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1 Základní informace
Geografie a podnebí
Geologická charakteristika
Návštěvníci Arménie si mohou jen sotva nepovšimnout dvou klíčových geologických
charakteristik země: pohoří Malého Kavkazu, které se rozkládá na většině území
a v němž se nachází spící vulkán Aragac, nejvyšší hora Arménie (4090 m n. m.), a pak
také četná zemětřesení. Obojí je spojeno s teorií kontinentálního driftu, která tvrdí, že
nejsvrchnější vrstvu Země, litosféru, tvoří několik obrovitých, pevných desek hornin,
spolu s větším množstvím menších. Tyto desky, nazývané tektonické nebo litosférické,
mají mocnost asi 75 kilometrů a jsou tvořeny tenkou svrchní kůrou a pevnou, silnější
částí pláště. Desky plují po tekuté části pláště, která je silná několik stovek kilometrů,
přičemž pomalý pohyb desek způsobuje konvekční proudění, zapříčiněné teplem
unikajícím ze zemského jádra. Obrovité desky se pohybují a narážejí přitom jedna do
druhé. Tím se hromadí tlak, který se náhle uvolní v jediném mocném posunu desek,
čímž vzniká zemětřesení. Arménie leží na linii, kde naráží Arabská deska, pohybující
se rychlostí asi 2,5 cm za rok, do větší desky Euroasijské na severu. Zemětřesení jsou
tu velice častá a některá z nich mají katastrofické následky – například zemětřesení
ve Spitaku srovnalo v roce 1988 se zemí celé město a vyžádalo si odhadem až 50 tisíc
lidských životů.
Zhruba před 25 miliony let byl v důsledku této kolize vyzdvižen samotný Kavkaz.
Toto relativně mladé pohoří je tvořeno z větší části vulkanickými horninami, jako jsou
čedič, andezit a tuf. Všechny tři horniny se v Arménii využívají jako stavební materiál.
Čedič a andezit vznikají z tekuté lávy, která uniká při kolizi desek na povrch a tam
tuhne. Tufy vznikají spojením malých kamenných úlomků a popela, vyvržených při
sopečné činnosti. Tuf patří už odpradávna k nejoblíbenějším stavebním materiálům
v Arménii a jeho charakteristický růžovošedý nádech je typický pro architekturu v celé
zemi. Dnes se největší funkční lom na tuf nachází poblíž města Artik v provincii Širak.
Dalším z důsledků vulkanické činnosti jsou nálezy polodrahokamů. Obsidián,
který existuje v mnoha barevných odstínech a používá se při výrobě šperků, je sklovitý
kámen, vytvořený velice rychlým tuhnutím lávy. V Arménii se vyskytuje v největší
míře v oblasti Hrazdanu. Kromě zmíněných vulkanických hornin disponuje Arménie
bohatými zásobami usazených hornin, vápenců, v nichž se vyskytují rozsáhlé, byť málo
prozkoumané jeskynní systémy. Nejvýznamnější součást nerostného bohatství tvoří
měď (7,4 mil. tun, z toho 4,5 mil. tun se nachází v Kadžaranu), molybden (711 tis.
tun, z toho 600 tis. tun v Kadžaranu) a zlato (268 tun, z toho 97 tun v Sotku), což
vysvětluje, proč je už od sovětských dob těžařství nejdůležitější součástí arménského
průmyslu.
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Geografická charakteristika
Arménie je horská země, rozkládá se na severovýchodním výběžku Východní Anatolie
(v historickém kontextu často nazývaném Arménská náhorní plošina nebo Západní
Arménie; viz str. 31) a v horách, oddělujících ji od gruzínských a ázerbájdžánských
nížin. Nejnižší body leží v údolích Debed na gruzínské hranici na severovýchodě
(380 m n. m.) a Araks na íránské hranici na jihovýchodě (430 m n. m.), ale průměrná
nadmořská výška činí 1370 m n. m. Asi 90 % území leží nad hranicí 1000 m n. m.
a asi polovina přesahuje výšku dvou tisíc metrů. Severovýchodním, centrálním a jižním
oblastem země dominuje pohoří Malý Kavkaz, na severovýchodě převládají vysoké,
hornaté stepi, rozervané hlubokými soutěskami, a západní oblasti se rozkládají na
Araratské pláni. Vulkanická půda v údolích tvoří úrodné oblasti, kvůli nízkému úhrnu srážek je ovšem nutné zavlažování. Přesto je Arménie čistým dovozcem potravin.
Ve většině horských oblastí je totiž dosažení vyšší úrody nemožné, ale na mnohých
horských loukách se sklízí seno a na nižších, méně strmých svazích se daří ovocným
sadům a vinicím. V souladu s arménskou tradicí pasteveckého národa se v horách
chovají početná stáda dobytka, někde menší stáda ovcí a koz, s chovnými zvířaty
a jejich pastevci se v letních měsících můžete potkat i v těch zdánlivě nejodlehlejších
a nejméně přístupných oblastech. Zhruba 16 % rozlohy je obdělávatelná půda, 42 %
tvoří pastviny a 9 % zalesněná území. Velice významná je produkce ovoce. Pěstují se
tu granátová jablka, víno, jahody, broskve, kaki, kdoule a jablka. Důležité jsou i dva
druhy ovoce, které jsou v Arménii původní a lidé je patrně poprvé ochutnali právě
zde, přestože se dnes rozšířily do celého světa. Prvním z nich jsou meruňky – o čemž
vypovídá i jejich latinský název, Prunus armeniaca – a Arméni si celkem právem stojí za
tím, že jsou jejich meruňky nejlepší na světě. Archeologové objevili meruňková jádra
stará až šest tisíc let a v zemi se dnes pěstuje asi padesát odrůd. Tím druhým je pak
třešeň ptačí (obecná, Prunus avium), z níž bylo vyšlechtěno všech 900 světových odrůd
třešní. Na západ se tento strom rozšířil už velice dávno a v Řecku ho znali už v roce
300 př. n. l. Vlašské a lískové ořechy a mandle rostou v Arménii divoce a dnes dochází
k jejich intenzivní kultivaci. Není bez zajímavosti, že pšenice byla poprvé pěstována
asi před deseti tisíci lety v oblasti, která se později stala součástí starověké Arménie.
Dvě původní odrůdy pšenice, Triticum urartu a Triticum araraticum, dodnes rostou na
chráněných polích v údolí Araks. Význam léčivých i kulinářských bylinek, sbíraných
v přírodě v horách i lesích, pochopíte při návštěvě kteréhokoli arménského tržiště.
Důležitou součástí krajiny je Sevanské jezero, jedno z největších vysokohorských
jezer na světě. Leží ve výšce 1900 m n. m. a komerčně se tu rybaří, kvůli vysazení
nepůvodních druhů došlo ale bohužel v podstatě k vyhubení endemického pstruha.
Arménie má mnoho důležitých řek, které bez výjimky tečou východním směrem
do Kaspického moře. Soustavy hydroelektráren na těchto tocích jsou důležité,
protože jako jediné využívají při výrobě energie pouze domácí zdroje, a to spolu
s malou větrnou farmou na vrcholu Puškinova průsmyku v provincii Lori. Soustavy
hydroelektráren zajišťují kolem jedné třetiny spotřeby energie a po celé zemi se staví
další a menší vodní elektrárny, to se všemi klady i zápory, které to přináší. Další třetinu spotřeby pokrývá jaderná energie a zbytek pak tepelné elektrárny, využívající
většinou dovážený plyn. Elektřina je vyvážena do Gruzie a dochází i k sezónním
výměnám s Íránem. Plyn je většinou přiváděn z Ruska plynovodem přes Gruzii, ale
arménská a íránská plynová síť jsou také propojeny. Arménie nemá vlastní zásoby uhlí,
ropy ani plynu, nicméně byly započaty průzkumné práce s cílem ropu a plyn najít.
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2 Praktické informace
Nejvhodnější doba k návštěvě
Za nejlepší období k návštěvě památek a obecně k cestování po Arménii by se dal
označit květen a červen, případně pak září a říjen. V prvním případě uvidíte to
nejlepší z divokých květin, zelenější krajinu a nižší polohy (včetně Jerevanu) ještě
nebude dusit takové vedro, můžete se ovšem setkat s bouřkami. Druhá možnost je
sušší a letní vedra už ustupují, uvidíte ale jen málo květin a celá země bude spálená
a hnědá. Kompenzací vám mohou být zářivé, skutečně úžasné podzimní barvy
arménských lesnatých oblastí. V těchto obdobích na konci léta a začátku podzimu
je také nejlepší viditelnost, máte vyšší šanci, že uvidíte Ararat. Návštěvníci uprostřed
léta si užijí spolehlivě krásné a slunečné počasí, úlevu od nejhoršího vedra mohou
najít v bezpočetných horských oblastech mírných lesů na severovýchodě a jihu –
jejich nejvyšší polohy zůstávají pokryté sněhem až do července. V létě je všude
dostatek sezónního ovoce a zeleniny, koupíte je kdekoli u cesty. Co se turistiky
týče, zima je vedlejší sezónou, a to kvůli chladu a sněhu; většina silniční sítě bývá
nicméně upravena a někdo může vnímat zasněžené hory jako příležitost. Relativně
levné lyžování přitahuje mnoho návštěvníků z Ruska a perský Nový rok na konci
března je důvodem, proč jsou ulice Jerevanu přecpané Íránci ještě dlouho předtím,
než dorazí první skupiny turistů ze západu. V kteroukoli roční dobu by si měli
návštěvníci uvědomit místní klimatické odlišnosti, způsobené různorodostí krajiny
a rozdíly v nadmořské výšce.

Nejvýznamnější místa
Arménské církevní archeologické památky jsou vyhledávanými atrakcemi, na jejichž
základě si mnozí návštěvníci vytváří dojem o celé zemi. Riziko přelidnění vyvažuje
skutečnost, že jsou často umístěna v úchvatné krajině, nabízející i dobré příležitosti
k pěší turistice. Přestože existují doslova stovky takových míst, na prvním místě většiny itinerářů stojí Noravank se svou nádhernou soutěskou a překrásnými reliéfy, na
procházku po okolí stojí za to si vyhradit alespoň půlden. Chor Virap, tedy místo,
kde se dostanete, aniž byste opustili Arménii, nejblíž k Araratu, stojí za zastávku na
téže cestě z Jerevanu, zvlášť pokud je dobrá viditelnost. Dalšími srovnatelnými místy
jsou kláštery v Haghpatu, Gošavanku, Hagharcinu a Amberdu (spolu s přilehlou
pevností), karavanní stanice Selim, pole chačkarů v Noratu a prehistorické kameny
v Karahundži. Nesmíte vynechat ani do skály vytesaný klášter Gerhard, snadno
dosažitelný z Jerevanu, jeho návštěva se často spojuje s návštěvou chrámu Garni.
Do kláštera Tatev, umístěného dramaticky na skalním útesu, se dnes můžete dostat
nejdelší lanovkou na světě, ale i po silnici autem.
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Mezi méně navštěvované, ale jedinečné památky patří skalní reliéfy v Makaravanku,
zrekonstruovaná pevnost na hřebenu Smbataberd (spolu s nedalekým klášterem Čachač Kar), klášter Spitakavor (další hezká procházka), klášter Achtala (s překrásnými
freskami), klášter Kobayr (znovu krátký pochod do kopce, excelentní túry po okolí),
petroglyfy v Ughtasaru (vyžaduje čtyřkolku, případně dlouhou túru), či klášter Haričavank (spolu s dalšími menšími kostely v oblasti). Neměli byste si nechat ujít ani
některá muzea a umělecké galerie v Jerevanu, obzvláště Muzeum dějin a Národní
galerii (ve stejné budově), Matenadaran (alespoň kouknout na nádherné arménské
iluminované rukopisy), stejně zajímavé je i Muzeum – Institut arménské genocidy
a komplex památníku Cicernakaberd, který je ve skutečnosti méně hrůzný a více
poučnější, než napovídá jeho název.
Kromě historických památek mohou outdooroví nadšenci prozkoumávat bohaté
arménské přírodní dědictví na více než 200 km značených stezek v NP Dilidžan;
soutěsky ve Vayoc Dzor; kaňon Debed v provincii Lori i v provincii Syunik, kolem
hory Chustup a Tatevu. A pro ty největší dobrodruhy – sopečné pohoří Geghama
představuje jednu z nejjedinečnějších krajin v celém Kavkazu.

Doporučené itineráře
Minimálně dva nebo tři dny byste si měli vyhradit na Jerevan, pokud ale plánujete
navštívit nějaká muzea, ověřte si otevírací dobu dopředu: pondělí je většinou zavírací
den. Pokuste si Jerevan naplánovat na víkend, kdy si naplno užijete trh Vernissage
a řemeslné trhy (str. 156). Další dva nebo tři dny vám pak umožní několik zajímavých
výletů do nejbližšího okolí. Plánujete-li objet zbytek země, měli byste brát v potaz
následující tři hlavní faktory: jestli využijete veřejnou dopravu a taxíky, nebo si najmete
auto (a pokud ano, zdali má pohon 4x4); jestli chcete nebo nechcete podnikat pěší
turistiku; a jestli nebudou některá plánovaná místa stále nepřístupná kvůli sněhu.
Následující doporučený dvoutýdenní itinerář je zaměřen na historické památky,
zahrnuje většinu země a dá se na míru upravit individuálním požadavkům:
Dny 1 až 3 Jerevan (nebo si tento čas rozdělte mezi příjezd a odjezd)
Den 4 Cesta do Gyumri (str. 260), po cestě návštěva Talinu (str. 204), Mastary
(str. 205) a Haričavanku (str. 271). Z Gyumri návštěva Marmašenu (str. 266). Nocleh
v Gyumri.
Den 5 Cesta přes Spitak (str. 278) do Stepanavanu (281). Návštěva Lori Berd
(str. 282). Dále cesta přes Kurtan (návštěva Hnevanku, str. 284) do oblasti Dzoraget/
Alaverdi, nocleh (str. 274).
Den 6 Návštěva klášterů v údolí Debed: Achtala (str. 296), Haghpat a Sanahin
s krásnou procházkou mezi nimi (str. 293) a Kobayr (str. 287). Nocleh v oblasti
Dzoraget/Alaverdi (str. 274).
Den 7 Cesta přes Noyemberyan (str. 318) a Idževan (str. 311) do Dilidžanu
(str. 301) s návštěvou Makaravanku (str. 316) a také Hagharcinu (str. 306). Návštěva
Gošavanku (str. 309). Alternativní cesta přes Vanadzor (str. 277) s návštěvou Gošavanku a Hagharcinu. Nocleh v Dilidžanu.
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Den 8 Návštěva Sevanavanku (Str. 235),
pole chačkarů v Noratu (str. 237) a karavanní stanice Selim (str. 334), pak sjezd do
Vayoc Dzor (str. 319). Nocleh ve Vayoc
Dzor.

Pozor Některá zmíněná místa nejsou
dosažitelná veřejnou dopravou, případně ne pravidelně. Využijete-li kombinace veřejné dopravy a taxíků, budete
potřebovat více času.

Den 9 Pěší túra do Čachač Karu a Smbataberdu (str. 332). Nocleh ve Vayoc Dzor.
Den 10 Pěší túra do Spitakavoru (str. 330). Nocleh ve Vayoc Dzor.
Den 9 až 10 ALTERNATIVNĚ Nechcete-li chodit, navštivte Jeghegis (str. 333),
klášter Tanahat (str. 330) a Džermuk (str. 337).
Den 11 Návštěva Tatevu (str. 350). Pak návrat do Gorisu (str. 354) nebo Sisianu
(str. 349) na nocleh.
Den 12 Návštěva Karahundži (str. 346). Následně cesta na nocleh přes Gndevank
(str. 336) do Vayoc Dzor.
Den 13 Cesta přes Noravank (str. 325) a Chor Virap (str. 210) do Jerevanu, nocleh.
Den 14 Návštěva chrámu Garni (str. 244) a Geghard (str. 244). Návštěva Jedžmjadzinu (str. 217). Nocleh v Jerevanu.

Náhorní Karabach
Toužíte-li navštívit samozvanou republiku Arcach (tj. Náhorní Karabach), pak 11. den,
po návštěvě Tatevu, pokračujte do Stepanakertu (str. 382). Nahlaste se na Ministerstvu
zahraničí Náhorního Karabachu, a to buď v Jerevanu, nebo ve Stepanakertu (str. 375),
to je nezbytné předtím, než navštívíte další části území. Gandzasar a Dadivank (str.
390 a 391) se dají spojit do jednoho dne, neměli byste si nechat ujít Šuši (str. 385).
Budete-li mít čas, zamiřte do Starého Chndzoresku (str. 357), což je poblíž silnice
z Gorisu do Stepanakertu.

Nejjižnější oblast
Pokud se někdo touží vydat do nejjižnějších koutů země, může tak učinit 12. den po
návštěvě Karahundži. Jeďte přes Goris (str. 354), přespěte v Kapanu (str. 358) a navštivte Meghri (str. 363, jeden den), nebo přespěte v Meghri, ideálně se tam vydejte
po starší cestě přes Kadžaran a zpět po novější přes státní rezervaci Šikahogh (str. 366).

Turistické informace
Informační turistické kanceláře existují v Jerevanu a v několika dalších větších městech
a turistických destinacích. Na začátku roku 2018 byl znovu spuštěn oficiální státní
turistický internetový portál (w armenia.travel). Přestože se v době vzniku tohoto
průvodce nacházel stále v beta verzi, nabízí srozumitelné a přehledné informace o zemi,
hlavních atrakcích i kalendář hlavních svátků a událostí. Nejlepším internetovým
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zdrojem informací o arménských historických památkách (včetně těch v Náhorním
Karabachu i jinde mimo Arménii), včetně mnoha méně známých památek v tomto
průvodci nepopsaných, zůstává Armeniapedia (w armeniapedia.org). Za většinou
informačních tabulí u mnoha památek stojí Armenian Monuments Awarness Project
(AMAP, w armenianmonuments.org) a na těchto stránkách můžete nalézt poměrně
užitečné informace. Co se navigace týče, za posledních několik let se dramaticky
zlepšilo pokrytí Arménie jak ze strany Google Maps, tak OpenStreetMap a v 99 %
případů vám tak poskytne přesné informace váš chytrý telefon. Pro více užitečných
stránek viz str. 407.
Nejpoužitelnější tištěné mapy země, vydané v Arménii, jsou od Collage Ltd (4 Saryan St, Jerevan, t 010 520217, e collageltd@gmail.com, w collage.am). Kapesní
atlas The Roads of Armenia za 2500 AMD pokrývá zemi i s Náhorním Karabachem
v měřítku 1 : 300 000. Součástí jsou i malé uliční plány Jerevanu, Gyumri a Vandzoru.
Vyznačeny jsou silnice, řeky, železnice, vrcholy hor a historické památky, jména jsou
uvedena v arménštině i angličtině. Collage Ltd. vydali také Armenia & Mountainous
Karabakh v měřítku 1 : 400 000, stojí také 2 500 AMD. Názvy jsou v angličtině
i arménštině, existuje i verze anglicko-ruská. Obě výše zmíněné publikace uvádějí
vzdálenosti mezi městy a čísla silnic. Collage Ltd. vydali i mapu Yerevan (2 500 AMD)
s přilehlým okolím v měřítku 1 : 17 000 a s městským centrem v měřítku 1 : 7 000
a Yerevan Guide Map (1 500 AMD) s o něco menším měřítkem (okolí Jerevanu
1 : 20 000, centrum města 1 : 8 000). V mapách College se občas vyskytují menší
nepřesnosti, tam kde je to pro popis v tomto průvodci relevantní, se o nich zmiňujeme.
Mimo Arménii je u internetových prodejců a specialistů k dispozici několik skládacích map, např. Stanfords (7 Mercer Walk, Londýn WC2H 9FA, Spojené království a 29 Corn St, Bristol BS1 1HT, Spoj. král.; t +44 (0) 20 7836 1321, +44 (0)
117 929 9966; e sales@stanfords.co.uk; w stanfords.co.uk), vydávané mezinárodními
kartografickými agenturami jako např. Reise Know-How v měřítku 1 : 250 000 či
ITMB v měřítku 1 : 430 000 (spolu s Gruzií) a Gizi Map v měřítku 1 : 1 000 000
(součást oblasti Kavkazu).

Cestovní agentury
ČESKÉ CK
CK Mayer & Crocus Lidická 35, 150 00 Praha 5,
t 241 432 483, 777 758 584, e ckmayer@ckmayer.cz,
w ckmayer.cz. Týdenní program v Arménii, případně
18 dnů v Arménii a Gruzii.
CK Poznání Palackého třída 2744, 530 02 Pardubice,
t 466 535 777; e poznani@poznani.cz; w poznani.cz.
Několik programů v Arménii, případně v kombinaci
s Gruzií nebo Gruzií a Ázerbájdžánem.
Kudrna Vídeňská 297/99, 639 00 Brno, t 542 216 764;
e ck@kudrna.cz; w kudrna.cz. Kombinace poznávání
a turistiky.
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CK Alvarez Třída Karla IV. 634/25, 500 02 Hradec
Králové, t 491 110 404; e alvarez@alvarez.cz;
w alvarez.cz. V kombinaci s Gruzií nebo Gruzií
a Ázerbájdžánem.
CK Livingstone Marešova 14, 602 00 Brno,
t 542 214 645; e info@livingstone.cz; w livingstone.cz.
V kombinaci s Gruzií.
Geos Travel Šternberkova 10, 170 00 Praha 7,
t 266 713 032; e info@zakavkazsko.cz; w geosck.cz,
zakavkazsko.cz. Arménie s výstupem na Ararat, Arménie
na kole po odlehlých oblastech, Arménie s nenáročnou
pěší turistikou.
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Bezpečnost
Drtivá většina návštěv Arménie proběhne bez jakýchkoli problémů. Zločinnost je
nízká, návštěvníci by přesto neměli podceňovat běžná preventivní opatření. Všeobecně
vzato je nebezpečí, že se stanete obětí trestné činnosti, statisticky daleko nižší než
ve většině západoevropských či amerických měst a tento fakt potvrzuje i bezpočet
bezpečných a bezproblémových cest do Arménie. Daleko větší nebezpečí představuje
zakopnutí o neopravené chodníky v noci, případně pád do děr, vykopaných při jejich
rekonstrukci. Pozor si dejte i na chybějící poklopy. Tato nebezpečí se daří eliminovat,
přinejmenším v centru Jerevanu, jinde ale mohou ohrozit vaši bezpečnost.
Z vojenského hlediska byste se měli vyhnout veškerým oblastem podél linie příměří
s Ázerbájdžánem z roku 1994, a to kvůli přítomnosti ostřelovačů na obou stranách,
přeshraničním přestřelkám, které se dodnes odehrávají úplně pravidelně a ovlivňují
životy civilistů žijících poblíž. Českým Ministerstvem zahraničí vydané cestovní
doporučení například explicitně varuje před silnicí z Idževanu do Noyemberyanu,
ale to není jediná nebezpečná oblast. V oblasti Náhorního Karabachu stále přetrvává
problém s minami a nevybuchlou municí (str. 374), stejně jako v přilehlých oblastech Arménie, kde probíhaly boje. V souladu s nejlepším svědomím autorů jsou
veškerá místa zmíněná v této knize pro návštěvu bezpečná; památky v oblastech, kde
je konflikt stále nedořešený a bezpečnost by mohla být ohrožena, jsou vynechány,
případně je u nich tato skutečnost zdůrazněna. Návštěvníci Náhorního Karabachu
by si nicméně měli uvědomit, že pokud se setkají s obtížemi, nebudou mít přístup
ke službám konzulárního zastoupení. Kdo by si rád obstaral podrobnější informace
o minovém nebezpečí, nechť se obrátí na stránky HALO Trust (w halotrust.org)
pro oblast Náhorního Karabachu, případně na Armenian Centre for Humanitarian
Demining and Expertise (w chde.am) pro samotnou Arménii, a to včetně hranice
mezi Arménií a Náhorním Karabachem.
Návštěvníci se nesmí pokoušet o překročení hranic s Gruzií nebo Íránem mimo
uznávané hraniční přechody. Je velice nepravděpodobné, že by se tím mohli ocitnout
v akutním ohrožení života (s výjimkou přeplavání řeky Araks), hrozí jim ale zatčení
a výslechy ze strany státní správy, někdy dokonce i za pořizování fotografií v blízkosti
hranice.
Počet úmrtí na arménských silnicích je historicky výrazně vyšší než v západním
světě, a to i přes výrazně nižší provoz. Arménské tragické statistiky spíše dále porostou,
protože lepší silnice vedou k tomu, že řidiči zrychlují a s hustším provozem se zvyšuje
i pravděpodobnost nehody při průjezdech nepřehledných zatáček v protisměru. Faktem je, že staré cesty plné výmolů, na kterých jezdili řidiči pomalu, aby se vyhnuli těm
nejzákeřnějším jámám, pomáhaly udržovat statistiky nehodovosti na rozumné úrovni.
Dodržování vyhlášky ze sovětské éry, vyžadující povinné používání bezpečnostních
pásů, je dnes aktivně vynucováno, stejně jako rychlostní omezení (str. 97). Vozy z časů
Sovětského svazu s minimem nebo žádnými bezpečnostními prvky postupně vytlačují
nová auta z dovozu s airbagy, pásy a dalšími vymoženostmi.
Chodci by si měli dávat velký pozor na přechodech. Řidiči často neNouzová telefonní čísla jsou:
záchranná služba t 103
respektují jejich přednost, přestože
hasiči t 101
jim v případě přistižení hrozí tučná
policie t 102
pokuta. Obzvláště si dávejte pozor na
Pro případ všeobecného ohrožení můžete
přechodech za pravou zatáčkou a na
vytočit i číslo 911.
řidiče projíždějící na červenou.
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