
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALAMATA – SPARTA - velký okruh 



 

Kalamata                
Správní středisko Messénie a druhé 

největší město Peloponésu 

 
   

   
  Zbytek sakrální stavby v Itylu 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drsné pobřeží a kouzelné 
vyhlídky 

Z Gythia se vydáme do Aeropoli a odtud
budeme pokračovat podle pobřeží do
Ityla. Toto město bývalo ve středověku
hlavním městem Máni. Dnes se z něho 
stalo poklidné městečko na severním
konci hluboké strže, která se tradičně
považuje za hranici mezi Vnějším a
Vnitřním Mani. Nad strží se tyčí mohutný
hrad Kelefa ze 17. Století, ze kterého se
Turci pokoušeli vládnout Máni. Cesta
pokračuje podle drsného pobřeží se
spoustou krásných vyhlídek, malých 
zátok a pláží od horami na jejichž 
vrcholcích leží sníh až do konce května.
Krátce se zastavíme v bývalé rybářské

vesničce Stupa, kterou dnes již naplno
pohltil turistický ruch. Mají zde dvě
krásné malé pláže. Nějaký čas tu
pobýval spisovatel Nikos Kazantzakis
a čerpal zde inspiraci pro své známé
dílo Řek Zorbas. Další zastávkou bude
Kardamyli. Tato vesnička má jednu
z nejkrásnějších poloh na Peloponésu.
Leží mezi klidnými vodami
Messénského zálivu a svahy pohoří
Taigetos. Hluboká soutěska která
začíná severně od vesničky, se táhne
přímo k úpatí nejvyššího vrcholu
Taigetu Profitas Ilias (2.400 m).   

KALAMATA – SPARTA - velký okruh  

Hranice  Messénie  byly  stanoveny 
v roce  371 př.n.l., když Théby porazily 
Spartu  v bitvě  u  Leuktry.  Tato 
porážka    ukončila  více  než  350  let 
spartské  hegemonie  na  Peloponésu
Hlavním  městem  byla  starověká 
Messéne,  ležící  asi  25  km 
severozápadně od Kalamaty na úbočí 
hory  Ithómy.  Dominantou  dnešní 
Kalalamty  je staré město kolem hradu 
a  dlouhé  živé  nábřeží  Navarinou
Hlavní  ulice  spojující  moře  a  staré 

Kalamata se rozprostírá uprostřed Messénského zálivu na jihu 
Peloponésu  
 město  se  jmenuje  Faron  a 

Aristomenous. Centrum  se  rozkládá 
kolem  náměstí  Plateia  Georgiou, 
kam  se  dostaneme  po  třídě 
Aristomenous.  Město  je  proslulé 
pověstnými  kalamatskými  olivami. 
Olivovník má  velké  purpurově  černé 
plody,  které  najdete  v prodejnách 
lahůdek po celém světě. 

Za osvobozenecké 
války Turci staré 
město vypálili. 

Francouzi je ve 30. 
letech 19. století 
znovu vystavěli.       

14. září 1986 postihlo 
Kalamatu silné 

zemětřesení. 10.000 
osob přišlo o 
přístřeší. 

 
Rušné centrum města 

• vlastní přístav i letiště 
 
• žije zde 60.000 obyvatel 
 
• proslulé „Kalamatské 

olivy“ 
 



 

 

 
 

 

 

 

   
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hradby  byly  dlouhé  9  km.  Po 
projížďce  městem  se  můžeme 
zastavit  na  malé  osvěžení  v místní 
cukrárně a ochutnat z nepřeberného 
množství  neřestí  vlastní  výroby. 
Vrátíme  se  zpět  do  Kalalamty  a 
přes centrum  se vydáme vzhůru do 
hor.    Klikatá  cesta  nás  povede 
horskými  vesničkami  a  množstvím 
průsmyků.  Dech  beroucí  vyhlídky 
na  nekonečné  serpentiny,  kterými 
budeme  projíždět  vysoko  v horách, 
vám  budou  připomínat  pohled 
z letadla.   Pohled do údolí v pohoří 
Taigetos  vás  uchvátí.    Mineme 
nejvyšší  bod  horské  silnice  v osadě 
Artemisia i s vyhlášenou tavernou a 
zahájíme  klesání  pro  přistání  ve 
Spartě.  I  na  této  cestě  nás  budou 
provázet  hluboké  strže  a  krásné 
panoramatické  vyhlídky  v divoké 
horské přírodě pohoří Taigetos.  

Kalamata-Messini  

Sparta - Mystra 

Pravoslavný kostel v Kalamatě 

Z romantických  vesniček  a  zákoutí 
se  spustíme  přímo  do  centra 
turistického dění v Kalamatě. Hned 
z kraje  zastavíme  u  dlouhé 
oblázkové  pláže,  která  je  lemována 
kolonádou  vedoucí  až  do  centra 
města.  Zde  se  můžeme  zchladit 
koupelí v klidných a  čistých vodách 
Messénského  zálivu  (všude  na 
pláži  jsou  sprchy)  a  v některé 
z bezpočtu  restauraci,  kafetérií  a 
taveren  si dát dobrou  řeckou  kávu. 
Projedeme  podle  přístavu  a 
zastavíme  se  na  krátkou  prohlídku 
historického  středu  města.  Malou 
odbočkou  bude  zajížďka  do 
Messini.    Messini  byla  založena 
v roce  371  př.  n.  l.,  když  Théby 
porazily  Spartu.  Město  vzniklo  na 
místě  bývalého  hradu  a  stalo  se 
jedním  z článků  obranného  řetězce 
pro  dohled  nad  Spartou.  Městské 

Tato  vyhlídková  cesta  končí  ve  starobylé  Spartě  a 
dále  již  jen  pokračujeme  po  hlavní  silnici  směr 
Gythio  (50  km)  s možností  zastávky  za  účelem 
nákupu v některém ze  supermarketů. Pro zájemce,
kteří  by  chtěli  této  cesty  využít  současně  i 
k návštěvě Mystry,  kolem  které budeme projíždět, 
doporučuji  dohodu  ještě  před  výjezdem,  abychom 
náležitě  upravili  časový  plán.  Rovněž  doporučuji 
přečíst i kapitolu věnovanou této památce na jiném 
místě této publikace.  

Pohoří Taigetos s nejvyšší horou  Profitas Ilias 2.404 m 

ESTIA ● MAVROVOUNI ● PELOPONES ●  ŘECKO

Přibližný počet kilometrů:  cca 240 km 
Orientační doba výletu:  9 – 11 hod. 
Doporučený čas odjezdu:   v 8 hod. 
 
Na cestu vezměte dostatek vody, plavky, 
ručník. Pro ty kteří absolvují prohlídku 
Mystry a výstup na hrad, doporučuji 
pevnou obuv. 


	Kalamata titulní strana.pdf
	Kalamata  text

