
 

 

JIŽNÍ KYPR – ZÁKLADNÍ INFORMACE V KOSTCE  

 

 

Informace 

Oficiální název: Kyperská republika  

Rozloha ostrova: 9 251 km²  

Hlavní město: Nicosia (Lefkosa) 

Úřední jazyk: Novořečtina 

Měna: Euro  

Počet obyvatel: 862 000 

Časový posun: + 1 hodina  

 

Jižní Kypr Obecně 

Kypr je třetím největším ostrovem ve Středozemním moři. Leží na rozhraní mezi třemi 

kontinenty. Ostrov Kypr je rozdělen na dva samostatné státy. Na jihu ostrova leží Kyperská 

republika a na severu ostrova se nachází Severokyperská turecká republika. Kyperská 

republika (Jižní Kypr) je od roku 2004 členem Evropské unie.  



 

 

 

Larnaka ačkoliv hlavním městem Kypru je Nikósie a za hlavní přístav se považuje Limassol, 

zastává starobylá Larnaka své nezastupitelné místo jako jedna z nejdůležitějších dopravních 

tepen ostrova. Nachází se tu důležitý přístav, takzvaná kyperská brána, a také mezinárodní 

letiště. Krom toho je toto místo hojně navštěvovanou turistickou destinací jihovýchodního 

pobřeží. Již v dávných dobách se město těšilo velkému významu, a i když utrpělo své pády a 

porážky, dokázalo se vždy postavit, aby dnes mohlo přinášet radost, odpočinek a zábavu 

všem, kteří se rozhodnou ho navštívit. 

Pobřeží je v oblasti Larnaky doslova poseté dlouhými kilometry pláží, omývanými průzračně 

čistou mořskou vodou modré barvy. Nejbližší pláže se nacházejí nedaleko centra a bývají 

pokryty pískem nebo oblázkovým kobercem šedohnědé barvy. Na milovníky letních 

radovánek v záři slunce jsou v Larnace připraveny vodní sporty, možnost pohodlného slunění 

a koupání v moři, zejména pak pro rodiny s dětmi a páry všech věkových kategorií. 

Velmi oblíbená je asi dva kilometry dlouhá pobřežní promenáda zdobená palmami, která 

připomíná letoviska v exotických krajích, a tak dotváří typickou dovolenkovou atmosféru, ve 

které nesmí chybět potřebné lahodné občerstvení z místních barů, restaurací a tradičních 

taveren ani možnosti nákupů suvenýrů, oblečení, potravin a ručních výrobků. 

Ayia Napa leží na jihovýchodním výběžku ostrova a řadí se k nejvyhledávanějším a 

nejživějším letoviskům Kypru díky svým překrásným plážím s křišťálově čistou vodou a 

pozvolným vstupem do moře. A to zde ještě před pár desítkami let stálo jenom několik 

chudých rybářských domků a klášter z 16. století. Dnes to tu „pěkně žije“, jezdí sem hodně 

rodin s dětmi, ale také příznivci sportu i milovníci přírody. V poslední době si místo oblíbili 

milovníci nekonečné zábavy a mladí lidé. 

 

Písečné pláže v Ayia Napa patří k tomu nejlepšímu, s čím se v Evropě můžete setkat. Zvláště 

jemným, bílým pískem a fascinujícími výhledy na okolní skalnatou krajinu se pyšní asi 

půlkilometrová pláž Nissi, z níž lze při odlivu dojít k nedalekému ostrůvku. Právě tato část 

pobřeží žije nonstop party životem, nočními kluby, koncerty a jiným povyražením. Z dalších 

pláží letoviska stojí za zmínku klidné New Golden Bay a Harbour Beach. Všude je 

samozřejmostí plné vybavení plážovými službami a široká nabídka vodních sportů. 

Nádherné starobylé jádro Ayia Napa láká k podvečerním romantickým procházkám. Najdete 

tu mnoho obchodů, restaurací, typických taveren s výbornou místní kuchyní, barů a diskoték. 

Noční život letoviska je opravdu vyhlášený. Navštívit však můžete i muzea, kláštery a 

kostely. K dispozici je zábavní park, akvapark Water World, muzeum historie Thalassa, 

Muzeum mořského života a mnoho dalších možností k aktivnímu využití volného času. 

Vzdálenost od letiště v Larnace: cca 58 km 

Protaras je jedno z nejnavštěvovanějších kyperských letovisek, které se rozkládá na 

jihovýchodním výběžku tohoto třetího největšího středomořského ostrova. Patří do jeho řecké 

části, ovšem je z něj blízko i do turecké okupační zóny u Famagusty – město duchů Varosha 

je odsud vzdušnou čarou vzdáleno dokonce pouhých 12 kilometrů. Protaras je rekreační 

středisko určené na první pohled všem sportovcům a rodinám s menšími dětmi. Každý si tady 

najde to své: četné sportovní příležitosti ve vodě i na souši, místa plná zábavy a krásné pláže s 

bezpečným vstupem do vody. S postupujícím večerem se městečko převléká do svého 



 

 

druhého hávu, určeného každému, kdo si rád užívá nočních radovánek. Tolik rušno jako v 

nedalekém Ayia Napa tady však není. 

Protaras patří díky svým krásným plážím k vyhledávaným kyperským místům. Jedná se o ráj 

milovníků vodních sportů, především windsurfingu a zásluhou křišťálově průzračné vody též 

potápění. Letovisko se pyšní jednou z nejkrásnějších pláží Fig Tree Bay („Pod fíkovníkem“). 

Vůbec nevadí, že tady žádný takový strom nenajdete – pro svou čistotu, jemný písek, bohaté 

služby a decentní vstup do vody bývá velice často doslova obležena rekreanty. Proto se 

vyplatí porozhlédnout se i po severněji umístěné, několikrát delší pláži Vrisy. 

Naleznete zde celou řadu obchodů, restaurací, barů a diskoték. Na severozápadním předměstí 

se zvedá vršek s kostelem Ayios Ilias, od něhož se otevírá úžasný výhled na město a okolní 

krajinu. Dalším turisticky vděčným místem je světelná fontána „Magic Dancing Waters“, 

předvádějící každý večer nadšeným divákům svou barevnou show. 

Vzdálenost od letiště v Larnace: cca 65 km 

INFORMACE OD A DO Z (Jižní Kypr – část Řecka) 

Automobily, cestování – základní informace pro řidiče: 

Důležité je vědět, že na Kypru (Severní i Jižní část) se jezdí vlevo. Na Jižním Kypru je 

vyžadován Evropský řidičský průkaz, který je také velice nutný při půjčení automobilu. 

Vypůjčení automobilu je umožněno osobám, které jsou již starší 21 let a praxe v řízení je déle 

jak 3 roky. Silniční ukazatele jsou dvojjazyčné, řecké a anglické, vzdálenosti jsou označeny v 

kilometrech. Autobusem je možné se dopravit na různá místa, jezdí od pondělí do soboty, do 

19 hodin. V menších oblastech jezdí pouze jeden denně. Nejpraktičtější je doprava taxíkem, 

taxík seženete kdykoli a kdekoli.  

Autopůjčovny:  

Autopůjčovny najdete skoro v každém resortu, také v menších městech i vesničkách. Ceny za 

půjčení vozidla se hodně liší. Velice důležité je, aby, jste si auto důkladně prohlídly, než s ním 

vyjedete z autopůjčovny. Z důvodu, aby při vrácení automobilu Vám nebyly účtovány škody, 

které jste Vy nezpůsobili.  

Bakšiš:  

Bakšiš neboli spropitné, optimální výše spropitného je 10 % z útraty. Vaše subjektivní 

spokojenost je, ale také velice důležitá. Samozřejmě, že není povinné spropitné dát, 

přinejmenším je vhodné za jídlo a služby pochválit. Spropitné se dává i řidičům autobusů, 

např. při fakultativních výletech nebo při transferu na letiště. V nějakých případech se může 

stát, že je spropitné v restauracích již započteno v útratě, proto je dobré se předem informovat.  

Banky: 

Kypr poskytuje moderní a dobře fungující bankovní služby založené na britském systému. 

Banky mají na ostrově mnoho poboček, které jsou vybaveny nejnovější technologií. Banky na 

celém Kypru jsou schopny měnit většinu měn v hotovosti nebo ve formě cestovních šeků. 

Většina kreditních karet je akceptována. Ve městech a dokonce v některých vesnicích fungují 

bankomaty. Bankovní účty v lokální měně i v zahraniční měně lze bez problémů otevřít ve 



 

 

většině bank. Banky jsou otevřené od pondělí do pátku 8.15 – 12.30. Některé banky mají k 

dispozici odpolední turistický servis, výjimkou je pondělí, kdy je i zde zavřeno.  

Aktuální kurz je: 1 EUR = cca 25,80 Kč 

Čas: 

Na Kypru je o hodinu více než ve střední Evropě.  

Elektřina: 

240 voltů, střídavý proud 50 Hz. Standardní zásuvky mají tři kolíčky stejně jako ve Velké 

Británii a ve většině budov jsou obvykle 13 amp. Pro elektrické přístroje potřebujete adaptér, 

který se dá zakoupit v obchodě nebo půjčit v hotelu. V novějších hotelech již mohou být 

zásuvky evropského typu.  

Klimatické podmínky: 

Podnebí na Kypru je subtropické. V letních měsících je zde velmi horko a sucho, v zimě 

nastává období dešťů. V průběhu celého roku spadne na Kypru v průměru pouze 300 – 400 

mm srážek.  Ostrov se může pochlubit tím, že většina dní v roce je slunečných. 

Průměrné teploty v létě dosahují 22 – 40 °C. Na Kypr se jezdí buď kvůli památkám, anebo 

kvůli moři. Pokud se sem chystáte spíše za památkami, je lepší zvolit měsíce květen, začátek 

června, září nebo říjen. Kypr je slunnou zemí, a proto se málokdy setkáte s deštěm. Pokud 

ovšem jedete na ostrov hlavně díky slunci, teplu a vodním radovánkám, vydejte se sem v plné 

sezóně měsíců července a srpna, kdy teplota vzduchu dosahuje 40 – 45 stupňů a voda má v 

průměru 28 °C. Noční teploty pak neklesají pod 25 – 20 °C. 

 

 

 

http://www.fischer.cz/kypr/kypr
http://www.fischer.cz/kypr/kypr/aktivity


 

 

Kriminalita: 

Ke kriminalitě téměř nedochází, bezpečnost je tu stabilně dobrá. Turisté by si samozřejmě 

měli dávat pozor na své osobní věci, především v davu a na přelidněných místech. 

Nedoporučujeme u sebe nosit vysokou hotovost.  

Kyperská kuchyně:  

Kyperská kuchyně je směsicí řeckých, tureckých, blízkovýchodních a anglických tradic. 

Naštěstí stále převládají ony vesnické tradice, kdy jsou základem všech pokrmů místní 

suroviny. Od koření, ovoce a masa až po mořské plody. Kypr má výhodu v tom, že se sem 

moc potravin nemusí dovážet. Kypřané jsou soběstační v produkci brambor, obilí, velmi 

známá je produkce citrusových plodů a ovoce. Převážná část kyperské kuchyně je téměř 

totožná s řeckou kuchyní. Takže zde najdete speciality jako souvlaki, tzatziki, gyros, kleftiko, 

řecký salát, musaka, pastitsio, stifado, kalamáry, chobotnice, mušle, ryby a jiné mořské 

živočichy. Jak Řekové, tak i Kypřané přikládají velký význam předkrmům, takže si vždy před 

hlavním jídlem nechají na stůl přinést spoustu malých talířků s „jednohubkami“. 

Lékárny – farmakeío: 

Lékárny poznáte podle zeleného nebo červeného kříže. Většina léků na Kypru je bez 

lékařského předpisu, lékárníci vám mohou pomoci jen při drobných problémech. Některé 

lékárny jsou otevřeny i 24 hodin. 

Lidé a politika: 

Není třeba se rozplývat nad pověstnou jižanskou srdečností a ochotou vždy a všude pomoct, 

protože ji mnozí cestovatelé znají z jiných jižanských zemí a jaksi se tady i očekává. Na co by 

se však slušelo upozornit, jsou především vztahy mezi řeckými a tureckými Kypřany. Jeden 

vedle druhého dokázali bez problémů žít, jeden proti druhému ze dne na den pozvedli zbraně. 

Jeden druhého často nenávidí a přitom o sobě už skoro nic neví, protože se „nesníží“ k tomu, 

aby s druhým komunikovali. 

Teprve od dubna 2008 se na několika místech otevřely hranice mezi oběma částmi Kypru. 

Řečtí Kypřané směrem na sever hranici zarytě bojkotují (snad jen minimum lidí si sem chodí 

koupit levnější cigarety), turečtí Kypřané jezdí na jih nakupovat do moderních a značkových 

obchodů, které u nich chybí. 

Jak jsou na tom vztahy mezi Kyprem a Řeckem? Člověk by si myslel, že k sobě mají velmi 

blízko, což je samozřejmě ovlivněno společným jazykem, kulturou, historickým vývojem atd. 

Opak je však pravdou. 

Vztahy mezi řeky a řeky z Kypru nejsou tak vřelé, jako kyperské počasí, ale snad do 

budoucna se budou zlepšovat. Dokonce mají kyperčané pro řeky i hanlivou přezdívku 

„kalamaras“. Doslova znamenalo toto slovo ve starověku vzdělaného člověka, toho, kdo umí 

číst a psát, umí používat inkoust. V současnosti se význam slova přenesl spíš do roviny 

kecalů, kteří jen učeně mluví, ale slovo nedodržují. Tahle zahořklost byla u Kypřanů 

vypěstovaná především v době, kdy se z politických důvodů nepodařilo prosadit 

sjednocení Řecka s Kyprem. A jaký názor mají Řekové na Kypřany? Vesměs vůbec žádný. 

Měna: 

Měnou na ostrově je od 1. ledna 2008 Euro.   



 

 

Obyvatelé Kypru:  

Poslední sčítání lidu proběhlo v Kyperské republice v roce 2008 a podle něj zde žije necelých 

800 000 obyvatel. Před okupací žilo na Kypru obyvatelstvo v poměru 4:1 ve prospěch 

řeckých Kypřanů, dnes se snaží Turci přistěhovat co nejvíce Turků do severní části ostrova, 

aby tak vyrovnali početní převahu řeckých Kypřanů. Nejvíc obyvatel samozřejmě žije 

v hlavním městě Nicosia (Lefkosa) konkrétně 228 400, druhé největší město na 

ostrově Lemessos – pojímá 180 000 obyvatel, potom následuje Larnaca s 80 400 obyvateli a 

posledním velkým městem je Pafos s 54 000 obyvateli. Hustota zalidnění činí 84 obyvatel / 

km2. Úředním jazykem je řečtina a většina obyvatel se hlásí k ortodoxnímu (pravoslavnému) 

náboženství.   

Pošta: 

Poštu můžete využít každý pracovní den v době od 7.30 do 13.30 hodin, ve středu i v 

odpoledních hodinách. Poštovní známky do destinací v Evropě stojí 0,45 eur za pohled. 

Poštovní schránky jsou žluté a jsou v každém letovisku. Pohledy můžete zaslat i přímo 

z hotelu, z recepce. Na svou listovní zásilku nezapomeňte napsat název státu, raději v 

angličtině (Czech Republic pro Českou republiku). Je třeba počítat s delší dobou doručení. 

Slunění: 

Velice důležité je nezapomínat na základní ochranu před agresivním sluníčkem, zvláště 

v prvních dnech pobytu nebo v případě, že máte citlivou pokožku. V poledních hodinách 

doporučujeme se vyvarovat přímému slunci, raději zůstaňte ve stínu. 

Trezor: 

Trezory najdete v každém hotelu, přímo na pokoji nebo možnost pronajmutí na recepci 

hotelu. Doporučujeme si trezor zaplatit a uložit do něj cenné věci.  

Telefonování: 

Mezinárodní přístupový kód pro Kypr je +357. Ve všech městech a vesnicích najdete veřejné 

telefony, které mohou být použity pro domácí a mezinárodní hovory. Telefonní karty lze 

zakoupit v obchodech, bankách a na poštách. Nejpohodlněji se lze telefonicky spojit pomocí 

vašeho mobilního telefonu. Před cestou na dovolenou si u svého operátora aktivujte roaming 

pro volání a textové služby v zahraničí.  

Vyznání: 

Kyperští Řekové jsou ortodoxní křesťané. Náboženství na Kypru hraje stále velmi důležitou 

roli v životech obyvatel. Ani v současnosti není výjimkou, pokud má obyvatel Kypru 

problém, jde do kostela zapálit svíčku a pomodlit se. Nedělní odpoledne jsou vyhrazena 

návštěvám kostelů a klášterů. Například byzantské kostely v pohoří Troodos jsou přeplněny 

poutníky z celého Kypru. 

Zdravotní péče: 

Zdravotní situace a hygiena naprosto odpovídá evropským standardům. Všechny osoby 

přechodně pobývající v jiném členském státě EU mají nárok na poskytnutí lékařsky nezbytné 

zdravotní péče. Pokud jste z jakéhokoli důvodu uhradili péči nebo léky v hotovosti, 



 

 

uschovejte si originály účtů a po návratu se s nimi obraťte na svoji zdravotní 

pojišťovnu. Nedoporučujeme pít vodu z vodovodu. Všude je k dostání voda balená. 

Zvyky:  

 

Řečtí Kypřané nikdy nenosí červenou barvu, i kdyby to byl sebevětší módní trend. Až moc 

jim připomíná krutou minulost a tureckou vlajku. Proto když uvidíte na Kypru někoho 

v červeném tričku nebo s uvázanou červenou šálou, velmi pravděpodobně nebude místní. 

 

Náš názor 

• velmi stabilní, příjemné klima zaručující příjemné teploty po celou sezónu 

• slunečné počasí a minimum srážek 

• průzračně čisté moře 

• ideální podmínky pro potápění a šnorchlováni 

• panenská příroda 

• bohatství historických památek 

• přátelští a pohostinní místní obyvatelé 

• vynikající místní kuchyně 

• klidné prostředí menších letovisek 

Důležité kontakty: 

Pro sanitku, hasiče i policie je jednotné číslo: 199 

Noční lékárny: 192 

Tísňová volání: 112 

 

Základní slovíčka:  

Dobrý den – Kaliméra                                                                                   

Dobrý večer – Kalispéra  

Ano – Né 

Ne – Óchi 

Nashledanou – Cheréte 

Děkuji – Efcharistó 

Prosím – Perakaló 

Lékař – Jatros 

 

V restauraci 

Voda - Neró 

Pivo – Bíra 



 

 

Víno – Krasí 

Studený – Krio 

Horký – Zestó 

Otevřeno – Anichtó 

Zavřeno – Klistó 

 

Číslovky 

Jedna – Mía                                                                        

Dva – Dío 

Tři – Tría 

Čtyři – Téssera 

Pět – Penté 

Šest – Éxi 

Sedm – Eptá 

Osm – Octó 

Devět – Eniá 

Deset Déka 

 

 

 


