
V Iráne sa miešajú stredoveké zvyky s bohatou históriou 
a moderným štýlom života. Je to miesto, kam sa oplatí nazrieť

V edeli ste, že nad Teheránom 
sú kilometre zjazdoviek, 
kde sa môžete lyžovať po ce-
lý rok? Že z hlavného mesta 

sa na skoro štyritisícmetrový kopec 
Tochal vyveziete najdlhšou lanovkou 
na svete? Že za kresťanské vierovy-

znanie vás nikto kameňovať nebude, 
ale za pornografiu v ruksaku môžete 
zliznúť desiatky rán palicou? Alebo 
že hora Damávand sa týči vyššie než 
dva Lomnické štíty na sebe? Sedem-
desiatsedemmiliónový Irán je kraji-
na úžasných kontrastov, kde nekoneč-

nú púšť strieda rozsiahla oblasť plná 
zelene pripomínajúca strednú Euró-
pu, moderné mestá zase tradičný, du-
chovnejší vidiek a islam domácich ani 
zďaleka tak nepáli ako susedov v Af-
ganistane, Pakistane či Iraku. „Je to 
prekrásna krajina, ktorá je pre mňa 

jedna z najexotickejších a zároveň naj-
bezpečnejších na svete,“ hovorí nám 
skúsený turistický sprievodca Marcel 
Šmátrala z cestovnej kancelárie Sa-
tur. „Je to ostrov pokoja, mieru a pro-
sperity v tejto divokej zóne a samot-
ní Iránci neradi počujú, keď ich svet 

Krajina 
kontrastov
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radí k Arabom. Sú totiž hrdí na svoje 
perzské korene.“ 
Priateľskí obyvatelia: „O Iráne sa 
stále traduje, že sa potáca na úrov-
ni európskeho stredoveku,“ pokračuje 
Marcel. „Nie je to pravda. Je to vyspe-
lý štát, ktorý vo viacerých paramet-
roch predstihne Slovensko. Fakt je, že 
mnohí Iránci na cestách veľkomiest 
jazdia strašne a niekedy sa zdá, ako-
by porušovanie dopravných predpi-
sov bolo národný folklór, keď ich však 

spoznáte, odpustíte im to. Ni kde in-
de som totiž nestretol takých milých 
a priateľských ľudí, vždy ochotných 
pomôcť.“ Marcel si vybaví viacero 
sympatických momentov, ktoré po-
čas ciest touto zaujímavou ázijskou 
krajinou zažil. Azda najprekvapujú-
cejšie je, že ženy vôbec nie sú také re-
zervované a izolované, ako by sme od 
moslimskej kultúry čakali. „Sú bez-
prostredné a neraz sa s nami samy 
dali do reči, zaujímali sa o život v Eu-

rópe, pýtali sa, ako sa nám u nich pá-
či, poradili, kam ísť, čo vidieť,“ tvrdí. 
Iránci sú podľa neho vo všeobecnos-
ti veľmi srdeční, zhovorčiví a nezišt-
ne milí. Nie preto, že by chceli niečo 
získať alebo predať. „Spočiatku sme 
pri dlhších rozhovoroch s neznámy-
mi ľuďmi na ulici vždy čakali, čo bu-
dú chcieť, ale nič také neprišlo. Jed-
noducho sú takí. Zvedaví, príjemní. 
Majú v kultúre akési pravidlo - nikdy 
neodmietnuť pomoc. Jediné, čo azda 

očakávali, bolo, aby sme šírili pravdi-
vé informácie o ich krajine. Trápi ich, 
že rôzne fámy ich zaraďujú k džihá-
distom, pritom skutočnosť je taká, že 
oni sami sa terorizmu obávajú a ako 
šiiti vyznávajúci umiernený islam sa 
tiež môžu stať terčom útokov extré-
mistických sunitov.“
Turista je stále atrakcia: Zdvorilosť 
v Iráne chápu trochu inak ako v na-
šej kultúre. Pozvanie domov často bý-
va nezáväznou súčasťou konverzá- 
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Príťažlivé zákutia: Medzi ne patrí Námestie emira Čachmaka v jednom 
z najstarších miest Iránu, v Jazde. 

Iránske ženy: Móda a nakupovanie ich zjavne bavia.
Foto: MARCEL ŠMÁTRALA
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Horská dedina Kandovan: Pri pohľade na obydlia 
vytesané do skál akoby ste sa ocitli v inom svete. Život je 
tu náročnejší ako v moderných mestách.



cie. Vážne ho myslia, až keď ponuku 
zopakujú niekoľkokrát. Nie vždy je 
to však pravidlo. Náš sprievodca za-
žil situáciu, keď už na prvýkrát bol 
ich záujem skutočný. Aj preto, že tu-
rista nie je v Iráne ešte celkom zažitý 
pojem. „Bolo to v menšom mestečku, 
kde ma oslovili, či nechcem vidieť tra-
dičnú iránsku rodinu. Hoci som mal 
iný program, vycítil som, že by nebolo 
vhodné odmietnuť, a nakoniec z toho 
vyšlo veľmi príjemné stretnutie, kde 
som skúsil miestne špeciality a spo-
znal ľudí v ich domácnostiach. Mal 
som dokonca pocit, že som pre nich 
zaujímavejší než oni pre mňa. Zvolali 
všetkých príbuzných, susedov a sta-
la sa z toho miestna spoločenská uda-
losť,“ hovorí s úsmevom. 

Na istú bariéru môžete naraziť, len 
ak začnete polemizovať o nábožen-
stve, prípade o vzťahu sunitov a šii-
tov. Na to sú domáci citliví. 
Lákadlá: Irán je pestrá krajina 
s množstvom lákavých miest. Samot-
ný Teherán síce nie je práve najkraj-
šie mesto a predimenzovaná doprav-
ná situácia môže odrádzať, dostatočne 
to však kompenzuje veľa zaujíma-

vých múzeí, fascinujúcich mešít, ale 
i úžasných výhľadov. Stačí sa naprí-
klad vyviezť sedemapolkilometro-
vou lanovkou na kopec Tochal. „Je to 
pre organizmus trochu šok, pretože 
z nadmorskej výšky 1 900 metrov vy-
stúpite takmer do štyritisíc metrov,“ 
hovorí Marcel. „Riedky vzduch môže 
človeka zaskočiť. Sám som videl, že 
niektorí si museli ľahnúť, aby nado-
budli rovnováhu, iných dokonca, na-
priek zákazu, preberali pálenkou. Ale 
výlet určite za drobný diskomfort sto-
jí. Z vrchu sa vám naskytne nádherný 
pohľad na hlavné mesto a okolitú kra-
jinu.“ Ak vás takýto adrenalín nelá-
ka, výhľad z vtáčej perspektívy umož-

Brána Koránu: 
Vstupná brána do 

Širázu nazývaného 
Mesto ruží.

Exotika: Na trhoviskách ponúkajú 
obchodníci mnoho druhov ryže, 
beberice, kurkumu, šafran i ďalšie 
druhy korenia.

Mešita Nasira al-Molka: Vyše 
storočný svätostánok zaujme 

mozaikami na stenách, drahými 
perzskými kobercami a hlavne 
krásnymi farebnými vitrážami.
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Trhy: Sú súčasťou 
spoločenského života Iráncov. 
Sem chodia za nákupmi, 
zábavou i priateľmi.



ní aj 435-metrová vyhliadková veža 
Milád priamo v Teheráne. Je najvyš-
šou v celej krajine a šiestou najvyš-
šou na svete. 

Sprievodca nám dáva ďalšie tipy na 
atrakcie, ktoré by sme v Iráne urči-
te mali vidieť. Mesto Isfahán je po dľa 
neho doslova povinná jazda. Je veľ-
kolepé a má asi všetko, po čom du-
ša turistu prahne. Nádherné paláce, 
mešity, hrobky panovníkov, povestné 
Imánovo námestie, parky s fontána-
mi plné kvetov. Persepolis zase patrí 
k miestam, kde medzi starobylými ru-
inami kráľovských sídiel preniknete 
ku koreňom Perzskej ríše. 

Púštna metropola Jazd ohromí na-
príklad dávnym pohrebiskom, kde 
stále stoja pochmúrne veže. V nich eš-

te v 19. storočí pozostalí umiestňovali 
mŕtve telá, ktoré dravé vtáky ohlodali 
na kosť. Nesmieme zabudnúť ani na 
Mašhad v provincii Chorasán. Je zná-
my vďaka svätyni Imáma Rezu, jedi-
ného šiitského duchovného vodcu po-
chovaného v dnešnom Iráne. 

Ak sa vyberiete k pobrežiu Kaspic-
kého mora, určite treba nazrieť do Ar-
dabilu či Tabrízu, ktorý je vstupnou 
bránou do Iránu. Okrem obdivova-
nia pamiatok nevynechajte rybie tr-
hy a ochutnávku drahého, ale výbor-
ného kaviáru. 

Marcel nám odporúča aj vidiek, ho-
ry, kde sú termálne kúpele, aj dedinu 
Kandovan, kde akoby sa zastavil čas. 
V pôsobivých skalných útvaroch vul-
kanického pôvodu si obyvatelia vybu-

dovali svoje obydlia a chvíľami máte 
pocit, akoby ste sa ocitli v rozprávke.  
Zábava a špeciality: Mestá v Iráne 
sú veľmi živé. Ľudia trávia veľa času 
prechádzkami v uliciach, na trhoch 
a hlavne piknikujú. Každá trávnatá 
plocha sa pravidelne zaplní rodina-
mi a mladými ľuďmi, ktorí podvečer 
posedávajú na pestrofarebných ko-
bercoch, hrajú šach, jedia, diskutu-
jú. Milovníci pohybu zase môžu vyu-
žiť množstvo outdoorových fitiek, kde 
si zacvičia zadarmo. 

Dôležitou súčasťou mestského spo-
ločenského života sú bazáre - trhy, kde 
je večný ruch a nájdete tu takmer 
všetko. Bez problémov sa dohovorí-
te po anglicky, so šťastím po francúz-
sky či po nemecky. Ochutnáte domáce 

špeciality, ktoré sú naozaj lacné, ale-
bo sa môžete kochať krásou perzských 
kobercov. Chcete nakupovať? Treba 
zjednávať. V moslimských krajinách 
je to takmer pravidlo a domácich boj 
o cenu baví. Navyše, hovorí sa, že kto 
nezjednáva, neváži si svoje peniaze. 
Medzi najžiadanejšie suveníry patrí 
skalný cukor nabat či modlitebné ka-
mienky. Tie si šiiti, na rozdiel od su-
nitov, kladú počas modlenia pod čelo. 
„Dôvodom je, že Mohamed sa ni kdy 
nemodlil na koberčeku, ale priamo 
na skalách.“ 

V stánkoch obchodníci ponúkajú 
tradičné jedlá - ryžu na desiatky spô-
sobov, zmiešanú napríklad so šafra-
nom, s hrozienkami, pomarančovou 
kôrou a k tomu kuracie či jahňa- 

Povinná zastávka: O starobylom meste 
Isfahán sa hovorí, že v jeho kráse nájdete 

polovicu sveta.
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cie mäso. Marcel nám odporúča skve-
lé pistácie, ktorých kilo vyjde na se-
dem-osem eur. „Sám som si priviezol 
zo desať kíl,“ hovorí s úsmevom. 

Z netradičných pokrmov stojí za 
zmienku kale pache - silný vývar z ba-
ranej hlavy, ktorý Iránci jedia ráno. 
Dodá vraj množstvo energie na celý 
deň. Tradičné kebaby a špízy nájde-
te na každom rohu za príjemné ceny. 

Nápoje? Ideálne sú ovocné šťavy 
i nealkoholické pivá na spôsob radle-
ra. Kávu tu príliš neobľubujú a je 
predražená. Iránci pijú hlavne sil-
ný čaj. Na výber je množstvo čajovní, 
kde si výlučne páni vychutnajú aj vod-
né fajky. A nočný život? Diskotéky sú 
len pre kresťanov. Iráncov lákajú skôr 
športové a kultúrne podujatia, prípad-
ne karaoke v súkromí.

Bezpečná a bohatá: Irán rozhodne 
nie je chudobná krajina. Disponuje 
obrovskými náleziskami ropy, zem-
ného plynu aj nerastných surovín. 
Bezdomovcov tu prakticky nenájdete 
a práce je dostatok. K tomu majú kva-
litný sociálny systém, bezplatné škol-
stvo a čiastočne zdravotníctvo. Pred 
biedou ich chráni i súdržnosť rodín. 
V jednom dome dokáže v zhode žiť 
niekoľko generácií a navzájom si po-
máhať. Ulica nikomu nehrozí. Záko-
nom povolené štyri manželky si však 
môže dovoliť málokto. Tie totiž nemu-
sia pracovať a muž sa o ne musí plno-
hodnotne postarať. 

Kriminalita je aj v najľudnatejších 
mestách skôr ojedinelá. Možno je za 
tým kultúra, možno prísne tresty, keď 
za krádeže odsúdili recidivistov i na 
trest smrti. Vrátane maloletých. Mi-
mochodom, trest smrti môžete dostať 
aj za spôsobenie vážnej dopravnej ne-
hody. Takáto prax by asi niektoré na-
še celebrity veľmi nepotešila. 

Marcel si spomína na zážitok v is-
tej dedine, kde si v reštaurácii za-
budol fotoaparát. Keď sa po hodnej 
chvíli vracal do podniku, videl maji-
teľa, ako uteká oproti nemu s fotoa-
parátom v ruke. „Podobnú skúsenosť 
mal aj člen našej výpravy. Zabudol si 
tašku s dokladmi, telefónom a peňa-
ženkou. Všetko dostal naspäť,“ spo-
mína sprievodca. „Niečo také sa vám 
stane málokde.“
Stredovek?: V rozhovore zabrúsime 
k tradíciám a pravidlám vyplývajúcim 

z islamu. Ten je daný zákonom a všet-
ci ho musia aspoň formálne dodržia-
vať. Pri zvolávaní muezína na mod-
litby sa však nikto neženie do mešity 
ani nepadá na koberček nasmerovaný 
k Mekke. Irán je v porovnaní so sused-
nými krajinami liberálny a mládež sa 
k moslimskej viere príliš nehlási. Na 
isté stredoveké maniere sa však tre-
ba pripraviť. Krása žien je určená len 
manželovi či najbližším rodinným prí-
slušníkom. Aj preto má veľa domov 
na bránach dve klopadlá s rozdielnym 
zvukom. Pre pánov a dámy. Podľa to-
ho obyvatelia vedia, kto prichádza 
a kto v akom úbore môže prísť otvoriť. 

Turistky si musia už pred vystú-
pením z lietadla zakryť vlasy šatkou 
a obliecť sa tak, aby boli zahalené od 
krku až po členky. Takisto si musia 
dávať pozor na to, aby ich krivky ne-
zvýrazňoval tesný odev, či na neman-
želské prejavy nežností na verejnosti. 
Na zahaľovanie dohliada morálna po-
lícia. Ak dáma nie je vhodne upravená, 
zadrží ju a musí zaplatiť pokutu. Cu-
dzinky si zväčša vyslúžia len napome-
nutie. Horšie je to s dovozom alkoho-
lu, omamných látok, pornografie ale-
bo popíjaním na verejnosti. Tu hrozia 
i fyzické tresty. „Sú však veľmi ojedi-
nelé a palicovanie sa obyčajne robí po 
chodidlách, pod dohľadom lekára,“ vy-
svetľuje Marcel. „Väčšina zadržaných 
radšej zaplatí pokutu, hoci v tomto prí-
pade to môže byť aj pár stoviek eur.“ 

PETER GALAN

Vyhnite sa problémom
Sprievodca CK Satur Marcel Šmátrala nám ponúka stručný 

manuál, vďaka ktorému sa vyhnete konfliktu kultúr a dovo-
lenka v Iráne vám neprinesie nemilé prekvapenia.
● V Iráne sú horúce letá a chladné zimy. Najvhodnejšie obdobie 
na dovolenku je obdobie od októbra do novembra alebo na jar od 
apríla do mája.
● Ženy musia byť už od príletu do krajiny zahalené od krku až po 
členky vrátane rúk. Tvár môžu mať odhalenú, vlasy však musí 
pokrývať šatka. Ofina vykúkajúca spod nej neprekáža.
● Mužom stačí košeľa s krátkymi rukávmi a nohavice zahaľu-
júce kolená.
● Neberte si na cestu alkohol, omamné látky ani pornografiu. Váš 
výlet by sa tak mohol skončiť skôr, než sa začne. 
● Iránske ženy sa bežne bavia aj s cudzími mužmi. Ak sú však 
so svojím partnerom, je vhodnejšie, keď muž osloví muža a že-
na ženu. 
● Pri fotografovaní nie je veľa obmedzení. Objektív môžete na-
mieriť na ľudí aj v útrobách mešít. Dávajte si však pozor pri fote-
ní strategických objektov, vojakov a policajtov, staníc či vodných 
nádrží. O zákaze obyčajne informujú tabuľky. 
● V Iráne európske platobné karty neplatia. Preto si nezabudni-
te dostatočnú hotovosť v eurách alebo dolároch.
● Najvýhodnejší kurz získate na letiskách a v zmenárňach. 
Oficiálne.
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Širaz: Mesto núka turistom bohatú históriu, nádherné 
záhrady, kultúrne pamiatky aj pôsobivú architektúru.




