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Pojištění 

Cena zájezdu zahrnuje pojištění léčebných výloh u pojišťovny Generali. Telefonní číslo na 

asistenční službu je +420 221 586 666, e-mail operations@europ-assistance.cz, číslo pojistky 
3269100000. 

Potřebné cestovní doklady 

Mezi věcmi, které budete mít při ruce v autobuse, nesmí chybět cestovní pas nebo občanský průkaz 
s platností po celou dobu pobytu. Srbsko, Makedonie, Černá Hora i Albánie umožňují cestování na 

občanský průkaz, takže skutečně je možné jet i s občankou. 

Zavazadla 

Z důvodu omezené kapacity autobusu a možného přetížení jsme nuceni vyžadovat, aby souhrnná 
váha všech vašich zavazadel činila dohromady maximálně 25 kg. Vezměte si jedno větší 

zavazadlo (batoh, uzavíratelnou tašku nebo kufr), které uložíte do zavazadlového prostoru. Zvlášť 
si můžete dát menší batůžek s příručními věcmi, který si vezmete s sebou do autobusu. Pod sedadlo 
si můžete uložit krabici či přepravku s jídlem (při výšce do 15 cm by se měla vejít do každého 

autobusu). Podle našich zkušeností není třeba brát si velké zásoby potravin, účastníci často značnou 
část vezou zpátky. Potraviny bude možné bez problémů koupit na místě za příznivé ceny. 

Nezapomeňte plastovou láhev na vodu. Do autobusu budete mít přístup každý den. 

Nástupní místa 

Na své nástupní místo se dostavte minimálně půl hodiny před stanoveným časem odjezdu. 

Předpisy EU pro odpočinek řidičů  

Během každého zájezdu je nutné počítat, že po 21 hodinách jízdy (včetně přestávek) musí autobus 

na minimálně 9 hodin stát. Tato skutečnost je daná mezinárodními předpisy a je velmi přísně 
kontrolována a pokutována. Nás se to bude týkat mj. při závěrečné návštěvě Kotoru, kde nemůže 

být rozchod kratší než 9 hodin. 

Program cesty 

1. 16:00 odjezd od školy (gymnázium Omská) 

2. orientální Prizren se zachovanou osmanskou čtvrtí (mešity, pevnost Kalaja, kamenný most přes 

řeku Bistricu, turecké lázně), ubytování ve dvou hostelech v Prizrenu 

3. městečko Rubik – opevněný kostelík a bývalý koncentrační tábor, hrad Krujë (Kruja) – rodiště 

národního hrdiny Skanderbega, ubytování na 4 noci ve Velipoljë 

4. dopoledne odpočinek u Jaderského moře, odpoledne vyhlídková plavba po přehradě Komanit 
v podhůří Prokletých hor 

5. túra v pohoří Bjesket e Nemuna nad horskou vesnicí Bogë, večer ve vesnici Xhaj 

6. pevnost Rozafat s krásným výhledem na soutok tří řek a na Škodru, turecký most v Mesi, 

koupání ve Skadarském jezeře, centrum severní části země Shkodër (Škodra) 

7. brzy ráno odjezd z Velipolje, přejezd do Černé Hory – město Kotor na břehu zálivu Boka 
Kotorska (túra na pevnost Vrmac, středověké hradby vysoko ve skalách, starobylé historické 

jádro, románská katedrála Sveti Tripun, koupání v moři), noční tranzit přes Slovinsko 
a Rakousko 

8. návrat do Prahy pravděpodobně v pozdních odpoledních hodinách 

Cena zahrnuje: 

• dopravu klimatizovaným autobusem 

• 5x ubytování 

• průvodce 

• pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna 

• pojištění proti úpadku cestovní kanceláře 
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Cena nezahrnuje: 

• vstupy do památek a vyhlídková plavba lodí (dohromady náklady cca 15 €) 

• stravování mimo uvedených snídaní 

Doplňující informace 

Kdo s vámi pojede 

Tomáš Vaníček (telefon +420 702 688 562). 

Ubytování 

Budeme nocovat 1x v Prizrenu, kde se musíme rozdělit do dvou hostelů. Pokoje jsou zde většinou 
maximálně čtyřlůžkové. Další čtyři noci potom strávíme v albánském městě Velipolje, ve zpravidla 
4lůžkových apartmánech. 

Stravování 

Je vaší individuální záležitostí. V Albánii nejsou potraviny dražší než u nás a možnosti nákupu budou 

často. Stejně tak bude často možné zajít na dobré jídlo do restaurace. Doporučujeme tedy s sebou 
nevozit větší zásoby potravin. Na první a částečně druhý den si však jídlo do autobusu vezměte. 

Pitná voda 

Na místech noclehů bude k dispozici pitná voda. Balená voda se dá bez problémů koupit za rozumné 
peníze v každém městě, stejně tak jako různé limonády. 

Měna 

Vezměte si s sebou nejlépe eura. Albánská měnová jednotka se jmenuje lek. Leky v České republice 

neseženete, ale na místě lze směnit eura nebo jinou běžnou měnu ve směnárnách a bankách. 
V Kosovu a v Černé Hoře se platí přímo eurem. 

Počasí a vybavení 

Většinu času bude teplo, teploty mezi 25 a 35 stupni. Ve vnitrozemských horách bude trochu 

chladněji, žádné velké zimy ale neočekávejte. Setkat se můžeme i s deštěm. Na túru doporučujeme 
pevné turistické boty. Určitě nezapomeňte dobrý opalovací krém a sluneční brýle. Některé 
muslimské a pravoslavné památky je vhodné (a někdy i nutné) navštívit v dlouhých kalhotách či 

delší sukni a v tričku zakrývajícím ramena. 

Osobní lékárnička: léky, které běžně užíváte, léky proti průjmu (živočišné uhlí či Smecta, 
Immodium…), na zvýšenou teplotu a proti bolestem (např. Ibuprofen, Paralen, Acylpyrin…), léky na 
bolest v krku, dezinfekci, náplasti, obinadlo a další položky dle vašeho uvážení. 

Elektřina 

Napětí 220 V, zásuvky jsou evropského typu. V kempech je vždy několik zásuvek pro nabíjení 

k dispozici. 

Velvyslanectví ČR v Albánii 

Ambasada e Republikës se Çeke     Tel.:  +355 4 22 34 004 

Rruga Skënderbej 10, Tirana      Mail: tirana@embassy.mzv.cz 

Stručný popis některých navštívených míst 

Prizren – město s převážně albánským obyvatelstvem se nachází v úbočí horského pásma Šar 
planina. Je zde koncentrováno největší množství albánsko-osmanských památek v Kosovu, mezi 
nimi několik mešit, z nichž nejznámější je Sinan Paša z roku 1615. Dále zde najdeme turecké lázně 

nebo kamenný most přes řeku Prizrenska Bistrica, symbol města, který se po zničující bouři podařilo 
znamenitě zrekonstruovat. Setkáte se zde s tureckým jídlem, můžete si naladit rádio v turečtině 

nebo zakoupit turecké noviny. Prizren bylo vždy národnostně velmi různorodé město, mnoho etnik 
zde dokázalo žít po celá desetiletí vedle sebe. Dnešní situace je trochu jiná, převažuje albánská 

populace a Srbů výrazně ubylo. Srbská čtvrť byla zničena a podobný osud stihl i kostel Bohorodičky 
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Ljevišské, památku UNESCO. Kostel byl vystavěn ve 12. století a v období osmanské říše přeměněn 

na mešitu, aby se z něj poté opět stal pravoslavný kostel. Ačkoli ho od roku 1999 hlídali jednotky 
KFOR, byl během nepokojů roku 2004 vypálen albánským davem. I nadále je vystaven občasnému 
rabování. V Prizrenu najdete i katolickou katedrálu, nad městem se potom tyčí středověká pevnost 

Kaljaja s krásným výhledem. 

Krujë (Kruja) – rodné město národního hrdiny Gjergjiho Kastriotiho Skanderbega. Už ve 12. století 
bylo krátce hlavním městem nezávislého Arberešského knížectví, v 15. století potom centrem 
odporu proti osmanským dobyvatelům pod Skanderbegovým vedením. Zdejší hrad byl součástí 

komunikační linie albánského odboje. Dodnes se v jeho areálu zachovaly např. části opevnění, 
turecké lázně a svatyně muslimského řádu bektaši. Albánie je světovým centrem tohoto starobylého 

mystického řádu, jehož chrámy se nazývají teqe. Pod hradem se také nabízí příležitost nakoupit 
suvenýry v téměř orientálním bazaru s dřevěnými krámky. Historii albánského boje za nezávislost 
mapuje Historické muzeum. 

Pevnost Rozafa (Rozafat) – se majestátně tyčí nad městem Škodra. Strategické místo 130 m nad 
hladinou moře u soutoku řek Drina, Kira a Buna bylo podle vykopávek osídleno už v době bronzové. 
Později si zde Illyrové postavili pevnost, kterou pak osídlili Benátčané a Turci. Všechny tyto národy 
se podepsaly na architektonickém vzhledu pevnosti, ze které se dodnes bohužel dochovaly jen 

rozvaliny. Z nich je však pěkný výhled na město i na Skadarské jezero hraničící s Černou Horou. 
V areálu dnes najdeme pobořený kostel, mohutné hradby, skladiště, vězení i hradní muzeum 

s restaurací. Nedaleko citadely se nachází Olověná mešita z 18. století. Místní legenda praví, že 
původní pevnost dostala své pojmenování podle ženy, která je zde zazděna. Tou měla být manželka 
jednoho z bratrů, který pevnost stavěl. 

Škodra (Shkodër, Skadar) – centrum severní části země bylo v historii často velmi významným 
městem. Sídlila tu ilyrská královna Teuta, která sváděla boje s Římany. Mnohem později se stala 

Škodra hlavním městem polonezávislého pašaliku ovládaného rodinou Bushatiů. Bylo to až v době, 
kdy Osmanská říše slábla. Ve Škodře (italsky Scutari) také býval tradičně silný italský vliv. 

V roce 1396 ovládli blízkou pevnost Rozafa Benátčané a ztratili ji až po druhém těžkém obléhání 
v roce 1479. Byla to vůbec poslední pevnost v zemi, která se před Turky udržela. Ze stejného 

důvodu zůstalo město baštou katolicismu. Právě pevnost Rozafa, který leží na kopci asi 2 km od 
centra nad soutokem tří řek, nabízí skvělé výhledy na město i na Skadarské jezero a do Černé Hory. 
Před Benátčany a Turky byl opevněn už Ilyry. V centru stojí mj. blízko sebe mešita Abu Bakr 

a budovatelský památník. V netradičním domě Oso Kuky, který je v podstatě historickým muzeem, 
můžete navštívit archeologické sbírky včetně ilyrských a římských nálezů.  

Kotor – nejzachovalejší středověké město v Černé Hoře leží v zálivu Boka Kotorska. Už v roce 1979 
bylo zapsáno na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavní důvodem byly masivní 5 km 

dlouhé městské hradby, vysoké místy až 20 metrů. Obepínají trojúhelníkový prostor městského 
jádra i přilehlý kopec Sv. Ivan. Největší zásluhu na vybudování masivního opevnění mají Benátčané, 

kteří vládli Kotoru téměř čtyři staletí. V úzkých uličkách a na náměstích středověkého jádra objevíte 
mnoho historických budov, mj. kostel sv. Tripuna z roku 1166, jednolodní románský kostel sv. 
Lukáše a řadu světských paláců. Město bylo také odnepaměti významným námořním centrem. Již 

v 9. století tu vzniklo nejstarší sdružení námořníků na východním pobřeží Jadranu. Působilo jako 
jejich stavovská organizace a dohlíželo na stavbu lodí ve zdejších loděnicích.  

Boka Kotorska (Kotorský záliv) – se nachází na severozápadě Černé Hory. Tento hluboký záliv 
proniká 29 km do vnitrozemí a může svým vzhledem připomínat norský fjord. Je to největší přírodní 

záliv na jihu Jaderského moře. Je pojmenován podle města Kotor a dělí se na čtyři menší zálivy – 
Herceg-novský, Risanský, Kotorský a Tivatský. V roce 1918 se toto místo stalo dějištěm vzpoury 
v Boce Kotorské, za první republiky zde byl i přístav pro československé lodě. V poslední době si 

letoviska v Boce velmi oblíbili turisté kvůli nedalekým historickým památkám. Díky turismu a přílivu 
peněz z cestovního ruchu jsou zdejší památky ve velice zachovalém stavu. 

Geografické údaje – Albánie 

Oficiální název 

Albánská republika (Republika e Shqipërisë)  

Hlavní město 

Tirana   
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Rozloha 

28 748 km2 – srovnatelnou rozlohu má např. Belgie (31 tisíc km2) a Makedonie (26 tisíc km2) 

Státní zřízení 

parlamentní republika 

Administrativní členění 

Země se dělí na 12 regionů (oficiálně označované jako qark/qarku, častěji se však používá označení 
prefekturë, česky prefektura). Těmito regiony jsou Berat, Dibër, Durrës (Drač), Elbasan, Fier, 
Gjirokastër (Gjirokastra), Korçë (Korča), Kukës, Lezhë, Shkodër (Škodra), Tiranë (Tirana) a Vlorë 

(Vlora). Hlavní města se jmenují stejně jako regiony s výjimkou Dibëru, jehož hlavní město se 
jmenuje Peshkopi.  

Reliéf 

Albánie je hornatý stát, zhruba 70 % území tvoří hory, často rozeklané a těžko přístupné. Nejvyšší 

hory se tyčí u hranic s Makedonií (součást Šarské soustavy) a dále u hranic s Černou Horou, kde 
leží tzv. Severoalbánské Alpy, známé v Černé Hoře jako Prokletije (tedy Prokleté hory) a stejně 
jako v Černé Hoře tvořené především vápencem. Nejvyšší hora Albánských Alp se jmenuje Maja 

Jezercë (2 694 m n. m.). Ta je dokonce nejvyšší horou celého Dinárského pohoří, které se táhne 
od Slovinska přes celý Balkán až do Albánie a Kosova. 

Nížiny jsou pouze na pobřeží Jaderského a Jónského moře, jejichž hranici tvoří Vlorský záliv. 
Část této náplavové oblasti při pobřeží je tvořena bažinami, které jsou ale postupně vysoušeny. 

Pobřeží Jónského moře je rozeklané, strmé hory vystupují často přímo z moře. Nejvyššího bodu 
dosahuje pohoří v Llogarském průsmyku s nadmořskou výškou přes 1 000 metrů. V základnách 

útesů vzniklo krasovou činností nebo erozí mnoho jeskyní. 

Nejvyšší hora 

Maja e Korabit (Golem Korab, 2 764 m n. m.), která leží na hranici s Makedonií v pohoří Šarské 

soustavy a je zároveň nejvyšším vrcholem Makedonie.  

Nejnižší bod 

Jaderské moře a Jónské moře (0 m) 

Podnebí 

Na pobřeží je klima středomořské, což přináší teplá léta a mírné zimy. V hornatém vnitrozemí 
je podnebí drsnější, více kontinentální, proto jsou tam horká léta a chladné zimy s častým 

sněhem.  

Největší řeky 

Všechny významné řeky pramení v horách a tečou na západ do Jaderského moře. Většina jich je 

hospodářsky využívána při výrobě elektřiny. Největší řekou je Drin, který vzniká soutokem Černého 
a Bílého Drinu. Je napájen vodou ze severních a východních hor a je nejstálejší z albánských vodních 

toků, které jinak podléhají velkým sezónním výkyvům. Černý Drin (Drini i Zi) vytéká z Ohridského 
jezera a odvodňuje tak soustavu tří velkých jezer na východní hranici (Ohridské, Velké a Malé 

Prespanské). Bílý Drin (Drini i Bardhë) pramení v Kosovu.  

Nejdelší řekou (počítáme-li délku Drinu až od soutoku) na území Albánie je Vjosë se 160 km. Její 
tok je velmi sezónní a v létě téměř vysychá. Leží na jihu a pramení v Řecku. Další významnou řeku 
Shkumbin najdeme naopak na severu země. Zajímavostí je krátká řeka Buna, která vytéká ze 
Skadarského jezera, ale přijímá také severní rameno Drinu.  

Jezera 

Na hranicích s okolními státy leží tři velká jezera: Skadarské (třetina vodní plochy patří Albánii, 

dvě třetiny Černé Hoře, 370 km2), Ohridské (částečně patří  Makedonii, 367 km2) a Prespanské 
(částečně patří Makedonii a Řecku, 285 km2). Ohridské jezero patří k nejstarším a nejhlubším 

v Evropě, s maximální hloubkou 288 metrů je nejhlubší na Balkáně. Disponuje také unikátní faunou 
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a flórou s řadou endemitů. Na jihu země leží ještě malé (stejně jako Ohrid a Prespa původem 

tektonické) jezero Butrint. 

Obyvatelstvo 

V zemi žijí více než 3 miliony lidí. Albánie má nejvyšší porodnost v Evropě (pomineme-li Turecko) 
a i přes emigraci poměrně vysoký přírůstek obyvatel. Také tu žije nejmladší obyvatelstvo 
v Evropě. Albánie bohužel stále vykazuje nejvyšší kojeneckou úmrtnost v Evropě (20 úmrtí připadá 

na tisíc porodů, v České republice jsou to necelá 4 úmrtí!). 

Albánci žijí nejen v samotné Albánii, ale i v jiných zemích. Více než 90procentní podíl mají na 
populaci Kosova, velmi významnou menšinu (cca 25 % obyvatelstva) pak tvoří v Makedonii. 
Přibližně 60 tisíc Albánců žije na jihu Srbska a cca 30 tisíc v Černé Hoře. Po pádu tuhého Hodžova 

komunistického režimu začátkem 90. let odešly statisíce lidí do zahraničí, jednalo se o největší 
emigrační vlnu v Evropě od přesunů obyvatel po druhé světové válce. Ta znovu zesílila v roce 1997, 
kdy v zemi probíhaly násilné nepokoje.  

Proto dnes existuje početná albánská diaspora v mnoha zemích Evropy i světa. Vystěhovalectví 
Albánců však začalo mnohem dříve, již v 15. století odcházeli po porážce od osmanských Turků do 
Kalábrie (jižní Itálie, tzv. Arberešové) a do Řecka. V několika vlnách mířili Albánci (především 
z území dnešní Jugoslávie) také do Turecka a podle různých odhadů je dnes několik set tisíc až 

několik milionů Turků ve skutečnosti albánského původu. 

Od počátku 90. let mířili Albánci především do Itálie a do Řecka, v obou zemích jich dnes žije 
cca 500 tisíc (v Řecku jsou jednoznačně nejpočetnější etnickou menšinou, která je poměrně dobře 
integrovaná do společnosti). Dalšími zeměmi zaslíbenými (především pro uprchlíky z Kosova) se 

staly Německo (cca 300 tisíc Albánců) a Švýcarsko (cca 250 tisíc). Přibližně 170 tisíc lidí 
albánského původu se usadilo v USA, zhruba 30 tisíc potom v Kanadě, Velké Británii a také 

Rakousku, kolem 20 tisíc ve Francii. 

Etnické složení 

Albánie je etnicky téměř homogenním státem, ale některé menšiny zpochybňují hodnověrnost 
oficiálních údajů. Podle sčítání lidu v roce 2011 se 98,8 % obyvatel hlásilo k albánské národnosti.  

Na jihu země žijí Řekové (0,6 %), kteří často jezdí za prací do Řecka. Odhady odborníků ale hovoří 
o tom, že Řeků jsou ve skutečnosti až 3 %. Dále zde žijí Romové (0,2 %), Arumuni (0,2 % – původní 

sezónní pastevci, kteří žijí po celém Balkáně a jejichž jazyk se podobá rumunštině, přebývají např. 
ve Voskopojë), Makedonci (0,2 %, roztroušeni především v okolí Prespanského jezera), Černohorci, 
Srbové… Zvláštním etnikem jsou balkánští Egypťané, kteří mluví albánsky a jsou nejčastěji 

považováni za poalbánštěné Romy. Údajně jsou potomky egyptských námezdních vojáků, kteří přišli 
do Albánie s armádou Alexandra Velikého. Žijí také v Kosovu. 

Náboženství 

Odhady nepodložené oficiálními údaji nahradilo sčítání lidu z roku 2011. Podle něj v zemi žije 
57 % muslimů (sunnité, poměrně rozšířený je ale také mystický řád Bektaši, k němuž se oficiálně 

přihlásila další 2 % populace) a 17 % křesťanů (7 % pravoslavní, 10 % katolíci). Muslimové žijí 
po celé zemi, pravoslavní křesťané hlavně na jihu Albánie, katolíci naopak na severu.  

Albánie je však velmi sekulární zemí, což je důsledek zákazu praktikování náboženství v letech 
1967–1990, kdy byly kostely i mešity většinou zbořeny. Islámský fundamentalismus se tu prakticky 

nevyskytuje. 

Jazyk 

Albánština je indoevropský jazyk, ale podobně jako řečtina nebo arménština nevykazuje podobné 
rysy s žádným jiným indoevropským jazykem a tvoří tak samostatnou větev. Je jedním 

z nejstarších evropských jazyků (mohla se vyvinout z jazyka Ilyrů) a je ovlivněna turečtinou, 
řečtinou i italštinou. Albánština má dva dialekty: severní ghegský a jižní toskický (geograficky 
tvoří přibližnou hranici mezi nimi řeka Shkumbin). V roce 1972 byla spisovná albánština založena 

na toskickém dialektu. Ghegským dialektem mluví i Albánci v Kosovu a Makedonii. 

Etnické menšiny hovoří svými jazyky, Řekové zvláštním dialektem řečtiny, který zahrnuje některé 
prvky, které už novořečtina postrádá. Albánci příliš nemluví cizími jazyky, i když se to začíná zvolna 
měnit. Často ale uspějete lépe s italštinou než s angličtinou.   
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Města 

Tiranë (Tirana, včetně aglomerace cca 812 tisíc obyvatel), Durrës (Drač, 175 tisíc), Shkodër 
(Škodra, Skadar, 136 tisíc), Vlorë (Vlora, 105 tisíc), Elbasan (78 tisíc), Korçë (Korča, 51 tisíc)  

Vlajka 

Albánská státní vlajka je červená s černým dvojhlavým orlem. Byzantského dvojhlavého orla na 
červeném podkladě používal národní hrdina Skanderbeg při boji proti Turkům, právě od jeho doby 

vlajka odvozuje svůj původ. Přezdívá se jí tedy také Skanderbegova vlajka (flamur 
e Skënderbeut). Dvouhlavého orla si rodina Kastrioti, z níž Skanderbeg pocházel, vypůjčila 

pravděpodobně od Byzantinců. 

Historie Albánie 

Ilyrové a Římané 

Dnešní Albánci jsou pravděpodobně potomky kmene Ilyrů, kteří žili na zdejším hornatém území už 
v době bronzové. Ve starověku žili Ilyrové v těsném kontaktu s vyspělými Řeky, což jim přineslo 
hospodářský i kulturní rozvoj. Projevilo se to především na pobřeží, kde Řekové dokonce založili 

několik kolonií, např. Buthrotum (Butrint), Dyrrachium (dnešní Durrës – Drač) nebo Apollonii. Ve 
vnitrozemí se zase dodnes zachovala některá města založená Ilyry, např. Shkodër nebo Lezhë.  

Z ilyrštiny pochází naše dnešní pojmenování pro Albánii (alba = sídliště, osada). Ve 2. století se 
území Ilyrů dostalo pod nadvládu Římanů a stalo se součástí provincie Macedonia. Římané odtud 

dováželi otroky a obilí a někteří se tu usazovali. Postavili také silnici zvanou Via Egnatia, která 
spojovala přístavy v Jaderském moři s pozdější Byzancí. 

Střídání vládců ve středověku 

Po rozpadu Římské říše v roce 395 n. l. se oblast stala součástí Východořímské, tedy Byzantské říše. 
Její vláda však měla přestávky, v 10. století tu vládli Bulhaři, pak zase chvíli Byzantinci a od roku 

1081 krátce Normani, kteří měli základnu na Sicílii. Časem získávala na vlivu i mocná obchodní 
republika Benátky. Ve 12. století byl nakrátko ustanoven první nezávislý státní útvar Albánců, 

tzv. Arberešské království s hlavním městem v Krujë. 

Ve 13. století se jižní část regionu stala pro změnu součástí Epirského despotátu, který se odštěpil 
od Byzance, a jehož centrum leželo v severozápadním Řecku. Aby byl zmatek úplný, v polovině 
14. století přišli Srbové, jejichž král Štěpán Dušan vytvořil tehdy velkou říši, nikdy ale nad územím 

dnešní Albánie nezískal plnou kontrolu. Po jeho smrti v roce 1355 nastal trochu chaos a Albánie se 
rozpadla na malá knížectví, resp. klany, které spolu často bojovaly. Severní města Shkodër, Lezhë 
a Durrës ovládli Benátčané. Důležité je, že v těchto stoletích přijala většina Albánců od Řeků 

a Slovanů pravoslavnou větev křesťanství.  

Příchod Turků a národní hrdina Skanderbeg 

Ve 14. století vtrhli na Balkán osmanští Turci a rychle dobývali jedno území za druhým. V roce 1389 
porazili v bitvě na Kosově poli širokou koalici Srbů, Maďarů, Bosňanů, Bulharů a Albánců (byť za 

cenu smrti sultána Murada). Pro obyvatele Balkánu to znamenalo katastrofu, jedním z důsledků byl 
například i úplný zánik srbského státu. Turci postupně pronikali i do hornaté Albánie. Pak ale vstoupil 
na scénu dějin nejslavnější Albánec a národní hrdina, Gjergj (Jiří) Kastrioti Skanderbeg.  

Skanderbeg vyrůstal na tureckém dvoře, kam ho musel jako rukojmí vydat jeho otec, aby mohl 
nadále vládnout svému hradu v Krujë. Skanderbeg získal svoje jméno udatností ve vojenských 
službách: Skander znamená Alexandr (připomínka Alexandra Velikého) a beg (nebo bej) je ctihodný 
šlechtický titul.  

V roce 1443 se Turkům postavil uherský král János Hunyady a na hlavu je porazil v bitvě u Niše. 
Skanderbeg měl v této bitvě bojovat na straně Turků, nezapomněl ale na svůj albánský původ 

a zběhl od vojska na svůj rodný hrad v Krujë. Povedlo se mu téměř nemožné, sezval všechny 
znepřátelené vůdce albánských klanů do Lezhë a přesvědčil je, aby zapomněli na nesváry a sjednotili 

se proti Osmanům. 

Více než 20 let Skanderbeg osmanským Turkům úspěšně vzdoroval a hájil albánskou nezávislost 
v době, kdy už Turci ovládli téměř celý Balkán i byzantskou Konstantinopol (tedy Cařihrad, dnešní 
Istanbul). Zemřel v roce 1468 v Lezhë na malárii, ale kmeny dodržely přísahu držet pospolu i po 
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jeho smrti. Pro Albánce se stal legendou a symbolem. Po jeho smrti už Albánci ani Benátčané 

nedokázali zastavit turecký příval, i když Krujë padla až v roce 1478 a poslední pevnost (Rozafat) 
až v roce 1479. 

Dlouhá vláda Turků 

450 let vlády osmanských Turků samozřejmě zanechalo v zemi nesmazatelné stopy. Osmani nechali 
většinou vládnout i nadále místní klanové vůdce, od křesťanů ale vybírali daně a pravidelně odváděli 

syny křesťanských rodin do Konstantinopole (tzv. devširme), kde se z nich stávali úředníci nebo 
vojáci (příslušníci sboru janičárů) vychovaní v muslimské víře. Někteří muži albánského původu to 

takto dotáhli dokonce až na pozici velkovezíra. 

Albánci nebyli nuceni přijmout islám, ale činili tak daleko častěji než Srbové, Bulhaři nebo Řekové, 
aby se vyhnuli těmto nepříjemným povinnostem a aby měli šanci udělat kariéru. Na konci turecké 
vlády vyznávalo 70 % obyvatelstva islám. Albánci také rozšiřovali svůj sídelní prostor, např. 
v 17. století začali osídlovat Kosovo. 

Albánské horské kmeny se však díky geografické izolovanosti a odbojné povaze vyvíjely relativně 
nezávisle na turecké vládě. Již ve druhé polovině 15. století vznikl nejstarší albánský zákoník Leka 
Djukagjiniho Kanun, který upravoval společenské vztahy v kmenové společnosti, včetně pravidel 
pro krevní mstu, která hraje svou roli v některých částech Albánie dodnes. 

Vyhlášení nezávislosti 

Osmanská říše postupem času slábla a v 19. století získávaly balkánské státy jeden po druhém 

nezávislost. Albánské národní hnutí se ale probouzelo pomaleji a v Evropě byli často zdejší obyvatelé 
považováni za Turky. Jednou z překážek národního sjednocení bylo používání tří různých abeced – 

muslimové psali arabským písmem, pravoslavní na jihu užívali řeckou abecedu a katolíci na severu 
psali latinkou. Teprve v roce 1909 byla na sjezdu v Elbasani formálně zavedená latinka, která se 
v Albánii používá dodnes. 

V roce 1912 vypukla 1. balkánská válka, v níž si chtěly Srbsko, Černá Hora, Bulharsko a Řecko 
s podporou Ruska rozdělit zbylá evropská území Turků, jakými byla Albánie a Makedonie. Albánci 
často utíkali od turecké armády a 28. listopadu 1912 se ve Vlorë sešlo národní shromáždění, které 
vyhlásilo nezávislost země. Velmoci po skončení války vznik nového státu formálně uznaly. Třetina 

albánského etnika ale zůstala za jeho hranicemi. V roce 1920 se hlavním městem Albánie stala 
Tirana. 

První a druhá světová válka 

V době první světové války nastal znovu zmatek, země se rozdělila na malé státečky, do nichž 

zasahovaly nebo je obsazovaly válčící strany a okolní státy. Po válce byla ale znovu v Paříži uznána 
nezávislost Albánie. Ve 20. letech se k moci dostal jeden z vůdců místních klanů, Ahmed Zogu, který 
se nejdříve prosadil do vlády jako ministr vnitra, potom vládl jako prezident, když v roce 1924 

svrhnul vládu, a od roku 1928 jako král Zogu I. Snažil se modernizovat zemi, ale zároveň vládl jako 
neomezený diktátor.  

V  meziválečných letech rychle rostl vliv Itálie. Její obchodníci ovládli zdejší obchod, italští architekti 
zde stavěli silnice a nové přístavy. Nakonec v dubnu 1939 Mussolini Albánii okupoval. Stala se mu 

základnou i pro útok na Řecko na jaře 1941 (viz např. film Mandolína kapitána Corelliho). Král Zogu 
utekl do Řecka a do země už se nikdy nevrátil (zemřel v roce 1961 v Paříži). Když Italové roku 1943 

kapitulovali, vznikla loutková vláda kontrolovaná německými nacisty. Proti Italům a hlavně Němcům 
se postavili odbojáři, ať už nacionalisti nebo komunisté. Po osvobození byli úspěšnější komunisté 
pod vedením Envera Hodži, kteří založili lidovou republiku a vytvořili tyranský režim.  

Komunistická diktatura Envera Hodži 

Albánie se stala součástí východního bloku. Když došlo v roce 1948 k roztržce mezi Sovětským 

svazem a Jugoslávií, zůstala Albánie na straně Sovětského svazu a se svým sousedem přerušila 
veškeré styky. Když se potom rozhádal Sovětský svaz s Čínou, postavil se Hodža na čínskou stranu 
a Albánie totálně přerušila diplomatické styky i se Sovětským svazem.  

Po smrti Mao Ce Tunga ztratili Číňané o Albánii zájem, a tak se v roce 1978 ocitla země v totální 
izolaci, odtržená od okolního světa, na jehož hospodářské pomoci byla jako nejchudší stát Evropy 
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závislá. Propaganda denně varovala před válečným ohrožením a byly postaveny statisíce bunkrů, 

které dnes hyzdí krajinu, ale jsou i zajímavostí pro turisty.  

Enver Hodža sužoval zemi jako generální tajemník strany až do své smrti v roce 1985. K jeho 
největším excesům patří činy z roku 1967, kdy zakázal praktikování náboženství a vyhlásil první 
ateistický stát na světě. Kněží byli zastřeleni nebo uvězněni, drtivá většina mešit a kostelů zbořena 

nebo přeměněna na skladiště, obchody nebo tělocvičny… 

Cesta k demokracii a vstup do NATO 

Po revolučním hnutí ve východní Evropě zůstávala Albánie posledním ortodoxně marxistickým 

a stalinistickým režimem, a to až do revolučního roku 1991. V únoru 1991 svrhli demonstranti 
10metrovou sochu Envera Hodži na Skanderbegově náměstí v Tiraně. O několik týdnů později se 

zoufalí Albánci snažili využít rodící se svobodu úprkem do zahraničí – desítky tisíc mladých mužů 
vylezli na palubu lodí v přístavech Durrës a Vlorë a přinutili jejich posádky, aby je převezly do Itálie. 
V prvních svobodných volbách zvítězili ještě znovu komunisté, ale po dalších demonstracích a 

stávkách se v roce 1992 dostala k moci Demokratická strana studentského vůdce Sali Berishy.  

Berishova vláda musela odstoupit po vlně protestů v roce 1997. Příčinou byl krach mnoha fondů, 
které fungovaly na principu pyramidových her a kterým svěřila většina lidí své často celoživotní 
úspory. Někteří lidé prodali ve vidině snadného zisku i svoje domy nebo půdu, takže jejich následné 

rozhořčení bylo pochopitelné. Nastalo úplné zhroucení státní moci, zavládla anarchie a drancování 
všeho, co mělo spojitost se státem. Dokonce bylo uloupeno na půl milionu zbraní.  

Situace se uklidnila až s pomocí západu, po příchodu mezinárodního vojenského sboru a po nástupu 
socialistické vlády Fatose Nana. Stabilitě příliš nepomohla válka v Kosovu v roce 1999, kdy země 

přijala půl milionu albánských uprchlíků z Kosova, ale od té době se Albánie dává dohromady a jejím 
dlouhodobým cílem je vstup do Evropské unie. V roce 2009 se Albánie stala členem Severoatlantické 

aliance. 

Albánská kuchyně 

Albánská kuchyně je ovlivněná řeckou, tureckou, italskou a obecně středomořskou kuchyní. Její 
kouzlo spočívá především v přírodním charakteru všech surovin. Farmáři nemají prostředky na 

nákup pesticidů a umělých hnojiv, a tak jsou jejich produkty skutečně „bio“. Hodně se tu jedí 
rajčata, okurky, papriky a olivy, ze kterých se připravuje salát zalitý (celkově hojně používaným) 

olivovým olejem a octem se solí. Nechybí ani lilky, fazole, mrkev, zelí či brambory. Na zimu se 
zelenina nakládá do vinného octa. Stejně dobře nakoupíte na tržištích v sezóně i čerstvé ovoce.  

Jako jinde na Balkáně je tu oblíbené grilované maso, především skopové, ale i vepřové, telecí 
a jiné. Telecí maso můžete dostat např. s vlašskými ořechy nebo fazolemi. Především na pobřeží si 

můžete objednat vynikající a čerstvé ryby a mořské plody, sladkovodní ryby i ve vnitrozemí. 
Z dostupných ryb je možné jmenovat levrek (morčák evropský neboli mořský vlk), kocë (mořská 
pražma neboli mořan zlatý), merluc (štikozubec neboli hejk, mořská štika), qefull (parmice), ngjalë 

(úhoři), kapry a z mořských plodů krevety, humry či slávky (ty se dokonce chovají v Butrinském 
zálivu). V některých částech země není problém dostat žabí stehýnka, za cenu mnohem nižší by 

se u této pochoutky dalo očekávat.  

Maso a ryby se koření klasickými středomořskými bylinkami jako tymián, oregano, černý pepř, 
máta, bazalka a rozmarýn. Často však připravovaná jídla bývají jednoduchá a používá se jen jeden 
druh koření. Tradiční albánská kuchyně využívá na doplnění masa často zeleninu, jogurt a sýr. 

Kromě následujících jídel stojí z albánské kuchyně za zmínku např. ještě lilek plněný sýrem či pečené 
pórky. Ze salátů se můžete setkat kromě klasického „řeckého“ i s bramborovým, fazolovým nebo 
zelným salátem. U každého jídla je všudypřítomný chléb (bukë). 

Tradiční jídla 

Fergesë – pokrm z kuřecích jater nebo telecího masa nebo jiného druhu masa připravovaný se 

zelenou paprikou, rajčaty, cibulí, vajíčky a místním sýrem gjizë, který je podobný italskému 
syrovátkovému sýru ricotta nebo tvarohu.  

Turli – je zeleninová směs. Různé druhy zeleniny se navrství na sebe a podusí, buď samy o sobě, 
nebo např. s telecím masem. 
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Tavë kosi – albánské národní jídlo. Jedná se o jehněčí nebo skopové maso zapečené s rýží 
a jogurtovou omáčkou.  

Pacë koke – tučná polévka ze skopové hlavy, která se kupodivu tradičně pojídá k snídani. Další 
netradiční „pochoutkou“ je kukurec, nasekaná játra v obalu ze střev.  

Paidhaqe – skopová žebírka grilovaná na dřevěném uhlí.  

Tarhana – sušený pokrm z fermentovaného obilí (pšenice) a jogurtu, známý např. i z Turecka 
a Řecka. Vznikl z potřeby dlouhodobého uchovávání potravin. Může být rozemletý na prášek, 
z něhož se pak vaří polévka s kousky chleba.  

Qofte – v oleji smažené kuličky z kořeněného mletého masa. Známé jsou v mnoha jiných zemích, 
např. v Turecku jako köfte, v Bulharsku jako kjufte a v Řecku jako keftedes. Nasekané skopové 

maso bývá spojené vajíčkem, někdy třeba i do placičky nebo válečku. Albánské smažené masové 
kuličky qofte të fërguara obsahují sýr feta. Pokud je pokrm podávaný s rajskou omáčkou, nazývá 
se qofte korçë.  

Dolma – je obecný termín pro různé druhy plněné zeleniny (rajčata, papriky, lilky, cukety atd.) 
nebo pro plněné vinné listy (sarma). Náplň může tvořit mleté maso, rýže apod. Jídlo je známé po 
celém Balkáně, v Turecku i na Blízkém východě. Albánci používají pro plněné vinné listy název 
yaprak.  

Shish qebap – je původně turecké, ale dnes už světově známé jídlo. Marinované kousky masa se 
opékají na grilovací jehle, někdy prokládané cibulí. Qebap në letër se připravuje ze stejných přísad, 

ale navíc se přidávají kousky sýra feta, to vše je zabalené do staniolu a pečené v troubě. Běžný fast-
food známý jako řecký gyros či turecký kebab se tady jmenuje sufflagë (ve střední Albánii) nebo 

gjiro (v jižní Albánii), podává se v pita chlebu s hranolky.  

Byrek (burek, lakror) – pečivo z tenkého filo těsta (tj. nekvašené těsto tvořené moukou, vodou 
a olejem), které se plní nejrůznějšími náplněmi, např. mletým masem, sýrem, bramborami apod. 
Byrek (börek, burek) je populární prakticky ve všech zemích bývalé Osmanské říše, filo těsto 

vymysleli Turci. V Albánii je nejběžnější náplní sýr (gjizë) nebo špenát s vajíčkem, ale může to 
být také rajče s cibulí, papriky s fazolemi, brambory nebo dokonce sladká náplň z dýně. Pečivo mívá 
podobu malých trojúhelníčků nebo může být vyroben jeden velký byrek, který se pak krájí na 

kousky. Prodává se na ulici či v tzv. „byrektore“, běžnější je v jižní Albánii. Podává se studený i teplý.  

Tarator – tradiční balkánské jídlo populární také v Bulharsku, Makedonii a mnoha dalších zemích. 
Je to studená polévka nebo spíše salát připravený z jogurtu či kysaného mléka, salátových okurek, 
vlašských ořechů, česneku, kopru, oleje a vody. Tarator je osvěžující a podává se především v létě.  

Sladkosti 

Petulla – kousky smaženého těsta, které často jedí Albánci ke snídani s bílým sýrem (typu feta), 

džemem či medem.  

Halva (Halvë) – cukrovinka známá na Balkáně, Blízkém východě i dále v Asii až po Pákistán. Dělá 
se z mouky (nejčastěji krupice) nebo sezamových semínek, další ingrediencí je máslo a med nebo 
cukr. Mohou být přidány i slunečnicová semínka, rozinky, sušené ovoce, oříšky či mandle. V Albánii 

se dělá halva častěji z mouky než ze sezamové pasty, a to většinou z pšeničné mouky.  

Baklava – původem turecká sladkost známá v zemích bývalé Osmanské říše a v Albánii velmi 
populární. Obecně ji tvoří několik vrstev filo těsta (mouka, voda a olej) s oříšky a medem. V Albánii 
se jako náplň často používají vlašské ořechy.  

Kadaif – další sladkost, která je známá v mnoha zemích bývalého Osmanského impéria. Nudle či 
nitě z filo těsta se zabalí do klubka nebo válečku, potom se ohřívají s máslem nebo olejem a jsou 

přelity velmi sladkým sirupem či medem. Často obsahuje kadaif ještě nasekané ořechy podobně 
jako baklava.  

Tulumba – další původem turecká sladkost z nekvašeného těsta, které je vytvarované do asi 5 cm 
dlouhého oválného tvaru s podélnými brázdami. Těsto je osmažené dozlatova a poté ještě zatepla 

zalité sladkým sirupem. Tulumba se jí nastudeno. 

Lokum (rahat lokum, Turkish delight) – lepivá cukrovinka ze škrobu a cukru podobná želé. Bývá 
obalená v práškovém cukru. Často se podává k turecké kávě. Dělá se v mnoha balkánských zemích 
i zemích Blízkého východu a Střední Asie. 

Sytljash (Sutljaš) – rýžový pudink, který se stejně jako v Turecku či Makedonii podává jako dezert.  
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Nápoje 

Albánci pijí nejčastěji minerální vodu, slazené nealkoholické nápoje, víno (z místní produkce není 
špatný merlot, cabernet či tokajské víno) a pivo (v hlavním městě se vyrábí Tirana, v Korcë 

stejnojmenná značka Korcë). Zrádná je čirá pálenka z vinných hroznů zvaná raki, kterou Albánci 
pijí ve velkém množství. Může být vyrobena i z moruší či švestek. Docela dobrá je místní brandy 
(koňak) značky Skandërbeu. Narazit můžete i na nápoj z bylinek známý i tady jako fernet.  

Charakteristická pro albánskou kulturu je turecká káva (kafe turke) připravovaná tradičním 
způsobem (v džezvě), která je velmi sladká.  

Boza – původně turecký nápoj připravovaný z mírně zkvašené pšenice (případně kukuřice). 
Výsledná tekutina je slabě alkoholická (asi z 1 %), hustá a lehce nakysle sladká. Obsahuje hodně 
vitamínu B a karbohydrátů. 

Malý česko-albánský slovníček 

Výslovnost 

ë:    na počátku a uprostřed slova jako temné e (podobně jako německé ö) 
             na konci slova prodlužuje předchozí souhlásku 

sh:   š 
dh, th:  jako anglické znělé th 
l:   jako měkce znějící l 

ll:   jako tvrdě znějící l 
rr:   jako dlouze a silně znějící r 
nj:   ň 

x   dz 
xh   dž 
y   jako temně znějící y (podobně jako německé ü) 

slabiky –di-, -ti-, -ni- se vyslovují tvrdě: dy, ty, ny 
slabiky –gji-, -gjy-  se vyslovují: ďi, ďy 
slabiky –qi-, -qy-  se vyslovují: ťi, ťy 

Základní výrazy 

Mluvíte anglicky/německy? A flisni anglisht / gjermanisht? 

Nemluvím albánsky.  Nuk flas shqip.  
Nerozumím.    Nuk kuptoj. 
Jak se to řekne albánsky?  Si i thonë shqip? 

Ahoj     Tungjatjeta 
Dobrý den    Mirëdita     
Dobrý večer    Mirëmbrëma 

Dobrou noc    Natën e mire   
Na shledanou   Mirupafshim   
Dobrou chuť    Ju bëftë mirë  

Na zdraví!    Gëzuar! 
Ano / Ne    Po / Jo     
Děkuji     Faleminderit 

Prosím Vás    Ju lutem   
Promiňte     Me falni 
S dovolením    Më lejoni    

Jak se máte?    Si jeni?   
Co to stojí?/Kolik to stojí?  Sa kushton kjo?/Sa kushton?     
Účet, prosím.   Më bëni lligarinë? 

Pane / paní / slečno   zot/zonjë/zonjushë 
Velký / malý    madh / vogël 
Drahý / levný   shtrenjtë / lirë 

Dobrý / špatný   mirë / keq 
Horký / studený   nxehtë / ftohtë 
Vlevo / Vpravo   majtas / djathtas 

Sever / jih / západ / východ veri / jug / lindje / perëndim 
Blízko / daleko   afër / larg 
Otevřeno / zavřeno   hapur / mbyllur 
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Autobus    autobus 

Známky (poštovní)   pullë 
Mapa     hartë 
WC / toaleta    nevojtore / toalet 

Muži / ženy    burra (t) / gra (të)  

Místa  

Banka     bankë 

Centrum    qendër 
Dům     shtëpi 
Hora     kodër, kodra 

Hrad     kala, kështjellë 
Jeskyně    shpellë, guvë 
Jezero     liqen 

Katedrála    katedralë 
Klášter    manastir 
Kostel     kishë 

Lékař     mjek 
Les     pyll 

Město     qytet 
Mešita     xhami 
Moře     det 

Most     urë 
Muzeum    muze 
Náměstí    snesu 

Nemocnice    spitali 
Obchod    dyqan 
Ostrov     ishull 

Palác     pallat 
Pekárna    furrë 
Pevnost    fortesë 

Pláž     plazh 
Pohoří     vargmal 
Pošta     postë 

Pramen    burim 
Přístav    port 
Radnice    bashki 

Restaurace    restorant 
Řeka     lumë 
Silnice     rrugë 

Trh     treg, pazar 
Ulice     rrugë 
Vesnice    fshat 

Věž     kullë     

Číslovky     

1 një   11  njëmbëdhjetë  30     tridhjetë 
2 dy   12  dymbëdhjetë   40       dyzet  
3 tre   13  trembëdhjetë  50       pesëdhjetë 

4 katër   14  katërmbëdhjetë  60      gjashtëdhjetë 
5 pesë   15  pesëmbëdhjetë  70       shtatëdhjetë 
6 gjashtë  16  gjashtëmbëdhjetë  80       tetëdhjetë 

7 shtatë   17  shtatëmbëdhjetë  90       nëntëdhjetë 
8 tetë   18  tetëmbëdhjetë  100       qind, njëgind 
9 nëntë   19  nëntëmbëdhjetë  1 000       mijë  

10 dhjetë   20  njëzet    1 000 000   milion 

Potraviny     Artikul ushqimorë 

Bageta/rohlík   franxhollë  
Cukr     sheqer 
Čokoláda    çokollatë 
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Džem     marmelatë 

Houby     kërpudhë 
Hranolky    patate të fërguara 
Chléb     bukë 

Jogurt     kos 
Máslo     gjalpë 
Med     mjaltë 

Olej     vaj 
Ovčí sýr    djathë deleje 
Rýže     oriz 

Sůl     kripë 
Sýr     djathë 
Vejce     vezë 

Zmrzlina    akullore 

Maso     Mish 

Drůbeží    shpendët 

Hlemýžď    kërmill 
Hovězí     mish lope 

Játra     mëlçi 
Jehněčí    mish qengji 
Kachna    rosë 

Klobása / párek   suxhuk / kremviç 
Králík     lepur i butë  
Krůtí     pulë deti 

Kuřecí     mish pule 
Ledviny    veshkë 
Řízek     skallop, shnicel 

Skopové    mish dashi 
Šunka     proshuttë 
Telecí     mish viçi 

Vepřové    mish derri 

Zelenina    Perime 

Brambory    patate 

Cibule     qepë 
Česnek    hudhër 

Fazole     fasule, groshë 
Hlávkový salát   marule 
Lilek     patëllxhan 

Meloun červený   shalqi 
Meloun žlutý    pjepër 
Mrkev     karotë 

Okurka    kastravec 
Paprika    piperkë 
Rajče     domate 

Špenát    spinaq 

Ovoce    Fruta 

Ananas    ananas  

Banán     banane 
Broskev    pjeshkë 
Citrón     limon 

Fík     fik 
Hrozny    rrush 

Hruška    dardhë  
Jablko     mollë 
Jahody    luleshtrydhe 

Oliva     ullli 
Pomeranč    portokall 
Švestka    kumbull 
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Třešně     qershi 

Polévky    Supë 

Dršťková polévka   supe me plëndësa 
Hovězí polévka   supë me mish  

Rybí polévka    supë peshku  
Slepičí polévka   supë pule 
Zeleninová polévka   supë me zarzavate 

Jídelní lístek   Lista e gjellëve 

Předkrm    antipasta 

Salát     sallatë 
Zákusek    ëmbëlsirë, pastë 
Dušené    ziej 

Pečené     pjekur 
Smažené    fërguar, tiganisur 
Dušené    ziej 

Nápoje    Pije 

Alkoholický nápoj   pije alkoolike  

Čaj     çaj 
Džus     lëng frutash 
Káva espresso   kafe ekspres 

Káva instantní   kafe e çastit 
Káva s mlékem   kafe me qumësht 
Káva turecká    kafe turke 

Kořalka    raki 
Minerálka    ujë i gazuar, gazozë 
Mléko     qumësht 

Pivo     birrë 
Rakije     raki 
Slivovice    raki kumbulle 

Víno červené / bílé / růžové  verë kuq / bardhë / rozë 
Voda (pitná)    ujë i pijshëm 
Whisky    uiski 

Ryby a mořské plody  Peshk, fruta deti 

Ančovička    cironkë 

Humr     aragostë 
Chobotnice    oktapod 
Kalamáry    kallamar 

Krab     gaffore 
Krevety    karkalec deti 
Losos     salmon 

Makrela    skumbri 
Mořský jazyk    thembër 
Morčák evropský (mořský vlk) levrek 

Mušle     midhje 
Parmice nachová   barbun 
Platýs     shojzë 

Pražma královská (mořan zlatý) kocë 
Pstruh     troftë 
Rak     gaforre, karavidhe 

Sardinky    sardele 
Sépie     seri  
Slaneček    harengë 

Sumec    peshk-silur 
Škeble     guacë 
Šproty     saragë 

Štika     mlysh 



15 

Treska     merluc 

Tuňák     ton 
Úhoř     ngjalë 
Ústřice    gocë deti 

Lista e gjellëve   Jídelní lístek (s čím se v něm ještě můžete setkat) 

antipasta    předkrm 
kallamar i mbushur   plněné olihně (kalamáry) 

skampi krudo   syrové krevety (mořští raci) 
karkalec krudo   syroví garnáti 
karpaco salmone   lososové carpaccio (plátky syrového lososa) 

kapreze    capresse (salát s rajčaty a mozzarellou) 
kokteil karkalec   krevetový koktejl 
pene domate borzilok  penne s rajčaty a bazalkou 

spageti fruta deti   špagety s mořskými plody  
kungull fruta deti   dýně/tykev s mořskými plody 
biftek     sekaný steak z vepřového či hovězího masa 

rizoto fruta deti   rizoto s plody moře 
sallat ulliri    olivový salát 

sallat fshati    vesnický salát 
sallate deti    mořský salát     
friture barbun   smažená parmice nachová 

pjata e dyte    mořské plody     
friture merluc   smažená treska 
friture kallamari   smažené kalamáry    

kallamar zgare   kalamáry na grilu 
friture karkaleci   smažený garnát    
kallamar me salce   kalamáry s omáčkou 

friture skampi   smažené krevety   
berxoll gici    kotleta ze selete 
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