
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MONEMVASIA 



 

Monemvasia             
byla odtržena od pevniny při 
zemětřesení v roce 375 n. l. a 

ostrovem zůstala až do 6. století, kdy 
byla vybudována hráz 

 
  
Christos Elkómenos – katedrála 
s benátskou zvonicí  ze13. století 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlídka Dolního města 

Do města vstupujeme úzkým tunelem
v masivních hradbách. Když z něho
vyjdete, budete překvapeně zírat na 
magické město. V létě si to tu sice hemží
turisty, ale dojem z prvního pohledu na
středověkou Monemvasii všechny ty
turisty hravě přebije. Mezi tavernami a
krámky se suvenýry se proplétají úzké 
uličky s kočičími hlavami a mezi
kamennými domy se zahrádkami a
dvorky obehnanými zdmi, je dochováno
množství zajímavých starých domů a
byzantských kostelů s původními 
freskami a ikonami. Hlavní ulice vede na
ústřední náměstí a ke katedrále Krista
v řetězech - Elkomenos Christos z 13.

Století. Naproti je kostel sv. Pavla –
Agios Pavlos postavený roku 956.
Hned vedle stojí nové muzeum. Po této
ulici se dál dostanete k chátrajícím
chrámu Myrtidiotissa ze 14. Století a
na další náměstí k zrestaurovanému
chrámu Panagia Chrysafiotissa z 16.
Století, odkud je nádherný výhled na
moře. Okolní hradby jsou ze 16. Století.
Jejich délka je 900 metrů a dosahují
výšky až 30 metrů. Velká část hradeb je
přístupná. V jejich východní části se
nachází brána, kterou projdete na
bývalý hřbitov zvaný Lípsoma. 

MONEMVASIA 

Monemvasia  znamená  v překladu 
„jediný  vchod“,  protože  na  ni  je 
skutečně  pouze  jediný  pozemní 
přístup. Toto  opevněné město  leží na 
dvou úrovních skály tyčící se do výšky 
350  m  nad  mořem.  Za  slovanských 
vpádů  v 6.  a  7.  Století  se  sem 
uchylovali  lakónští  uprchlíci.  Ve  13 
století  byla  Monemvasia  hlavním 
obchodním  střediskem  byzantské 
Moreje.  V Evropě  proslula  lahodným 
sladkým  vínem  zvaným  „malvasia“, 

Monemvasia se nachází na východním pobřeží Peloponésu 

které dalo češtině slovo „malvaz“. Díky 
mimořádně dobrému opevnění nebyla 
nikdy zdolána  silou a podlehla pouze 
dlouhému tři měsíčním obléhání roku 
1821  při  národně  osvobozeneckém 
povstání.  Řekové  zde  tureckou 
posádku  nechali  vyhladovět.  Když  se 
vzdala, zmasakrovali je. 

Právem se 
Monemvasii ´dostalo 
přezdívky „řecký 
Gibraltar“ protože 

se rozkládá na 
mohutné skále. 

 
 
Monemvasijská skála 

• skála je vysoká 350 metrů 
 
• v 15 stol. měla 50.000 

obyvatel 
 
• dnes zde žije cca 500 

obyvatel 
 



 

 

 
 

 

 

   
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

prohlídku  stojí  několik  již  značně 
vybledlých  fresek  ze  14.  století.
Západně  odtud,  mezi  troskami 
někdejších  kasáren,  strážnic  a 
skladištěm  střelného prachu z doby 
benátské  nadvlády,  narazíte  na 
zříceninu  pevnosti  ze  13.  století. 
Obrovská  nádrž  připomíná  časy 
obléhání,  kdy  bylo  potřeba  mít 
dostatečné  zásoby  vody.  Úzkou 
zarostlou  pěšinou  se  dostaneme 
zpět  k hlavní  bráně.  Podle  horních 
hradeb  vede  ještě  několik 
poznávacích  stezek,  které  jsou 
zajímavé  již  spíše  jako  fantastická 
vyhlídka po okolí. 

Horní město 

Gefyra 

 
Siesta v klidných uličkách  

Horní  město,  nejstarší  část 
Monemvasie, bylo poprvé opevněno 
v 6.  století,  aby  posloužilo  jako 
útočiště před nájezdy Avarů. Zůstalo 
z velké  části  v troskách  a  dnes  je 
pod  ochranou  řecké  archeologické 
společnosti. Horní město  na  rozdíl 
od  Dolního  je  zcela  liduprázdné. 
Poslední usedlík odtud odešel v roce 
1911. Cesta  k pevnosti  a  do  horního 
města začíná hned vedle ústředního 
náměstí.  Dlážděná  ulička  se 
strmými  schody  se  klikatí  po  stěně 
útesu až horním hradbám. Vstupem
do Horního města  je  věžová brána.
Po  pěšině  se  odtud můžeme  vydat 
k nejméně porušené  stavbě, kostelu 
Agía  Sofia.  Založil  jej  císař 
Andronikos  II.  ve  13.  Století.  Trůní 
na  samém  okraji  severního  útesu.
Jeho  šestnácti  bokou  kopuli 
zahlédnete  již  z veliké  dálky.  Za 

Gefyra  znamená  v překladu most.  Je  to  právě  ten 
most,  nebo  spíše  úzká  hráz,  která  spojuje 
středověkou  Monemvasii  s pevninou  a 
stejnojmennou vesničkou.  Gefyra nabízí pro turisty 
množství  obchůdků  se  suvenýry  a  taveren.  Je  to 
ideální  místo  pro  posezení  a  ochutnání  něco 
z tradiční  řecké  kuchyně  s nezapomenutelným 
výhledem  na  „řecký  Gibraltar“.    Tento  výlet  je 
možno  spojit  i  s příjemným  osvěžením  v podobě 
vykoupání  na  nedaleké  písčitooblázkové  pláži. 
Sprcha zde však není. 

 
Dolní město 

ESTIA ● MAVROVOUNI ● PELOPONES ●  ŘECKO

Přibližný počet kilometrů:  cca 170 km 
Orientační doba výletu:  6 ‐ 8 hod. 
Doporučený čas odjezdu:   v 7 hod. 
 
Na cestu vezměte dostatek vody a 
pohodlnou obuv. Pro ty, kteří absolvují 
výstup na Horní město, doporučuji 
pevnou obuv. 
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