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Anotace
Mnišská republika Athos může být bezmála označena za „rezervaci“ středověku v Evropě.
Zdejší uspořádání vyvěrá z úprav přelomu starověku a středověku, platí zde výjimky, týkající
se zásahů policejních sil Řecka, ale i co se týče Schengenského prostoru a dokonce
i s ohledem na volný pohyb žen. Příspěvek ale hovoří i o ekonomii území nebo specifickém
daňovém systému.
Klíčová slova
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Summary
Athos Monastic Republic can be almost described as a "reservation" of the Middle Ages in
Europe of today. The local arrangement stems from adjustments from late antiquity and the
Middle Ages. There are exceptions, related to the intervention of police forces of Greece,
but also regarding the Schengen area, and even with regard to the freedom of movement of
women. Contribution but also speaks about economic situation of the territory or about
a specific tax system.
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Athos – základní údaje
Mnišská republika Athos, respektive Svatá hora Athos (Holy Mount, Agion Oros), je mnišský
stát na na nejvýchodnějším ze tří poloostrovů vybíhajících z Chalkidiki do Egejského moře.
Hornatý poloostrov je 47 km dlouhý a široký v různých místech mezi 5 a 11 km. Dominantou
poloostrova je 2 033 metrů vysoká hora Athos.1
Geograficky území spadá do nejrozsáhlejšího řeckého regionu s názvem Makedonie.
Podle jedné z legend je stát pojmenován po bájném obrovi Athosovi, jemuž kdysi vypadl
z ruky kámen, který chtěl hodit na boha moří Poseidóna. Z kamene spadlého do moře se
vytvořil poloostrov, tedy dnešní Svatá Hora.
Demografie území2
Podle údajů z roku 2001 žilo na území 2276 obyvatel, z velké většiny mnichů.
O deset let dříve jich bylo 1536 a v roce 1981 ještě o 65 méně. V současné době je počet
pravoslavných mnichů na Athosu odhadován asi na tři tisíce. Mnišská komunita se tedy
v posledních desetiletích výrazně rozrůstá, stále však nedosahuje početní síly z konce
19. století, kdy zde třeba roku 1885 žilo 4 493 mnichů a 2 020 civilních zaměstnanců,
především dělníků.
Etnické složení mnišské republiky je poměrně pestré, i když převažují Řekové. Kromě nich
zde žijí ve větším počtu též Rusové, Bulhaři, Srbové a Rumuni. Někteří mniši jsou také
albánské a gruzínské národnosti. Mniši řeckého původu žijí v sedmnácti klášterech.
V klášteře Agiou Panteleimonos žijí mniši ruské národnosti, klášter Zografou je obýván
bulharskými mnichy a klášter Chilandariou mnichy srbskými. Ve skitu Prodrom, která přísluší
ke klášteru Megistis Lavra, žijí pak mniši pocházející z Rumunska.
Západoevropané začali přicházet především po roce 1970. Svatou Horu také navštěvují četné
delegace z pravoslavných zemí, dokonce i příslušníci japonské pravoslavné církve.
Vztah k Řecku a k zahraničí
Od roku 1927 (podle jiných údajů 1926) je Svatá Hora ústavou Řecka považována za
autonomní republiku a její obyvatelé disponují občanstvím Řecka.3 Athos je v politických
záležitostech je podřízena Ministerstvu zahraničních věcí Řecka. Řecko na území zastupuje
guvernér, je zde také řecký prokurátor a policie. Do vnitřní správy však prokurátor ani policie
zasahovat nemohou, starají se pouze o bezpečnost turistů či mnichů. Nicméně i mniši se
nevyhnou určitým sporům a tak konkrétně policie občas řeší i majetkové či jiné spory mezi
jednotlivými kláštery nebo jednotlivci. V duchovních záležitostech Svatá Hora podléhá
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patriarchovi v Istanbulu (Konstantinopolský patriarchát4), i když jednotlivé kláštery udržují i v
náboženských otázkách značnou autonomii.
Historie území
Osídlení Athosu sahá až do antiky. Ve starověku Athos proslul zejména prostřednictvím
neštěstí, jež se událo roku 492 před Kristem. U jeho břehů tehdy ztroskotala perská flotila
pod velením vojevůdce Mardonia. A ze zprávy Hérodota se dovídáme o další významné
události spojené s poloostrovem Athos, totiž o stavbě kanálu iniciované Xerxésem o deset let
později. Ze záznamů dalších antických autorů bylo možno vyčíst, že na Athosu se nacházelo
ve starověku pět osad (Thyrsos a Kleónai na jižním pobřeží, Dión a Olofyxos na severním
pobřeží a Akrothooi na jihovýchodním výběžku poloostrova). Když však v devátém století po
Kristu přišli na Athos první křesťanští poustevníci, po těchto osadách zde nebylo ani stopy,
zřejmě byly opuštěny již na sklonku starověku. Protože však poustevníci hledali prostor pro
život v odloučení, bylo pro ně toto liduprázdné, divoké a hornaté území ideální.5
Athos je zároveň opředen mnoha legendami. Podle jedné z nich ho navštívila dokonce i sama
Panna Maria. K události mělo dojít krátce po nanebevstoupení Ježíše Krista, když putovala na
ostrov Kypr za tamním biskupem svatým Lazarem. Plavila se dlouho po moři, ale nepříznivý
vítr její loď zanesl až na vzdálený Athos. Zde Matka Boží požehnala obyvatelům a toto místo
je od té doby pokládáno za svaté.
Císař Theodosios Veliký (vládl v letech 379 až 395) dal prý vystavět na Athosu chrám
Bohorodice (Vatoped) jako díky za zázračnou záchranu svého syna Arkadia, který se poblíž po
pádu z lodě málem utopil, ale byl posléze nalezen živý, ležící právě na athonském pobřeží.
První poustevníci žili na Athosu pouze v jeskyních. Jejich následovníci začali vytvářet chatrče,
a když bylo víc takových chatrčí pohromadě, tak už se jednalo o tzv. lauru. Prvními mnichy
ovládajícími Athos na základě císařského oprávnění byli na konci devátého století mniši
z Kolobova kláštera v Ierissu, jenž se nachází u „vstupu“ na poloostrov Athos.6
Císařovna Pulcherie (421 až 452) prý za svého panování dala podnět k vystavění prvního
monastýru na poloostrově. V té době se mnišství na Athosu již upevnilo. Z prvních obyvatel
je znám pouze poustevník sv. Petr, který přišel na Athos v roce 683 a žil v jedné jeskyni na
jižním úpatí hory, kde strávil 35 let.
V roce 885 byl Athos prohlášen byzantským císařem Basilem I. za sídlo mnichů
a poustevníků.
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Není známo, kdy přesně došlo k založení prvních klášterů na poloostrově Athos, ale
prokazatelně to bylo již před rokem 950.
Způsob života poustevníků se začal měnit od roku 963, kdy svatý Athanasios Athonský založil
s podporou císaře Nikefora Fokase, první, dodnes existující, monastýr Megistis Lavra (Velká
Lávra). Tento klášter je i dnes hierarchicky nejvýše postaveným klášterem v tomto mnišském
státě a jehož založením započal strmý vzestup Mount Athos, vedoucí až k postavení
nejdůležitější klášterní krajiny východního křesťanství. Svatý Athanasios Athonský rovněž
sestavil řeholní řád a v roce 972 tak byl byzantským císařem Ioannisem Tsimiskisem
podepsán tzv. tragos (dokument na kozí kúži), jenž byl první „ústavou“ tohoto území. 7 Tento
dokument zajišťuje zachovávání různých podob asketického života.
V XI. století už byla postavena většina z dvaceti velkých monastýrů, stejně jako množství
mnišských cel a pousteven. Výnosem z roku 1045 (někdy se uvádí 1046) byzantský císař
Konstantinos IX. Monomachos vydal pro Svatou Horu zvláštní ústavu (mimo jiné v ní zakázal
na Athos přístup osobám a živočichům ženského pohlaví).
Svatá Hora se postupně stala jedním z nejvýznamnějších středisek pravoslavné vzdělanosti
i místem, kde se mnozí Slované – především Bulhaři, Srbové a Rusové – seznamovali
s byzantskou literaturou a kulturou. Mezi nejvýznamnější ochránce i podporovatele Svaté
Hory v době středověku patřili kromě byzantských císařů i carové bulharští a srbští.
Na počátku XIII. století nastává pro Svatou Horu pohnuté období, které s určitými
přestávkami trvalo více než sto let. Na počátku období zlom představuje vpád křižáků
a latinských duchovních během IV. křížové výpravy roku 1204. Papež Inocenc III. připojil celý
Athoský poloostrov ke svým osobním pozemkům. Poslal sem svého zplnomocněnce
s příkazem, aby všechny zdejší obyvatele obrátil násilím na římsko-katolickou víru. Mniši,
kteří se odmítli vzdát svého vyznání, byli prodáni do otroctví. Konec vládě „latiníků“ nad
Athosem učinil bulharský car Ivan Asen II., který roku 1205 porazil křižáky v bitvě
u Adrianopole a Svatou Horu osvobodil.
V říjnu 1267 se však na Athosu římští katolíci objevili znovu a s nimi tzv. byzantinci apostaté
(odpadlíci od pravoslaví, kteří přijali unii s papežem) a začalo nové pronásledování.
Monastýry Zograf, Iveron a Vatoped zachovaly věrnost pravoslaví. Zografští mniši byli
upáleni, vatopedští pověšeni a iverští hozeni do moře. Ruský a srbský monastýr byly
vypáleny. Z poloostrova bylo údajně vyvezeno 400 povozů s posvátnými předměty,
literárními památkami a cennými ikonami. K dalšímu vpádu katolických vojsk došlo roku
1307, kdy se zde vylodili katalánští žoldnéři. Teprve roku 1313 vpády katolíků na poloostrov
ustaly.
Monastýry znovu významným způsobem podporovala Byzantská říše. V důsledku toho se
Athos ve XIV. století stává opět významným kulturním a náboženským centrem. V té době je
založen i poslední z dvacítky velkých klášterů.
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V polovině XIV. století začínají Athos nicméně sužovat útoky tureckých pirátů (kvůli nim
některé monastýry na pobřeží přijaly podobu nedobytných pevností).
Od přelomu XIV. a XV. století se ostatně celé území Byzance stalo dějištěm bojů s vojsky
osmanských Turků. Roku 1453 byla dobyta byzantská metropole Konstantinopol, což
znamenalo definitivní pád této říše.
Muslimští panovníci nicméně respektovali specifické postavení pravoslavných obyvatel Svaté
Hory. Kláštery se nyní nacházely pod ochranou osmanského sultána.
Monastýry se však musely vyrovnat se změněnou ekonomickou situací. Předtím pro ně bylo
určující „sponzorství“ křesťanských panovníků z podunajských zemí. To však skončilo.
Napjatá finanční situace byla důvodem k zavedení "idiorytmického" života, kdy každý mnich
může vlastnit majetek a sám se stará o své živobytí. Takové monastýry nevytváří pozici
igumena (opata).
Roku 1783 patriarcha Gabriel IV. vydal pro Svatou Horu novou ústavu republikánského
charakteru, podle níž byla spravována až do XX. století. Tato ústava byla uznána
i osmanskými úřady.
Roku 1794 byla založena Athonská škola, v budoucích letech centrum vzdělanosti. Přes
vysoké daně se kláštery rozrůstají, přicházejí noví mniši a Athos zažívá svůj zlatý věk, který
však končí s protitureckým povstáním na Chalkidiki během řecké revoluce roku 1821. Mniši,
kterých tehdy na Athosu žilo asi šest tisíc, se připojili k národně-osvobozeneckému boji
(povstání podporovali penězi, které získávali prodejem klášterních předmětů). Po porážce
povstání jsou mniši i laici masakrováni, na monastýry jsou uvaleny výrazně vyšší daně. Athos
je obsazen tureckými vojáky; mniši, kteří zůstali, jsou šikanováni a musejí rabujícím vojákům
sloužit. Autonomní status mnišské republiky však zůstal zachován. Situace se stabilizuje až po
roce 1826, kdy se vracejí mniši, kteří uprchli před Turky.
Samosprávné postavení Athosu v rámci Osmanské říše bylo koncem XIX. století uznáno
i mezinárodně, a to tzv. Berlínskou smlouvou z roku 1878. V 62. článku této smlouvy stálo:
„Mniši hory athonské, ať je vlast jejich jakákoliv, zůstanou v držení svých dřívějších majetků
a výhod, bez nižádné výjimky, s úplnou rovností práv a prerogativ.“
Přibližně od poloviny XIX. století na Athosu postupně vzrůstal vliv Ruska, které bylo tehdy
jedinou slovanskou a zároveň i pravoslavnou mocností. V té době rovněž zesílil příliv mnichů
ruského původu. Ostatně dávno předtím, roku 1651, zdejší klášter Iviron navštívil ruský car
Alexej I. a věnoval mu do správy chrám sv. Mikuláše v Moskvě. Ten zůstal v majetku kláštera
překvapivě až do roku 1932.
Ruští carové až do bolševické revoluce (1917) štědře podporovali mnišství na Svaté Hoře.
Ruským zájmům v této části Balkánu Athos mimo jiné vděčí i za to, že se stal – byť na krátkou
dobu – zemí vydávající poštovní známky. Ruská paroplavební a obchodní společnost (ROPiT),
která na území Osmanské říše zajišťovala ruské poštovní služby, zde v letech 1909 až 1914
používala známky ruských pošt s přetiskem v latince Mont-Athos nebo v azbuce Sveti Afon.
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Za první balkánské války byl Athos 2. listopadu 1912 obsazen řeckým námořnictvem.
Osmanská říše se roku 1913 Svaté Hory formálně vzdala a uznala její nezávislost a neutralitu.
Ve skutečnosti se toto území dostalo pod řeckou svrchovanost, která byla uznána pozdějšími
smlouvami z let 1920 a 1923. Snahy carského Ruska z přelomu let 1912 a 1913 udržet Athos
pod svojí záštitou byly neúspěšné.
Dne 10. září 1926 řecká vláda uznala Ústavní chartu Svaté Hory, jež byla sepsána opaty
jednotlivých klášterů. V řecké ústavě z roku 1927 byl Athos označen za „decentralizovanou
část řeckého státu“ a jeho obyvatelé získali řecké občanství. Autonomní postavení Svaté hory
potvrdily i pozdější ústavy Řecka.
V průběhu druhé světové války, v roce 1941, do Řecka vpochodovala německá vojska. Adolf
Hitler nechal přístavní město Soluň i s celou Makedonií pod přímou správou Německa, na
rozdíl od sousedící Thrákie, jež byla postoupena Bulharsku. Bulharské nadvlády se obyvatelé
Athosu oprávněně obávali, napsali v tomto duchu dopis do Berlína, a možná i na základě
něho zde byla umístěna malá jednotka německého polního četnictva.
Situace však začala být složitější, když v květnu roku 1944 Němci z Athosu odešli a na jejich
místo dorazili komunističtí partyzáni. Athos byl obsazen jednotkou Řecké lidové
osvobozenecké armády (ELAS) devatenáctého září a byl sem dosazen správce. ELAS mimo
jiné požadovala od klášterů daně a přítomnost partyzánů museli mniši strpět až do února
1945. Další neklidné časy nastaly na konci roku 1946, kdy vypukla řecká občanská válka. Rudí
partyzáni se v dubnu 1947 vrátili a kláštery vyplenili.8
Soudobá historie Athosu
Po roce 1946 nastalo klidnější období, které se však bylo poznamenáno významným
snižováním počtu mnichů žijících na Athosu. Jejich počet na počátku XX. století činil 7 432,
ale v roce 1956 již pouze 1 862. Při výročí tisíce let od počátku mnišských dějin na Athosu se
zde konaly velké slavnosti a zavítalo na ně velké množství církevních hodnostářů a politických
představitelů, což bylo světlým okamžikem pro zdejší kláštery. Nicméně snižování počtu
mnichů na Athosu se nezastavilo a počet v roce 1971, činící jen 1 145 mnichů, nebyl vůbec
povzbuzující. Panovaly obavy ze zániku celé Svaté hory.9
Od roku 1972 se však začal počet mnichů na Mount Athos zvyšovat. Začalo sem přicházet
stále více zejména mladých lidí, toužících žít v souladu s mnišskými ideály. Na Athosu
docházelo k vnitřnímu procesu obnovy. Nejprve se to týkalo opuštěných klášterních budov
(Stavronikita či Simonos Petras), jež byly obnoveny, poté se osidlování přelilo i do okolních
stavení. Počet mnichů kolem roku 2000 překročil dva tisíce. Jako velice podstatné se jeví také

8

MÜLLER, A. E. Hora Athos. Dějiny mnišské republiky. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2013,
s. 84-85.
9
MÜLLER, A. E. Hora Athos. Dějiny mnišské republiky. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2013,
s. 85.
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jejich věkové složení. Zatímco v roce 1971 byla většina mnichů starších šedesáti let,
v současnosti je většině z nich méně než čtyřicet let.10
Většina nových mnichů na Athosu jsou mladí vzdělaní lidé – často s univerzitními diplomy.
K pozvednutí mnišského života v klášterech na Athosu přispěly také politické změny
v podobě přistoupení Řecka k Evropské unii, k němuž došlo v roce 1981. Stejně tak lze
vysledovat pozitivní vliv zapsání Mount Athos do seznamu světových kulturních i přírodních
památek UNESCO v roce 1988. I díky tomu byly získány další finanční prostředky na
rekonstrukci a údržbu klášterních budov z různých zdrojů.11
Pro doplnění je možné uvést, že počátkem roku 2012 byl zatčen Igumen Efrém a obviněn
v kauze výměny nemovitostí mezi klášterem a vládou Řecka. Igumen čelí obvinění ze
zpronevěry, praní příjmů pocházejících z kriminální činnosti a z křivého svědectví. On svou
vinu odmítá.12
Monastýry
Monastýr (z řeckého monastíri – µοναστήριον) – termín označující pravoslavný klášter
– společný příbytek mnichů, místo pro monastický (mnišský) život. Zatímco slovanské
a některé další jazyky používají slovo monastýr v kontextu pravoslaví, výrazy jiných jazyků
(například monastery v angličtině) se používají pro kláštery východní i západní církve.
Největším monastýrům se říká lávra. Naopak malému monastýru se říká „skit“ (skíti – σκήτη).
Menším mnišským příbytkem je „kaliva“ (kelliá – Κελλιά, jedná se o příbytky pro jednoho či
několik mnichů s domovní kaplí či malým chrámem).
Na poloostrově se nachází 20 pravoslavných monastýrů (klášterů) a mnoho skitů, kaliv,
pousteven apod. Většina monastýru náleží Řekům, a dále je zde po jednom monastýru
bulharském, ruském, srbském a rumunském. Žijí v nich mniši z celého světa, nebo i mimo
monastýry, osaměle, na svazích pohoří či v menších poustevnách.
Zde jsou uvedeny monastýry dle tradičního pořadí cti, jak je zachováváno dodnes při každé
příležitosti, kdy se sejdou zástupci monastýrů: poradách, společném stolování, při
bohoslužbě apod.
1) Megisti Lávra (tj. Velká Lávra) – lávra sv. Athanásia (lávra = velký či významný monastýr).
Založil ji svatý Athanasios Trapezuntský v roce 963. Stojí mezi monastýry již od svého
založení povždy na prvním místě. Říká se, že ten, kdo ji nenavštívil, neviděl Athos.
10

Kallistos z Diokleia. Athos po deseti letech: dobré a špatné zprávy. Orthodoxia.cz.
http://www.orthodoxia.cz/athos/athos1.htm
11
MÜLLER, A. E. Hora Athos. Dějiny mnišské republiky. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2013,
s. 86.
12
Igumen Efrém obviněn v kauze výměny nemovitostí mezi klášterem a řeckou vládou. Duchovno dnes, 2012.
http://dudnes.cz/?p=1453
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2) Vatoped – řecký monastýr. Chrám vznikl už za panování císaře Theodosia I. (379-395).
Natrvalo byl monastýr obnoven roku 980 třemi muži z Adrianopole.
3) Iviron (původně Gruzínský Iber) byl postaven okolo roku 980 svatým Janem Iverským,
který se narodil v Gruzii. Řecký monastýr.
4) Chilandar – byl založen roku 1199 (na rozvalinách někdejšího řeckého monastýru)
Štěpánem Nemanjou, velkožupanem srbským, který – když se pak stal mnichem – byl
nazván Simeonem. Od byzantského císaře Alexia III. Komnéna byl obdarován pozemky,
výsadami a nazván „srbskou lávrou“.
5) Dionysiu (Dionysiat) – obnovil jej s pomocí císaře Alexia Komnena ve XIV. století
poustevník Dionýsios na skále, při pobřeží na místě, kde (podle církevní tradice) po
několik nocí spatřoval zářit světlo.
6) Dochiar – tento monastýr se původně nazýval „Archanděl“. Jméno je sem přeneseno
mnichy, kteří se roku 1074 přesídlili z monastýru Dochia – Dafni (za vlády Nikefora
Botaneiata, 1079-1081). V XVI. století se zdejší vodou zázračně uzdravil jeden putující
kněz, čímž začíná nový rozkvět monastýru.
7) Kutlumusiu (Kutlumuš) – zakladatelem byl mnich Dionysios Kutlumusijský. První
historické zprávy o Kutlumusiu sahají zpět až k roku 1334; jistě však stál už ve XII. století,
neboť podpis jeho igumena je na listině z roku 1169.
8) Pantokrator – byl založen v druhé polovině XIV. století mnichem Joanikiem (podle jiného
zdroje dvěma dvořany byzantskými).
9) Xiropotamu – za zakladatele jsou považováni mniši, kteří z neznámých důvodů opustili
monastýr svatého Pavla a vystavěli monastýr Xiropotamu na rozvalinách starověkého
města Stratonika a pozdějšího monastýru sv. Nikefora. Možná, že zde nějaký čas žil
i svatý Pavel, než odešel do samoty Xiropotamské. Samostatným monastýrem se stal
v průběhu XI. století.
10) Zograf – vypráví se o třech bratrech jménem Mojžíš, Áron a Jan, pocházejících
z ochridské krajiny, kteří vedli na Svaté Hoře poustevnický život a scházeli se pouze
v neděli na místo smluvené, kde se společně modlili k Bohu. Později postavili kapličku
a na konci X. nebo na počátku XI. století vybudovali monastýr. Ve věži monastýru bylo
roku 1276 (kdy Athos plenila křižácká vojska) upáleno 22 mnichů.
11) Xenofont (Ksenof) – by založen vojvodou srbským Xenofonem asi v X. století. Trvale
obnoven kleštěncem Štěpánem v letech 1080-1090.
12) Karakallu (Karakal) – byl založen v X. st. Původně latinský (do řeckých rukou se dostal
patrně v XI. stol. po Velkém rozkolu z roku 1054).
13) Filotheu (Filothea) – stál již v XI. Století. Byl vystavěn na základech jiného, blíže
neznámého monastýru.
14) Ag. Pavlu (Sv. Pavel) – monastýr byl založen poustevníkem sv. Pavlem Xiropotamským,
který si zde postavil dům a chrám na úpatí hory Athos, za podpory nejspíše bulharského
cara v X. století (za vlády Romana Lakapena, 918-947). Původně se monastýr sv. Pavla
jmenoval Xiropotam, leč tento název byl pak přenesen (viz Xiropotam).
15) Sv. Pantelejmon (Russik) – byl přenechán ruským mnichům v roce 1169. Nalézá se v něm
největší athonský zvon vážící 50 tun.
16) Esfigmen – byl založen v druhé polovině XI. Století. Je pokládán za jeden z nejstarších
monastýrů na Athosu (počátky v V. století). (Dnes je sídlem rebelujících mnichů, kteří
neuznávají cařihradského patriarchu kvůli jeho ekumenické orientaci, takže je toto
mnišské bratrstvo ve stavu rozkolu se světovou pravoslavnou církví; v roce 2003, za
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pomoci policejních sil Řecka, se ostatní mniši pokusili vyhnat tyto mnichy
z Athosu; monastýr však chrání dobré hradby a pevná brána, a díky zásobám vydržel
blokádu, takže se to zatím nepodařilo.
17) Stavronikita – nejmladší mezi nynějšími Athonskými monastýry. Jeho jméno pochází od
mnicha Nikity, jenž na tom místě žil a zhotovoval kříže, doslova znamená Nikitův kříž. Byl
postaven na rozvalinách v 1. polovině XVI. st., dokončen 1546 patriarchou Jeremiášem I.
18) Simonos Petras (Simonpetr – v překladu Šimonova skála) – u jeho zrodu stál mnich
Simon, který toužil po samotě a mlčenlivosti. Vyhledal si pustou jeskyni kde žil. Před
vánočními svátky viděl nad skálou, kde nyní stojí monastýr, velikou zářící hvězdu, která se
ztratila teprve až k ránu. Simon si toto zjevení vysvětloval jako znamení, aby na tom
místě vybudoval monastýr. Vznik se datuje k polovině XIII. století, Simon zemřel jako
igumen monastýru roku 1287. (Dnes je to patrně nejlidnatější monastýr na Svaté Hoře
a je proslulý vysokou úrovní bohoslužebného zpěvu.)
19) Grigoriu (Grigoriat) – pověst tvrdí, že tam žil v neznámé době jeden poustevník jménem
Řehoř (Gregorij), rodem Srb nebo Bulhar, jenž se stal zakladatelem monastýru. Vystavěn
za vlády cara Jana II. Asěna mezi léty 1218-1241.
20) Kostamonitu (Kastamonit) – jméno je možné odvodit od kaštanových stromů, které
v těch místech začínají vytvářet les. Stojí na místech, kde se skrýval kostelíček z prvních
křesťanských dob dodatečně zasvěcený sv. mučedníku Štěpánovi. Monastýr založen až
v XI. století neznámými osobami.13
Skity








Skit sv. Anny (tzv. Malá Anna) – nejstarší a nejrozlehlejší skit (v tomto případě skit
v pravém slova smyslu, protože je tvořen mnoha příbytky, které jsou roztroušeny po
strmém svahu hory Athos). Patří pod Velkou Lávru. Rozprostírá se téměř od mořského
pobřeží až do značné výšky nad mořem; pozoruhodné a krásné místo). Hlavní chrám
skitu je zasvěcen sv. Anně (a přechovávají zde jako drahocenný svatý ostatek nohu
sv. Anny, matky přesvaté Bohorodice). Je to výchozí místo pro výstup na vrchol hory
Athos.
Nový skit (Nea skiti), patří pod monastýr sv. Pavla a je nedaleko od něj. Sídlí zde
ikonografové, řezbáři, zlatotepci apod.
Skit proroka Elijáše (Iljinský skit) – původně ruský skit (veliký je jako monastýr). (Ve
2. polovině XX. století se jeho obyvatelé hlásili k Ruské zahraniční pravoslavné církvi
a odmítali cařihradského patriarchu kvůli jeho ekumenistické orientaci. Proto byli
koncem 90. let XX. století násilně deportováni z Athosu za použití policie.)
Prodrom (skit sv. Jana Křtitele) – rumunský skit.
Skit sv. Ondřeje (Andrejevský skit). Patří pod Vatoped. Největší chrám na poloostrově.

Další osady a místa


13

Karyés (Karea) – ústřední místo, kde se schází mnišská rada (protaton). Je zde také
církevní gymnázium. Upomíná ji Stefanos Byzantský, spisovatel z V. století.

Athos. Orthodoxia.cz. http://www.orthodoxia.cz/athos/athos-wiki.htm
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Dafne – přístavní osada; v listinách se jako datum vzniku uvádí rok 1038, žije zde
okolo 15 stálých obyvatel.

Fungování jednotlivých klášterů
V současné době se Athos řídí následujícími právními předpisy:









Článek 105 ústavy Řecka 1975/1986, v současném znění.
Charta Svaté Hory, která byla původně vypracována v květnu 1924 a byla schválena na
mimořádném shromáždění zástupců dvaceti klášterů (Synaxis), následně pak byla
předložena vládě Řecka ke schválení. Poté došlo k její ratifikaci a implementaci v rámci
vládního nařízení 10/16 ze září 1926 (obsahuje i ustanovení, která upravují organizaci,
správu a výkonu spravedlnosti na Svaté hoře).
Dekrety a typikony byzantských císařů, patriarchální dokumenty, fermany osmanských
sultánů a obecné řády ekumenického patriarchátu (pokud nebyly zrušeny Chartou Svaté
Hory a vládním nařízením 10/16 ze září 1926).
Aby měla tato ustanovení právní sílu, musí být nejprve předány ke schválení guvernéru
a pak ratifikovány ministrem zahraničních věcí. Pokud se taková ustanovení zabývají
záležitostí čistě duchovními záležitostmi, v takovém případě jsou předány ke schválení
ekumenickému patriarchátu ke schválení.
Vnitřní předpisy monastýrů a skitů, které jsou schváleny Svatou radou nebo nadřízenými
kláštery, za podmínky, že nejsou v rozporu s ustanoveními Charty Svaté Hory.
Celní a daňové výsady Svaté Hory (článek 105 1-5 ústavyŘecka 1975/1986), které nebyly
zrušeny.

Athos je rozdělen do dvaceti samostatných oblastí. Každá oblast sestává ze základního
kláštera a některých dalších monastických zařízení, které ho obklopují (poustevny, skity,
vesnické domky a podobné stavby).14
Všechny kláštery fungují na principu komun, což znamená, že tam mezi mnichy funguje
společná liturgie, modlení, bydlení, stravování i práce.
Nejvyšší představitel kláštera, igumen (opat či archimandrita), je volen mnichy doživotně a je
zodpovědný za fungování či chod kláštera.
Každý monastýr vytváří svoji ústavu – vnitřní řád. Na dodržování těchto řádů dohlíží „vnitřní“
správní orgány. A to buď individuální (igumen), nebo kolektivní (výbor, rada starších).
Každá další podřízená komunita (skit, kaliva) jednotlivých monastýrů se řídí svými vnitřními
předpisy – musí udržovat beze změny svoji organizaci a správu. Tyto předpisy schvaluje
nadřízený monastýr a nesmí být v rozporu s Chartou Svaté Hory.
14

Hierarchie klášterů se vytvářela v několika mezistupních již ve středověku a v raném novověku. Existuje od
konce XVI. století až do současnosti a byla potvrzena i typikonem z roku 1783, jenž stanovil konečný počet
klášterů na současných dvacet.
MÜLLER, Andreas E. Hora Athos. Dějiny mnišské republiky. Nakladatelství Pavel Mervart. Červený Kostelec
2013, s. 88.
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Opat vykonává moc nad bratry celého monastýru. Dohlíží na jejich duchovní stav, odrazuje je
od jakékoliv odchylky od správné cesty, a vede je svým učením a příkladem svého života
k plnění jejich poslání.
Protože není dovoleno soustředit veškerou moc do rukou jednoho člověka, musí opat ve
správních záležitostech spolupracovat s Radou starších, které zároveň předsedá.
Opat je volen na celý život. Kandidáti musí splňovat následující kritéria: musí dodržovat
dobré mravy, mít neochvějnou zbožnost a nezpochybnitelné stupně chování, mít teologické
vzdělání, všeobecné vzdělání, a administrativní schopnosti, minimální věková hranice je
40 let, tonzura musela být kandidátům provedena na Svaté Hoře, přičemž přednost je dána
těm, kteří jsou v registru monastýru 10 či více let a nikdy nebyli odsouzeni za zpronevěru
klášterního majetku. Opat je volen v tajném hlasování všemi bratry kláštera, kteří jsou
příslušníky monastýru po dobu nejméně šesti let, od doby jejich tonzury. Kopie zápisu voleb
je odeslán Svatému Společenství, volbu potvrzuje ekumenický patriarchát.
Samospráva území
Správním střediskem Svaté Hory je Karyés. Trvale zde žije asi tři sta obyvatel. Je sídlem řady
orgánů a služeb, jako jsou kanceláře guvernéra, policejní stanice, pošty, církevní školy,
kanceláře telekomunikační organizací Řecka a lékařská ordinace. Nachází se tu i trh
a řemeslné dílny na výrobu a prodej předmětů denní potřeby či suvenýrů.
Struktura samosprávy je následující:
Svaté společenství (Svatá Rada, Epistasia, exekutivně-administrativní těleso), které je
nositelem administrativní pravomoci a skládá se ze čtyř členů, sídlících po dobu funkce
v Karies.15 Společenství zasedá třikrát týdně nebo dle potřeby. Zasedání předsedá zástupce
nejstaršího kláštera (Představený, Protepistátes, Prótos) který je nejvyšším představitelem
republiky. Na základě pozvání se může účastnit zasedání Svaté rady účastnit i guvernér.
Dvacetičlenný „parlament“ (zákonodárné ale i soudní těleso, Svaté shromáždění, Svatý
sněm, nejvyšší orgán území), scházející se v Karies. V tělese každý klášter zastupuje jeho
zástupce, igumen. Těleso je usnášeníschopné, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny
zástupců. Shromáždění zasedá dvakrát do roka: do patnácti dnů po Velikonocích, a 20. srpna.
Zabývá se a rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech jak administrativního tak duchovního
charakteru.
Členy Svaté rady volí kláštery na jeden rok, obvykle od 1. června do 31. května. Kandidáti na
funkci musí dosahovat věku 30 let a musí vést bezúhonný života. Přednost je vždy dána těm,
kteří mají teologické a všeobecné vzdělání.

15

The Official Website of Mount Athos. http://www.inathos.gr/athos/en/.
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Ve věci hlasování jsou si Epistátes mezi sebou rovni. Rozhodnutí přijímají většinou hlasů;
v případě rovnosti hlasů, je věc předložena Svatému Společenství k rozhodnutí.
Jakékoli rozhodnutí Svaté Rady, které je přijato bez vědomí jednoho z Epistátes je neplatné.
Toto pravidlo je odvozeno od pečeti Svatého Společenství z roku 1783. Tato pečeť je
rozdělena na čtyři části. Každou část má v opatrování jeden z Epistátes. Matice po složení
nese vyobrazení žehnající Bohorodičky (Theotokos – θεοτόκος) s Kristem. Všechna
rozhodnutí musí být touto pečetí opatřena.
Rada dále z titulu své funkce odpovídá za čistotu a opravy ulic v Karyés, jejich osvětlení, za
provádění kontrol v oblasti veřejného zdraví, odpovídá za stanovení cen potravin, dodržování
slušného chování, monitorování otevírací doby obchodů a spravuje fond na opravy
monastýrů.
Duchovní záležitosti jsou předmětem Ekumenického patriarchátu, jako nejvyššího soud.
Ekumenický patriarchát schvaluje regulační předpisy, které jsou duchovního charakteru
a jsou odhlasované Shromážděním.
Denní činnost v rámci poloostrova
Území je plně zasvěceno jedinému účelu, a to modlení a uctívání Boha.16
Pro mnichy jsou společné liturgie, modlení, jídlo a práce. Většinu stravy si mniši sami
vypěstují a k jídlu usedají dvakrát denně, po ranní a večerní bohoslužbě. K tomu mají každý
rok sto padesát devět postních dnů, v nichž mohou sníst pouze jeden pokrm, a nesmí v něm
být ryby, vejce, sýr, mléko, olej ani víno.17
V životě mnichů pochopitelně převažují náboženské úkony – pravidelná účast na
bohoslužbách, rozjímání a studium náboženských textů. Vedle těchto aktivit vyloženě
duchovního charakteru se mniši věnují také praktickým činnostem. Řada z nich se podílí na
vzniku ručně malovaných ikon či na výrobě mešních kalichů a svícnů. Mnozí rovněž pracují na
klášterních vinicích, v sadech a v zahradách, nebo se věnují zabezpečení každodenního chodu
klášterů. Dříve se mniši věnovali také rybolovu. Obyvatelé klášterů přísně dodržují řadu
postních dnů a jen výjimečně jedí maso. Díky skromným podmínkám a vhodnému složení
stravy proto většinou netrpí nemocemi, které tak často trápí západní společnosti.
Co je to mnišství?
Každý je vyzýván, aby sloužil Bohu různými způsoby. Mnišství je zvláštní poslání, kdy člověk
slouží Bohu i lidstvu. "Volání" pro někoho, aby se stal mnichem, je samo o sobě jako "dar".
Bůh mluví přímo s mnichy (pomocí značek, indikace, nebo vnitřním hlasem), nebo přes jejich
duchovní průvodce (duchovního otce). Mnišství je jedním ze způsobů, kterými může člověk

16

DVOŘÁK, Milan. Poloostrov Athos – mnišský stát. Poutník, 29. IX. 2010.
http://www.poutnik.cz/evropa/poloostrov-athos-mnissky-stat.
17
DUBIN, Marc. Řecko. Athény a pevnina. Euromedia Group; Ikar. Praha 2008, s. 254.
12
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656.
Bc. Josef Mrkvička; Bc. Simona Šlosarová; Bc. Stanislav Vlk; Bc. Martin Štverák, Mnišská republika Athos (2016_A_07)

dosáhnout Boha. Toho je dosaženo samotou, modlitbou, poslušností, službou duchovnímu
otci a půstem.18
Kalendář
Zvláštností Athosu je používání juliánského kalendáře. Ten byl například v Čechách používán
do konce XVI. století, v Řecku však až do roku 1924. Dnes je juliánský kalendář, který se
o třináct dní opožďuje za dnešním gregoriánským, používán pouze na Athosu. 19
Další zvláštností počítání času je v některých klášterech model, kdy den začíná nikoli půlnocí,
ale až po východu slunce (tzv. byzantský čas).20 Ranní bohoslužby začínají přibližně hodinu
před svítáním, kolem třetí či čtvrté hodiny ranní řeckého času.
Schengen
Při schvalování Schengenské smlouvy Řeckým parlamentem v roce 1997 se skupina mnichů
z Hory Athos stala jedním z nejhlasnějších odpůrců ratifikace smlouvy. Schengen označili za
satanský plán a nakonec si vymohli výjimku. Do dohody o přistoupení Řecké republiky
k Schengenské smlouvě byl zahrnut oddíl zajišťující zohlednění zvláštního postavení Hory
Athos při provádění dohody.21
Athos a „turistika“
Přístup na Svatou Horu je pouze po moři zvláštní lodní linkou. Ačkoliv je to poloostrov, je
cesta po pevnině neprůchodná. Loď vyjíždí každý den z Ouranoupolis. Hlavním přístavištěm
pro poutníky na Athos je Dafni. Zde musejí nejdříve navštívit správní centrum v Karyés, a pak
se mohou volně pohybovat po Svaté Hoře. Z důvodu členitého terénu a neexistence
zpevněných komunikací, se dá v cestě pokračovat zpravidla pěšky nebo na oslím hřbetu.
V posledních letech je možné půjčit si i džíp.22

18

Monasticism. Agion Oros. http://www.inathos.gr/athos/en/Monk.html
VOJÍKOVÁ, M. Zvláštní území Evropské unie – Hora Athos. Zprávy.alfa.9.cz, 18. III. 2011
http://zpravy.alfa9.cz/absolutenm/templates/zprava.aspx?articleid=434&zoneid=4
20
VÍŠEK, Z. 100 let od úmrtí Sávy Chilandarce, Svatá Hora Athos. Hlas Pravoslaví, 2012, č. 3. s. 12-19.
http://www.hlaspravoslavi.cz/mail/casopis_hp.nsf/ce1fe8b2b10af79cc12579ef0053968a/$file/hp_03_2012.pdf
21
Monks See Schengen as Satan's Work. BBC News, 16. VI. 1998.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/113765.stm
22
HÁJEK, Jan. Mnišská republika Agio Óros (Athos) – exotika jen pro muže. Ingema, 2011.
http://www.ingema.net/in2001/clanek.php?id=1308
19
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Ekonomie
V případě ekonomické stránky poloostrova nelze hovořit o výrazném financování založeném
na dotacích Evropskou unií či o výnosech z cestovního ruchu. Historicky závisela ekonomika
na příjmu ze ziskových farem a jiných činností klášterů, nadačních fondů královských dvorů
nebo jiných bohatých mecenášů.
Dnes stejně jako v minulosti je hlavním zdrojem obživy zemědělství. Dále jsou mniši,
vyškoleni v požadovaných odborností (zdivo, tesařství, obuvnictví, krejčovství), najímáni
rezidenty laické veřejnosti. Někteří mniši přispívají k ekonomice svých vládnoucích klášterů
tradičním uměním jako je malířství a řezbářství, kláštery také sklizní a prodejem bylin, lískový
ořechů, čajem (bylinné čaje a čaje z lípy), kadidlem používaným k bohoslužbám a dalšími
produkty. Rozsáhlé kaštanové lesy na centrálním hřebenu poskytují klášterům stavební
materiál, avšak stále více jsou také příjmy založené na dodávkách tvrdého dřeva Řecku.23
Podstatným prvkem pro úspěch ekonomiky Athosu se ukázal být koinobiální způsob života
mnichů, k němuž postupně jednotlivé kláštery přecházely. Koinobiální způsob života obnáší
společné soužití všech mnichů v daném klášteru, kdy žádný mnich nemá vlastní majetek,
nýbrž vše je společné a o vše se společně starají. Společně se modlí, společně pracují, aby
vyprodukovali potraviny a další věci potřebné pro život a byli soběstační. Na rozdíl od
předchozího idiorytmického způsobu života, při kterém má každý mnich svůj vlastní majetek
a neprobíhá tak vzorná spolupráce.
Hierarchicky nejvýše postavený klášter Velká laura přešel na koinobiální způsob již v roce
1980, ale ne zcela důsledně, což se projevilo v nepříliš vysokém nárůstu počtu mnichů.
A dnes je tak na tento klášter spíše v úpadku. Naopak kláštery Vatopedi a Iviron přešly ke
koinobiálnímu způsobu života do důsledků.
V současnosti je koinobiálním způsobem organizován život ve všech dvaceti klášterech,
poslední na něj přešel v roce 1992 klášter Krista Pantokratora.
Jedním z bohatších klášterů je Svatý Pantělejmon. Po roce 1990 do něho údajně směřují
objemné sponzorské dary od osob z Ruské federace, mnoho osob, jejichž majetek nebyl
nabyt plně v souladu se slovem Božím, takto chtějí ulehčit svému svědomí. Klášter díky tomu
disponuje prostředky na nákladnou renovaci. Novotou se lesknou zlaté kopule a klášter
avizuje více než dva tisíce lůžek pro ubytování poutníků.
Některým klášterům patří i majetky na pevnině. Vlastní hotely, domy, banky, pozemky a mají
dokonce i své právnické a makléřské firmy a také realitní kanceláře. Tato skutečnost je
v Řecku všeobecně známá. Na druhou stranu ale podporují nejen charitu, nemocnice, školy
ale dokonce i sportovní projekty.24

23

Mont Athos – Economy. Countries and their Cultures.
http://www.everyculture.com/Europe/Mount-Athos-Economy.html
24
BOROVIČKA, B. Nevítaným hostem na Svaté Hoře mezi řeckými mnichy. Novinky.cz, 17. IV. 2012.
http://www.novinky.cz/cestovani/264108-nevitanym-hostem-na-svate-hore-mezi-reckymi-mnichy.html
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Dnes nicméně tvoří velkou část církevního majetku lesní pozemky, u kterých je ale řeckou
ústavou zakázána jakákoliv změna režimu používání a vlastníka, dále pak městské církevní
pozemky. Ty ale mají nevýznamnou rozlohu. Protože většinu z nich prohlásil stát za „místa
společenského využití“, neplynou z nich církvi žádné příjmy.
Církevní příjmy plynou z pronájmů těch nemovitostí, které církvi ještě zůstaly, z dividend
z akcií Národní banky a z dobrovolných vkladů věřících. Nutno podotknout, že od roku 2008
je výplata dividend akcionářům Řecké banky omezena zákonem, a současně i trh
s nemovitostmi prochází hlubokou krizí. Bez ohledu na to, podpořila Řecká ortodoxní církev
v říjnu 2010 řeckou ekonomiku, když se účastnila na navýšení základního kapitálu Národní
řecké banky vkladem 27 milionů eur (tyto peníze si ortodoxní církev musela vypůjčit). Dnes
tyto akcie nevynášejí dividendy a při jejich prodeji mají téměř nulovou hodnotu.
Nutno zdůraznit, že ortodoxní církev nemá v Řecku příjmy z komerčních podniků
a podnikatelské činnosti obecně. Co ale má je daňová povinnost. Poslední daňové úlevy pro
pravoslavnou církev (a zároveň úlevy pro všechna náboženství v Řecku bez výjimky) byly
zrušeny 23. dubna 2010 zákonem č. 3842/2010. Od té doby musí všechny právnické osoby
pravoslavné církve platit:







daně z nemovitostí (jejich výše je trojnásobně vyšší než u společenských organizací
v zemi);
daně z pronájmu ve výši 20 % z obdržené sumy (vyšší než odpovídající daň pronájmu
nemovitostí u fyzických osob);
dodatečná daň na příjmy z nemovitostí a z pronajímaných pozemků ve výši 3 %;
zálohová platba za daně pro příští rok ve výši 55 % z částky výše vzpomenuté dodatkové
daně;
daň z dědictví a darů ve výši 0,5 % jejich výše;
výběr 2,4 % z každého peněžního vkladu věřících pro pravoslavné chrámy za výkon
bohoslužebných úkonů.

Platy duchovním hradí vláda Řecka, v souladu s povinnostmi, které na sebe v roce 1833 vzala
v rámci dohody o vztazích mezi církví a státem. Podle této dohody přešlo 65 % církevních
nemovitostí na stát.25

25

Řecká pravoslavná církev se ohradila proti dezinformační kampani. Ambon, 26. VII. 2012.
http://www.ambon.or.cz/ambon.pl?thread=809&
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Zákaz vstupu pro ženy
Zcela unikátní výjimkou z evropského práva je absolutní zákaz vstupu žen na celé území Hory
Athos. Kromě nejrůznějších organizací bojujících za rovnoprávnost žen, se proti této výjimce
ostře ohradily i mnohé europoslankyně.
Odpověď mnichů je taková, že se nejedná o politickou diskriminaci, ale o to, že Athos je
území náležící ke klášterům, které z definice obývají pouze mniši, pro něž je přítomnost ženy
nepřijatelná.
Zákaz platí už od roku 1045/1046, kdy císař Konstantin IX. vydal bulu zakazující vstup na
Svatou Horu všem bytostem ženského pohlaví bez rozdílu. Tedy nejen ženám, ale i zvířatům.
Tolerují se pouze kočky a slepice, a to z čistě praktických důvodů. Kočky chrání před
přemnožením hlodavců a ze žloutků slepičích vajec se připravují barvy na malování ikon.
Výjimkou je možnost vstupu žen do budovy kláštera Zygos. Ten je od oficiální hranice Svaté
hory vzdálen cca 40 metrů, a tudíž už na něj pravidlo zákazu vstupu neplatí. Dnes je v něm
muzeum.
Také se traduje pověst o návštěvě císařovny Placidie, dcery Theodosia Velikého (první
čtvrtina 5. století), která když chtěla vstoupit na Athosu do chrámu (Vatoped), aby se tam
pomodlila, ozval se jí hlas varující: "Stůj, nechoď dále, abys neutrpěla." Podle jiných to znělo:
"Stůj, nechoď dále, zde není místo pro dvě císařovny." U chrámových dveří, kde se to stalo,
byl totiž vymalován obraz Matky Boží.
Přesto v dávné i poměrně nedávné minulosti několik žen oficiálně na území mnišského státu
vstoupilo – například srbská královna v roce 1345 a rumunská královna roku 1916. Svatá
Hora ovšem v době válek výjimečně poskytovala azyl i celým křesťanským rodinám.
Od roku 1926 platí zákon, podle kterého lze porušení zákazu vstupu žen na Athos potrestat
odnětím svobody v trvání od dvou do dvanácti měsíců.
V lednu 2003 vydal Evropský parlament rezoluci požadující po Řecku zrušení zákazu
a odvolával se při tom na to, že zákaz porušuje univerzálně uznávanou rovnost pohlaví“.
Řecko tento požadavek odmítlo. V září 2003 vydal Evropský parlament zprávu, ve které
opětovně požadoval po Řecku zrušení zákazu a tentokrát Řecko obvinil z porušování
mezinárodních konvencí a dokonce i vlastní řecké ústavy. Tímto se tedy europoslanci pokusili
z tradiční mnišské samosprávy udělat případ porušování „lidských práv“. Řecko opět odmítlo
s odvoláním na zvláštní status Athosu. Od té doby europoslanci nenašli způsob, jak zemi
právně přimět k jakémukoli kroku.
Jediné, co smysluplně určuje, kdo kde může být, je princip soukromého vlastnictví. To, co
komplikuje případ Athosu, je přítomnost Řecka jako státu v některých oblastech služeb v
mnišské samosprávě. Kdyby Řecko nevykonávalo nad poloostrovem policejní, soudní,
měnovou, dopravní a další moc, celá otázka by byla jen a jedině věcí respektu k soukromému
vlastnictví mnišských klášterů. Protože však například silnice na Athosu spravuje a vlastní
16
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Řecko, nastává logicky otázka, kdo po silnici může jet. Kdyby řecká vláda ustoupila z pozice
vlastníka pozemků, tento problém by zmizel. Pouze pokud je pozemek státní, vzniká zcela
neřešitelný problém „diskriminace“.26
Navzdory přísnému zákazu se v historii podařilo několika ženám na území Athosu vstoupit.
Naposledy se tak událo v roce 2008, kdy zde převaděči vysadili uprchlice z Moldávie.
Nešťastným ženám naštěstí úřady prominuly trest za porušení zákazu vstupu vzhledem
k tomu, že neměly nejmenší ponětí, kde je vysadili.27
Procedura vstupu
Ani mužům není ostatně umožněn volný vstup, je třeba získat zvláštní povolení zvané
diamoneterion, které opravňuje dospělého muže k pobytu nejdéle na čtyři dny. Denně je
v Athénách povolen vstup jen deseti návštěvníkům z nepravoslavných zemí (a v Soluni dalším
čtyřem) a stovce občanů z Řecka nebo jiných pravoslavných států. Získat povolení trvá
přibližně měsíc. Běžní turisté si tak mohou kláštery vystavěné přímo nad mořem prohlédnout
pouze z výletních lodí ze vzdálenosti okolo 3 km.
Procedura žádosti je i finančně náročná, nejen díky nutnosti osobní návštěvy velvyslanectví
v Athénách nebo konzulátu v Soluni. Nutností je i vysvětlení důvodu žádosti o vstup,
s doporučujícím dopisem pak osobní pohovor na Ministerstvu zahraničí v Athénách nebo
Ministerstvu pro severní Řecko v Soluni. Zde rozhodnou o povolení návštěvy ale ještě není
vyhráno, definitivní povolení se uděluje až v přístavu Ouranopoli, před vyplutím lodi.28
Tím si ostrovní republika pojišťuje klid pro rozjímání a také to, že se na ostrov dostanou
pouze ti, kteří jej skutečně chtějí vidět na vlastní oči. Povolení opravňuje k bezplatnému
pobytu v jednom z (předem domluvených) klášterů včetně skromného jídla.
Zákaz vstupu se týká ale i dětí do 18 let, bez ohledu na pohlaví.

26

RYSKA, Pavel. Jak Evropská unie nařizuje mnichům vzít mezi sebe ženy. Laissez Faire, 2. X. 2008.
http://www.nechtenasbyt.cz/jak-evropska-unie-narizuje-mnichum-vzit-mezi-sebe-zeny/
27
Pět turistických cílů, kam je ženám vstup zakázán. A nejen kvůli náboženství . Ego!, 19. IV. 2014.
https://ego.ihned.cz/c1-59721640-zeny-zakaz
28
HAMŠÍK, Michal. Athos – ženám vstup zakázán. Řecko.světadily.cz, 2008.
http://recko.svetadily.cz/clanky/Zenam-vstup-zakazan
DUBIN, Marc. Řecko. Athény a pevnina. Euromedia Group; Ikar. Praha 2008.
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Ilustrace: Poloostrov Chalkidiki.29

29

Chalkidiki. Simantra. http://simantra.blogspot.cz/2013/11/resorts.html
Chalkidiki 2006. Obrázky z cest. http://jirik-tk.wz.cz/chalkidiki2006/chalkidiki.htm
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Ilustrace: Hora Athos.30

Ilustrace: Na turisty orientované mapy území.31

30

The Holy Mount Athos, Prohibited Locations Around The World. Afaq Kadima.
http://afaqkadima.forumaroc.net/t1045-topic
31
Mount Athos Maps. One World Map. http://ontheworldmap.com/greece/peninsulas/mount-athos/
GPS Athos Map. Athos – Agion Oros.
https://athosweblog.com/2012/03/21/1284-new-site-with-gps-athos-map/
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Ilustrace: Umístění Athosu v rámci Řecka a vlajka Athosu.32

Ilustrace: Přístav Dafné.33

Ilustrace: Mniši – vedení monastýrů, pracující v sadu.34

32

Greek Orthodox Church Flag Mount Athos Religious Symbol. 123RF.
https://www.123rf.com/photo_31959574_stock-photo.html
Athios in Greece. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Athos_in_Greece.svg
33
The Town of Daphne. Mount Athos: The Holy Mountain.
http://www.macedonian-heritage.gr/Athos/Town/Daphne.html
34
BLOM, Andreas. Another Prayer for Priests. Opuscula Theologica. 13. VI. 2011.
http://andreasblom.wordpress.com/2011/06/
It's a man's world. Traveller. 16. VI. 2012.
http://www.smh.com.au/travel/its-a-mans-world--20120614-20cea.html
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Ilustrace: Několik variací na téma rozložení monastýrů a dalších zařízení v rámci Athosu.35
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BOROVIČKA, B. Nevítaným hostem na Svaté Hoře mezi řeckými mnichy. Novinky.cz, 17. IV. 2012.
http://www.novinky.cz/cestovani/264108-nevitanym-hostem-na-svate-hore-mezi-reckymi-mnichy.html
MÜLLER, A. E. Hora Athos. Dějiny mnišské republiky. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2013.
Athos. Orthodoxia.cz. http://www.orthodoxia.cz/athos/athos-wiki.htm
21
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656.
Bc. Josef Mrkvička; Bc. Simona Šlosarová; Bc. Stanislav Vlk; Bc. Martin Štverák, Mnišská republika Athos (2016_A_07)

Ilustrace: Pečeť společenství.36

Ilustrace: Dopravní prostředek z nejčastějších, jízda na oslu.37

Ilustrace: Propustka do prostoru Athosu (další strana).38
36

CHRYSAFIS, Yiannis. Mount Athos, Closer to the Divine. Greece Is Chalkihiki. 18. VII. 2016.
http://www.greece-is.com/mount-athos-closer-divine/
37
Donkeys Carrying Stuff. Getty Images. http://www.gettyimages.com/detail/photo/donkeys-carrying-stuff-toagia-anna-the-high-res-stock-photography/518542952
38
Diamoneterion. Mount Athos: The Holy Mountain.
http://www.macedonian-heritage.gr/Athos/MonasteryImages/DIAFORA/diamonitirion.html
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Ilustrace: Monastýry.39
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Holy Mount Athos Monasteries. Sarti Halkidiki.
http://www.sarti-chalkidiki.com/en/holy-mount-athos/monasteries
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