

Jak jsem psal, v noci se dost ochladilo a bylo dokonce jen 
kolem 4 stupňů, což v porovnání s teplotou ve Vardzii, kde 
bylo 35°C, je pěkný rozdíl. Cesta však utíkala rychle a k ránu 
jsme těsně před městem Yozgat zastavili a zdřímli. Z hranic 
Gruzie jsme v noci urazili 990 km a to jsme kousek za půlkou 
této ohromné země.  U nás nepředstavitelné rozměry, 
stejně jako rozzářená mnohasettisícová města, která jsme v 
noci míjeli. 
Po ranní snídani v terénu, jsme opět nasadili kraťasy  a to 
včas, protože přes celý den bylo přes 36°C. 
Cílem dne byla dvě chetitská města. Chattušaš (Hattusa) 
bylo hlavní město Chetitské říše a Yazilikaya byla hlavním 
svatostánkem. Obě se nachází v blízkosti dnešního 
tureckého města Boğazkale dříve nazývaného Boğazköy, v 
Çorumské provincii na severovýchodě Střední Anatolie. V 

tomto městě je muzeum 
(vstup zdarma), které jsme si nejdříve prohlédli. Vstup do 
Hattusy je 5 Tlr (asi 60 Kč), město se projede autem a 
vždy na vybraných místech se část projde. Je to docela 
zajímavé až tajuplné místo a stojí k zamyšlení, jak zde 
žila civilizace před více jak třemi tisíci lety. Řada soch a 
nálezů zde objevených je vystaveno v Muzeu anatolských 
civilizací v Ankaře. Yazilikaya je mnohem menší, skládá se 
pouze ze dvou skalních galerií, kde jsou však více či méně 
zachovalé reliéfy chetitských božstev. Opět velmi 

působivé, klidné místo. Obě města jsou zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO. 
Po poledni vymýšlíme další program a nakonec se rozhodneme navštívit již potřetí, Radim 
poprvé, Istanbul. Vyrážíme tedy na téměř 600 km cestu. 
Již za tmy kolem sedmé hodiny jsme v Istanbulu, cesta do centra však trvá téměř 2 hodiny. 
Ubytování jsme našli ve čtvrti Beyoglu, kde jsme byli před 4 lety, a i když se říká, že do stejné 
řeky dvakrát nevstoupíš, vstoupili jsme do stejného hotelu. Hotel Saydam 
(http://www.saydamhotel.com/web/saydamhoteleng/homepage )stojí v centru rušné a velmi luxusní 
části, přesto domluvíme slušnou cenu 50€ za pokoj. Pokusili jsme se zjistit i obsazení jiných 
hotelů, ale všude je plno nebo cena podstatně jiná (se snídaní 90€ za pokoj). Dole pod námi 
tepe noční život, přeplněné hospody a bary, tak zajdeme aspoň na kebab a pivo.  

9. -10. den - 27.9. čtvrtek a 28.9. pátek 
Aspindza – Vardzia – Chatušaš – Istanbul – 1790 km 
 
Poplatky: mýto Ankara – Istanbul 15 TLR, parking Istanbul 5 TLR 
Památky: skalní město Vardzia 12 LARI, chetitské město Chatušaš 20 TLR 
Ubytování: Hotel Saydam – 100€ 

http://www.saydamhotel.com/web/saydamhoteleng/homepage
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11.den sobota 29.9. 

Včera večer jsme se po ubytování prošli po moderní Istiklal Caddesi, přeplněné 
restauracemi, bary, obchody, bankami a hlavně lidmi. 

 
Tady evidentně žádná krize není, lidé se procházejí, kupují vše možné a hlavně se baví v 
barech, diskotékách nebo přímo na ulici. Opravdu to tu žije, hudba hraje že všech koutů a 
procházka je to fakt zajímavá. 
Sedli jsme si do jedné venkovní restaurace, pili pivo a vstřebávali tuto neopakovatelnou 
atmosféru. Hodnotili jsme také celou naši cestu a v plánování co příště, jsme pokračovali 
ještě dosti dlouho na pokoji. 
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Ráno se nechtělo vstávat, ale v plánu jsme měli 
jízdu po Bosporu na asijský břeh. Byli jsme v 
části Beyoglu, takže jsme museli přejít po i 
Galatském mostě, který je plný rybářů, 
chytajících rybičky všemožných velikostí, spíše 
však malé. Pod mostem je plno restaurací, které 
se připravovaly na nával hostů, teď ráno tu bylo 
prázdno. Trajekt mezi jednotlivými přístavy na 
Bosporu jezdí jako místní doprava každých 20 
minut, takže jsme si v automatu koupili žeton za 
3 liry a nasedli. Jízda do části Uskudar trvala pár 
minut, ale otevře se před námi celý Zlatý roh s 
palácem Topkapi, slavnými mešitami Hagya 
Sofia, Modrou či největší Suleimanovou. 
Na druhém břehu v části Beyoglu se tyči 
byzantská Galatská věž a dole palác 
Dolmabahce. Všechny tyto památky známe již z 
předcházejících cest po Turecku. V asijské části 
jsme se jen prošli kousek od přístavu, zajímavý 
byl trh a nahlédnutí do bočních uliček. 
Následovala svačina v bufetu a odjezd druhým 
trajektem do přístavu Besiktas, kde se kousek 
odsud nachází stadion tohoto známého 
istanbulského klubu.  
Po Bosporu se samozřejmě konají prohlídkové 
plavby, viděli jsme 2.5 hodinovou za 10 lir, což je 
slušná cena. Při kratší návštěvě Istanbulu lze jen 
doporučit, člověk si pak prohlédne z moře vše 
nejpodstatnější z obou břehů, včetně dvou 
mostů do Asie. Mimochodem jsme viděli 
základní pilíře dalšího mostu vedle Galatského, 
uvidíme příště, jak postoupili. 
Na parkoviště jsme se nechali zavezt taxíkem, protože se nám již nechtělo prodírat davy z 
náměstí Taxim k náměstí Tunel, mezi kterými se 
táhne již popisovaná Istiklal Caddesi. Taxi za 14 lir, 
parkovné 18 lir, tudíž žádné závratné částky na tuto 
téměř třináctimilionovou metropoli.  
Ve dvě hodiny opouštíme Istanbul, cesta ven je 
dobře značená a bezproblémová, jedeme směr na 
Edirne.  
Po čtvrté hodině jsme v Edirne, kde se ještě 
zastavujeme na poslední nákup chleba a drobností 
na cestu a hlavně se podíváme do mešity. Konkrétně 
do Suleimanovy, která je opravdu nádherná a 
nedávno zapsána na seznam památek Unesco. Venku je obrovské horko 37°C, ale my si jej 
užíváme, protože jak se budeme blížit domů, bude teplota klesat. 
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O půl šesté vyrážíme k hranicím, které jsou 
odsud jen asi 10 km, míjíme 
několikakilometrovou kolonu kamionů, jejichž 
řidiče je nutné fakt jen litovat. Kdoví jak dlouho 
tu můžou stát, určitě mnoho hodin nebo dní? 
Turecká kontrola proběhla rychle a bez opuštění 
vozu, naopak Bulhaři se opět ukázali. Před 
hranicí stála kolona autobusů a dvě kolony 
ostatních vozidel. Jednak probíhalo zřejmě 
střídání směn a určitě i nějaké kafíčko, ale hlavně, 
každé auto vytahovalo zavazadla z kufrů. Prostě probíhal “filcung”. Po hodině čekání nás 
vyzval jakýsi policajt, ať jedeme dopředu. Proběhla zběžná kontrola zavazadlového prostoru 
a byli jsme vpuštěni. Zřejmě zapůsobilo, že jsme z ČR, jinak tam byli většinou Turci, Bulhaři a 
Rumuni. Následovala další anabáze, koupě viněty. Stejně jako při předchozích cestách se 
zastavujeme u prvního stánku, kde nám chce Bulhar prodat vinětu za 10 euro, přičemž při 
vjezdu stála 5€. Je neoblomný, tak se s ním 
nebudeme hádat a jdeme jako minule na benzinu 
Lukoil. Slečna s úsměvem prodá známku za 12 
Leva a na desetieurovou bankovku vrátí Leva. No 
co se dá dělat, utratíme to za blbostí. Už se ani 
nedivíme, že viněta stála 6,5 euro, prostě 
Bulharsko je opravdu špičková země Evropské 
unie. 
Je večer, čeká nás ještě dlouhá cesta domů přes 
Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Do 
republiky bychom měli přijet někdy před 
obědem. 

12.den neděle 30.9. 

V noci, ani během cesty se již nic zvláštního nestalo, kontroly již 
byly standardní a bezproblémové, pravidelně jsme se střídali a 
kolem půl druhé dorazili do Žďáru. Ujeli jsme z Istanbulu celkem 
asi 1740 km za necelých 24 hodin s přestávkami na tankování a 
protáhnutí na benzinkách. K ránu proběhla větší svačina již v 
Maďarsku u Györu, odkud je poslední foto. 
 
 
 

11. -12. den - 29.9. sobota a 30.9. neděle 
Istanbul – Edirne – Žďár nad Sázavou 1737 km za 24 hodin  
 
Poplatky: trajekt Istanbul 24 TLR (3 TLR/os 1 cesta), taxi 14 TLR, parking 18 TLR, 
mýto Istanbul – Edirne 7,25 TLR, Bulharsko – desinfekce 3€, Bulharsko vigneta 6,5€,  
Srbsko mýtné 15€ 
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Gruzie, Turecko  19.9. – 30.9.2012 - shrnutí 
Během letošní naší cesty jsme projeli celkem 6 zemí a vlastně stejný počet hlavních měst: 

Slovensko – Bratislava, Maďarsko – Budapešť, Srbsko – Bělehrad,  
Bulharsko – Sofia, Turecko – Ankara, Gruzie – Tbilisi. 

 
Celkem jsme ujeli:  7620 km, z toho 1126 km po Gruzii 
Poplatky:   3 470 Kč  - 868 Kč/os. včetně parkovného a taxi 
Vstupy do památek:   898 Kč – 225 Kč/os. 
Ubytování (8 nocí):   10920 Kč – 2730 Kč/os, t.j. 341 Kč(13,6€)/noc/os.,  3 noci se snídaní 
Nafta:  cca 28000 Kč – 7 000 Kč/ os     
 tankováno 742 l       
 průměrná spotřeba 9,7 l/100 km      
 průměrná cena nafty 37,22 Kč/l      
 nejdražší v Turecku 47,30 Kč/l     
 nejlevnější Gruzie 25,50 Kč/l 
Občerstvení a ostatní:  6000 Kč = 1500 Kč/os 
 
Celkem náklady na jednoho: 12 300 Kč + vlastní útrata a dárky + nákup na cestu = 14 000 Kč 
 

Kurzy měn: TLR (Turecká Lira) = 11,46 Kč, Euro = 25 Kč, Lari = 11,81 Kč  
(vypočteno z průměrných cen při směně) 

 

CELÁ TRASA 
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TRASA PO GRUZII 

TRASA PO TURECKU 

 

 

 

 

 
 

GRUZIE საქართველო Sakartvelo 

Hlavní město: Tbilisi (1 152 500 ob.) 

Rozloha: 69 700 km² 

Obyvatel: 4 630 841 

Měna: gruzínské lari (ლ) (GEL) 

Republika: 9. dubna 1991 

Historie: Kolchida, Gruzinské království, 

Rusko, Gruzínská demokratická republika, 

SSSR, Gruzie 

Turecká republika 
Türkiye Cumhuriyeti 

Hlavní město: Ankara (4 431 719 ob.) 

Rozloha: 780 580 km² 

Obyvatel: 74 724 269 

Měna: turecká lira (TRY) 

Republika: 29. října 1923 

Historie: Chetitská říše, Římané, Řekové, 

Osmanská říše, Turecká republika  
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