
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOKNIHA 
 

 

ŘECKO 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Vážení klienti, 

ve jménu cestovní kanceláře Bonton bychom Vám rádi 

poděkovali, že jste si pro Vaší dovolenou vybrali právě 

naši cestovní kancelář. Prostřednictvím této infoknihy Vás 

chceme seznámit s důležitými údaji, významnými 

památkami a zajímavostmi z oblasti, kde jste se rozhodli 

trávit svou dovolenou. 

Poznejte krajinu a její obyvatele, seznamte se s velkolepou 

historií národa, který položil základy nejen evropské 

kultury. 

V této knize naleznete spoustu informací, které budou pro 

Vás snad zajímavé a přínosné. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obsah informační knihy 
 

 

 

Všeobecné informace 

 
1. Delegát 

2. Důležitá telefonní čísla 

3. Fourka 

4. Nabídka výletů 

5. Fourka – všeobecné informace 

6. Česko – řecký slovník 

7. Informace o odjezdech zpět do ČR 

8. Reklamační řád, důležitá upozornění 

 

 

Historie, geografie, fauna a flóra 

 
9. Řecko – základní zeměpisné údaje 

10. Historie Řecka 

11. Chalkidiki 

12. Athény 

13. Thessaloniki 

14. Agion Oros 

15. Meteora 

16. Náboženství 

17. Svátky 

18. Bohové a božstvo 

19. Olivy a olivový olej 

20. Řecká kuchyně 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte v místě vašeho pobytu v Řecku, v malebné vesničce Fourka. 
 

Jmenuji se    

Tereza Krausová 
 

a jsem Vaším delegátem pro tuto destinaci.  V případě nutnosti jsem k zastižení na 

telefonním čísle 

 

  +420 734 454 645 
Jsem ubytována: 

 

      v hotelu AKROPOLIS 
 

 

PROSÍM DOSTAVTE SE  

K PRVNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZCE, NA KTERÉ ZÍSKÁTE 

ŘADU DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ K VAŠEMU POBYTU 

PŘÍMO OD VAŠEHO DELEGÁTA.  

 

VĚNUJTE POZORNOST AKTUÁLNÍM INFORMACÍM,  

KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY NA INFORMAČNÍCH 

TABULÍCH NAŠÍ CK. 
 

 

Přeji vám příjemný pobyt  
 

 

 



 

 

 

 

 

ŘECKO – důležitá telefonní čísla a internetové  

informační zdroje 

 

Mezinárodní volací číslo do Řecka:   +30 

Volání z Řecka do cizích států:   00  + volací číslo státu 

Předvolba do ČR je:     00420 nebo +420 

Policie:       100 

Turistická policie:     171 

Hasiči:      199 

První pomoc:      166 

Tísňové volání:     112 

Honorární konzulát ČR v Soluni :  0030 2310 267041  

Velvyslanectví ČR v Řecku:   0030 210 671 37 55, 0030 210 671 97 01  

Velvyslanectví ČR v Řecku :   www.mzv.cz/athens  

      

 

 

 

 

 

Řecko- Fourka 
 

http://www.mzv.cz/athens


 

UBYTOVÁNÍ 

Po příjezdu do ubytovací kapacity si odložte své věci na místo určené delegátem. 

Připravte si voucher. Delegát(ka) jej od vás vybere a předá k přihlášení 

k pobytu.  V den příjezdu se ubytovává dle mezinárodních zvyklostí mezi 12. až 

14. hodinou. V den odjezdu je nutno pokoje opustit do 9.  hodin. 
 

STRAVOVÁNÍ 

Při pobytech se stravováním je Vaší první službou večeře. Poslední službou je 

snídaně v den odjezdu.  Bližší informace Vám sdělí delegát(ka). 
 

VODA 

Voda, která teče ve vodovodním řádu je pitná. Přesto Vám doporučujeme, 

abyste raději kupovali balenou v supermarketech. Střevní potíže, které naši 

klienti obvykle přisuzují vodě, pramení naopak z nedostatku tekutin.  
 

LÉKAŘ 

V případě lékařské pomoci kontaktujte, prosím, delegáta(tku). 
 

DELEGÁT 

Delegát je vám k dispozici po celou dobu Vašeho pobytu.  Informační hodiny 

jsou vyvěšeny na infotabuli nebo v infoknize. 

Telefonní číslo na delegáta je uvedeno na začátku této infoknihy. 
 

CESTA ZPĚT 

Sledujte vývěsku ohledně odjezdových časů. Pokoje je nutno vyklidit do 9. hodin  

V případě potřeby kontaktujte delegáta. 
 

REKLAMACE - NESROVNALOSTI 

Celý tým našich pracovníků, obchodních partnerů a delegátů se bude snažit, aby 

jste si užili co nejpříjemnější dovolenou. Pokud by se přesto vyskytla jakákoli 

nesrovnalost, nebylo něco v pořádku nebo na ubytování něco nefungovalo, 

prosíme Vás, aby jste vše neprodleně nahlásili delegátovi.  



 

Řecko – Fourka – fakultativní výlety: 
 

KASANDRIA + LAIKI, ŘECKÝ VEČER, KALLITHEA, METEORA, 

THESSALONIKI, TORONEROS, ATHITOS (JESKYNĚ PETRALONA), 

EDESSA LOUTRA POZAR 

KASANDRIA + LAIKI – výlet na tržiště s možností nákupů, cca 2,5 hod. 

Cena: 8€, 4€ dítě 4-14let, dítě do 4-ti let zdarma 

 

KALLITHEA – celodenní výlet do jednoho z nejvyhledávanějších letovisek řeckého 

poloostrova Kassandra - Kallithea. V bezprostředním okolí se nachází početné 

archeologické nálezy, které sahají až do éry antického Řecka. Nachází se zde 

nádherné pláže s možností využití vodních sportů, slunečníky s lehátky, stánky 

s občerstvením a půjčovny sportovního náčiní. Nachází se zde také velké množství 

nákupních středisek s kavárnami, restauracemi, obchody, bary, kluby a diskotéky.  

Cena: 10 €, 5 € dítě 4-14 let, dítě do 4-ti let zdarma 

 

ŘECKÝ VEČER –představení řeckého tanečního souboru v krojích, živá hudba, 

večeře a neomezená konzumace místního dobrého vína. Skvělá zábava, při které se 

naučíte základní řecké tance, poznáte kulturu a ochutnáte dobré víno a jídlo. 

Cena: 5 €, 5 € dítě 4-14 let, dítě do 4-ti let zdarma 

 

KLÁŠTERY METEORA –celodenní výlet za fascinujícími kláštery vystavěnými na 

vrcholcích skalnatých „věží“ v srdci Thessálie. Cestou klienti prohlédnout 

Olympskou riviéru, národní park v údolí Thembi s kapličkou vytesanou ve skále nad 

bájnou řekou Pinios, město Larissa, Trikala a Kalambaka. Zastávka v manufaktuře na 

výrobu tradičních pravoslavných ikon a obchodu s tradičními suvenýry. Možnost 

prohlídky dvou klášterů (interiéry). 

Cena: 40 €, 20 € dítě 4-14 let, dítě do 4-ti let zdarma 

THESSALONIKI –druhé největší řecké město s množstvím byzantských památek 

na pobřeží Termajského zálivu. Prohlídka začíná na vyhlídce u hradu Eptapirgio 

(Sedm věží) odkud je nádherný pohled na celé Thessaloniki (Soluň), Thermajský 

záliv a přístav, poté následuje prohlídka největší řecké pětilodní baziliky Agios 

Dimitrios a katakomb s pozůstatky římských lázní, které se pod bazilikou nacházejí. 

Cestou „Bílé veži“, která je dominantou města klienti prohlédnou rotundu a Vítězný 

oblouk císaře Galeria. Procházka městem končí na hlavním náměstí Aristotela, odkud 

je již jen pár kroků k velkému orientálnímu bazaru, tržišti plnému barev, vůní, zvuků 

vyzývajících k levným nákupům. Výlet je vhodnou kombinací poznávání památek a 

nákupů. 

Cena: 35 €, 17,50 € dítě 4-14 let, dítě do 4-ti let zdarma 



TORONEROS –výlet pořádaný z letovisek nacházejících se na Chalkidikách, lodní 

výlet napříč zálivem Toroneos oddělující poloostrov Kassandra od Sithonie. Koupání 

na moři „Želvího ostrova“, návštěva letovisek Peftkochori nebo Neos Marmaras, 

oběd na lodi. Koupání na písečné pláži. Příjemný výlet vhodný i pro rodiny s dětmi. 

Cena: 35 €, 17,50 € dítě 4-14 let, dítě do 4-ti let zdarma 

ATHITOS (JESKYNĚ PETRALONA) – výlet do východní části poloostrova 

Chalkidiki, do vápencové skalní dutiny, kde byly nalezeny pozůstatky předků z doby 

kamenné. Výlet do antropologického muzea, kde jsou k dispozici exempláře z doby 

kamenné. Největší atrakcí je ovšem lebka a kosti neandrtálce vystavené v jeskyni 

Petralona. Impozantní ozdobou jeskyně jsou krásné barevné a tvarované krápníky.  

Cena: 28 €, 14 € dítě 4-14 let, dítě do 4-ti let zdarma 

EDESSA LOUTRA POZAR – celodenní výlet do přírodních lázní Pozar, jejiž voda 

o 37 stupních celsia je léčebná. Turistický výlet kolem vodopádů, které mají 

blahodárné účinky na zdraví člověka. V komplexu lze navštívit hotely, bazény, 

restaurace, bary, ale i muzeum. Nedaleko lázní se nachází také spleť 16 jeskyň, 

propast o hloubce 60 m a dalších jeskyněk – úkrytů. 

Cena: 28 €, 14 € dítě 4-14 let, dítě do 4-ti let zdarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řecko – Fourka 
 
 

 

Fourka leží na západním pobřeží prvního „prstu“ poloostrova Chalkidiki – 

Kassandře. 

     

 

 

 

 

Fourka má středozemní klima, mírné,  převážně vlhké zimy a suchá, horká a slunečná 

léta .  

 

 

 

 

Fourka se vyznačuje zejména krásnými písečnými plážemi a průzračným mořem. V 

původní vesnici, která bývá častým cílem výletů a procházek, se zachovaly starší 

domky, postavené v tradičním stylu, a kostel z roku 1830. Fourka není typickým 

turistickým letoviskem, ale spíše místem pro strávení klidných prázdnin, ožívá jen v 

hlavní sezóně, kdy tu tráví dovolenou především Řekové. 



Řecký slovník 
 
 

OBECNÉ FRÁZE  
 

ano      né 

ne      óchi 

prosím     parakaló 

děkuji      efcharistó 

Jak se máte?     Ty kánete? 

Jak se máš?     Ty kánis? 

Dobře      kala 

nic moc      étsikeétsi 

Promiňte!      Signómi! 

Prosím?      Oríste? 

Mluvíte anglicky, německy?   Miláte angliká, jermaniká? 

Nemluvím řecky.     Den miláo elinika. 

Nerozumím.     Den katalavéno. 

Jmenuji se...     Me léne... 

Dobrý den      Kali méra 

Dobrý večer     Kali spéra 

Dobrou noc      Kali nichta 

Nashledanou    Antío 

 



OBCHOD - magazí, katástima  
 

 

otevřeno      anichtó 

zavřeno      kleistó 

cena       timí 

peníze      lefta 

Co to je?      Ty íne aftó? 

Kolik to stojí?     Póso káni? 

Vezmu si to     afto to pérno 

 

dopis, pohled     gráma, kárta 

známka      gramatosimo 
 

ČÍSLOVKY  
 
0       midén 

1       éna 

2       dío 

3       tría 

4       tésera 

5       pénte 

6       éxi 

7       eptá 

8       ochtó 



9       enéa 

10       déka 

100       ekató 

200       díja kósija 

1000       chília 

kilogram      kilo 

litr       litra 

ČAS 
 

kdy?       póte? 

Kolik je hodin?     Tí óra íne? 

den       méra 

týden       evdomáda 

dnes       símera 

zítra       ávrio 

PO       devtéra 

ÚT       triti 

ST       tetarti 

ČT       pempti 

PÁ       paraskevi 

SO       savato 

NE       kiriaki 



JÍDLO  
 

stůl       trapézi 

jídelní lístek     katáloghos fajitón 

účet       loghariazmós 

nůž       machéri 

vidlička      pirúni 

lžíce       kutáli 

polévka      supa 

maso       kréas 

ryba       psari 

brambory      patátes 

rýže       rízi 

těstoviny      pásta 

zelenina      lachanika 

salát       saláta 

ovoce      frúta 

zmrzlina      pagotó 

chléb       psomí 

sýr       tirí 

cukr       záchari 

sůl, pepř      aláti, pipéri 



NÁPOJE 
 

čaj       caj 

mléko      gála 

káva       kafé 

víno       krasí 

limonáda      lemonáda 

voda       neró 

pivo       bíra 

 

Odjezdy do České republiky 
Pokyny k odjezdu: 

1. Pokoje vykliďte do 9. hodin. 

2. Klíče odevzdejte prosím na recepci, včetně ovládačů od TV a klimatizace. 

3. Poslední stravovací službou je snídaně. 

4. Nezapomeňte uhradit veškeré své účty za nadstandardní služby. 

5. Zavazadla umístěte na určené místo stejně jako při příjezdu. 

6. Sraz je 20 minut před stanoveným časem odjezdu v místě odjezdu. 

7. Zkontrolujte si své věci a cestovní doklady. 

8. Věci do autobusu nakládejte dle pokynů řidičů a delegáta. 

 

Čas odjezdu:  

bude upřesněn v den odjezdu delegátem – sledujte 

nástěnky !!!   
 

 

ŠŤASTNÝ NÁVRAT DOMŮ A PŘÍŠTĚ NA SHLEDANOU! 

 
Vyňatek ze všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře BON TON, s.r.o. 

 



Reklamační řád 
 

1. Předmět 

Reklamační řád (samostatně nebo jako součást těchto všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře BON TON, s.r.o.), je nedílnou součástí potvrzení o 

zájezdu/smlouvy o zájezdu (dále jen „SZ“), upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby 

cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen „reklamace“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 159/1999 Sb., 

o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen “zákon o podnikání v cestovním ruchu”) a zákonem č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen “zák. o ochraně spotřebitele). 
 

2. Vady zájezdu 

1. Cestovní kancelář (dále jen „CK“) odpovídá zákazníkovi ve smyslu § 2537 a násl. NOZ za vady zájezdu.  
2. Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s § 2540 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu 

a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, a to ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu a cestovní kancelář toto 
namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny nepřizná. 

 

3. Reklamace 

1. Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního 
prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému cestovní kanceláří, jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo 
možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci. Cestovní kancelář doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl. Při výskytu závad v  plnění se 
zákazníkovi doporučuje společně působit v tom směru, aby se event. škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník by měl zejména veškeré svoje výhrady 
sdělit v místě vzniku průvodci – delegátovi CK, případně vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být 
uskutečněna náprava na místě samém (odstranění vady, nalezení okamžitého řešení). 

2. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce cestovní kanceláře během trvání zájezdu, či v cestovní 
kanceláři v Hranicích na adrese: BON TON s.r.o., Masarykovo nám. 17, 753 01 Hranice nebo e-mailem: bontonck@bontonck.cz či faxem na čísle +420 581 601 490. 
Reklamaci může zákazník uplatnit také na jakémkoli prodejním místě obchodní sítě CK, kde klient reklamované služby sjednal (zakoupil) – tedy ve své cestovní 
agentuře či pobočce CK. Přijmout reklamaci je oprávněn každý pracovník CK na centrále v Hranicích, každý pracovník pobočky CK či pracovník prodejního místa 
obchodní sítě CK, kde si klient reklamované služby sjednal.  

3. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše 
a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. Cestovní kancelář zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření SZ 
zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, může zákazník reklamaci uplatnit u této zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní 
agentury. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený v SZ. 

4. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol - v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, 
identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci cestovní kanceláře v místě 
poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol 
podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a 
souhlas s jeho obsahem. Reklamační protokol je součástí reklamačního řízení.  

 

4. Vyřizování reklamací 

1. CK nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby 
potřebná k odbornému posouzení vady.  

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se cestovní kanceláře se 
zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě.  

3. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu  § 19 odst. 1 zák. o ochraně 
spotřebitele.  

 

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů  

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 

Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, webové stránky: 

www.adr.coi.cz. 
V případě, že si zákazník objednal (sjednal) služby CK on-line má zákazník právo se obrátit pro řešení spotřebitelských sporů na „ONLINE DISPUTE RESOLUTION“ 
(dále jen ODR) na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

6. Společná ustanovení 

1. Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž cestovní kancelář zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí cestovní 
kancelář nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.  

2. Nezjedná-li cestovní kancelář nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a cestovní kancelář mu nahradí účelně 
vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud cestovní kancelář odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náhrada vzhledem 
k zvláštnímu zájmu zákazníka.  

3. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li cestovní kancelář opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo zákazník opatření z řádného 
důvodu odmítne, zajistí cestovní kancelář na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu popř. na jiné ujednané místo. Ne lze-li pokračování zájezdu zajistit 
jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně, zajistí-li pokračování s vyššími náklady, jdou tyto k tíži cestovní 
kanceláře.  

4. Cestovní kancelář se odpovědnosti k náhradě škody, způsobené porušením smluvní povinnosti zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Jak je výslovně ujednáno v  SZ, umožňuje-li mezinárodní smlouva, 
kterou je Česká republika vázána, omezení náhrady škody, hradí cestovní kancelář škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o  zájezdu jen do výše tohoto 
omezení.  CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě, pořádaných jinými 
subjekty, které si zákazní objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, 
které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody 
a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.  

5. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník 
zcela nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovy nárok na úhradu nebo slevu z  ceny těchto služeb. 
CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního 
ruchu v rámci zájezdu (smlouvou sjednaných služeb) a) zákazníkem, b)třetí osobou, která není spojena s  poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo 
možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
požadovat.  

6. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod o letecké přepravě. Rozsah odpovědnosti CK při 
přepravě cestujících a zavazadel je limitován Přepravními podmínkami či Přepravním řádem, z nichž vyplývají také limity pro náhradu za ztrátu nebo zničení 
zavazadel. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě, stejně tak jakékoli další reklamace vztahující se k letecké dopravě reklamuje zákazník 
přímo u leteckého dopravce.  

 

 

7. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy., Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 20.5.2016 

 

 

mailto:adr@coi.cz
http://www.adr.coi.cz/


Další ujednání, důležitá upozornění pro zákazníky 

➢ Všechny vzdálenosti uváděné v katalogu (na webových stránkách, nabídkových listech 

apod.) jsou uváděny jako orientační hodnoty vyjadřující nejkratší možnou vzdálenost mezi 

uváděnými body 

➢ Ubytování na pokojích hotelů a apartmánů je možné podle běžných mezinárodních 

zvyklostí, až na výjimky,  v den příjezdu po 14. hodině, a v den odjezdu se pokoje musí 

uvolnit, až na výjimky, do 9. hodiny. 

➢ První a poslední den pobytu je vždy určen na ubytování, opuštění ubytování a přepravu. 

Tyto dny nemohou být považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu. Brzký 

ranní, pozdní večerní či noční přílet/odlet, změna letového času, pozdní příjezd autobusu  

apod. nemůže být považován za zkrácení dovolené a nemůže být předmětem případné 

reklamace. Let může částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího, a to jak při 

odletu z ČR, tak i odletu do ČR. Rovněž může dojít k situaci, že odlet z ČR do zahraničí je 

plánován v pozdní noční hodinu a z provozních či jiných důvodů se odlet posune o několik 

hodin na počátek dalšího dne. V těchto případech, které nemůže CK ovlivnit, není možné 

vznést na tuto skutečnost reklamaci. Za začátek zájezdu se počítá okamžik, kdy klient začne 

čerpat první zaplacenou službu (například péče letištního personálu při odbavení na letišti, 

nástup do autobusu…), za konec zájezdu je považován okamžik vyčerpání poslední 

zaplacené služby. 

➢ Při rezervaci ubytování je zákazník plně zodpovědný za počet osob, které přihlásí k obývání, 

bez ohledu na jejich věk. Upozorňujeme, že správa ubytovacího zařízení může odmítnout 

nepřihlášené osoby ubytovat, bez nároku na jejich další reklamaci. Dětské postýlky je nutno 

si vyžádat předem v CK.  

➢ V ubytovacích kapacitách jsou obvykle pouze 2 lůžka pevná, ostatní lůžka (pokud jsou 

v dané ubytovací kapacitě nabízena) mohou být poskytována ve formě přistýlky (rozkládací 

lůžko, gauč, patrová postel a jiné). Za dvě přistýlky může být považován také rozkládací 

gauč pro 2 osoby či patrová postel. 

➢ V zemích s odlišnými klimatickými podmínkami se může vyskytovat hmyz! Nedoporučuje 

se ponechávat potraviny volně uložené v pokoji. 

➢ Vodu z vodovodu obyvatelé jižních zemí nepoužívají k pití a vaření. Doporučujeme 

používání vody balené. 

➢ V hotelích a ubytovacích zařízeních se solárním ohřevem teče občas pouze vlažná voda 

a rovněž dochází ke krátkodobým výpadkům (i opakovaně) zásobování vodou i elektrickou 

energií. V jižních oblastech občas dochází z důvodů velkého sucha k přerušení dodávek 

vody, v tomto případě zajišťuje majitel ubytovací kapacity v rámci možností náhradní 

dodávky vody. 

➢ Hygienické a kulturní zvyklosti a předpisy v jižních zemích jsou odlišné od našich 

a povětšinou jsou tamní předpisy tolerantnější než v našich podmínkách. Zákazníci, kteří si 

stěžují na špatnou hygienu v hotelu, či je postihnou na dovolené střevní a zažívací potíže 

nemohou požadovat po CK jakoukoli finanční náhradu, pokud se neprokáže státní správou 

příslušné země, že stravovací či hygienická chyba byla u příslušného zařízení. 

➢ Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky a jiné cennosti. Peníze, cestovní 

doklady, platební karty a jiné cennosti uložte v hotelovém sejfu, který je obvykle 

k pronajmutí nebo požádejte delegáta o pomoc pro bezpečné uložení. 

➢ Kategorizace ubytovacích zařízení v zahraničí může mít odchylky od kategorizace v našich 

podmínkách. 

➢ Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového (event. vícelůžkového) 

pokoje, musí být započítána přirážka k ceně jako za rezervaci 1lůžkového pokoje, pokud se 

nenajde další účastník. 

➢ CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, příp. 

z důvodu přetížení letových koridorů, komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší 

moci, cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát 



možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. Posuny letových časů se mohou uskutečnit i 

v poslední chvíli a přes veškeré úsilí CK, leteckých i jiných přepravců se mnohdy nepodaří 

těmto změnám zamezit, ani o nich předem informovat. V případě zpoždění nevzniká 

zákazníkovi právo na odstoupení od Smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění. CK 

nenahrazuje služby, které nebyly v důsledku změny termínu odletu či odjezdu čerpány. 

Změna odjezdu/příjezdu či odletu /příletu do 24 hodin není považováno za závažnou změnu 

a zákazníkovi v takovém případě nevzniká nárok na kompenzaci 

➢ Zákazník bere na vědomí, že letové řády, které jsou plánovány v době tisku katalogu, mohou 

být změněny. Vždy je proto nutno počítat i s možností, že přílet zpět do ČR bude realizován 

v nočních či brzkých ranních hodinách v den následujícím po dni uvedeném v katalogu jako 

den návratu (ukončení zájezdu). 

➢ CK, delegát, průvodce, jiná pověřená osoba či majitel ubytovací kapacity má právo 

vyžadovat při příjezdu do místa ubytování složení vratné kauce (obvykle 50-100,- 

Euro/ubytovací jednotku), která bude vrácena zákazníkovi v den odjezdu zpět, pokud bude 

ubytovací jednotka předána v řádném stavu, v jakém byla zákazníkovi na začátku pobytu 

předána. 

➢ Přes veškeré úsilí není v některých případech možné ovlivnit technické poruchy autokarů, 

které mohou mít za následek zpoždění. Pro případné řešení reklamace je vždy směrodatný 

počet využitých nocí v objednané ubytovací kapacitě, případně počet podaných polopenzí 

(snídaní, večeří, plných penzí apod.), které jsou zahrnuty v ceně zájezdu. Pozdní příjezd do 

místa ubytování nezakládá právo zákazníka na slevu či jinou kompenzaci, pokud bylo 

zákazníkovi poskytnuto ubytování alespoň na část noci (která je započtena v počtu 

objednaných noclehů) a pokud bylo souhrnně poskytnuto objednané množství stravy. 

➢ Porucha klimatizace autokaru (její nefunkčnosti nebo její omezená funkčnost) nezakládá 

zákazníkovi právo na slevu či jinou kompenzaci 

➢ Poskytování některých doprovodných služeb (animační programy, používání hotelových 

bazénů, nabídka fakultativních výletů) může být provozovatelem v některých (obzvláště 

mimosezónních) obdobích omezena,  což však nezakládá zákazníkům nárok na jakoukoli 

náhradu. 

➢ CK si vyhrazuje právo zrušit svoz (transfer) v případě nedodržení minimálního počtu 

cestujících (6 osob), v případě, že CK přistoupí ke zrušení transferu (svozu) oznámí tuto 

skutečnost klientovi (obvykle telefonicky) a nabídne nejbližší možné náhradní nástupní 

(svozové, transferové) místo. Změna nástupního místa není důvodem k odstoupení 

zákazníka od Smlouvy bez povinnosti uhradit stornopoplatek dle bodu 5. 

➢ V některých ubytovacích kapacitách jsou pobytové taxy v ceně pobytu (zájezdu), v jiných 

mohou být účtovány v Eurech (nebo jiné místní měně) přímo po příjezdu do cílové 

destinace. Tato informace je vždy uvedena pod cenovou tabulkou zájezdu (případně na 

webových stránkách apod.).  

➢ CK neodpovídá za žádné předměty zapomenuté či ponechané klienty v ubytovacích 

kapacitách, dopravních prostředcích apod. CK není povinna takové předměty přebírat (od 

dopravců, ubytovatelů apod.), uchovávat je a zajišťovat předání zákazníkovi.  

 

 

 

 

 



Řecko – základní zeměpisné údaje 
Řecko se nachází poblíž hranic Evropy a Asie, na jižním okraji Balkánského 

poloostrova v jihovýchodní Evropě. Jeho území zahrnuje více než 2 000 ostrovů v 

Egejském a Jónském moři, z nichž je pouze asi 165 obydleno. Řecko na severu 

hraničí s Albánií, Makedonií a Bulharskem a na východě s Tureckem. Západní břehy 

omývá Jónské moře, východní břehy spadají do moře Egejského. Největšími řeckými 

ostrovy jsou Kréta, Euboia, Rhodos, Kefallinia a Kerkyra nebo-li Korfu.Moderní 

Řecko je republikou založenou na ústavě z roku 1975. Jednokomorový parlament 

čítající 300 členů se volí na období čtyř let. Země je rozdělena na 13 správních 

regionů. Počet obyvatel se odhaduje asi na 11,2 milionů s rozlohou asi 131 957 km². 

Hlavním městem jsou Athény mající přes 3 miliony obyvatel. 
 

 

 

Okolo 80 % země je tvořeno horami nebo kopci, což Řecko činí jednou z 

nejhornatějších zemí Evropy. Západní Řecko zahrnuje jezera a mokřady. Centrální 

horstvo Pindus má nejvyšší bod o výšce 2636 metrů nad mořem. Pindus může být 

také označen za prodloužení Dinárských Alp. Horské pásmo pokračuje 

prostřednictvím Peloponésu, ostrovů Kythera a Antikythera a končí na ostrově Kréta. 

(Ostrovy v Egejském moři jsou ve skutečnosti vrcholy podvodních hor, které kdysi 

byly prodloužením pevniny). Střední a západní část Řecka zahrnuje vysoké strmé 

vrcholy přerušované mnoha kaňony a ostatními krasovými útvary včetně roklin 

Meteory a Vikos.  

Řecko je jednou z kolébek evropské civilizace. Tamější starověcí učenci dosáhli 

značného pokroku v oblasti filosofie, medicíny, matematiky a astronomie. Řecké 

městské státy byly průkopníky v rozvoji demokratických forem vlády. Historické a 

kulturní dědictví Řecka se dodnes odráží v našem současném pojetí světa – v 

literatuře, umění, filosofii i politice. Více než 50 % řeckého průmyslu je soustředěno 

v oblasti athénské aglomerace. Hlavními hospodářskými odvětvími jsou zemědělství, 

cestovní ruch, stavebnictví a námořní doprava.  

 



Řecko – něco z historie 
 

První osady vznikaly v Řecku kolem roku 6000 př. n. l., kdy sem z východu 

pronikala domestikace zvířat a pěstování obilí. Brzy po roce  3000 př. n. l. Se na 

Kykladách a na Krétě objevila společnost, která už dovedla vyrobit bronzové zbraně 

a nástroje. Během této rané doby bronzové se začaly pěstovat olivy a víno, dodnes 

tvořící základ řeckého zemědělství. Kolem r. 2000 se zde objevila jiná skupina lidí, 

která sem uvedla hrnčířský kruh, koně a také řecký jazyk. Tato společenství z pozdní 

doby bronzové, zvaná též mykénská, známe z řeckých mýtů a legend.  

I když existují teorie o vpádech, zemětřeseních, suchu nebo revoluci, není jasné, 

proč byly kolem roku 1100 př. n. l. , ty Následující tři století tvoří tzv. „ dobu 

temna“. K výrobě pracovních nástrojů a zbraní se začalo používat železa, které je 

pevnější než bronz.  

 

Městské státy 

V 8. stol. př. n. l.  Došlo k reorganizaci země a začal se rozvíjet obchod s jinými 

částmi východního Středomoří. Znalost písma, která se vytratila, byla obnovena, 

pravděpodobně zásluhou Féničanů. Nově se vytvářející politická organizace se už 

nezakládala na palácích, ale na městských státech; jedním z nich byly i Athény, které 

postupně obsadily celý Attický poloostrov. Mnohé městské státy vysílaly 

kolonizační vlny a šířily tak řeckou kulturu od Středozemního až po Černé moře. 

Pokud jde o politiku, prošla většina městských států monarchií, vládou šlechty, 

tyranií a demokracií. V Athénách začal pohyb směrem k demokracii na konci 6. stol. 

př. n. l.  

 

Perské války 

Když v roce 499 př. n. l. Povstaly řecké městské státy v Ionii proti perské nadvládě, 

poslaly jim Athény na pomoc flotilu a následujícího roku vyplenili povstalci perské 

město Sardy. Peršané nakonec povstání potlačili a táhli proti Řecku. Když se 

zmocnili jeho severní části, přistáli r. 490 př. n. l.  U Marathonu a chtěli zaútočit na 

Athény. Sparta žádost o pomoc odmítla , a tak Athéňané museli bojovat sami, jen s 

pomocí malé spojenecké jednotky z Platají. Bitvu však vyhráli a mnohem početnější 

perskou armádu rozprášili.  Po deseti letech se Peršanům, které vedl král Xerxes, 

podařilo do Řecka vpadnout znovu. Ovládli sever a střed země a po vítězství nad 

Sparťany, kteří hrdinně bránili Thermopylský průsmyk, obsadili opuštěné Athény, 

kde zničili chrámy na Akropoli.  Roku 479 př. n. l. Porazili Peršany u Platají 

Sparťané.  

 

 

 

 



Období antiky 

Po pořážce Peršanů se moc v Řecku rozdělila mezi Athény a Spartu. Mnoho malých 

městských států v Malé Asii ještě stále cítilo hrozbu ze strany Peršanů, a tak 

požádaly  o ochranu Athény. Roku 478 př. n. l. Vytvořily tyto státy tzv. Delský 

spolek. Městské státy na jihu se spojily se Spartou, jež se růstu moci a vlivu Athén 

začala obávat. Athény vybíraly v námořním spolku daně pro své loďstvo, a peníze 

tak tekly do Athén proudem. Za vlády Perikleovy se investovalo do staveb ( hlavně 

na Akropoli) a do umění. Začal tak velký rozkvět athénské kultury: divadelní 

tragédie psali Sofokles, Aischylos a Euripides, své myšlenky šířili filozofové Platon 

a Sokrates, sochy tvořili Feidias a Praxiteles. V oblasti politické si Perikles dobře 

všímal Sparty a spojil se s městem Árgos.  Sparta se obávala  takového spojení 

nepřátelských sil a zahájila proti Athénám první peloponéskou válku, v niž 

předpokládala své rychlé vítězství. Mýlila se, neboť v prvních letech války získali 

převahu Athéňané. Avšak pro katastrofálním tažení do Egypta sjednal Perikles se 

Spartou roku 445 př. n. l.  Mír na dobu 30 let.  Součástí míru bylo, že se Athény 

vzdaly vlády nad státy na pevnině a že Sparta uznala athénskou říši. Athény však 

stále zvětšovaly svou moc a roku 431 př. n. l.  Vypukla druhá peloponéská válka. V 

r. 404 př. n. l.  Se Sparťanům podařilo Athény definitivně porazit a tím skončil 

athénský „ zlatý věk“. 

Helénistická a římská doba 

Hegemonie Sparty trvala do roku 371 př. n. l., kdy byla vystřídána vládou thébanů, 

vež v r. 355 př. n. l. Znovu získaly moc Athény. Roku 338 př. n. l.  Se k jihu začala 

obracet vzrůstající síla makedonského království, v jehož čele stál Filip II. Athény a 

Théby, spojené teď proti společné hrozbě, byly poraženy a Filip II. se stal vládcem 

pevninského Řecka. Vládl Athénám dobře, stejně jako po něm jeho syn Alexandr 

Veliký. Po Alexandrově smrti roku 323 př. n. l.  Se Athény staly pouhým pěšákem v 

politických konfliktech jiným mocenských sil, město však bylo respektováno pro 

svou slavnou minulost a pro svou pokračující roli univerzitního centra antického 

světa. Římané, kteří převzali vládu nad Athénami roku 146 př. n. l., v podpoře města 

pokračovali.  Když se však roku 86 př. n. l. Přidali Athéňané k Mithradatově vzpouře 

proti Římu, Římané na město zaútočili a dobyli ho.  Ve 3. stol. n. l. Postihlo Řecko 

neštěstí v podobě nájezdu Herulů, germánského kmene, který při svém postupu od 

Černého moře na jich napáchal veké škody. Herulové vyplenili a spálili Athény, 

Spartu a Árgos, než je roku 269 n.l. Rozdrtila armáda byzanské říše.  

 



Byzantské období 

a sSe založením města Konstantinopole v r. 330 n. l. Se římská říše rozdělila na 

východní a západní část. Řím ničily postupné vlny barbarských nájezdníků, zatímco 

Konstantinopol vyrostl v prosperující hlavní město byzantské říše. Athény nadále 

sloužily jako velké centrum vzdělanosti a kultury, a to až do roku 529 n. l., kdy císař 

Justinián vydal rozkaz k uzavření pohanských filozofických škol v Athénách; 

zpřetrhal tak tisíciletou tradici a uvrhl Athény v zapomnění.  

Křesťanství hrálo klíčovou roli při  zakládání Konstantinopole a mělo ji nadále v 

každodenním životě všech Řeků v byzantské říši. Nejvýznamnější budovy postavené 

v Athénách a Soluni byly kostely, z nichž mnohé dosud stojí na svých místech. Roku 

1204 se čtvrtá křižácká výprava rozhodla zaútočit na muslimy ve Svaté zemi, ale 

místo toho zaútočila na křesťanskou byzantskou říši. Athény podlehly Othonu de la 

Roche, jehož syn Guy získal roku 1225 titul vévody athénského. Athény během 

období francouzských křižáků nevzkvétaly; křižácké období skončilo roku 1311, kdy 

vládu nad městem získali katalánští vojáci. Katalánci byli pak poraženi v r. 1387.  

Během rozpadu byzantské říše došlo v polovině 13. století ke krátkému poslednímu 

rozkvětu, když se centrum moci přesunulo do města Mystrás na jihu Peloponéského 

poloostrova. Když Konstantinopol roku 1453 padla do rukou osmanských Turků, 

Mystrás se stal poslední baštou byzantské říše a svou pozici si udržel až do roku 

1460. 

 

 

Vláda osmanských Turků – benátská okupace 

Turecká armáda táhla po r. 1453 stále na západ a do Athén dorazila roku 1456, i 

když poslední vévoda athénský se vzdal Akropole až roku 1458. Turci změnili 

Akropoli na turecké město a křesťanům zakázali do něho vstupovat. Do Athén se 

přesunulo mnoho Albánců, kteří sloužili jako žoldnéři v byzantské i turecké armádě.  

Pod tureckou vládou, která se rychle rozšířila na velkou část Řecka, získalo mnoho 

míst mešitu; k těm dosud existujícím patří mešita Fethije v Athénách a velké mešity 

v Ioánnině a na ostrově Kos. Turci také přestavěli na mešity mnoho kostelů, včetně 

Parthenonu na Akropoli. V osmanské říši panovala velká náboženská tolerance a pro 

křesťanské řecké obyvatelstvo se opravdovým náboženským a občanským vládcem 

stala pravoslavná církev.  

Osmanská říše nezabrala celé území Řecka: několik území, hlavně na Jónských a 

Kykladských ostrovech, drželi Benátčané. Mezi Benátčany a Turky často propukaly 

šarvátky, později a po kratší dobu mezi sebou bojovali také Benátčané a revoluční 

Francouzi.  

Během 18. století se tvořila opozice proti turecké nadvládě.  

 

 

 



Válka za nezávislost – nezávislé Řecko 

Řecká válka za nezávislost začala na Peloponéském poloostrově roku 1821 a už v 

následujícím roce vyhnali Athéňané Turky z Athén. Osmanské vojenské jednotky se 

však v r. 1826 vrátily, město obléhaly a v červnu roku 1827 dobyly Akropoli. 

Řekové byli nuceni podepsat dohodu, jíž Athény Turkům postupovali; poté se stáhli 

na ostrov Salamína. Celý problém však byl skutečně vyřešen o několik měsíců 

později, když 20.října 1827 porazila spojenecká britsko-francouzsko-ruská flotila 

turecko-egyptskou flotilu u Navarina na západním pobřeží Peloponéského 

poloostrova. Roku 1830 podepsaly „velmoci“ Británi, Francie, Rusko a osmanská 

říše Londýnský protokol, jímž bylo Řecko uznáno za nezávislé království. Přechod k 

nezávislé vládě nebyl hladký. První řecký prezident, Ioannis Kapodistrias, byl roku 

1834 v Náfpliu zabit. V r.1832 se stal řeckým králem Otto Bavorský a v únoru 1833 

se vzdaly poslední turecké oddíly na Akropoli. V září 1834 byly Athény úředně 

prohlášeny za hlavní město Řecka. V této době v nich žily je 4000 obyvatel.                     

V antickém období byl počet obyvatel Athén 36 000. 

 

Balkánská války – nová území 

Balkánské války (1912-1913) drasticky zmenšily území, které na Balkáně ovládala 

slábnoucí osmanská říše. Pokud jde  o vliv těchto válek na Řecko, bylo pro ně 

významné, že se spojilo proti Turkům se Srbskem, Rumunskem a Bulharskem. 

Řekové v první balkánské válce vypudili Turky z dnešního severního Řecka a z 

Epiru a ve druhé balkánské válce vyhnali Bulhary z Makedonie a Trácie (včetně 

měst Ioánnina, Kavála a Soluň) a ostrovy Sámos a Krétu. Těmito územními zisky se 

velikost země téměř zdvojnásobila.  

 

První světová válka – národní katastrofa 

V dlouhé politické bitvě mezi králem Konstantinem, který chtěl, aby v 1. světové 

válce zůstalo Řecko neutrální, a ministerským předsedou Venizelem, jenž si přál, 

aby se Řecko přidalo na stranu Dohody, zvítězil premiér a Řecko se roku 1917 

oficiálně připojilo ke spojencům.  

Aby Řeky nalákali k válečným akcím proti Německu a Rakousku ( jejichž 

spojencem bylo Turecko), slíbili jim spojenci, zejména Britové, že dostanou město 

Smyrnu (dnešní Izmir). Na tomto území žilo mnoho Řeků, potomků starověkých 

řeckých kolonistů, kteří se v  7. stol. př. n. l.  Usadili na pobřeží Malé Asie, netvořili 

tam však většinu. Řecké vojenské oddíly, řídící se Venizelovými rozkazy, vpadly 

roku 1919 do Turecka. Řecká invaze vyvolala turecký nacionalismus.  

Po porážce řeckého vojska vyhnali Turci ze země veškeré řecké obyvatelstvo, které 

žilo v Turecku (kromě Istanbulu); mnoho Řeků při tom přišlo o život.  Pří následné 

výměně obyvatelstva se přesunulo asi 380 000 muslimů z Řecka do Turecka a přes 

milion Řeků ze západního Turecka a východní Trácie do Řecka. Tyto hrůzné 

události Řeky tak zdrtilu, že o nich dosud mluví jako o katastrofě; od té doby se celá 

řecká společnost orientuje na Západ.  



 

Druhá světová válka 

Sociální nerovnosti, jež vyústily v dělnické nepokoje, poskytly roku 1936 generálu 

Metaxovi záminku k vytvoření diktatury. Je očerňován pro sympatie k fašistům, ale 

přitom si lidé nejvíce  pamatují, jak se postavil fašistické Itálii. 28.října 1940 poslal 

Mussolini do Řecka ponižující ultimátum a Metaxas je okamžitě odmítl. Přímočarost 

jeho odpovědi vešla  ve známost jako „ Ochi“ ( NE) a 28.říjen se v Řecku 

každoročně slaví jako Den Ochi. Řecká armáda, nadšeně podporovaná celým 

národem, zastavila vetřelecká italská vojská na sever od Ioánniny a zahnala je zpět 

do Albánie. Bylo to vítězství Davida nad Goliášem, ale bylo anulováno německou 

invazí v dubnu 1941. Řecké a s nimi britské a australské ozbrojené síly, byly 

vytlačeny na jih, na Krétu, kde byly v urputné bitvě na konci května poraženy. 

Němečtí okupanti vládli Řecku tyransky. Němci také zemi systematicky plenili a 

zmocňovali se všeho, co mělo nějakou hodnotu. Zejména během zimy 1941-1942 

zemřelo mnoho Řeků v Athénách vyhladověním.  

 

Občanská válka 

Když na podzim roku 1944 válka skončila, němečtí vojáci odtáhli a většina z nich 

byla zajata nebo přišla o život při ústupu Jugoslávií. V Řecku však v prosinci 1944 

vypukla občanská válka. V ní proti sobě bojovali komunistéa roajalistická řecká 

vláda. Tu podporovaly vojensky i finančně Spojené státy; konečného vítězství nad 

komunistickými silami dosáhla vláda v roce 1949. 

 

Vojenská junta 

Na jaře 1967 se plukovník Georgios Papadopulos stal organizátorem a vůdcem puče, 

po němž se zmocnil vlády země. Mladý král Konstantin napřed juntu uvítal a pak 

zkazil kontrarevoluci proti ní; dosáhl jen toho, že musel odejít do exilu. K potlačení 

disentu používala junta věznění a mučení, takže Řekové byli stále nešťastnější a už 

vůbec nevěřili směšným prohlášením junty, že jen léčí nemocnou společnost. Když 

roku 1973 na protest proti juntě obsadili studenti vysokoškolské budovy v Athénách, 

Pátře a v Soluni, dostalo se jim od veřejnosti silné podpory. Junta odpověděla na 

demonstraci vojenskou silou, zatkla 1000 lidí a o život připravila nejméně 14 

studentů.  

Lidé v celé zemi byli těmito krvavými represemi zděšeni, avšak junta reagovala jen 

vnitřním pučem, v němž plukovníka Papadopula nahradil ještě nemilosrdnější 

brigádní generál Ioannidis. Ten se rozhodl vyřešit dlouhotrvající spor s biskupem 

Makariem, prezidentem Kypru: v létě roku 1974 proti němu zosnoval povstání. Turci  

odpověděli na řecký vojenský zásah na Kypru tím, že asi třetinu tohoto ostrova 

obsadili. Pro řeckou armádu to bylo velké ponížení, v červenci 1974 juntu sesadila a 

předala zemi opět občanské vládě.  

 

 



Současné Řecko 

Od té doby se život v Řecku stále zlepšuje.  Monarchii ukončilo lidové hlasování v r. 

1976. Roku 1981 se Řecko stalo 10.členem Eu, na konci roku 1993 získalo plné 

členství a v r. 2002 zavedlo jednotnou evropskou měnu. Všechny volby konané od r. 

1974 jsou v podstatě soupeřením  mezi středopravou stranou Néa Dimokratía, 

založenou Konstantinem Karamanisem, a středolevou stranou PASOK, kterou 

založil impozantní Andreas Papandreu. Ačkoliv je moc ostře a rovnovážně rozdělena 

mezi tyto dvě strany, nezáleží na tom, která právě vládne: Řecko je teď politický 

stabilní.  

 

Chalkidiki 
 

Jako hroty trojzubce Poseidona vybíhají do Egejského moře tři prsty řeckého 

poloostrova Chalkidiki: Kassandra, Sithonie a Athos opředené bájnými legendami. 

Průzračné moře lemované skalistým pobřežím, na pět set kilometrů pláží, tradiční 

rybářské bárky pohupující se  na vlnách... ráj nejen pro rybáře, ale i pro turisty z 

celého světa.  

 

 

Lidský rod si tuhle „prodlouženou pevninu“ prokazatelně vybral za svůj domov už 

někdy ve střední době kamenné. Takzvaný člověk petralonský zanechal dnešním 

archeologům překvapení, které si vychutnali až díky náhodnému objevu Petralony v 

roce 1959. Kromě zkamenělé lebky a pravěkých nástrojů vydala jeskyně i svědectví 

po ohništi. Nikdo netvrdí, že člověk již uměl oheň rozdělat, ale mnozí považují tento 

nález za světově nejstarší důkaz toho, že jej uměl používat. Petralona coby „ jeskynní 

muzeum“ je v každém případě zajímavou atrakcí.  

Podle četných památek na poměrně silnou společnost chovatelů a zemědělců mladší 

doby kamenné s pokračováním v době měděné už druh zvaný člověk Chalkidiki 



opustit nehodlal. Kam by také chodil. Středozemní klima oblasti ( vzdálenost moře 

od všech koutů pevniny tu není větší než dvacet kilometrů), ale přitom obrovská 

rozmanitost (26% nížini, 51% „kopečků“ a 23% hor) dává krajině nejen ojedinělý 

půvab, ale i požehnání v podobě zeleně, vody, zemědělské půdy, pastvin i lesních 

pásem. A nejen to. Chalkidiki je jedním z nejbohatších řeckých nalezišť barevných 

kovů a železné rudy.  

Za předvoj řeckého osidlování poloostrova se považuje příchod Thráků z východu 

(2700 př. Kr.), hlavní vlna ale začala v 8. století př. Kr., kdy zde začali zakládat své 

osady přistěhovalci z Athén, Korintu a dalších částí dnešního jižního Řecka. Oblast 

bohatá na dřevo a nerosty včetně zlata a stříbra měla i výbornou obchodní polohu. 

Díky tomu zaznamenala v 7.- 6. století př. Kr. obrovský rozkvět a spolu s 

následujícími epochami zanechala dnešní době nesmírné historické bohatství.  

Každá obchodně a strategicky zajímavá oblast bývá křižovatkou mýtů a dějin, 

okázalého budování i tragického boření. Cestu přes Chalkidiki zvolil nejen bájný 

Hérakles. Tahle země zajímala jak kupce a umělce, tak vojevůdce i loupežnické 

bandy. Takže si klidu nikdy dlouho neužila. Po roce 481 př. Kr. ji nakrátko ovládli 

Peršané, následovalo téměř padesátileté spojenectví s Athénami a zhruba 

pětatřicetileté trvání Chalkidik coby silného federálního státu. Po ničivé porážce s 

Filipem II. se stává v roce 348 př. Kr. součástí Makedonského království a jakou 

takovou ji čeká nový rozkvět. Dobu nadvlády Římanů protkly nájezdy Gótů a dalších 

barbarských národů, zlatou dobu byzantského císařství vystřídalo prázdné místo 

historie mezi 6. - 9.  století po zničení Calkidik dravými Huny. Následovala trápení s 

pirátskými tlupami z východu a zároveň s „křesťanským“ pleněním ostrova souvěrci 

ze západu a pak předlouhá staletí turecké nadvlády okořeněná na počátku 20. století 

nájezdy bulharských dobyvatelů. Poslední tureckou stráž odtud vyhnali až koncem 

roku 1912 a vyhlásili připojení ke zbylému Řecku.  

 

Poloostrov Kassandra 

Kassandra je nejzápadnějším ze tří prstů poloostrova Chalkidiki a  žije téměř 100% 

cestovním ruchem. Poloostrov Kassandra je příkladem toho, co se stane, když řečtí 

měšťáci vyrazí na dovolenou  a vezmou si s sebou své motocykly, betonové chodníky 

a konzumerismus. Není to oáza klidu, ale pokud toužíte po nočním životě, bude to to 

pravé pro Vás. Na Kassandře jsou dobré kempy, zvláště pak v Possidi a Nea Skioni 

na klidnějším západním pobřeží.  



Poloostrov Sithonie 

Sithonie má lepší pláže, atraktivnější přírodu a pohodovější atmosféru než Kassandra. 

Na jižním konci a východním  pobřeží jsou krásné pláže. Pobřežní cesta se vine 

kolem celé Sithonie. Největším letoviskem je zde městečko Neos Marmaras ležící na 

západním pobřeží. Toroni a Porto Koufos, malá letoviska na jihozápadním pobřeží, 

nabízejí pohodové pláže a roztomilý přístav jachet, ukrytý v hluboké zátoce s domátií 

a rybími tavernami. 

 

Jižní výběžek Sithonie, stále ještě relativně izolovaný, je skalnatý, drsný a 

dramatický. Nejoblíbenějším letoviskem na východním pobřeží je Sarti, tiché 

letovisko s určitým nočním životem. Najdete tu dlouhou písečnou pláž a skvělý 

výhled na horu Athos. 

 

Poloostrov Athos 

Proslulé antoniánské kláštěry zabírají jihovýchodní část třetího (nejvýchodnějšího) 

prstu Chalkidik. Nachází se zde autonomní Mnišská republika Athos, která je 

součástí řeckého státu, spravuje se ovšem sama. Ze světské části Athosu není do 

hornaté mnišské části povolen přístup po zemi. 

 

Na úzkém pásu severozápadního světského okraje Athoského poloostrova stojí na 

jeho severním pobřeží město Ierissos, odkud jezdí  pravidelné trajekty ke klášterům 

na východním pobřeží a na jižním pobřeží Ouranopoli, odkud plují trajekty ke 

klášterům na západním pobřeží a k jejich administrativnímu centru v Karyes. 
 



Athény 
Athény, město s nejslavnější historií na světě, které je uctíváno jak bohy, tak lidmi. 

Okouzlující hlavní město Řecka bylo odedávna kolébkou civilizace. Je to město, kde 

se zrodila demokracie a většina filosofů antického světa. Atény patřili ve starověku 

mezi nejsilnější městské státy a prostřednictvím památek přežívají dodnes.  

 

 

Athény jsou hlavním městem Řecka a i kolébkou světové kultury. V Athénách žije na 

rozloze 427 km2 více než 4 000 000 obyvatel. Díky tomu se z města stalo 

průmyslové středisko Řecka spojené s antickou kulturou. Na jedné straně města 

uvidíte paneláky a průmyslová centra, o malý kousek dále spatříte historickou 

dominantu města, kterou tvoří kopec Akropolis se svojí antickou Akropolí Parthenon. 

 

Athény se rozkládají na poloostrově Attica poblíž Saronského zálivu. Na severu a 

východě jsou obklopeny horami Ymmytos, Pendeli a Parnitha. Severně a jižně od 

Athén se nachází Saronický záliv, kde je i v zimě velmi příjemné počasí. Obecně se 

dá říci, že podnebí v Athénách je jedno z nejlepších v Evropě. Jsou zde velmi mírné 

zimy a horká léta, což je ideální pro turistiku. Atény se nachází jen pár kilometrů od 

přístavu Pireus – centrálního obchodního přístavu hlavního města a jižního pobřeží 

Attiky.  

 



Athény jsou osídleny už od neolitu. V 5. století před naším letopočtem dosáhly 

Athény svého vrcholu a civilizace a morální hodnoty překonaly hranice města a 

Athény se staly centrem tehdejší evropské říše. V následujících staletích se pokoušelo 

mnoho dobyvatelů ovládnout Athény. Roku 1834 se Athény staly hlavním městem 

nově vzniklého Řeckého státu. Město, které nyní obývá přes 4,5 milionů lidí bylo 

vystavěno kolem Akropole, která je největší dominantou města. Athény jsou dnes 

politické, finanční, obchodní a kulturní centrum Řecka.  

 

Akropolis 

 

Stejně jako je Pražský hrad symbolem a dominantou Prahy, je Akropolis dominantou a 

symbolem Athén. Akropole byla ve starověku a pak i ve středověku díky své poloze 

pevností. Akropolis byla zejména náboženským centrem obce, ale také přirozeným 

opěrným bodem v Athénách, o který se opírali ti, kdo chtěli Athény ovládat silou. 

Byla opevněna již předchůdci Řeků v Attice - Pelasgy. Zbytky jejich mohutného opevnění 

je možno vidět ještě dnes. Největší rozmach stavební činnosti na Akropoli spadá do 

doby největšího rozmachu Athénské moci - do doby Periklovy. Tehdy byly postaveny 

stavby, nad kterými musíme stát v úžasu ještě dnes, kdy již leží v rozvalinách. Působí 

na nás nejen svoji mohutností, ale i vyspělým estetickým dojmem. Na Akropoli tehdy 

stálo podivuhodné umělecké dílo – socha Pallas Athény, ochránkyně města. Geniální 

sochař Feidiás ji vytvořil ze zlata a slonoviny, avšak Athéňané jej obvinili, že zpronevěřil 

zlato určené na její výzdobu. Zklamaný umělec se odstěhoval a založil svoji dílnu 

v Olympii. Její prokazatelně pravé zbytky našli archeologové ve 20. století. Planina na 

Akropoli je 300 metrů dlouhá a 150 metrů široká. 

 

Athénská agora 

Centrum antických i dnešních Athén tvoří starověká Agora. I když 

pojem agora znamená tržiště, v žádném případě to ani dnes, natož v dobách největší 

slávy, nebylo jen obchodní centrum. Stály zde administrativní budovy, chrámy i 

soudy. Zde mohl občan města najít veřejné služby i vše, co potřeboval k běžnému 

životu. Tady se nakupovalo a prodávalo, ale zároveň se dělala politika, pomlouvala 

vláda i bližní.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akropolis_(Athény)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akropolis_(Athény)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Attika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pelasgové
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perikles
https://cs.wikipedia.org/wiki/Feidiás#Ath.C3.A9na_Parthenos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Feidiás
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slonovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympie
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._století
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Agorá&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tržiště


Olympeion 

Chrám Olympeion je největší dochovaný v Řecku. Z původních 104 korintských 

sloupů se dochovalo jen patnáct o výšce 17 metrů. Na délku chrám čítal asi 96 m a na 

šířku zhruba 40 m. 

  

Hadriánův oblouk 

 

Je téměř 1900 let starý a pochází z počátku našeho letopočtu. Tehdy, pod římskou 

nadvládou, nechal císař Hadrián rozšířit město o celou jednu městskou čtvrť. Brána 

stojí na hranici mezi Starým a Novým městem. Směrem k Akropoli na ní je 

napsáno „Toto je město Théseovo, staré město“ a na druhé straně je napsáno „Toto je 

město Hadriánovo, nikoli Théseovo“.  

 

Dionýsovo divadlo 

 

V Dionýsově divadle pod Akropolí (nejstarším známém divadle na světě) bývaly 

premiéry Aischylových, Aristofanových, Euripidových a Sofoklových her. Od 6. 

století př. n. l. zde staří Řekové každoročně uctívali tancem a zpěvem boha plodnosti, 

vína a veselí Dionýsa. V roce 534 př. n. l. se těchto oslav zúčastnil jistý Thespis. Postavil 

vedle jednoho sboru jiný – tak se zrodil dialog a tím i divadlo. V těchto dobách sledovali 

diváci hru ještě prostě ze svahu kopce. Pojalo až 17000 diváků. Poté zde byli zbudovány 

dřevěné lavice a ty byly v roce 330 př. n. l. nahrazeny kamennými a divadlo dostalo 

přibližně dnešní podobu. Za doby panování císaře Nerona bylo divadlo upraveno, aby 

se zde mohly konat gladiátorské hry a zápasy. Z této doby pocházejí také reliéfy na 

předscéně, které zobrazují mytické výjevy: vlevo zrození Dionýsa a vedle oběť bohu, 

vpravo uctívání boha bohy a lidmi. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dionýsos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Thespis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divák
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zápas


Thessaloniki 
Thessaloniki (někdy nazývána Soluň) je druhým největším městem Řecka. Žije zde 

přes 1 000 000 obyvatel. Město se rozprostírá v severní části Řecka u pobřeží. Za 

pěkného počasí lze z města vidět známou horu Olymp.  

 

Soluň získala své jméno na počest ženy, která sama byla pojmenována na připomínku 

vojenského vítězství jehož dosáhl její otec Filip II. nad kmeny v Thessálii s pomocí  

statečných thessálských jezdců. Když tato královská dcera (Thessalonika) vyrostla, 

provdala se za makedonského generála Kassandra a poté po ní bylo v roce 316 př. n. 

l. toto město pojmenováno. V roce 168 př. n. l. si Římané podrobili starověko 

Makedonii a učinili z ní podřízenou provincii s hlavním městem Soluní. Ideální 

poloha města u Thermajského zálivu a východo – západní římské silnice Via Egnatia, 

plus její blízkost ke koridoru údolí Axios a řeky Vardar vedoucí na sever na Balkán, 

to vše městu pomohlo k proměně v přední komerční centrum. Za vlády císaře Galéria 

na počátku 4. století se Soluň stala východním říšským hlavním městem a po 

rozdělení říše, ke kterému došlo později v tomto století, se stala byzantským druhým 

městem, kvetoucí Konstantinopolí v malém. Atraktivita Soluně ale vedla k častým  

útokům Gótů, Slovanů, Saracenů a románských křižáků. Přesto město kulturně 

vzkvétalo a misijní prací dvou soluňských mnichů Cyrila a Metoděje, kteří v 9. století  

rozšířili ortodoxní byzantskou slovesnou kulturu mezi Slovany, značně přispělo k 

vybudování jihovýchodní Evropy. V roce 1430 byla Soluň dobyta Osmany, zůstala 

ale hlavním městem. Na konci 15.  a začátkem 16. století se Soluň po příchodu 

sefardských židovských emigrantů, prchajících před španělskou inkvizicí proměnila 

na jedno z nejdůležitějších židovských měst v Evropě. I když většina Řecka byla 

osvobozena v roce 1821 po válce o nezávislost, Soluň a Makedonie zůstaly 



osmanské. Období, které předcházelo i následovalo, nazývají Řekové „ 

makedonským bojem“, Soluň byla základnou antagonistické vzbouřenecké skupiny a 

reformních hnutí včetně mladoturků, které usilovaly o zavedení západních reforem, 

které by zachránily mizející Osmanskou říši. Světové války byly pro Soluň temně 

osudové. Obrovský požár v srpnu 1917 zničil většinu města. Za nacistické okupace 

města (a zbytku Řecka) byla deportována většina soluňské židovské populace. 

Charakter a komplexnost města se změnila téměř přes noc, výsledkem je dnešní 

převážně řecké město, vystavěné v roce 1920 podle schématu bulvárů, navrženého 

francouzským architektem. Ničivé zemětřesení v roce 1977 poškodilo mnoho budov.  

V současnosti je moderním velkoměstem s množstvím architektonických památek.  

 

Bílá věž 

Historie nejslavnější  soluňské pamětihodnosti se skutečně koupe v krvi. V roce 1826 

tu nařídil osmanský sultán Mahmut II. masakr janičářů, které podezříval z 

nelojálnosti. Když město v roce 1913 získali Řekové, byla „krvavá věž“ nabílena 

vápnem, aby byly temné vzpomínky vymazány. Vápno bylo dávno odstraněno, ale 

jméno zůstalo. V této věži, která je vysoká 30 metrů se nachází muzeum. Exponáty 

svědčí o umění a dějinách byzantského Solúna -  jak se v té době město nazývalo a 

patří do období asi od roku 300 př. n. l. až do podmanění města Turky. Vrcholek Bílé 

věže nabízí pěkný pohled na město a přístav. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



Galériův palác, oblouk a mauzoleum ( Rotunda) 

 

Z Plateia Navarinou severně přes Egnatii stojí velmi blízko sebe tři hlavní památky 

spojené s římským císařem Galeriem, který vládl na počátku 4. století. Zříceniny 

Galeriova paláce jsou rozprostřeny na náměstí od východu na západ. Zachovaly se 

kusy podlahové mozaiky, sloupy a pár zdí. Když přejdete Egnatii, narazíte na 

Galeriův oblouk, představující vysochané bojující vojáky; byl vztyčen v roce 303 na 

oslavu císařových vítězství nad Peršany v roce 297. Severně od oblouku je 

nezaměnitelná rotunda. Tuto ohromnou cihlovou stavbu vystavěl Galerius jako své 

budoucí mauzoleum, ačkoli je nikdy nevyužil, neboť zemřel v ústraní na území 

nynějšího Srbska.  

 

 

 

 

Římské fórum 

 

Obchodní aktivita se tu zrodila ve 3. století př. n. l. a vyvrcholila za vlády Římanů, 

kdy tato oblast bzučela veřejnými záležitostmi, službami a obchody. Toto forum 

zahrnovalo 2 náměstí obklopené sloupy. Obě dvě náměstí byla propojena dalsím 

obrovským náměstím. Nacházeli se zde sloupy, které jsou nyní uloženy v muzeu 

Louvre v Paříži.  

 



Agios Demetrios 

 

Obrovská bazilika (největší řecký chrám) pochází z 5. století a je pojmenovaná podle 

svatého patrona města. Římský voják Dimitrios, byl v těchto místech (tehdejších 

římských lázních) okolo roku 303 na příkaz Galeria, nechvalně známého 

pronásledovatele křesťanů, zavražděn. Místo, kde zemřel mučednickou smrtí, je nyní 

podzemní kryptou. V roce 1980 byly svaté pozůstatky navráceny z Itálie a nyní jsou 

uloženy v propracovaném stříbrném relikviáři. Osmané přistavěli bazilice mešitu a 

omítli zdi. Poté, co jejich říše padla, byla omítka odstraněna a byla tak odhalena 

nejkrasnější kostelní mozaika v Soluni. Velice ničivý požár v roce 1917 přežilo pět 

mozaik z 8. století.  

 

 

 

Hradby 

 

Soluň – jak vyplývá z historických pramenů – byla opevněna ihned po jejím založení 

Kassandrem. Hradby vytváří čtverec se dvěma kolmými stranami směrem k moři 

(východní a západní hradba) a dvěma stranami rovnoběžnými s mořem (strana 

souběžná s mořem byla zbourána v období turecké nadvlády). V horní části města se 

nachází pevnost Eptapirgiu. V minulosti byly tyto hradby několikrát přestavovány a 

měli délku přes 8 kilometrů. Dodnes se uchovaly pouze 4 km. Známé brány hradeb 

byly „brána Říma“, „brána Kassandra“ (její část se zachovala dodnes na náměstí 

Fontány), „brána Vardar“ nebo „Zlatá brána“ ( na dnešním náměstí Demokracie)atd. 

Mezi městské hradby patří i známá Bílá věž, která byla postavena pravděpodobně v 

letech benátské vlády, možná i o něco později, na místě bývalé byzantské věže.  



Agion Oros (Svatá Hora) 
 

Athos je třetím výběžkem poloostrova Chalkidiki. Jeho rozloha je 321 čtverečních 

kilometrů, je dlouhý cca 50 kilometrů a široký 5- 15 kilometrů. Hlavním městem 

Athosu je město Karye. Nejvyšším místem poloostrova je hora Athos s nadmořsko 

výškou 2033metrů. Athos je skvostem z uměleckých, národních, historických, 

náboženských a filosofických důvodů nejen pro Řecko, ale i pro celý svět. Mniši a 

celá ortodoxní církev uctívá horu Athos jako zahradu nejsvětější Panny Marie.  

První osady zde vznikaly již staletí před Kristem, ale ve 3. století před naším 

letopočtem z nezjištných důvodů zanikly.  Mnišský život začíná na poloostrově v 9. 

století, kdy se objevují první zprávy o pusteveckém životě mnichů na Svaté Hoře. V 

11. století  byl vydán zákon, který striktně zakazuje vstup žen a dětí na území Athosu 

a tento zákon je platný dodnes.  

 

Největšího rozkvětu dosáhl Athos ve 13. a 14. století. V letech 1753 – 1754 byla na 

Svaté Hoře založena 1. škola a do provozu uvedena první tiskárna, která umožnila 

větší šíření náboženské literatury nejenom na území mnišské republiky.  

Vsoučastnosti je obýváno 20 klášterů. Každý klášter disponuje svým kostelem, 

pozemky, přístavem a téměř každému náleží další budovy jako pustevny či skity. 

Nezávisle na původu a národnosti získává každý mnich řecké občanství.  

K návštěvě mnišské republiky je zapotřebí zvláštního osvědčení, jež se vystavuje na 

základě věcně podloženého vyjádření žadatelova zastupitelského úřadu. Povolení 

mohou obdržet jen dospělí muži (ženy a děti do 21 let) sem nemají přístup. Vstupním 

místem do mnišského státu je zpravidla malý přístav Dafni, kam je možno se dopravit 

lodí z Ouranopole. Z Dafni je třeba pokračovat do správního centra – Karye, kde 

teprve dostane návštěvník definitivní povolení athoských úřadů, platné zpravidla na 4 

dny. O jednoho kláštera k druhému se cestuje pěšky nebo na vypůjčených mezcích. 

Ve většině klášterů nechají mniši návštěvníky přespat ve vyhrazených místnostech a 

poskytnou jim i jednoduchou stravu. Po západu slunce se kláštery uzavírají.  Kláštery 

stojí často v nádherné poloze nad mořem, bývají opevněny hradbou, k níž přiléhají 

obytné trakty. Uprostřed opevněného areálu stává hlavní chrám, v jeho blízkosti bývá 

studna a jídelna. Kláštery mají cenné interiéry s mozaikami, freskami, ikonami, 

liturgickými předměty či vzácnými rukopisy.  



Meteora 
Meteora, místo ideálně způsobilé k meditaci a duchovnímu povznesení, vlastně není 

než seskupením strmých a neschůdných skal, jejichž vrcholy korunují kláštery, 

poustevny a mnišské cely. Jeskyně ve skalách se již od 11. století staly pro 

pravoslavné mnichy útočištěm asketů. Nalézají se u Kalambaky v míste kde se řeka 

Pineus vlévá do krásné thessálské nížiny, ve výšce asi 300 m od údolí.  Krajina je zde 

téměř nadpřirozeně krásná, řekové pokládají toto místo za jedno z nejkrásnějších na 

světě. Jakožto přírodní útvar je však rozhodně jedinečný. Kolem tisíce skalních útesů 

se tyčí na obzoru jako kamenný les. Podle odborníků sahá vznik těchto útvarů jakož i 

celé thessálské nížiny do třetihorní doby, ztrácející se v mlhách někde před 60 

miliony lety. Hladina vod, které původně vytvářely uzavřené slané jezero, prudce 

stoupla, a voda si našla průchod v místě, dnes zvaném Tempa, odkud se pak vlévá do 

Egejského moře. Tatko vznikla nížina, která byla posléze, mnohem později, osídlena.  

 

 

V oblasti Thessálie byly objeveny stopy nejstaršího osídlení na území Řecka; 

Trikkaje známá jíž ze starověku. Homér uvádí toto jméno mezi městy, která se 

zúčastnila trojské války. V klasické době zde žil slavný antický lékař Aeskulapius, 

který zde spolu se svými syny založil Aeskulapion, kde léčil své nemocné.  

V Helenistické době tato oblast sehrála významnou roli v životě a vývoji Řecka.               

Po římské nadvládě zde zůstaly nádherné mozaiky, sarkofágy, drobné předměty aj.  

Za Byzance celá oblast, hlavně však Meteora výrazně přispěla ke zrodu mocného 

mnišského centra. Mnišský život, tj. dobrovolný odchod od světských věcí a uchýlení 

se do odříkání a samoty v křesťanském světě sahá daleko, do prvních století našeho 

letopočtu.  

Nevíme, kdy přesně se mnišství objevilo v Meteorách. V 11. století však již máme 

důkazy o existenci mnichů a pousteven v Meteorách.  

Mniši žili v jeskyních nebo malých celách a každou neděli nebo o velkých svátcích 

sestupovali do Dubiani, aby tam společně konali mši.  



O něco později, když mnichů přibývalo, vznikl útulek zvaný Stagi. Od 12. století 

začíná soustavná organizace útulku, který podléhal biskupství Stagi. Ve 14. století 

srbští páni, kteří tehdy vládli v Thessálii, poskytli útulku mnohá privilegia, a podřídili 

jej Priorovi, který sídlil v klášteře Dubiani. V téže době dorazil do Meteor z Athosu 

vyhlášený mnich Athanasiosa založil na hoře, nazývané Platilithos, první klášter. Na 

tomto prozoruhodném vrcholku o nadmořské výšce 613 m a 413 m  nad 

Kalambakou, který vévodí celá krajině, pak skutečně postavil svůj klášter, který 

nazval Meteoro ( vznášející se), díky dojmu, který nám dává, jakoby byl zavěšen 

mezi nebem a zemí. Tento název se pak rozšířil na celou soustavu skalních útvarů, 

kterým se od té doby říká Meteora.  

 

 

 

Když Athanasios dokončil výstavbu kaple a několika cel, soustředil zde 14 mnichů z 

okolních pousteven, zorganizoval je v bratrstvo a položil základy budoucího 

společenství. O něco později vystřídal srbského vladaře Stefana Dušana nový 

panovník Simeon Uresis. Když se posléze jeho syn Ioannis Uresis sám stal mnichem 

a usadil se v Meteorách pod jménem Ioasaf, došlo k velkým změnám. Ioasaf se 

spřátelil s Athanasiem a oba muži dovedli Meteora k velkému rozkvětu. Chrám byl 

vyzdoben překrásnými nástěnnými malbami a klášteru přibyly věže, špitál, nové cely, 

vodní nádrže a další stavby. Když Athanasios a Ioasaf zemřeli, církev je za jejich 

zázraky a život v ctnosti a pokoře prohlásila svatými. Meteora se tak stala již tehdy 

centrem mnišského života a pravoslavné askeze. V téže době jiný mnich jménem 

Varlaam pojal myšlenku postavit na protějším vrcholku druhý velký klášter. Ten 

dostavěli po 200 letech bratři Nektarios a Theofanis. V příštích letech mnišství v 

Meteorách neustále roste a klášterů přibývá. V roce 1490 byla zrušena hodnost Priora 

a všechny útulky, kláštery, cely a poustevny byly podřízeny klášteru Metamorfoseos, 

coby nejvýznamnějšímu z klášterů. Od 17. století začíná však úpadek mnišství v 

Meteorách a klášterů i mnichů postupně ubývá. Dnes je v provozu 6 klášterů. Jsou to: 

Metamorfoseos, Svatého Varlaama, Sv. Trojice, Sv. Štěpána mučedníka, Sv. 

Mikuláše Anapavsa a Rusanu.  



Náboženství 
 

Oficiálním náboženstvím je v Řecku pravoslaví, které je zároveň klíčovým prvkem 

řecké národní identity a kultury. Převládá všobecné mínění, že co Řek, to 

pravoslavný. Zatímco mladší generace není obecně vzato nijak přehnaně zbožná a 

nechodí pravidelně do kostela, většina Řeků dodržuje náboženské tradice a rituály a 

pokládá víru za nedílnou součást své národní identity. K řecké ortodoxní církvi se 

přinejmenším formálně hlásí 94 – 97% populace.  

 

 
 

V dobách cizí nadvlády si Řekové udržovali vědomí národní jednoty a soudržnosti 

právě prostřednictvím církve, která byla hlavním nositelem a strážcem řecké kultury, 

jazyka a tradic. Za osmanské éry bylo náboženské vyznání jedním  klíčových kritérií, 

podle kterého se určovala národnost. Církev si i dnes udržuje v Řecku silný 

společenský, politický i hospodářský vliv – odluka církve a státu zde neproběhla 

stejně jako v jiných státech západní Evropy ( kněží jsou např.stále placeni státem). Až 

donedávna bylo Řecko jedno z mála evropských zemí, kde se příslušnost k církvi 

povinně uváděla v dokladech totožnosti. Občanské sňatky byly uzákoněny až v 80. 

letech minulého století a kremace zesnulých byla po řadě vášnivých sporů povolena 

teprve před nedávnem.  

Řecký kalendář je plný církevních svátku a oslav. Jmeniny se slaví s větším 

nasazením než narozeniny, další významnou událostí v životě jednotlivce jsou křtiny. 

Většina lidí je pojmenována po určitém světci, stejně jako lodě, předměstí nebo 

vlaková nádraží. Při jízdě po městě si jistě všimnete, že se řidiči i lidé ve veřejné 

dopravě pokřižují pokaždé, když míjejí kostel. Pokud si chcete nějaký kostel nebo 

klášter prohlédnout i zevnitř, nesmíte zapomenout na vhodné oblečení. Ramena 

musejí být vždy zahalena, ženy by měly mít sukni sahající minimálně pod kolena a 

muži dlouhé kalhoty.  

Přestože svoboda vyznání je zaručena ústavou, jediným oficiálně uznávanými vírami 

je v Řecku vedle křesťanství judaismus a islám. Jiná vyznání než pravoslavné se sice 

tolerují, ale v praxi s sebou přinášejí řadu právních a administrativních problémů.  



Svátky 
Jaro, stejně jako zbylá roční období oživují mnohé svátky a chuť Řeků uctívat a bavit 

se.  

 

Velikonoce 

Pro pravoslavné křesťany jsou Velikonoce největším svátkem a všechny ostatní 

neděle v roce jsou jejich připomínkou. Velikonoce se v pravoslavné církvi často slaví 

v jinou dobu než v západní církvi, vypočítávají se totiž podle juliánského 

kalendáře.Během velikonočních svátků vládne po celém Řecku sváteční atmosféra, 

vyzvánějí zvony, v některých městech vybuchují i ohňostroje. Na cestách, ve 

vesnicích či v ulicích měst můžete potkat procesí věřících. Bohoslužeb na se 

Velikonoce účastní téměř všichni Řekové. Velikonoce tráví lidé zpravidla v kruhu 

rodinném. Velikonocům stejně jako Vánocům předchází čtyřicetidenní postní období, 

které vrcholí týdnem každodenních mší. Poslední z nich, páteční je smuteční, 

symbolicky se z kostela vynáší Kristovo tělo.  Vrcholem oslav je noční mše, která se 

koná na Bílou sobotu. Přesně o půlnoci ze soboty na neděli pravoslavní popové ve 

slavnostním velikonočním rouchu oznámí věřícím, že "Christós Anésti" - Kristus 

vstal z mrtvých. Na konci mše zapalují věřící svíčky a světlo si z kostela nesou domů. 

 

Ještě v noci se jí polévka majiritsa, která je připravena z jehněčích vnitřností, 

tsurekia, což je mazanec se zapečenými obarvenými vejci, a další kulinářské 

speciality. Lidé si mezi sebou dávají červená vejce jako dárek ke zprávě, že Kristus 

vstal z mrtvých. V neděli se pak na každé venkovské zahradě či dvorku sejde celá 

rodina u tradičního rožnění jehňat a kůzlat. Všude je veselo, popíjí se ouzo, hraje 

hudba, voní pečené maso a připravuje se bohatá tabule, u které se pak při dobrém 

jídle a pití sedí i několik hodin. 



Vánoce 

Vánoce v Řecku jsou svátkem narození Krista. Slaví se 25. prosince a znamenají 

druhý největší pravoslavný svátek po Velikonocích (Pascha). Po Vánocích začíná 

půst, který trvá 40 dní - nazývá se Sarakosty. V tomto čase se běžně podává k jídlu 

speciální druh chleba nazývaný Christopsomo, v překladu Boží chléb. Na Štědrý den 

děti chodí od domu k domu s přáním všeho dobrého a zpívají vánoční píseň Kalanda. 

Svůj zpěv doprovázejí hrou na kovové triangly a bubínky. Malí koledníci za svá přání 

dostávají drobné odměny jako je cukroví či sušené kousky ovoce. Ještě před několika 

desetiletími nebyl v Řecku znám pojem vánoční stromeček. Ale dnes už je zdobení 

stromku běžným zvykem a Athény se chlubí jedním z největších venkovních 

vánočních "stromů" na světě. Je vyroben z tisíců kabely spojených světel, která se 

linou z vrcholu vysoké Athénské věže.  

 

Řekové pečou Kourabiedes a Melomakarona a Vánoce si prostě užívají. Restaurace, 

společnosti, úřady a jiné administrativní budovy mají v tuto dobu zavřeno. Typickým 

vánočním pokrmem je posvátný chléb Christopsomo. Je sladký a připomíná naši 

vánočku nebo mazanec. Tento chléb je potom součástí každého prostřeného stolu. Má 

různý tvar a zdobí se všelijakými ornamenty, většinou připomínajícími profese členů 

rodiny. Asi se budete divit, ale vánoční stromeček není v Řecku tak běžnou záležitostí 

jako u nás. Ve většině domácností stojí na stole mělká dřevěná miska s kousky nitek 

kolem okrajů a výhonkem bazalky, omotaným kolem dřevěného kříže. Jen malé 

množství vody v misce udrží bazalku naživu. Jednou za den potom chodí matka 

(nebo jiný člen rodiny) po celém domě a namáčí bazalku a kříž do posvátné vody a 

vysvěcuje s ním každý pokoj. Tento rituál má ochránit dům před Kalikantzary. To 

jsou zlí skřeti/čerti, kteří údajně způsobují různé pohromy v domácnosti jako kysnutí 

mléka, zhasínání ohně apod. 

Rodiny se setkávají, hrají se společenské hry. 

1.ledna se nalévá svatá voda Sv. Vassila do 

všech mís a nádob na vodu po celém domě. 
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Řecká mytologie, bohové a božstvo 

 
Často používáme slovní spojení: Vypadá jako Venuše, Sizifofská práce, Achillova 

pata... V muzeích obdivujeme Zrození Venuše z mořské pěny anebo Amorovy šípy. 

Toto všechno pochází z pověstí starých Řeků a Římanů. Nazývají se řeckým slovem 

mýty.  

Úplně první mýtus byl o Prométheovi – ochránci lidí. Prométheus chránil lidi před 

bohy. Lidé byli slabí, bezmocní a neznalí proti přírodním silám. Sotva se odlišovali 

od zvířat. Prométheovi bylo lidí líto a daroval jim tedy oheň a tím je pozvedl nad 

zvířata. Když byla lidem zima, mohli se při ohni ohřát, připravit si na něm jídlo a 

namísto jeskyně si mohli postavit dům z cihel. Pomocí ohně mohl člověk získávat 

suroviny a zpracovávat je. Při tomto všem se mohl přetvářet i sám člověk. Tím, že 

Prométheus daroval lidem oheň rozhněval bohy. Ti rozkázali svému kováři 

Hefaistovi, aby dobrodince lidí přikoval k osamělé skále, kde se člověk nedostane. 

Takto Prométheus trpěl po dobu léta a zimy. Na jeho játrech, která mu stále dorůstala 

hodoval Diův ptá až dokud ho nevysvobodil Herakles, který byl Diovým synem 

zrozeným se smrtelné matky. Herakles si zasloužil své místo mezi bohy svými 

hrdinskými činy. Prométheus byl uznávaný jako bůh přinášející oheň. V sošném 

zobrazení stojí vždy s hořící pochodní v pravé ruce.  

 

Vznik mytologie je připisován Homérovi. Mytologie ale měla taktéž své odpůrce. 

Jedním z nich byl Xenofanis v 5. stol. př. Kr. Ten tvrdil, že si Homér mýty vymyslel, 

aby obvinil bohy ze všeho zlého, co lidé dělají sami, jako je např. manželská nevěra, 

podvádění apod.  Mytologii zavrhoval i proto, jelikož bohy popisuje v lidské podobě 

se všemi lidskými vlastnostmi.  

Řekové považovali poezii za dar Múz. Bylo jich devět. Hesiodos se s nimi střetnul na 

Helikoně, kde se nacházel pramen, který obdarovával básnickým a věšteckým 

nadáním ty, kteří se z něj napili. Múzy sídlí v horách a jejich posvátným stromem je 

vavřín. Taktéž jsou Múzy bohyněmi svornosti, harmonie a rytmu.  

 



Avšak na úplném začátku byl chaos, bezedná prázdnota. První působivou silou byl 

Eros, tedy láska. Potom následoval Uranus ( Nebe) a Gája ( Zem). Říká se, že Gája 

byla Uranova manželka. Jejich prvními dětmi byli 100 rucí obři. Potomky těchto obrů 

byli Kyklopové, obři s jediným okem uprostřed čela. Kyklopové zhotovovali Diovy 

blesky ve svých podzemních dílnách pod vedením Hefaista. Podle některých mýtů 

jsou jejich dílny hluboko pod Etnou. Uranus se prý zhrozil nad svými dětmi a svrhl je 

do Tartaru – podsvětí, které je stejně vzdálené od země jako zem od nebe. Gája se 

hněvala na Urana, že jejich první děti naházel do Tartaru, a proto přemluvila Titány – 

své další syny aby ji pomstili. Její mladší syn Kronos zmrzačil Urana a své 

sourozence vyvedl z Tartaru. Přebral tedy vládu po svém otci. Bylo mu však 

předpovězeno, že ho jeho vlastní dítě zbaví vlády. Proto jakmile se mu narodilo dítě, 

tak ho snědl. Když jeho manželka čekala své nejmladší dítě, ukryla se na ostrově 

Kréta. Když se narodil Zeus, zabalila tedy plenek kámen a dala ho spolknout 

Kronovi. Když Zeus vyrostl, proroctví se naplnilo. Diovi pomáhala Metis – 

moudrost. Podala Kronovi jed a on postupně vyvrhl všechny svoje děti: Poseidona, 

Háda, Heru, Demeter a Hestii.  Poté začal Zeus válku proti Kronovi a jeho bratrům 

Titánům. Gaja předpověděla, že vyhraje ten, kdo si na pomoc zavolá Kyklopy, a tak 

Zeus vysvobodil Kyklopy z Tartaru a když zvítězil, tak z nich udělal strážce Tartaru, 

protože tam uvěznil Krona a Titány. Zeus začal vládnout nebi, Poseidon moři a 

Hádes podsvětí.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Kdo je kdo ve starověkém řeckém Panteonu 

 

Zeus 

„Šampion v těžké váze“ hory Olymp, pán nebes, mistr převleků, v kterých 

pronásledoval krásné smrtelnice. Proměňoval se ve zlatý déšť, v býka, orla nebo 

labuť.  

 

Poseidon 

Bůh moří, pán nad mlhami a mladší bratr Dia. Žije v nádherném podmořském paláci .  

 

Hera 

Ochránkyně žen a rodin, vládkyně nebes a zároveň nebojácná Diova manželka. Byla 

prototypem žárlivé a despotické manželky.  

 

Hádes 

Bůh smrti, vládce podsvětí, který přijímal zemřelého do své říše za pomoci 

převozníka Chárona. Těžcí hříšníci byli posláni na věčná muka do Tartaru, zatímco 

hrdinové se těšili věčnému odpočinku na Elysejských polích.  

 

Athéna 

Bohyně moudrosti, války, vědy a ochránkyně Athén. Na rozdíl od Area byla Athéna 

rozvážná, a když to bylo možné, jednala ve válce diplomaticky. Řečtí bohové 

Hérakles, Iáson a Perseus měli to štěstí, že byla jejich patronkou.  



Afrodité 

Bohyně lásky a krásy. Vnadná dámaz lastury se měla zrodit z mořské pěny. Když 

zrovna nenasazovala parohy svému chromému manželovi, Hefastovi, spolu se svým 

synem Erotem vystřelovala šípy do lidských srdcí, která pak podlehla lásce.  

 

Apollón 

Bůh hudby, umění a osudu. Apollón byl také bohem světla a mistrem v zacházení s 

lukem a šípem. Byla to jeho pevná ruka, která vedla Paridův šíp na jediné místo, kde 

byl Achilleus zranitelný, na patu, a tak ho zabil.  

 

Artemis 

Bohyně lovu a Apollónovo dvojče byla paradoxně ochránkyní divokých zvířat. 

Někdy nevraživá a někdy velkodušná, byla těsně spojena s nekalou Hekaté, vládkyní 

nad kouzly.  

 

Ares 

Bůh války. Diův nejméně oblíbený potomek. Není divu, že ho uctívali bojechtiví 

Sparťané.  

 

Hermés 

Posel bohů. Ochránce cestovatelů, pěkný člověk s okřídleným kloboukem a 

okřídlenými sandály. Vždy byl připravený urovnávat aféry svého otce, Dia.  



Olivy a olivový olej 
 

Obyvatelé středomořských zemí využívají olivové stromy a každý den  používají 

olivový olej. První zmínky o olivovnících se datují již do období před 4000 lety. 

Zkamenělé listy se našly na ostrově Euboja a taktéž ve Francii a Severní Africe. Našli 

se i extrémně staré kousky na Santorini. Profesor Evangelos Veletzelos objevil 

zkamenělé olivové listy staré padesát až šedesát tisíc roků.  Botanici věří, že to už 

byli kultivované olivovníky. Vedle nich totiž ještě existovalz i divoké olivovníky, a 

to v jižním Řecku, na Krétě, v Severní Africe a na středním Východě. Kromě oliv se 

používalo i dřevo na stavdu nábytku a olej na svícení a okultismus.  

 

Řecko je známé svým nízkým počtem infarktů a rakoviny, k čemuž přispívá i 

konzumace olivového oleje. Olivový olej se používal i v medicíně na horečky, lepru, 

na udržování bílých zubů, proti žaludečním nevolnostem, proti vším, proti otravám a 

dermatologickým problémům. Speciální afrodiziakum byl nevařený olej z divokých 

olivovníků. Olivovník sehrál důležitou roli i v náboženství. Je symbolem věčného 

života. Žije tisíce roku a skoro nikdy nevyschne. Ze suché větve vyroste nový a 

znovu ožije. Pod těmito stromy se tancovalo a stromy se objímaly. Mrtvá těla byla 

pokládána na olivové větve a na listy z oliv. Na Krétě se toto traduje dodnes. Farář 

odtrhne 3 větvičky za stromu a na konci pohřebního obřadu hodí tyto větvičky na 

rakev. Tak, jako sehrál olivovník důležitou roli v ekonomice, gastronomii a 

průmyslu, sehrál taktéž důležitou roli v umění. Už ve 3. století př. Kr. lidé vyráběli 

zlaté amulety ve tvaru olivových lístků. Už v antických dobách se olivy používaly 

jako běžně konzumovatelné jídlo, ale zpočátku je nebylo možno uskladnit. Hledali 

tedy způsob, jak je co nejdéle udržet co nejvíce konzumovatelné. Mezi hlavní 

ingredience, které se používali na uskladnění byla sůl, později med, vínový džus a 

ocet. V Řecku je dlouhá tradice produkce černých oliv, naproti tomu ve Španělsku se 

koncentrují hlavně na produkci zelených oliv.  Některé olivy se používají pouze na 

jídlo a některé pouze na výrobu oleje. Rozdíl mezi oliv. olejem a ostatními oleji je v 

tom, že oliv. olej je vyrobený pouze přírodní cestou a je to vlastně vytáhnutý džus z 

oliv. Olivovníky kvetou v dubnu a v květnu. Dozrávají na podzim. Na začátku jsou 

olivy krásně zelené a po dobu dozrávání mění barvu až do černé. Na malých farmách 

se olivy sbírají ručně, ale při velké produkci to samozřejmě není možné. V tentýž 

den, a nebo na druhý den po sběru se musí olivy zpracovat, jinak se jejich hodnota 

znehodnocuje a následně i kvalita oleje. Co se týče uskladnění oleje, tak je nejlepší 



jej uskladňovat v tmavých skleněných lahvích a v tmavých místnostech při teplotě 10 

-15 stupňů. Nikdy se nesmí skladovat v měděných nebo železných nádobách, protože 

tyto kovy podporují tvorbu kyseliny v oleji. Při určování kvality musí olej projít třemi 

mezinárodními zkouškami. Testuje se chuť a zápach oleje. Barva oleje ne vždy určuje 

kvalitu. Dobrý olej může mít barvu od zelené až do zlatožluté. Při nákupu oleje byste 

si měli dávat pozor na procento kyselosti. Nemělo by být více jak 1%. V Řecku se 

považuje za excelentní ten, který má  procento kyselosti menší jak 0,5%. Organický 

olej se nazývá extra panenský a obsahuje pouze čistý olej se všemi vitamíny a 

minerály. Výzkumy dokonce dokázaly, že pouze mateřské mléko je lépe stravitelné. 

Tuk v mateřském mléce je velmi podobný tuku v olivovém oleji. Taktéž obsahuje 

antioxidanty, které jsou velmi důležité v protirakovinovém efektu. Velmi účinné je 

používat olivový olej pokud máte vysoký cholesterol. Chrání před infarktem a 

redukuje krevní tlak.  

 

 

Řecká kuchyně 
 

Obecně řečeno, řecká strava je lahodná, čerstvá a dobře připravená. Mezédes jsou 

řecké předkrmy. Obvykle mezédes zahrnují olivy, tzatziky (jogurt ochucený 

česnekem, okurkami a koprem), taramasaláta (pasta z rybích jiker), melitzánasaláta 

(baklažánový salát) a dolmades (listi vinné révy plněný okořeněnou rýží). Chutnou 

základní potravinou je standardní řecký salát ( choriátiki saláta) z rajčat, oliv, okurky 

a plátku ovčího nebo kozího sýra. Oblíbené jsou také chtapódi saláta (chobotnicový 

salát) a tonosaláta (tuňákový salát), stejně jako různé studené saláty z vařené zeleniny 

(chórta).  

 

 

Co se týká hlavních jídel – uprchlíci z Malé Asie přinesli do Řecka musaku ( mleté 

maso, lilek, brambory s bešamelem). Stejně rozšířené je pastítsio (makarony, mleté 

maso a bešamel). Kleftiko je dušené jehněčí s rajčaty a stifado je dušené hovězí s 

cibulí. Další dvě jídla, která nikdy nezklamou jsou briám (brambory, rajčata a cukety) 

a fasolákia laderá (fazolové lusky s rajskou omáčkou), spolehnout se můžete také na 

fasoláda (fazolová polévka).  
 

 



Jako souvlaki proslulo maso grilované na malé jehlici, zatímco gyros jsou tenké 

plátky masa odkrajované z otáčivého grilu a podávané se zeleninou a hranolkami v 

placce zvané pita. Všudypřítomné jsou biftéki (smažené mleté maso smíchané s 

kořením). Giuvétsi je telecí, těstoviny a rajčata vařené v hrnci. Soutzoukakia jsou 

rolky z mletého masa vařené v rajské omáčce. Méně obvyklá jídla, se kterými se 

můžete setkat jsou kokorétsi (skopové vnitřnosti plněné do střev a grilované na rožni) 

a nebo myaló (smažený skopový mozeček).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejrozšířenějsí zákusky jsou jogurt s medem, často s ořechy nebo chalva, která se 

vyrábí z mouky, tahini (pasta se sezamových semínek), oleje , medu a ořechů. Někdy 

narazíte na galaktobureko ( filo = něco jako naše listové těsto, plněné pudinkem a 

namáčené v sirupu). Baklava, což je filo plněné drcenými ořechy a nasáklé sirupem.  

V létě, zvláště pak v jeho pozdním období, rozhodně nevynechejte hojné hrozny, 

fíky, melouny, nektarinky apod.  

 



Co se týče nápojů, tak v celé zemi je voda z vodovodu nezávadná, ale přesto se 

doporučuje kupovat vodu lahvovou. Najdete zde také řadu piv z dovozu, ale místní 

značka, Mythos, vyráběná společností Boutari, ovládla podstanou část trhu. Řecko 

vyrábí víno červené, bílé i rosé. Bílé víno ošetřené pryskyřicí je známo jako retsína. 

V posledních letech se kvalita řeckých bílých i červených vín znatelně zlepšila a 

několik oblastí svou produkcí vína vstoupilo ve všeobecnou známost. Známější se 

kvalitou vína staly oblasti Neméa na Peloponesu, Imáthia a Makedonie v severním 

Řecku, Kefalonia, Rhodos, Santorini a Kréta. Ouzo je destilát z hroznů s přídavkem 

anýzového oleje. Vyrábí se po celé zemi. Tsipouro je čirý ohnivý hroznový destilát 

podobný jinému, zvanému grappa, na Krétě známému jako tsigudia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


