
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSMAS – Moni Profitas Ilonas  



 

Leonidio                 
nádherná poloha u kaňonu Bardon 

 
   

   
   
   Vnitřní nádvoří kláštera 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horská cesta, hluboké 
kaňony a výborná káva 

Z Gythia  se  vydáme  do  Skaly  odkud 
silnice  začne  zvolna  stoupat  do  hor. 
Projedeme  kolem  městečka  Géraki,
které připomíná miniaturní Mistru, za 
kterým  již  se cesta zakusuje do  svahů
pohoří  Parnonas. Na  vrcholu  na  nás 
čeká malebná vesnička Kosmas. Toto 
klidné  horské  místo  je  jako  stvořené 
pro malou  procházku  kolem  zdejšího 
náměstí,  jehož centrum  i dominantou
je  kostel  ze 17.  století.  Náměstí  je 
lemováno obrovskými starými platany 
a  bylo  by  hříchem  neposedět  chvíli 
pod nimi a neosvěžit se skvělou místní 
studenou  kávou.  Několik  kafetérií  a 
taveren  v tradičním  venkovském  stylu 
doplňuje  i  pěkný  krámek  s místní 
lidovou  keramikou,  kde  majitelka  je 
zároveň  i  autorem.  Za  Kosmasem 
začne  silnice  klesat  do  údolí  řeky 
Bardon.  Po  strmých  úbočích  se 

dostaneme  až k odbočce ke klášteru 
Profitas  Elonis.  Pokud  budeme 
vhodně  oblečeni,  pustí  nás  dovnitř. 
Doporučuji  triko  (košili)  s krátkým 
rukávem  a  šortky. Přesto,  že  dnešní 
doba  je  díky  rozvinutému  turismu 
v něčem tolerantnější, bývá slušností, 
zejména  u  žen,  že  jim  oděv  při 
návštěvě  podobných  míst  zakrývá 
kolena.  Klášter  je  úžasný  a  vy  si 
budete  mít  možnost  v klidu 
vychutnat  kouzlo  starých  časů.  Při 
troše  štěstí  nás  pustí  za  malý 
poplatek i do malého kostelíka.  

KOSMAS – Moni Profitas Elonis - Leonidio 

Tento výlet je ideální pro příjemně strávené odpoledne. Je vhodný zejména pro 
ty,  kteří  uvítají  příjemnou  změnu  spojenou  s  trochou  ochlazení  v parných 
letních  dnech  v horských  kaňonech  s  půvabem  divokých  strží  a  tajemstvím
starých klášterů.  

 

Kosmas je malebná horská vesnička uprostřed pohoří Parnonas 
severovýchodně od Gythia 
 

Hodně starých lidí 
zde dosud mluví 

jazykem staré Sparty 
„chakonikou“ 

 
 
 Klášter Profitas Elonis 

• žije zde  4.000 obyvatel 
 
• krásné oblázkové pláže 
 
• pitoreskní přístav 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

 

   
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

uliček městečka Leonidia. Se svými 
4.000  obyvateli  má  nádhernou 
polohu  u  ústí  řeky  Bardon  a 
stejnojmenného  kaňonu.  Chlad 
místních uliček a ospalý život v nich 
vás  příjemně  ukolébá  a  člověk  zde 
rád  ve  stínu  platanu  zapomene  na 
uspěchanou dobu kolem. Silnice dál 
pokračuje  podle  pobřeží  až  do 
Nafplia  (viz  samostatná  kapitola). 
My  se  však pouze krátce  zastavíme 
na  vyhlídce,  abychom  si  vychutnali 
pohled  na  moře  a  ústí  kaňonu  se 
strážními  věžemi,  které  zde 
vybudovali  Turci  jako  součást 
opevnění.  

Soutěska řeky Bardon  

Jiný pohled 

Kaňon řeky Bardon 

Vrátíme se zpět na horskou silnici a 
budeme  pokračovat  v klesání  ke 
dnu  kaňonu.  Tato  silnice  vedoucí 
z Kosmasu  do  Leonidia  je  jednou 
z nejpanoramatičtějších v Řecku a je 
součástí  jedné  z nejznámějších 
vyhlídkových  tras.  Hluboko  pod 
sebou  uvidíte  jen  stříbrný  proužek 
řeky, která se třpytí na dně kaňonu. 
Potom se skalami vzdálí a pokračuje 
do hor. Mezi balvany bují vegetace i 
v nejparnějším  letu.  Laviny 
barevných  odstínů  kvetoucích 
oleandrů  dávají  této  krajině 
nezapomenutelný a dramatický ráz. 
Úžasným  zážitkem  je  návštěva 
těchto míst  v květnu  a  červnu. Vše 
kolem  je  pokryto mořem  zeleně  se 
záplavou  květů  všech  barev.  Je  to 
jediné  období  v roce  kdy  lze  bez 
nadsázky říct, že skály kvetou. Cesta 
nás dovede až do úzkých malebných

Teprve  při  návratu  si  uvědomíte  jak  je  dobře,  že 
zpátky  jiná cesta nevede a vy máte možnost znovu 
vidět ten krásný kout země, který bude vypadat při 
cestě zpět úplně jinak. Strmá úbočí, divoká příroda, 
klikatící  se  silnice,  to vše  se vám zapíše do paměti 
nesmazatelným dojmem. Při návratu se pro zájemce 
můžeme  zastavit  v městečku  Skala  na  nákup 
v některém  ze  supermarketů,  popřípadě  zajít  do 
některé z taveren na občerstvení. 

 
Pláž v Leonidiu 

ESTIA ● MAVROVOUNI ● PELOPONES ●  ŘECKO

Přibližný počet kilometrů:  cca 190 km 
Orientační doba výletu:  5 – 7 hod. 
Doporučený čas odjezdu:  dohodou 
 
Pro návštěvníky kláštera doporučuji 
vhodné oblečení, triko (košile) s krátkým 
rukávem zakrývající ramena, šortky. U žen 
by měla být zakryta kolena. 
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