
ŘECKO                                                    

Řecko - základní údaje 

Název: Řecká republika ( je členskou zemí Evropské unie) 
Poloha: jihovýchodní Evropa 
Sousední státy: Albánie, Makedonie, Bulharsko,Turecko 
Nejvyšší bod: Mytikas (2917 m n. m.) v pohoří Olymp  
Hlavní město: Athény 
Jazyk: řečtina 
Měna: euro (EUR) 
Časový posun: + 1 hodina 

Užitečné informace 
bezvízový styk 
el. síť 230/50Hz (evropská vidlice) 
mezinárodní předvolba +30 
úřední jazyk řečtina 

 

Lákají Vás vzdálené cizí kraje, chtěli byste o dovolené zažít a poznat něco nového, ale přitom 
zůstat jednou nohou ve staré dobré Evropě? Zkuste Řecko! Čeká Vás totiž cestovatelská 
lahůdka: kolébka evropské civilizace, Řecko jako země mýtů, unikátních památek, slavné 
historie  a obdivuhodných přírodních krás.  A dáváte-li přednost před cestováním spíše 
relaxaci na pláži, díky kombinaci překrásných pláží, moře a pohostinnosti místních  se sem 
budete rádi vracet… 

Doklady, vstupní formality 

Vstup a pobyt na území Řecka podléhá stejným předpisům jako v jiných státech EU. 
Potřebujete platný cestovní pas nebo průkaz totožnosti typu karta. Plánujete-li však v rámci 
dovolené na Dodekanésách výlet do Turecka, dejte přednost cestovnímu pasu. Při výjezdu ze 
země počítejte s kontrolou zavazadel, zakázán je vývoz starožitností a omezen je vývoz 
přírodnin. Nakoupíte-li kopie starožitností či uměleckých děl, připravte si doklad o nákupu 
tohoto zboží. 

Přestože vlastníte Evropskou kartu zdravotního pojištění nebo její ekvivalent, doporučujeme 
uzavřít komerční připojištění léčebných výloh (vyhnete se tak v Řecku obvyklým platbám 
v hotovosti, spoluúčasti u léků apod.). Cestujete-li s cestovní kanceláří, nebudete muset ani 
prokazovat dostatečné finanční prostředky na hrazení vašeho pobytu. Chystáte-li se přes 
hranice vlastním vozem, k řidičskému průkazu (mezinárodní již není řeckými orgány 
vyžadován) přidejte i technický průkaz a zelenou kartu. 

 



 
 

 O Řecku 

Řecko leží v jižní části Balkánského poloostrova, Peloponésského poloostrova a asi třech 
tisících ostrovech v Egejském, Středozemním a Jónském moři. Ostrovy zaujímají přibližně 
jednu čtvrtinu rozlohy Řecka. K největším řeckým ostrovům patří Kréta, Eúboia, Lesbos, 
Rhodos, Korfu a Kefalonia. 

Většinu území Řecka tvoří hornatiny (největší pohoří je Pindos) a téměř polovinu území 
pokrývají lesy. 

Přírodní bohatství chrání Řecko v národních parcích Olymp (Olympos), Parnas, Pindos, 
Vikos-Aoos a Oeta. 

Ať již z hlediska významných historických památek anebo přírodních, etnografických či 
jiných zajímavostí, je prakticky každá řecká oblast či větší ostrov výraznou individualitou. 
Zdá se tedy zhola nemožné zobecnit informace o této krásné zemi na křižovatce mezi 
Evropou, Asií a severní Afrikou… 

 
Zajímavosti 

Athény, poloostrov Peloponésos, kláštery v Meteoře, Kréta  a řecké  ostrovy všeobecně, 
ostrov Gavdos, nejjižnější místo Evropy. 

Podnebí a počasí – Řecko 

Řecko je zemí s typickým středomořským podnebím, které se vyznačuje většinou 
bezoblačnou oblohou a teplotami v létě kolem 30°C. Zimy tu bývají mírné, ale zato často 
deštivé. Léta pak potěší ty, kteří si libují v horkém a suchém počasí. Obzvláště teplý je jih 
země, např. Kréta nebo Kyklady, kde se teploty mohou vyšplhat až ke 40°C. Pro milovníky 
přírody a turisty jsou ideální dobou pro cestu do Řecka měsíce květen a červen, kdy je celá 
země v květu a teplota vzduchu a vody již umožňuje příjemné koupání. V červenci a srpnu 
může teplota v jižním a centrálním Řecku vystoupat až na 45°C. Poněkud chladněji bývá v 
severních částech země, kde také častěji prší. Někteří turisté cestují do Řecka s oblibou v září, 
kdy je moře ještě teplé, ale nápor turistů již odeznívá. K většímu ochlazení a příchodu dešťů 
dochází až v polovině října. Pak nastává až do března období vyhraněných turistických 
labužníků, kteří se sem vydávají například za sklizní oliv nebo za lyžováním na svazích 
krétských hor. V zimě bývá většina hotelů mimo provoz.  

Řecko – země tisíců ostrovů 

Řecké ostrovy jsou oblíbeným cílem milovníků rajské přírody a starověkých památek. 

Jako bohové a bohyně si můžete užívat své dovolené přímo pod svahy posvátného Olympu. 
Oblíbenými letovisky Olympské riviéry jsou Nei Pori a Leptokaria. 



 

Přehled a popis důležitých řeckých ostrovů pro plánování cest. Bráno podle souostroví 
zleva doprava: 

Jónské ostrovy 

jsou ty vlevo, na západě. Vlhčí a v létě méně horké ostrovy, turisty dost oblíbené. Například: 

Korfu je nejzelenější řecký ostrov s hezkou přírodou, největší řecký ostrov v Jónském moři. 
V sezóně tam občas bývá moc lidí. Zeleň bujné vegetace, zlatavá bělost skal a azurová modř 
vody jsou skutečnou pastvou pro oči. Turisté nejčastěji zakotví v letoviscích Kassiopi, 
Acharavi a Moraitika. 

Lefkada se zvedá velmi blízko pevniny, dá se tam zajet autem. Hledáte-li ty nejkrásnější 
pláže z celého Řecka, pak na Vás čekají právě na  Lefkadě. Vyhlášeném letoviskem ostrova 
je Agios Nikitas. 

Kefalonie má super pláže, naneštěstí hodně plné. Dražší ostrov. 

Zakynthos, jeden z největších řeckých ostrovů v Jónském moři stojí za návštěvu už jen kvůli 
hlavnímu městu v renesančním stylu, spoustě pláží, útesů a možností výletů lodí. Je rájem pro 
příznivce vodních sportů i pěší turistiky po exotické krajině. Zakynthos patří k nejzelenějším 
ostrovům v Řecku, a to díky vysokému úhrnu srážek v průběhu roku. Vydatné deště jsou 
obvyklé v zimě, léta jsou spíše slunečná a teplá. 

Kyklady leží v centrální části Egejského moře. Menší ostrovy v kroužku. Jsou hodně malé, 
vyprahlé a je jich spousta, takže jejich procestování je nákladné. Nejsou moc známé. 

Santorini je možná nejkouzelnější místo Řecka. Polovička fotek z obálek průvodců je ze 
Santorini. Ve starověku vybouchla sopka a zbyl z ní kráter.Ubytování bychom doporučili v 
přímořském letovisku Kamari. 

Mykonos má hezké uličky u přístavu, dost prázdných pláží. 

Severní egejské ostrovy 

Severní Egeida je moře plné menších ostrůvků. Jsou zelené, i když ne tolik jako ostrovy 
Jónské. Jsou dále od centra Řecka, je zde méně turistů, ale i zábavy. 

Lesbos je laciný ostrov vyhlášený svým dobrým jídlem. Relativně málo turistů.  Raritou na 
tomto ostrově je miliony let starý zkamenělý prales a starověký římský akvadukt. Návštěvníci 
ocení rovněž léčivé účinky minerálních pramenů. 

Thassos pokrývá borovicový les. Je blízko pevniny, a tak na Thassos občas někdo z Čech 
jezdí autem a trajektem.  Příjemným útočiště pro ty z Vás, kteří hledají klidnější prostředí pro 
trávení své dovolené. Ubytovat se můžete např. v letovisku Potos. 

Skiathos leží hodně blízko pevniny a jezdí se na něj rekreovat dost Řeků. 



Dodekanéské ostrovy 

Dodekanéské ostrovy lemují turecké pobřeží. Má jich být dvanáct (odtud název). Jsou 
navzájem dost odlišné.  

Jeden z největších řeckých ostrovů Rhodos s opevněným hlavním městem a se spoustou antických 
památek. Můžete zde obdivovat nejen jeden z divů světa, Rhódský kolos, ale také mnohé historické 
památky. Ubytování v hotelích i apartmánech nabízí oblíbená letoviska Kolymbia, Lindos a Stegna. 
Na ostrov Rhodos láká turisty velice stálé a jasné počasí, které trvá přibližně od dubna do poloviny 
listopadu. Velmi příjemných je jistě téměř 300 slunečných dnů v roce. 

Samos není moc zaplavený turisty. Nachází se zde zbytky antického chrámu Héraion, o 
které pečuje UNESCO. 

Ostrov Kos v Egejském moři patří k nejoblíbenějším destinacím. Turisty lákají krásné pláže i  
zajímavé přístavní město s pevností. Milovníci starověké historie se zde mohou těšit na řadu 
dochovaných staveb jako Asklépion nebo Ódeion. Za vyhlášenou destinaci na ostrově Kos 
platí Kardamena. 

Kréta 

Kréta je největší a nejnavštěvovanější řecký ostrov. Může se pochlubit krásnými čistými 
plážemi, ale i zajímavou krajinou s nesčetnými jeskyněmi. Ošizeni se zde nebudou cítit ani 
milovníci historických památek. Komfortní ubytování nabízí řada apartmánů a hotelů v 
hlavním městě Kréty Heraklionu nebo v přístavu Rethymno. Kréta patří k nejteplejším 
místům v Evropě, přičemž jižní pobřeží bývá ještě o pár stupňů teplejší než severní. Na jihu 
také často fouká ostrý teplý vítr, který může přinášet ze Sahary drobný písek. Teplota moře je 
na obou pobřežích stejná. Koupání je příjemné hlavně na podzim, kdy je moře stále velmi 
teplé a denní teploty už jsou příjemnější než v parném létě. 

Kréta vám může nabídnout mnohem více než jenom slunce, moře, pláže a olivy. Je to ostrov s 
bohatou historií, která sahá až do 6. tisíciletí př. n. l.  

Je opředena mnoha legendami a údajně v této části Řecka spatřil poprvé světlo světa 
nejznámější řecký bůh Zeus – nejvyšší vládce nad bohy i lidmi. Přihodilo se tak v jedné 
z mnoha jeskyní, kterých na ostrově najdete kolem 3000. A právě zdejší jeskyně, hory, četné 
rokliny a opuštěné vnitrozemí mohou přilákat i turisty, kterým nestačí pouhé lenošení na 
pláži. Historie a ráz zdejší krajiny po staletí utvářely charakter dnešních Kréťanů a jsou to 
také oni, kdo z vaší dovolené mohou učinit nezapomenutelný zážitek a možná přispět k tomu, 
abyste se na svět začali dívat trochu jinýma očima. Pokud nejste příznivci pouhého opékání se 
na pláži a rádi poznáváte navštívenou zemi i jinak než z pronajatého lehátka či hotelového 
okna, následující řádky jsou určeny právě vám. Můžete si v nich přečíst pár tipů na to, co 
byste na Krétě mohli v jednotlivých oblastech vidět a navštívit. 

Kréta je ideálním místem pro milovníky moře. Ostrov je omýván na severu Krétským a na 
jihu Libyjským mořem. Krétské pláže patří k nejkrásnějším v Evropě a mnoho z nich 
každoročně získává Modrou vlajku, což je mezinárodní ocenění, které hodnotí čistotu a 
úpravnost pláží, vybavenost, čistotu moře a přírodní rámec bezprostředního okolí. 



Kréta je velice rozmanitá, takže může uspokojit i milovníky přírody a historie. Zdejší hory, 
jeskyně a soutěsky lákají každoročně tisíce turistů. Mínojské paláce, pravoslavné kláštery a 
řada benátských a tureckých památek patří také k důvodům, proč by vaše kroky měly 
směřovat právě na Krétu. 

A pokud milujete jídlo, na Krétě svůj apetit určitě uspokojíte. Zdejší kuchyně je nejenom 
velmi chutná, ale patří i k nejzdravějším v celé Evropě. Neměli byste se tedy nechat připravit 
o jedinečný kulinářský zážitek. 

Obyvatelé jsou velice hrdí, ale přátelší a společenští.  Kréťané se určitě zaslouží o to, aby 
Vaše dovolená na tomto ostrově byla nezapomenutelným zážitkem. 

K výčtu nejkrásnějších řeckých ostrovů připojme ještě ostrovy Evia, Karpathos, Kefalonie, 
Ithaka, Skiathos, Skopelos. 

Chalkidiki 

Poloostrov Chalkidiki si zamilujete pro jeho nekonečné pláže a panensky čisté moře. Na 
Chalkidiki se nachází také unikátní kláštery na hoře Athos, které jsou zapsány na seznamu 
UNESCO. 

Parga 

Půvabný přístav Parga leží na pobřeží Řecka u Jónského moře. Parga si Vás získá svým 
kopcovým panoara i vlídnou atmosférou malého městečka. 

Athény 

Hlavní město Řecka Athény je skutečnou pokladnicí starověkých památek: nachází se zde 
Akropolis s Parthenonem, Hefaistův chrám, Olympeion, Hadriánův oblouk a řada 
dalších historických klenotů. 

Olympská riviéra 

Pamětihodnosti Řecka 

Řecko oplývá krásou mořských pláží a horských masivů, je to však také pokladnice 
historických skvostů převážně z období starověku. Ty nejvzácnější z nich převzalo pod svou 
správu UNESCO: 

• Athénská akropolis 
• Apollónův chrám v Bassai 
• Hora Athos 
• archeologické lokality: Delfy, Olympia, Mykény, Tíryns 
• archeologická naleziště ve městě Vergina 
• Asklépiův chrám v Epidauru (Peloponés) 
• středověké město Rhodos 



• středověké byzantské město Mystras 
• kláštery Meteora 
• Soluň (Thessaloniké) 
• ostrov Délos (Kykladské souostroví) 
• ostrov Pátmos (v souostroví Dodekanés) 
• kláštery Dafnion, Hossios Loukas a Nea Moni 
• pevnost Pythagoreion a chrám Héraion na ostrově Samu 
• historické centrum města Korfu (ostrov Korfu) 

Měna v Řecku 
 

EURO. V letoviscích najdete směnárny prakticky na každém rohu. Peníze můžete vyměnit i v 
hotelu nebo v bance (bez poplatku). Banky jsou otevřeny ve všední dny většinou od 8 do 14 
hodin.  
 
Většina hotelů, obchodů, cestovních kanceláří, restaurací, ale i půjčoven aut běžně přijímají 
platební karty (Dinners Club, Visa, American Express, EuroCard, MasterCard). Bankomaty 
jsou poměrně dobře dostupné a přijímají všechny mezinárodní platební karty.  
 
Při cestě do Řecka a po zemi samotné nezapomeňte počítat s dostatečnou finanční rezervou na 
drobné výdaje, zakoupení výletů po okolí, pořízení případných léků a případně lékařské 
ošetření. A Doporučená finanční rezerva pro týdenní pobyt v Řecku je přibližně  100 EUR na 
osobu, ovšem samozřejmě záleží na vašich individuálních potřebách.  
 
 

Nákupy 
Zejména v turistických letoviscích se vám otevírají bezmezné možnosti nákupů. Otevírací 
doba se tu moc nedodržuje, bývá otevřeno i dlouho do večera, soboty i neděle. Na tržištích se 
smlouvá, i když zdaleka ne tak dramaticky, jako v afrických či arabských destinacích. 

 

Bezpečnost 

Řecko (především ostrovy) stále patří mezi nejbezpečnější kouty Evropy. I když Řekové 
nechávají své domy i vozidla často odemčená, v místech s vyšším pohybem osob, zvláště ve 
vrcholné turistické sezóně, je opatrnost na místě (kapesní krádeže na přelidněných plážích). 
Zahraničním návštěvníkům v nouzi může být při řešení potíží nápomocna Turistická policie 
(někdy supluje i informační pobočku EOT (Řecké národní centrály pro cestovní ruch). 

 

 



 

Voda 

V Řecku platí pravidlo, že kde je vodovodní síť, tam je voda pitná a nezávadná. Pro nás 
mnohdy nezvyklá chuť může být dána odlišnou mineralizací. Chcete-li se vyhnout nemilému 
překvapení, dejte zvláště při přímé konzumaci přednost vodě balené.  

Toalety 

Cestujete-li do Řecka poprvé, tohle Vás možná zaskočí. Díky úzkému odpadnímu potrubí a 
absenci kanalizace je třeba použitý toaletní papír namísto do záchodové mísy odhazovat do 
košů či nádob, určených k tomuto účelu. 

Supermarket 

Je menší obchod se smíšeným zbožím („koloniál“). Můžete si zde zakoupit nejběžnější 
potraviny, pečivo, ovoce, zeleninu, pohledy, noviny, cigarety, drogistické zboží i suvenýry. 
Hledáte-li skutečný supermarket v našem pojetí, zapátrejte v okolí po obchodu s nápisem 
„ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ“ či „ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ“ (čti ypermárket, yperagorá). Odměnou Vám bude 
větší sortiment i dostupnější ceny, dáváte-li však přednost kvalitě, pro čerstvé a chutnější 
pečivo zajděte k pekaři (ΦΟΥΡΝΟΣ či ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ, čti fúrnos, artopiío), zeleninu 
k zelináři (ΜΑΝΑΒΙΚΟ, čti manáviko) a maso do řeznictví (ΧΑΣΑΠΙΚΟ či ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ, 
čti chasápiko, kreopolío). 

Períptero 

Oblíbené stánky či kiosky, vzhledem k velikosti s až udivujícím sortimentem, otevřené 
většinou i po půlnoci. Zde si můžete koupit telefonní karty, noviny a časopisy, cigarety, 
drobné dárkové předměty, žvýkačky, zmrzlinu, chlazené nápoje, hračky, hygienické potřeby, 
prášky na bolesti hlavy a další užitečné věci. 

Poštovní schránky 

Poštovní schránky s nápisem „ΕΛΤΑ“ (a Hellenic Post) jsou nejčastěji žluté (červené jsou 
určeny pro pilné zásilky). Označení „ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ“ (čti ekzoterikó) je pro poštu do 
zahraničí, „ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ“ (čti esoterikó) pro Řecko. Známky je nejlepší koupit společně 
s pohledy, cena pro Evropu je 0,65€, pro zámoří dvojnásobek. 

Telefonní automaty 

Telefonní společnost „OTΕ“ umožňuje využívat ve veřejných automatech předplacenou 
telefonní kartu v hodnotě 4€ a více. Výhodnější telefonní tarify platí v době 22:00–07:00hod. 
a o víkendech. Nepříjemně Vás mohou překvapit účty za hovory z hotelových pokojů, recepcí 
nebo kanceláří! Máte-li aktivovaný roaming, můžete využívat mobilní telefony. Pokud se 
nebudete zatěžovat nastavováním sítě, bude Váš telefonní přístroj při automatické volbě 
preferovat síť operátora s nejsilnějším pokrytím v dané lokalitě.  



Mezinárodní směrové číslo ČR je +420, Řecka +30, následuje telefonní účastnické číslo v 9-
timístném (ČR) nebo 10-timístném tvaru (Řecko). 

Bankomaty 

V turistických oblastech se často setkáte s bankomaty řeckých bankovních ústavů. Nutno 
podotknout, že nemáte-li u sebe dostatek hotovosti, s platební kartou obvykle pochodíte jen 
při platbě v hotelech a půjčovnách vozidel. Bez potíží jsou přijímány platební karty VISA, 
EuroCard/MasterCard, AmEx, JBC. V obchodech a restauracích Vás budou často 
přesvědčovat, že platbu zrovna teď přijmout pro technické potíže atd. nemohou.  

Smlouvání, spropitné 

Je možné na tržnicích, v bazarech, méně časté v klasických obchodech a restauracích, určitě 
s ním nepochodíte v hotelech a kancelářích. V tavernách a restauracích, ale i menších 
obchůdcích Vám může být nabídnuta nižší cena jako pozornost podniku. V kavárnách a 
restauracích je zvykem dávat spropitné ve výši 10% z ceny nebo cenu zaokrouhlit směrem 
nahoru. V tavernách a restauracích bývá často účtován automaticky k ceně jídla poplatek za 
stolování, tzv. couvert (čti: „kuvér“; za obsluhu, prostření, pečivo apod., cca 0,60–1,00 € za 
osobu). Tuto službu nelze odmítnout! 

Jiný kraj, jiný mrav- mentalita 

Řekové vášnivě rádi diskutují. Často velmi bouřlivě. Nenechte se zaskočit hlasitostí hovoru a živou 
gestikulací, ne vždy jste svědkem vážné roztržky, předmět hovoru může být zcela prozaický. Budou-li 
se Vás při hovoru dotýkat, neberte si to příliš osobně. Na druhé straně, jste-li ochotni komunikovat, 
pak se připravte na příval zvídavých dotazů! Češi jsou v Řecku velmi oblíbenými návštěvníky. 

. 

Siesta 

Bez ohledu na to, že dobu poledního klidu ve státním sektoru v letních měsících stanovuje 
zákon (14:30 – 17:00hod.), dodržuje ji i mnoho živnostníků. Během žhavých letních dnů je to 
asi jediný způsob, jak neplýtvat silami. Berte proto i Vy ohled na to, že Řekové (byť ne vždy 
s velkým nasazením) pracují často dlouho do noci, někdy i 6 – 7 dní v týdnu a v době mezi 
14:00 – 18:00hod. je nerušte, nenavštěvujte a netelefonujte jim. 

Řečtina a řecký slovník 

Ve městech a v turisticky atraktivních oblastech se běžně domluvíte anglicky, případně 
německy. Jedinou oficiální řečí v zemi je však novořečtina. Vyvinula se přímo ze starořečtiny 
a je také psána obdobným písmem, přesto se v gramatice velmi liší. V praxi se ale bez znalosti 
řečtiny i jazyků docela dobře obejdete. Nezvykle nám bude znít řecký souhlas “né” (dámy, 
pozor, budete-li odmítat návrhy místních Kasanovů, odpovídáte “ójchi”!). Mezi oblíbené 
výrazy patří i “éla‘do” (pojď sem) “endáksi” (dobře, v pořádku), “dhen pirázi” (nevadí), 



“kanéna próvlima” (žádný problém), “fasaríja” (rámus, zmatek), “ávrio” (doslova “zítra”, ve 
skutečnosti však kdykoliv jindy, hlavně ne teď), “kúkla” (doslova “panenka”, přeneseně časté 
označení pohledných dívek či žen). Výrazem, který se asi nesetká s odezvou je “kamáki” 
(doslova “harpuna”, přeneseně označení pro místní frajery a lamače srdcí). Potom je tu řada 
termínů nepublikovatelných, které nenaleznete ani ve slovnících, na ulici je však při frekvenci 
užívání rychle pochytíte. Speciální zhuštěnou verzi ovládají řidiči dopravních prostředků.  

Cestování 

Lodí 

Z Pirea se lodí dostanete snad na všechny řecké ostrovy s výjimkou Jónského souostroví (a 
tam se dostanete z protilehlé pevniny či Peloponésu). Existují i pravidelné spoje mezi 
jednotlivými skupinami ostrovů. Čas ušetříte, nasednete-li na rychloloď, které se tu říká 
“iptámeno delfíni” ("flying dolphin”), nutno však dodat, že si připlatíte… 

Letadlem 

Většina řeckých ostrovů ma denně letecké spojení s Athénami, některé destinace i se Soluní 
(Thesaloníki). Na pevnině mají pravidelné letecké spojení i některá větší města a pobřežní 
oblasti, těšící se zájmu turistů. Vnitrostátní letecká doprava není nejlevnější, ale vzhledem 
k úspoře času hojně využívaná. Alternativou pro menší ostrovy bez letištních drah mohou být 
hydroplány. 

Vlakem 

Platí za poměrně komfortní způsob cestování, bohužel, vzhledem ke geografii Řecka vhodný 
pouze pro přesuny mezi většími městy na pevnině a v oblasti Peloponésu. 

Taxíkem 

Vozy jsou označené nápisem “ΤΑΞΙ“, barva taxíků není pro celou zemi sjednocena. Příplatky 
se zpravidla účtují při nasednutí u autobusového nádraží, přístavu či letiště, dále za zavazadlo 
nad 10kg a za jízdu v noci (od 01.00 do 05.00 hod. zaplatíte až o 100% více). Zvýšený tarif 
platí rovněž o svátcích. Nejlepší je domluvit si cenu předem nebo pečlivě hlídat taxametr. I v 
Řecku taxikáři číhají na turisty neznalé místních poměrů. 

Na ostrovech často mimoměstské vozy taxislužby nemusí mít taxametr, ceny jízd mezi 
jednotlivými resorty jsou zpravidla pevné. Na cenu se ptejte dříve, než usednete do vozu! 

Autobusem 

Veřejná autobusová doprava je celkem fungující a spolehlivá (přiměřeně ceně a řecké 
dochvilnosti). Aktuální jízdní řády jsou vyvěšeny na autobusových zastávkách, někdy je 
můžete dostat i v kancelářích EOT (řecká centrála cestovního ruchu). Dopravu do 
vzdálenějších destinací na pevnině i ostrovech obsluhují zelenobéžové autobusy společnosti 
“ΚΤΕΛ“. Jsou relativně laciné, vždy čisté a klimatizované. 



Městské a příměstské oblasti mohou obsluhovat modrobílé autobusy, kde už se o jednotném 
stylu mluvit nedá. Vozy jsou často stařičké, v bizardním technickém stavu, někde narazíte 
ještě na dřevěná sedadla. Může chybět i označení cílové stanice. 

 

Půjčení auta nebo mopedu 

Pronájem dopravních prostředků je ideálním způsobem, jak se seznámit s krásami Řecka. 
Kategorie vozu by měla odpovídat nejen Vašim finančním možnostem, ale i požadavku na 
komfort a Vašemu řidičskému umění. 

Při zapůjčení vozidla je nutno předložit řidičský průkaz (řeckými orgány je akceptován 
národní ŘP) a doklad totožnosti. Vozidlo se vrací se stejným stavem paliva v nádrži jako při 
převzetí (cena za litr benzinu Natural se pohybuje okolo 1,10€). Před zapůjčením se 
informujte o podmínkách pronájmu (limitované kilometry, zajištění standardního servisu, 
havarijní pojištění) a o případné výši spoluúčasti při hrazení vzniklých škod, která je téměř 
u každé půjčovny jiná. U motocyklů je zahrnuto v ceně pronájmu i zapůjčení helmy pro řidiče 
i spolujezdce. 

Dopravní předpisy v Řecku 

V Řecku platí obvyklá pravidla silničního provozu jako jinde v Evropě (v obci maximální 
rychlost 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na silnicích 1. třídy s rychlým provozem 100 km/hod., 
na dálnicích 120 km/hod.) přesto je třeba provozu na řeckých silnicích při řízení věnovat 
zvýšenou pozornost, svérázný způsob jízdy místních řidičů Vás může nepříjemně překvapit . 
Pozor, čerpací stanice mají omezenu otevírací dobu! V neděli je otevřeno zpravidla jen na 
hlavních tazích, obvykle do 21. hod. Na non-stop provoz v Řecku raději zapomeňte! 

Řecké a kyperské speciality 

Řecko 
 

Klasická řecká kuchyně je velice chutná a zdravá. Její základ tvoří především zeleninové 
saláty, kvalitní maso, ryby a všudypřítomný olivový olej. Je zde k dispozici velké množství 
různých vín, vesměs velice dobrých, ať jsou to vína lehká anebo těžší. Samozřejmě mezi 
vyhlášené řecké speciality alkoholové povahy patří destilát Metaxa a Retsina – víno s chutí 
pryskyřice. Pro milovníky mléčných výrobků je zde vynikající ovčí sýr Feta, jako jehož 
náhražka se u nás používá balkánský sýr. 

Jedno z nejznámějších jídel je gyros – maso opečené na grilu, zabalené do placky z kynutého 
těsta s kousky rajčat, zeleného salátu a přichucené hořčicí nebo tzatziky. Tzatziky je bílý 
jogurt s nastrouhanou salátovou okurkou, česnekem, olivovým olejem a solí. Známé je také 
souvlaki – jehněčí maso se zeleninou a kořením, které se griluje na špejli. 



Správné taverny nepodávají ani kávu, protože ta je výsadou tzv. kafenion. Zde můžete 
posedět u kafedaki – malé silné řecké kávy, případně si objednat frappé – ledovou kávu. Ke 
všem nápojům se podává sklenice vody, které si zde cení natolik, že při přípitku (řecky „stin 
igía sas“) si nejprve přiťuknou vodou. 

Řecká kuchyně je velmi chutná a rozmanitá, o co jednodušší je příprava pokrmů, o to pestřejší 
je nabídka. Šmrnc jí dodává vyvážená směsice středomořských a orientálních vlivů. Snad 
každá vesnice má svoji specialitu. Základem jsou různé druhy masa, plody moře a nepřeberné 
množství ryb (pozor, jsou dost drahé). Nezbytnou součástí je olivový olej, spousta zeleniny, 
luštěniny, kozí sýr, nepostradatelné koření a bylinky. Ke všemu se podává bílý chléb, jako 
dezert se často servíruje čerstvé ovoce. Řecké polévky jsou hutnější než evropské (někdy spíš 
„na vidličku“) a mohou se podávat i jako hlavní jídlo. 

Zvláště v ostrovních tavernách se nejprve objeví na stole předkrmy zvané mezédes (mezés). 
Může jimi být cokoliv: delikatesy z plodů moře, různé pasty, pomazánky, saláty, sýr Feta, 
olivy, grilovaná, smažená, plněná či nakládaná zelenina nebo nějaká jiná lahůdka. 
V tradičních tavernách možná nepotkáte jídelní lístek, zato Vás třeba pustí ke grilu nebo Vás 
nechají v kuchyni nahlédnout pod pokličky. Čerstvé ryby si na mnoha místech dodnes můžete 
vybrat z chladicího boxu sami. 

Najdete-li tavernu, kde se stravují místní, můžete si být jisti, že se najíte opravdu kvalitně a za 
přijatelnou cenu. 

Podnebí a životní styl zde určují poněkud odlišné stravovací návyky, než jsme zvyklí. Řekové 
jsou pravými nočními ptáky. Na snídani (často se spokojí jen s jedním šálkem kávy) a oběd se 
příliš nedbá, zato večeře, podávaná v pozdních večerních hodinách, se stává tou pravou 
společenskou událostí, na kterou si udělají čas, dokážou u ní relaxovat a opravdu si ji 
vychutnat. 

Řek jí nerad sám, přednost dává posezení s přáteli. Nadevše miluje, když může mít na stole co 
nejvíce různých dobrot najednou. Maso a ryby se servírují na větších talířích, ze kterých si 
každý ze stolujících bere podle libosti. Zaujal-li vás tento způsob stolování, nebuďte 
překvapeni, že se Vám začnou záhy vršit na stole i talíře, z nichž už bylo všechno snědeno. 
Není to chyba obsluhy, pravý Řek má totiž rád i pohled na to, jaké že to byly hody…. Večeře 
pro dvě osoby, včetně vína se dá pořídit za cca 15 euro. Platí univerzální pravidlo, že pokud je 
salát i musaka levnější, pak ani zbytek jídelníčku nebude finančně náročný. 

 

Typické řecké pití  
 
Co se týče oblíbeného pití Řeků, typickým aperitivem před jídlem je "ouzo", což je anýzovka, 
kterou si můžete podle chuti smíchat s vodou. Během jídla se v Řecku pije stolní víno. Pivo 
zde není tak rozšířené, ovšem najdete tu například poměrně dobré značky Amstel a Mythos. 
Když se řekne Řecko, všem se asi vybaví Metaxa, což je jedinečná kombinace brandy a 
likéru. Na závěr každého jídla se pije řecká káva - jde o nám dobře známého "turka". Tady je 
podávána již oslazená a dostanete k ní i sklenici vody. Jistě znáte i frapé - studenou kávu.  



Typicky řeckým moučníkem je kataifi, závitek s ořechy a sirupem dalším je galaktoboureko, 
což jsou krupicové koláče s lískovým těstem a sirupem. Dobré jsou i loukoumades, pečivo 
z kynutého těsta s medem a skořicí. 

Rádi mlsáte, ale neradi oříšky? Ochutnejte oblíbený yaúrti me méli (hutný bílý jogurt  

Další upozornění 
Táboření ve volné přírodě je v Řecku přísně zakázáno. Taktéž cestování do vojenských pásem 
podél státních hranic není doporučováno. Pozor si dejte na své cennosti, přibývá krádeží 
dokladů a kriminalita obecně tu poslední dobou vzrostla. Buďte opatrní rozhodnete-li se po 
Řecku cestovat vlastním vozidlem.  
 
Přechovávání jakéhokoli množství drog je postihováno dlouholetými tresty. Nůž či slzný plyn 
ve vašem příručním zavazadle bude posuzován jako nepovolené ozbrojování. Potápění s 
přístroji je dovoleno jen v některých lokalitách a na zvláštní povolení.  
 
Návštěva mnišského státu Athos (Agios Oros) je umožněna pouze mužům starším 18 let, 
navíc je třeba o povolení žádat ředitelství pro kostely MZV Řecka (Athény, Zalocosta 2, tel.: 
362 68 94) nebo Ministerstvo pro severní Řecko v Thessaloniki (Platia Dioikitiriou, tel.: 031/ 
270 092) a to s dostatečným předstihem, protože pro tuto oblast je počet návštěvníků 
limitován.  
 
Na turistických stezkách v areálech archeologických památek dbejte na bezpečnost, protože 
jsou často i ve špatném stavu a hrozilo by tak nebezpečí úrazu.  

Doporučení turistům 

Volné kempování je přísně zakázáno. Nedoporučuje se individuální táboření mimo vyhrazené 
kempy ani cestovat do vojensky citlivých oblastí podél řeckých hranic. Všeobecně se 
doporučuje věnovat pozornost vlastnímu motorovému vozidlu a cennostem; dochází k častým 
krádežím cestovních pasů. Stezky v areálech archeologických památek mohou být i ve 
špatném stavu, čímž vzniká nebezpečí úrazu. Převoz a přechovávání i malého množství drog 
je často trestáno dlouholetým vězením. Nošení nože nebo slzného spreje je posuzováno jako 
nepovolené ozbrojování. Potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v 
některých oblastech. Návštěva mnišského státu Athos (Agios Oros) je povolena pouze mužům 
starším 18 let, ženy nemají vůbec přístup. O povolení návštěvy je třeba požádat předem. S 
žádostí o vyřízení povolení ke vstupu je možno se obrátit na Honorární konzulát ČR v Soluni 
(Ploutarchou 8, 546 23 Thessaloniki, tel.: 0030-2310 267 041, fax: 0030-2310 266 415). 
Zájemce zašle faxem kopii cestovního pasu, sdělí předpokládaný termín návštěvy a další 
požadované informace. Honorární konzulát po obdržení potvrzení termínu vyrozumí zájemce. 

A teď něco, abyste se společensky neznemožnili. Při návštěvě církevních objektů dbejte na 
odpovídající oděv (hluboké dekolty, odhalená ramena a kolena nejsou u žen tolerovány, 
pánové odloží při vstupu do kostela pokrývku hlavy). Fotografování a pořizování 
videozáznamů upravují informační tabule, obecně není moc vítáno. 



Zdravotnictví 

Občan ČR má po předložení formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou 
nebo Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího 
Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za 
stejných podmínek jako řecký pojištěnec I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění).  
 
Návštěvu u lékaře I.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o 
tom, jak v daném případě postupovat. V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v 
hotovosti) u léků, a sice ve výši 25%. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je nutno 
upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec I.K.A.  
 
Převoz do ČR v případě onemocnění či úrazu, a v případě úmrtí též převoz tělesných 
pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se 
doporučuje před cestou sjednání komerčního zdravotního připojištění. 
 

Svátky v Řecku 

1. ledna Nový rok (Protochroniá, Ágios Vasílios) 

6. ledna svátek Tří králů (Theofánia, Fóta) 

25. března 
Den nezávislosti (Méra enárksis) a Zvěstování Panně Marii (Evangelismós tis 
Theotókou) 

1. května Svátek práce a svátky jara (Protomagiá) 

15. srpna Skon Panny Marie (Koímisi tis Theotókou) 

28. října Den “óchi” (Epétyos tu Óchi) 

25–26. 
prosince 

Vánoce (Christúgenna) 

 

Nejvýznamnějším církevním svátkem jsou pohyblivé svátky velikonoční (Páscha). Často se 
slaví v jiném termínu než u nás (datum se vypočítává dle staršího juliánského kalendáře). 

 

Silniční pravidla v Řecku 

Povolená rychlost v obci: 50 km/h 

Povolená rychlost mimo obec: 90 – 110 km/h 

Povolená rychlost na dálnici: 130 km/h 

V Řecku není nutné přes den svítit a v krvi můžete mít maximálně 0,5 ‰ alkoholu. Ve 
vozidle musí být hasicí přístroj. 

 



Diplomatické zastoupení 

Ambasáda 
Velvyslanectví České republiky v Řecku 
Georgiou Seferi 6 
Palaio Psychiko-Athens 
15452 
tel.: +30-210-6719701, tel. +30 21067 13755, 
athens@embassy.mzv.cz 
www.mzv.cz/athens 

Honorární konzulát v Soluni: 

 Ploutarchou 8, 546 23 Thessaloniki  
tel. +30 23102 67041, fax: +30 23102 66415 

Důležitá telefonní čísla 
 
tísňové volání 112  
první pomoc 166  
lékařská pohotovost 1016  
informace o službu konajících nemocnicích a lékárnách 1434  
centrum pro otravy 210-779 3777  
policie 100  
turistická policie 171  
přístavní policie 108  
hasiči 199  
lesní požáry-hasiči 191  
ELPA - silniční asistence 10400  

 

 

www.touria.cz 

dovolena@touria.cz 

 

Tel. : +420 775 349 869 

 


