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CR Řecka



Základní charakteristika:

• rozlohou střední stát, počtem obyvatel jako ČR

• republika na Balkánském poloostrově, na rozhraní 
mezi Evropou a Asií 

• člen EU (ekonomicky slabší), měna euro, řečtina

• ve starověku kolébka evropské civilizace

• patří mezi hojně navštěvované cílové státy (cenné 
historické památky, členité pobřeží Středozemního 
moře, subtropické klima)

• symboly: hora Olymp (božská mytologie), Marathón, 
Sparta, olympijské hry, olivy a víno, země antických 
filozofů, vědců a umělců (Platon, Homér, Pythagoras)



Mapa Řecka:

[cit. 2014-01-03]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gr-map-ES.png>



Hlavní oblasti cestovního ruchu:

• Athény a okolí

- prvořadé středisko CR, soubor antických 

památek, dominuje Akropolis (UNESCO), 

muzea

- v okolí: Théby, Delfy (UNESCO)

- přímořská střediska na poloostrově Atika  

(Atická riviéra)



Akropolis – opevněné návrší v Athénách (UNESCO):

LennieZ. [cit. 2014-01-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acropilos_wide_view.jpg>



• Peloponéská oblast
- poloostrov Peloponés spojen s pevninou  

Korintskou šíjí
- historické památky:

Epidauros, Mykény a Olympia (vykopávky 
v UNESCO), Sparta, Korint

Janmad. [cit. 2014-01-03]. 
Dostupný pod licencí Creative 
Commons na WWW:

<http://commons.wikimedia.or
g/wiki/File:Abaton_tolos_Epida
uros.jpg >



• Soluňská oblast

- severní pobřeží Egejského moře a poloostrov 

Chalkidiki

- hl. středisko Soluň (Thessaloniki) – historické 

památky (UNESCO)

- menší přímořská střediska – Leptokarija, Nei

Pori aj.

- mnišský stát Athos (řečtí ortodoxní mniši) –

UNESCO 

- skalní město Meteora (soubor klášterů na   

vrcholech strmých skal) – UNESCO



Dido3. [cit. 2014-01-03]. Dostupný pod 
licencí Creative Commons na WWW: 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Meteora_Agios_Triadas_IMG_7632.jpg >

Kláštery 
Meteora
(UNESCO):



• Ostrovní část Řecka

- stovky velkých i malých ostrůvků v Egejském, 

Středozemním a Jónském moři

- ostrovy: Kréta (palác Knóssos), Korfu

(Kerkyra), Kyklady, Lefkada, Rhodos

(historické památky v UNESCO), Santorini

(Thira) aj.

Tango7174. [cit. 2014-01-03]. Dostupný 
pod licencí Creative Commons na WWW: 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Rhodes_Tsambika3_tango7174.jpg>



Palác Knóssos na ostrově Kréta:

Chris 73. [cit. 2014-01-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palace_of_Knossus.jpg>


