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CESTOVATELSKÉ „DESATERO“ 
 
Budete-li se během své dovolené řídit následujícími radami, budete určitě 
spokojenější ... 
 

1. Nebudeš očekávat věci přesně tak jako doma, protože jsi je opustil ve snaze 
najít něco jiného. 

2. Nebudeš brát věci příliš vážně,protože bezstarostná mysl je počátkem 
příjemné dovolené. 

3. Nepřipustíš, aby Ti jiní turisté šli na nervy, protože platíš nemalý peníz, abys 
strávil příjemné chvíle. 

4. Dbej toho, abys vzal na dovolenou jen polovinu šatstva, které považuješ za 
nezbytné a dvakrát tolik peněz. 

5. Vždycky musíš vědět, kde máš svůj pas, protože člověk bez pasu je člověk 
bez vlasti. 

6. Pamatuj, že kdybychom byli stvořeni, abychom zůstávali na jednom místě, byli 
bychom stvořeni s kořeny. 

7. Neměl by ses užírat starostmi, protože v tom není žádné potěšení - jen málo 
věcí je tak fatálních, aby to za to. 

8. Jsi-li v Římě, buď připraven se chovat víceméně jako Říman. 
9. Neposuzuj zemi podle jednoho jejího příslušníka, který Ti způsobil nesnáze. 

10. Pamatuj, že v cizích zemích jsi hostem. Ten, kdo prokazuje svému hostiteli 
úctu a respekt, bude odměněn. 

 
 
Převzato z materiálu nejmenované britské cestovní kanceláře.
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
  

Řecký ostrov Zakynthos je třetí největší a zároveň nejjižnější z Jónských ostrovů (Korfu, 
Lefkada, Ithaka, Kefallonia, Zakynthos), nachází se asi 14 km jižně od Kefallonie a 16 km 
západně od Peloponésu. Je dlouhý asi 125 km, celková rozloha je 410 km2. Žije zde 
30.000 - 40.000 obyvatel (údaje se liší). Klima na Zakynthosu je mírné - teplá zima se 
spoustou srážek a chladnější suché léto. 
 
Přehled průměrných teplot : 

        měsíc   01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12   

vzduch přes 
den 

14 14 16 19 23 33 31 32 29 23 19 17 

vzduch v 
noci 

5 6 7 9 12 16 18 18 16 13 10 9 

mořská voda 14 14 14 16 19 21 24 25 23 21 18 18 

 

 

Zakynthos je znám také pod názvy "Zanté" nebo "Fiore de Levante" (italsky "Květina 
východu"). 
Má překvapivě velmi bujnou vegetaci díky vydatným zimním srážkám. 

Moře je zde nádherně čisté (modrá vlajka) a teplé - největší trumf tohoto ostrova !! 
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Na Zakynthosu každoročně v srpnu a září kladou svá 
vajíčka mořské želvy Caretta-caretta, které se sem 
vracejí údajně jen jednou za život. Je jich v celém 
Středomoří již jenom asi 2000 exemplářů, jsou až 1m 
velké a váží až 150 kg.  
Sídlí zde také středomořští tuleni Monachus-monachus 
(posledních asi 18 ks), kteří se v letní sezóně skrývají v 
chladné vodě podmořských jeskyní. 

Úřední řečí je pochopitelně řečtina. Vzhledem k dlouhému období vlády Británie a 
protože přibližně 90% turistů jsou občané Velké Británie, všude se domluvíte poměrně 
bez problémů anglicky, méně německy (vzhledem k nelásce Řeků k Němcům, tradující 
se od války, německy hovořit nedoporučujeme !) 
Rozhodně neuděláte chybu, přihlásíte-li se hrdě k tomu, že jste Češi - často 
dostanete při placení slevu ! 

Mapa ostrova 

 

Poznámka : Čísla v kruhovém červeném poli udávají přibližnou vzdálenost takto 
označeného místa od hlavního města Zakynthosu 
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Jak se tam dostanete 

Zakynthos má pravidelné lodní (trajektové) spojení s pevninou i Kefallonií. Na ostrově je 
asi 4 km od hlavního města letiště, na které létají charterové lety cestovních kanceláří. 
Na Zakynthos se můžete dostat :  

• Letecky 
- za přibližně 140 minut jste bez námahy na místě. Let je v případě dobrého 
počasí skutečným zážitkem - trasa (z Brna) vede nad Pálavou, přes Vídeň (dá se 
vidět "Obří kolo" v Prátru), Graz, Lublaň, Rijeka, potom let zamíří nad Itálii a letíte 
jižním směrem tak, že po jedné straně vidíte Jadranské pobřeží a po druhé straně 
letadla zase Tyrhénské moře. Na úrovni Brindisi (na "podpatku italské boty") 
znovu překřižujete Jadran, minete Korfu, Kefallonii a přistanete na Zakynthosu. 

• Autem 
Máte v zásadě dvě možnosti :  

o po pevnině - např. přes Maďarsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, na 
Peloponés a odsud buď z Patry nebo Killini trajektem. 
Pozor na víza ! Cesta je poměrně namáhavá (počítejte 24 - 28 hodin 
nepřetržité jízdy), v poslední době politické netability na Balkáně se ani 
nezdá příliš bezpečná. 

o trajektem - z Benátek (nejméně namáhavá cesta) nebo z Brindisi (jedete 
přes celou Itálii). Obě varianty vycházejí finančně prakticky stejně, protože 
z Benátek zaplatíte více za trajekt a naopak než se dostanete do Brindisi, 
zaplatíte hodně za benzín a dálniční poplatky. 

 

Naše doporučení  
Cestu vlastním autem doporučujeme jen zdatným řidičům, kteří se bez svého miláčka 
nemohou obejít. Uvážíte-li, že si auto nebo motocykl můžete půjčit na místě (stojí to za 
to!), doporučujeme letadlo.  
 
 

Ubytování 

Na Zakynthosu budete (naštěstí) marně hledat klasické hotelové komplexy. Menší 
nízkopodlažní hotýlky a penziony jsou často vybaveny vlastním bazénem (použití je vč. 
lehátek ZDARMA !). Studia z nabídky našich cestovních kanceláří jsou jednoduše 
zařízena, kuchyňky mají opravdu jen to nejnutnější vybavení (lednička, vařič, hluboké a 
plytké talíře, příbory, hrnečky, skleničky - vše podle počtu lůžek ve studiu, pánev, menší 
a větší hrnec, konvička nebo džezva, nůž na krájení), otvíráky, vývrtku, misku na salát, 
prkénko na krájení nebo vařečku jsme nenašli (a postrádali).  
Velká turistická centra (Laganas, Tsilivi) mohou být dost rušná - hlavně v noci. Máte-li 
ale ubytování mimo hlavní třídu, je tam klid.  

POZOR - některé kapacity jsou dost daleko od moře !! 
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My jsme měli štěstí - přesto, že jsme byli 
v Laganas, což je nejrušnější středisko 
turistického ruchu na ostrově, námi 
zvolená studia "Lefkas" byla stranou 
ruchu (úplný klid) a k moři jsme to měli 
jen 50m! Ani bezprostřední blízkost 
taverny (hned vedle studií) nás - kromě 
občasné nesnesitelné vůně 
připravovaných specialit - vůbec 
neobtěžovala. 

Ke spaní máte na přikrytí klasickou "jižní 
výbavu" - prostěradlo, pro případ chladna 
i teplou deku. 

 

Vody je na ostrově poměrně dost, na pití se doporučuje vodu kupovat (zkusili jsme pít 
vodu z kohoutku a nic se nám nestalo - není však potřeba pokoušet osud), na mytí byla k 
dispozici celý den - i když s malým tlakem. 
Nezapomeňte, že v celém Řecku se nesmí házet použitý toaletní papír do mísy a 
je nutno jej vkládat do připravených košů ! I v nových objektech (po shlédnutí průměru 
odpadního potrubí) pochopíte, že riskování v tomto ohledu vzhledem k možným 
problémům se správcem objektu při potupném vysvětlování příčiny ucpání nestojí za to. 

Naše doporučení  
Před odjezdem se nechejte v cestovní kanceláři důkladně informovat o kvalitě a poloze 
Vámi zvoleného ubytování ! 
 
POZOR - důležité upozornění : 
V důsledku otevírání hranic a konfliktů v Evropě během 90.let se i na Zakynthosu objevila 
spousta "nekalých živlů" (údajně nejvíce Albánci z Kosova) a začalo se tu (na rozdíl od 
dob nedávných) krást ! 

 
Důkladně zamykejte svůj pokoj, půjčené i vlastní auto, motorku. Dávejte si 
pozor na pláži ! Často spatříte "tipaře", kteří využijí Vaší nepřítomnosti pod 

slunečníkem a seberou, na co přijdou ! 
 

HISTORIE 
Díky svě poloze měl ostrov poměrně zajímavé osudy, které sdílel spolu s Kefallonií a 
Lefkádou. 
Podle Homéra kolonizoval ostrov nějaký Zakynthos z peloponéské Arkadie se svými 
muži (asi 1600 př.n.l.). Postupem času kolonie bohatla a rozrůstala se. Obsazovali další 
ostrovy - zabrali Paros, Krétu a dostali se až na Iberský poloostrov. Podle Hométovy 
Ílliady se ostrov stal spolu s Kefallonií, Lefkadou a pevninskou Akarnanií součástí panství 
Odyssea - legendárního krále Íthackého, jenž se se svými dvanácti loděmi zúčastnil 
tažení proti Tróji a zažil během něj četná dobrodružství. Odysseovi muži byli nazýváni 
"Kefalloničany" a byli prý zdatnými bojovníky. Později za pomoci Neoptolema dokonce 
získali nezávislost na Odysseově vládě. 

Thukydidés naproti tomu zmiňuje achájský původ obyvatel ostrova. 
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Na ostrově se podle nalezených mincí uctívali hlavně bohové 
Apolón (bůh věštby a světla), Artemis (bohyně lovu), 
Dionýsos (bůh vína) a Afrodité, přičemž podle mýtů hlavně 
první dva trávili na Zakynthosu rádi svůj čas.  

 

 

 

Během perských válek zachovával Zakynthos pravděpodobně neutralitu. Při konfliktu 
Atén proti Spartě se přiklonil na stranu Sparty. Po porážce Sparty v roce 456 př.n.l. se 
ostrov stal součástí "Aténské ligy" ("Aténský námořní svaz"). Za peloponéských válek 
se Zakyntosané nejprve zúčastnili námořní bitvy proti Korinťanům v roce 434 př.n.l. u 
ostrova Korfu. O čtyři roky později sice nejprve odolali snaze "Lakedaimonských" o 
ovládnutí ostrova, nakonec však vlivem zničujícího neúspěchu při sicilském tažení, které 
vedlo k rozpadu "Ligy", podlehli a byli anektováni. 

V roce 217 př.n.l. se stal Zakynthos díky své poloze a bohatství rychle součástí 
makedonské říše, poté byl obsazen Římany až do roku 191 př.n.l., kdy byl prodán 
Achájcům. Díky výmluvnosti římského vojevůdce Tita Flaminia byl nedlouho poté darován 
zpět Římu jako odměna za hrdinství. Ostrov byl spravován římským prokonzulem, 
později získal nezávislost n ařímském právu - byl však nucen dodávat vojsko a platit 
daně. Zakynthosané se proti panství Říma několikrát vzbouřili, naopak se s nimi často i 
spojili - např. při obraně ostrova proti tažení vojevůdce Archelaa (jehož vyslal král 
Mithridates v roce 87 př.n.l. podrobit si ostrov) nebo v bojích proti pirátům, které se 
odehrávaly až do časů byzantské říše. 

Během úpadku římské říše sdílel Zakynthos osud ostatních odlehlých částí říše . byl 
ponechán vlastnímu osudu. Postupně se zde vystřídali Gótové, Vandalové, Arabové, 
Saracéni a jiní dobyvatelé. Ani během éry byzantské říše se situace příliš neměnila a 
obyvatelé museli čelit novým a novým nájezdům barbarů. 

Nástup křesťanství - nového náboženství, které hlásalo lásku a mír mezi národy - 
znamenal pro ostrovany lákavou naději a křesťanství zde rychle zapustilo kořeny. Podle 
legend byl Zakynthos prvním místem, kde Marie Magdalena hlásala "Boží Slovo". Po 
ukřižování Krista (asi v roce 31 n.l.) se vypravila spolu s Marií Kleofášovou do Říma aby 
si stěžovaly u císaře proti bezpráví, spáchaném na Ježíši, a na moři je zastihla bouře. 
Přistály v přístavu Porto Vromi a v blízké osadě si chtěly doplnit zásoby. Na počest Marií 
byla osada pojmenována na Mariés. Dodnes ukazují obyvatelé Mariés otisk Mariiny 
šlépěje a každoročně jejich pobyt na ostrově oslavují. Jako v ostatním Řecku je 
křesťanství východního (byzantského) ritu - pravoslaví. 

Během křižáckých tažení se ostrov stal cílem jejich jednotek, hlavně pod velením 
Franků. V důsledku jejich ovládnutí ostrova se Zakynthos v roce 1185 odtrhl od 
byzantské říše. Frančtí šlechtici vládli ostrovu železnou rukou - potlačovali východní 
křesťanství, období jejich panství bylo plné násilí, vraždění a intrik. 

Počínající turecký tlak způsobil, že Zakynthos byl v zájmu zachování míru zpoplatněn. 
Turci ale využili zpoždění jedné z ročních splátek a ostrov v r.1479 obsadili. Jejich pobyt 
na ostrově trval jen 5 let, protože v r.1484 jej prodali Benátčanům za roční platbu 500 
zlatých dukátů. Benátské panství trvalo až do r.1797 a toto období je poznamenáno 
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rozkvětem. Hlavní město ostrova (tehdy zvané Aegalos) bylo vystavěno v italském stylu 
a bylo dokonce nazýváno "řeckou Florencií". Benátčané také dali ostrovu název "Il Fiore 
di Levante" (Květ východu). Zároveň to bylo období diferenciace společnosti a prvních 
"třídních bojů", které vyvrcholily v první rebelii v moderních řeckých dějinách - tzv. 
"lidovém povstání" v l. 1628-1632, které skončilo krvavou lázní. 

V r.1779 (4. července) byl ostrov předán francouzským republikánům a tento akt 
byl doprovázen obřadným spálením tzv. "Zlaté knihy", v níž byly zaznamenávány 
šlechtické rody a jejich příslušníci - nositelé feudální moci, spolu s jejich rodinnými erby - 
jako symbolické ukončení společenské nerovnosti. 

V důsledku snah monarchistických sil v čele s Ruskem a Tureckem byla v r.1800 založena 
tzv. "Sedmiostrovní republika", zahrnující Jónské ostrovy, která byla administrativní 
součástí Ruské říše s povinností platby daní Turecku, ale již 19.9.1809 obsadili ostrov 
Britové, zřídili zde tzv. "Jónský stát" a Zakynthos se stal jeho hlavním městem. V r.1814 
došlo k přejmenování na "Spojené státy Jónských ostrovů" s britským protektorátem.. 

Řecká revoluce (1821) byla na Zakynthosu aktivně podporována. Spousta 
Zakynthosanů se účastnila bojů pevninských Řeků proti Turkům. Místní povstalci přísahali 
na ikonostas v kostele "Agios Georgios ton Philikon" za městem věrnost 
osvobozeneckému boji a přes odpor Britů a přesto, že nebyli postiženi jhem turecké 
nadvlády, bojovali za budoucí společný samostatný řecký stát. V roce 1863 došlo 
konečně ke spojení ostrovního státu se zbytkem svobodného Řecka. 

Ničivé zemětřesení v r.1953 zanechalo na ostrově nesmazatelné stopy dodnes. Přežilo 
jej jen několik málo staveb (většinou církevních), hlavní město se svými pověstnými 
arkádami bylo nemilosrdně srovnáno se zemí. Několik obytných domů zůstalo v osadách 
Exo Chora a Maries na severozápadě ostrova. 
Tehdejší Československo nabídlo Řecku pomoc a nalezlo zde útočiště mnoho Řeků. 
Dodnes potkáte i na Zakynthosu Řeky, kteří mluví česky. 
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KULTURA 
Řecká (natož pak Zakynthoská) moderní kultura je nám, bohužel, dost málo známá. 
Tento stručný příspěvek chápejte jako drobný pokus o přiblížení jejího významu a snad i 
iniciační moment k lepšímu pochopení života místních obyvatel. 

  

Malířství 
Tradiční umění ikonografie zastupují na Zakynthosu žijící a tvořící ikonografové, 
pocházející z jiných oblastí Řecka. Malovaly se hlavně ikony - vaječnými temperami na 
dřevě. Byli to především :  

• Michail Damaskinos - ikony v kostele Ag.Dimitrios tou Kolla. 

• Dimitrios Moschos a Georgios Moschos - ikony v kostele Ag. Ioannis ton 
Logotheton. 

• Manolis Tzannes, Constantinos Tzannes a Stefanos Tzangarolas - "Klanění 
pastýřů", nyní v aténské Národní galerii. 

Období Benátské republiky přineslo do malířství prvky západní kultury. Začaly se 
používat olejové barvy na plátně, začaly se malovat portréty a používat perspektiva. 
Hlavními představiteli jsou :  

• Panayiotis Doxaras - obrazy v kostele Kyria ton Angelon ("Naše paní andělů) v 
Zakynthosu. 

• Nikolaos Doxaras (syn Panayiotise D.) - ikony v kostele Panagia tis Faneromenis 
v Zakynthosu 

• Nikolaos Kutuzis - "Dáma s bílými rukavicemi", jako nejlepší portrét tohoto 
období je nyní v aténské Národní galerii. 

 
V malířství 19.století se objevují silné národní prvky i náboženské tematice.  

• Nikolaos Kundunis - samouk, působící část svého života v dobrovolném exilu na 
jinak neobývaném ostrově Dia. Jeho obrazy "Autoportrét", "Stará žena s šálkem" 
a "Šlechtična s kabátkem" jsou v Národní galerii v Aténách. Hlavně jeho 
"Autoportrét" je považován za milník ve vývoji tzv. "Jónské školy". 

• Dionysios Tsokos - vnesl psychologické prvky do svých portrétů, hlavně vnitřní 
utrpení "Ženy v hávu královny Amalie" je exemplárním příkladem malířství tohoto 
období. 

• Dimitris Pelekasis - získal mezinárodní uznání díky své umělecké zručnosti. V 
mnoha Zakynthoských kostelích, muzejích a soukromých sbírkách jsou jeho díla. 
Byl spoluzakladatelem Zakynthoského muzea. 

 

Naše doporučení  
Malířská díla naleznete kromě kostelů a klášterů hlavně v Zakynthoském muzeu, Městské 
knihovně s galerií, Muzeu pobyzantské éry a Solomosově muzeu.  
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Stefanos Tzangarolas - "Klanění pastýřů" 
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Sochařství 

Během 18. století kvetlo na Zakynthosu 
hlavně stříbrotepectví a řezbářství, 
jehož plody lze dodnes spatřit v kostelech. 
Příkladem takřka učebnicovým je např. 
ikonostas (oltář) v kostele Aghia Marina ve 
stejnojmenné obci nebo Aghios Dionysios v 
Zakynthosu (tč. jej celý restaurují Rusové z 
Akademie výtvarných umění Ruské 
federace - kdo by to byl před pár lety řekl 
?!!). Ikonostas je překrásná řezbářská 
práce, bohatě pozlacená. Naleznete zde 
také stříbrnou tumbu s ostatky sv.Dionýsia 
- patrona ostrova.  

 

 

Dalším dokladem vysoké úrovně místních řezbářů je interiér kostela Aghia Mavra v 
Mocheradu (též Macheadron, Machairado), pocházejícího ze 14.století se svou zázračnou 
ikonou, které přinášejí lidé nejrůznější dary - královna Olga věnovala této ikoně své 
šperky. 

 

 

Naše doporučení  
Každý zachovalý kostel v provozu nabízí ukázky sochařských prací, 
hlavně však kostely Ag. Marina ve stejnojmenné obci, kostel Sv. Dionýsia 
v Zakynthosu a Aghia Mavra v Machairadu.  
 
Na Solomosově náměstí v Zakynthosu je zajímavý pomník na paměť 
národně-osvobozeneckého boje  
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Literatura 

Tradice Zakynthoského literárního umění se rozvíjela od 15.století, kdy kromě poezie a 
prózy se hlavně překládalo z archaické řečtiny do současného jazyka. Nikolaos Lukanis 
přeložil Homérovu "Íllias", která poprvé vyšla v Benátkách a dočkala se tří vydání. 
 

Na ostrově působil italský rodák, na Zakynthosu působící velký 
řecký básník Ugo Foskolo (řecky Ugkos Nikolaos Foskolos), 
na nějž jsou obyvatelé ostrova velmi hrdi a kromě bysty má v 
Zakynthosu také pěkný pomník ve formě náhrobku (těžko se 
hledá). 
 

 

 

 

 

Nejvíce jsou však Zakynthosané hrdí na dva své velké rodáky - největší řecké básníky 
19.století : 

• Andreas Kalvos - narodil se na Zakynthosu ale většinu života strávil v různých 
evropských zemích (Itálii, Švýcarsku, Francii a Británii). Byl karbonářem a po 
seznámení s Foscolem se stal členem jeho hnutí. Psal hlavně italsky, jeho řecky 
psaná díla se vyznačovala používáním pseudoklasické řečtiny s prvky lidové 
mluvy. 

• Dionysios Solomos - řecký národní básník a autor řecké 
národní hymny. První verše jeho "Chvalozpěvu o svobodě" se 
staly v roce 1864 řeckou národní hymnou (hudba N.Mantzaros-
Chalkiopulos). Jako mladík odešel do Itálie, kde studoval práva, 
literaturu a filozofii v Benátkách, Cremoně a Pavii. Studium italské 
literatury ovlivnily jeho rané práce. Po návratu do Řecka studoval 
lidové písně - ty a odboj proti tureckému jhu jej ve věku pouhých 
25 let inspirovaly k napsání "Chvalozpěvu o svobodě". Psal dále 
poezii i prózu, v nichž se kromě národních prvků dotýkal i diskusí 
o podobě moderní řečtiny. 

 
Oba básníci spočívají bok po boku v budově Solomosova muzea. 
 
 
 
 
Naše doporučení  
Navštivte Foscolovo muzeum v hlavním městě ostrova, na Solomosově náměstí je také 
socha Solomose a bysta Foskola. Poblíž vedle hlavní obchodní třídy je Foskolův pomník 
ve formě náhrobku.  
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Hudba 

Hudební skladatelská tradice byla ovlivněna hlavně obdobím vlády Benátčanů. Nese 
západní prvky a jedním z jejích představitelů je Georgios Kostis, autor "Cantades". Tyto 
písně jsou naprosto odlišné od hudby pevninského Řecka i od lidové hudby místní. Jsou 
to vícehlasé chorály s výraznými italskými prvky, doprovázené kytarou nebo mandolínou. 
Tématikou je pochopitelně hlavně láska. 

Naše doporučení  
Budete-li mít štěstí a budete na Zakynthosu během některého z jejich svátků nebo 
festivalů, budete mít jistě možnost vyslechnout si i některé místní lidové písně. 
 
 

Architektura 

Historické podmínky ostrova určily také zvláštní utváření 
místní architektury, která se více než východně řecké podobá 
čistě západoevropské, přičemž převládají vlivy Benátek.  

 

Je to patrné už na první pohled u zvonice kostela Sv. 
Dionýsia v hlavním městě, která nápadně připomíná zvonici 
chrámu Sv. Marka v Benátkách. 

 
Na architektuře ostrova se podepsaly i vlivy renesance, baroka 
a později manýrismu a neoklasicismu, hlavně na sídlech 
příslušníků střední a vyšší třídy. Tato architektura dostala 
přídomek "Jónská" a je typická pro všechny jónské ostrovy.  

 
 

 

Bohužel zemětřesení v r.1953 způsobilo, že z těchto památek 
nezůstalo takřka nic (např. budova Městského divadla byla 
dílem slavného německého architekta E.Zillera), Zakynthosané 
naštěstí postupem času alespoň některé ze zničených staveb 
obnovili. 

Naše doporučení  
Za shlédnutí stojí zachovalé nebo obnovené církevní památky, 
nesoucí prvky benátské až neoklasicistní architektury 
(Ag.Marina) - viz též kapitola Zajímavá místa.  
Lidová architektura - poblíž střediska Laganas u vesnice 
Pantokratoras leží zajímavé neoklasicistní venkovské sídlo 
"Sarakina", které jako jedno z mála přežilo zemětřesení. 
Několik reprezantantů původní venkovské architektury 
naleznete i ve vnitrozemí (Exo Chora, Maries, Volimes a 
hlavně Keri)  
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Tradice 

Lidové tradice se měnily s postupem věků a vlivem momentálního područí ostrovanů. 
Díky nostalgii starých a nadšení mladých obyvatel Zakynthosu však mnohé z tradic žijí 
dodnes. 

Církevní slavnosti a zvyky (bohoslužby, procesí) zůstaly po věky neměnné. Během 
lidových slavností se stále tančí lidové tance a zpívají lidové písně.  
 

 
Hlavními slavnostmi jsou : 

 
Velký Pátek 
V Bochali na předměstí Zakynthosu se koná procesí s byzantskou ikonou "Panagia 
Chryssopigi", pocházející z r.810 (!). Do pozdní noci se tančí a zpívají místní písně, rožní 
se beránci (!!) 
 
Velikonoce 
Tradičně nejsvátečnější den východního ritu se slaví grandiózně na celém ostrově. Oslav 
se účastní všichni obyvatelé. 
Místně zvláštní je oslava "svatého týdne" v hlavním městě. Ve dvě hodiny odpoledne se 
za doprovodu městského orchestru ulicemi města vypraví procesí s Křížem na 
Solomosovo náměstí, kde biskup požehná poutníkům. Ve čtyři hodiny ráno následujícího 
dne se z kostela vynese monstrance a procesí s ním opět obejde město, aby se s úsvitem 
vrátilo do kostela, kde se za zvonění zvonů koná bohoslužba. Další bohoslužba se koná o 
půlnoci na "Bílou sobotu", kdy zvolání "Christos Anesti" (Kristus vstal z mrtvých!) je 
doprovázeno zvoněním zvonů a houkáním sirén všech lodí, kotvících v přístavu. Magické 
kouzlo této noci je dále umocněno slavnostním ohňostrojem. Celou sobotu se zpívá, 
tančí, pije a rožní se beránci. O velikonoční neděli se v kostele sv. Lazara slaví jeho 
svátek - vypravuje se další procesí se zpěvem a tancem. sv. Tomáše (první neděle po 
Velikonocích) 
V Kalyteros je velká lidová slavnost. Z celého ostrova sem míří obyvatelé, aby si v 
místních tavernách pochutnali na tradičním rožněném beránkovi a zelenině. K tomu hrají 
soubory tradičních lidových nástrojů ("tamburloniakara"). 
 
První červnová neděle 
Ve vesnici Machairado se v přebohatě zdobeném kostele slaví svátek Agia Mavra se vším, 
co k tomu patří. 
 
17.7. - svátek Agia Marina ve vesnici Fagia (jinak Agia Marina)  
 
15.8. - svátek Panagia Pikridiotissa slaví se ve většině obcí 
 
24.8. - svátek přenesení ostatků Sv. Dionýsia 
Tohoto dne byly v roce 1717 přeneseny ostatky svatého patrona ostrova ze Strofadských 
ostrovů na Zakynthos, kde jsou uloženy ve stříbrném relikviáři v kostele Ag. Dionysios v 
hlavním městě. Je to velkolepá podívaná na pompézní procesí kolem města, vrcholící 
večerním ohňostrojem. Oslavy pokračují ještě další dva dny !! 
 
17.12. - svátek Sv. Dionýsia 
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Svatý Dionýsios je ochráncem a patronem ostrova. Narodil se zde v roce 1547 a 
stal se mnichem. Byl vysvěcen na arcibiskupa ale brzy se svého úřadu vzdal a přesídlil 
zpět na Zakynthos, působil v kostele Aghios Nikolaos, odkud časem odešel do kláštera v 
Anafonitrii u Volimes, kde zůstal až do své smrti 17.12.1622. Pochován byl na 
Strofadských ostrovech. Hloubka jeho křesťanské lásky se mj. prokázala v okamžiku, kdy 
jej navštívil vrah jeho bratra a požádal jej o pomoc, protože po něm pátrali Benátčané. 
Mnich jej nejprve ukryl ve své cele a poté mu dopomohl k útěku. 
 
Kromě těchto církevních svátků se na Zakynthosu slaví i svatby, křtiny a po vzoru 
Benátek i karneval. Během těchto oslav se tančí různé lidové tance jako např. 
"Giargitos", mající své kořeny v tradičním krétském tanci "geranos", jejž sem dovezli 
uprchlíci z tohoto ostrova. Oba tyto tance údajně vycházejí z vítězného tance Thesea po 
jeho vítězství nad Mínotaurem. V okolí Volimés se tančí krajový "Volimiatikos", dále i 
tance italského původu, zvané 
"Galiandra" a "Manfrena". 
Některé z těchto tanců můžete vidět (a sami si zatančit) v některých tavernách s 
programem. 

Naše doporučení  
Budete-li na Zakynthosu v období některého ze svátků, neváhejte, oželte těch pár hodin 
na pláži a plnými doušky užívejte spolu s ostrovany oslav. Zažijete něco, na co do konce 
života nezapomenete.  

 

 

PŘÍRODA OSTROVA 

Přesto že je Zakynthos nejjižnějším z Jónských ostrovů, díky vysokému celoročnímu 
úhrnu srážek (údajně stejnému jako v Anglii) je ostrovem plném zeleně. Obzvláště na 
jaře a počátkem léta je doslova pokryt květy, vzduch je prosycen vůní tymiánu a 
oregána. Úrodná údolí jsou plná vinic, políček se zeleninou, olivových a citrusových hájů. 
Hory jsou pokryty borovicovými lesy.  

Poznámka : Znáte-li jižní chorvatské ostrovy, budete rozdílem v množství zeleně 
překvapeni ! 
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Příkré bílé útesy západního pobřeží jsou 
plné jeskyní, které je možno pomocí 
člunu projíždět a kochat se pohádkovými 
odstíny modře zdejšího čistého moře. 
Na plážích i na přilehlém moři potkáte 
mořské želvy (největší atrakci ostrova) 
nebo středomořské tuleně.  

 

 

 
Zlaté písečné pláže s pozvolným přístupem do 
moře zvou do jeho přítulné náruče a nedovolí 
Vám myslet na starosti všedního dne. 
 

 

 

Věřte tomu, že slogany cestovních agentur v 
tomto případě nelžou - naleznete zde 
opravdový 

 

RÁJ NA ZEMI 
 
 
 

 
 
 

Charakteristika krajiny 

Terén ostrova je velmi rozmanitý. Na východě 
je rozsáhlá úrodná nížina, která přechází v 
zátoky se zlatými písečnými plážemi.  
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Západní strana ostrova je naproti tomu 
hornatá s příkrými, až několik set metrů (!) 
vysokými útesy na pobřeží.  

 

Nejvyšším vrcholkem je "Vrachionas" (758m), 
několik dalších menších vrcholů tvoří malou 
náhorní plošinu. 
 

 

 
Nejnavštěvovanějším místem je zátoka u 
Laganas, jejíž 9km dlouhá pláž s jemným 
pískem je jednou z největších ve 
Středomoří. Další zátoky obdobného 
charakteru jsou u Alykes, Tsilivi a Schizy. 

 

 

 

 

Uprostřed laganaské zátoky jsou ostrůvky Marathonisi s malou pláží a jeskyněmi, 
soukromý ostrůvek Aghios Sostis (spojený s pobřežím dřevěnou lávkou. Naleznete na 
něm mj. diskotéku a občerstvení) a (kvůli želvám uzavřený) Pelouzo.  

 

Asi 75 km jižně leží Strofadské ostrovy, administrativně přináležící k Zakynthosu. 
 
Na ostrově jsou i řeky, některé z nich podzemní, které jsou napájeny četnými prameny. 
To spolu s úrodnou půdou určuje vysokou zemědělskou produkci ostrova.  
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Z geologického pohledu je ostrov také velmi zajímavý. V dávné minulosti byl součástí 
velké podmořské desky, která při svém vyzdvižení dala vznik četným malým ostrůvkům, 
útesům a mělčinám, zatímco u jihovýchodního cípu ostrova je největší hloubka moře 
ve Středomoří (Inousská propadlina - 4500m). Horniny jsou sedimentální (pískovce, 
slepence), na západě převažuje vápenec a sádrovec (bílé útesy). Průběh vrstev 
sedimentů překvapivě věrně souhlasí se sklonem horských úbočí a i laik při pohledu na 
tento úkaz snáze pochopí průběh horotvorných pohybů v dávné historii Země. 

 
Intenzivní geologické procesy daly 
vznik četným jeskyním, z nichž je řada 
veřejně přístupná (Modré jeskyně na 
severu, mající obdobu pouze na 
ostrově Capri).  

 

Na jihu u Keri jsou smolné prameny 
(s výronem bitumenózních látek), na 
severovýchodě u obce Xyngia 
naleznete jeskyni, v níž vyvěrá síra a 
mléčně zabarvuje mořskou vodu (o 
zápachu nemluvě).  

 

 

 

 

 

 

Naše doporučení  
Vypůjčete si auto nebo motocykl a projeďte si celý ostrov. Uvidíte mnohem víc než Vám 
poskytnou cestovkami nabízené výlety autobusem a lodí. Vzhledem k velikosti ostrova 
nebudete potřebovat na základní seznámení se s ostrovem více než tři dny a přitom 
získáte spoustu nových zážitků a poznatků. Atmosféra horských vesnic a pocity při 
toulkách po horských svazích s pasoucími se stády ovcí a koz Vám dají zapomenout na 
to, že se jednou budete muset vrátit do blázince všedního života.  
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Vegetace 

Klima na Zakynthosu je mírné, teplá 
zima a chladnější léto - to způsobuje 
skutečně bohatý výskyt zeleně na 
ostrově. 

 
Většina ostrova je překvapivě bohatě 
zalesněna (středomořská borovice). 

 

 

 

Naleznete zde podivnou směsici stromů a 
rostlin, zdánlivě typických pro krajinu 
různých typů. Bezprostředně blízko sebe 
rostou "středoevropské" listnáče, 
středomořské borovice, vysoké túje, mezi 
kvetoucími oleandry rostou trsy 
banánovníků a obrovské palmy, z Asie 
importované stromy vzbuzují pocity 
exotických dálek.  

 

 
Nekonečné olivové háje se stromy, pamatujícími 
staletí, jsou plné cikád a střídají se s vinicemi, 
rodícími proslulá těžká řecká vína. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakynthos 

 
21 / 41 

 
Hory a náhorní plošiny jsou souvisle 
pokryty trsy bylin, mezi nimiž kraluje 
tymián, oregáno a jiné byliny, jejichž 
vůně se (doslova a do písmene !!) vznáší 
ve vzduchu s dotěrností až přehnanou.  

V květnu, kdy začíná turistická sezóna, 
jsou svahy úplně posety bílými, modrými, 
červenými a žlutými květy (potvrzeno 
delegátkou). 
 

 

 
Hlavními plodinami ostrova jsou olivový olej (tvrdí se, že nejlepší v Řecku - což 
potvrzujeme), víno (hrozny), citrusy, brambory, zelenina a další místní specialita - 
Zakynthoská cibule, velká a sladká, skvělá do řeckého salátu s fetou (ovčí sýr) a na níž 
se připravuje i místní kulinářská specialita "Zakynthoský králík" (na cibuli a červeném 
víně).  

 

Naše doporučení  
Vypůjčíte-li si auto nebo motocykl, budete mít dost příležitostí si na památku natrhat 
kytičku tymiánu, jejíž vůni se ta kupovaná nemůže rovnat. Určitě si kupte místní olivový 
olej - je skutečně vynikající. Nezapomeňte ochutnat řecký salát s fetou a Zakynthoského 
králíka !  

 

 

 

Zvířena 

Nejznámější atrakcí ostrova jsou bezesporu mořské 
želvy Caretta-caretta.  

Na Zakynthosu každoročně v srpnu a září kladou svá 
vajíčka. Vracejí se sem údajně jen jednou za život. Je 
jich v celém Středomoří již jenom asi 2000 exemplářů, 
jsou až 1m velké a váží až 150 kg. Mají hnědý krunýř, 
často shora zelený, a narůžovělé tělo. Pohupují se na 
vlnách a zvědavě pokukují po lidech na lodích, které 
na ně občas pořádají až nepochopitelné "hony" aby si 
klienti "přišli na své". To, jak při tom směšně zvedají 
hlavičku je opravdu roztomilé. 
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Sídlí zde také středomořští tuleni Monachus-
monachus (posledních asi 18 ks), kteří se v letní 
sezóně skrývají v chladné vodě podmořských 
jeskyní a nám se nepodařilo je uvidět. 
 

Jinak je ostrov plný cikád, které vytvářejí tu 
pravou atmosféru a jejich cvrkání se nevyhnete 
nikde. Pěkný pohled je na stovky netopýrů, kteří 
v podvečer mezi palmami loví hmyz přímo mezi 
hotely. 
 

Bohatá stáda ovcí a koz vzbuzují spíše 
konzumentské představy, stejně jako 
králíci, žijící v olivových hájích. 
 

 

Rybáři si na Zakynthosu příliš neužijí (můžu 
potvrdit). Zakynthosané si zdevastovali rybí 
populace lovem pomocí dynamitu a za 
rybami musí nyní daleko na moře.  

 

 
Při koupání na pláži uvidíte spoustu malých rybek, některé z nich Vás dokonce budou i 
okusovat (když Vás snad jen třícentimetrová rybka poprvé štípne do paty, dost se 
leknete). Můžete sbírat mušle a škeble. Viděli jsme i malé rejnoky a perutýna. Na 
rybím trhu prodávají tuňáky (porcují je přímo na lodích) a malé ryby (sardinky, sledě). 
Občas se rybáři pochlubí i úlovkem (nechtěným?) murény. Langusty, kalamáry nebo 
chobotnice potkáte spíše jen patřičně upravené v restauraci.  

 

Naše doporučení  
Největší naději na spatření mořských želv máte v srpnu, kdy želvy kladou svá vejce a je 
jich v okolí poměrně hodně. Zúčastníte-li se lodního výletu za želvami (nabízí se v 
Laganas na každém rohu) nebo lodního výletu kolem ostrova (pořádají cestovky), 
pravděpodobnost jejich spatření je ještě vyšší. Středomořští tuleni se na léto stahují do 
jeskyní za chladnou vodou, mimo sezónu je uvidíte snáze. Pozor - samice, obzvláště má-
li mláďata nebo je nervózní, hází po turistech kameny ! 
Navštivte přístav v hlavním městě, pokud možno ráno. Přímo na molu se zde z lodí 
prodávají ryby - malé sardinky, sledi, ale i tuňáci. Nám se (dokonce dvakrát) podařilo 
uvidět zde i murénu, jedna z nich byla asi 80cm dlouhá a šla z ní opravdu hrůza.  
Ochutnejte skopové (nejlépe rožněné vcelku) - chuťově je nesrovnatelné s naším neboť 
maso je nasáklé vůní spásaných bylin a je velmi křehké. Také Zakynthoský králík není v 
přírodě ani zdaleka tak zajímavý jako na talíři. Ve spoustě taveren podávají salát s 
čerstvým tuňákem.  
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA 
 

Zakynthos (hlavní město) 

Zakynthos má asi 10-12 tis. obyvatel. Hlavní město stejnojmenného ostrova se rozkládá 
již od antiky v širokém oblouku na mírně stoupajícím břehu, otočeno čelem k Peloponésu. 
Město bylo rozsáhle pobořeno při zemětřeseních v letech 1515 a 1953.  
 

Strada Marina - pobřežní ulice kolem přístavu, 
naleznete zde většinu hotelů, restaurací, 
cukráren, rybí trh na molu a tržiště. Je jednou z 
nejrušnějších ulic města. Vede od kostela 
Ag.Dionysios ke kostelu Ag.Nikólaos na 
Solomosově náměstí, kde také stojí jeho socha 
(autor národní hymny). 
 

 

 
 

kostel Agios Dionysios - Byl postaven 
1708, zrenovován 1764 a v současné 
době probíhá další důkladná 
rekonstrukce (restaurátorské práce 
vykonávají pracovníci Ruské akademie 
výtvarných umění - vida!). Nacházejí se 
zde ostatky (relikvie) patrona ostrova 
sv. Dionýza, které sem byly přivezeny z 
kláštera na ostrovech Strofades a byly 
zde uloženy do stříbrného sarkofágu. 
Překrásně vyřezávaný a bohatě 
pozlacený ikonostas, ikony vytvořili 
hagiografové Koutouzis a Doxaras. 
Vysoká zvonice, která připomíná zvonici 
kostela sv Marka v Benátkách, 
dominuje městu. 
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kostel Agios Nikólaos - u přístavu na opačné straně Strada Marina, na Solomosově 
náměstí. Byl postaven v 17.století ve stylu renesance, ale má byzantskou zvonici. U něj 
naleznete pomník boje za nezávislost a bystu básníka Foskolose. 
 
Solomosovo náměstí - největší, velkoryse pojaté, náměstí města. Naleznete zde 
nejdůležitější budovy : 
Radnici, Řeckou národní banku, Byzantské muzeum (správněji muzeum pobyzantské 
doby) se sbírkami ikon a soch, Zakynthoské muzeum se zajímavými sbírkami místních 
tradic, Měststkou knihovnu (55 tisíc svazků!) s galerií obrazů a fotografií a expozicí 
odporu proti německé okupaci ostrova za 2.světové války . 

 

 
Solomosovo muzeum - s mauzoleem básníků 
Solomose a Kalvose, jsou zde exponáty o 
dějinách a kultuře ostrova.  
 

 
Nad městem jsou zbytky benátské pevnosti 
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Průvodce po ostrově 
Další popis může sloužit jako jednoduchý itinerář pro vlastní výlety po ostrově 

Po cestě z hlavního města na jihozápad se dostanete do  

Laganas - největší turistické středisko 
ostrova, skutečná fabrika na turistiku. Zdejší 
pláž je 9km dlouhá a je jednou z největších 
ve Středomoří. Pozvolný přístup do 
křišťálově průzračného moře, jemný písek a 
neskutečně teplá voda (zbavil jsem se tu 
úporného ischiasu, s nímž jsem na 
Zakynthos dojel). Díky rozlehlosti pláže si 
jistě najdete koutek, kde budete mít i svůj 
klid (úplně západní nebo úplně východní 
úseky). Na pláži jsou slunečníky s dvojicí 

lehátek za poplatek (2000 Drch/den). Tato pláž se navečer vyklidí a používá se až do 
následujícího rána jako komunikace (zkratka) s plným provozem aut i autobusů. I díky 
tomu je zde vzorný pořádek - žádné odpadky. 

V zátoce jsou ostrůvky Marathonisi s malou pláží 
a jeskyněmi, soukromý ostrůvek Aghios Sostis 
(spojený s pobřežím dřevěnou lávkou. Naleznete 
na něm mj. diskotéku a občerstvení) a (kvůli 
želvám uzavřený) Pelouzo. 

 

 
Hlavní třída, kolmá na pláž je pěkně dlouhá a plná taveren, bufetů, restaurací, obchodů, 
hotelů, diskoték, půjčoven aut a motorek. Celou noc to tam "pěkně vře". Před některými 
hotely jsou velkoplošné obrazovky pro sledování videa nebo plátna pro kinoprojekci (za 
konzumaci nápojů). U hotelů jsou bazény s lehátky zdarma, ale jste přece u moře ... 
 
Mezi olivovými háji a vinicemi jižní části ostrova jsou osady 
Lithakia, kde (prý - nám se to nepodařilo) naleznete zázračný pramen vody. 
Pantokratoras a Mouzaki s vinicemi, kde se rodí SKVĚLÉ víno 
 
Dále ve vnitrozemí je pěkná větší vesnice 
Machairado (též Moherado) s kostelem Ag.Mavra, kde se přechovává slavná ikona 
Sv.Mavry, která prý koná zázraky a lidé jí věnují cenné dary (královna Olga věnovala 
šperky). Interiér kostela je jedním z nejzdobnějších na Zakynthosu. Na svátek této 
světice začátkem června se zde koná slavná pouť a zvony z benátské zvonice je snad 
slyšet po celém ostrově. 
 
Po cestě na sever minete 
Melnado, kde vedle kostela Ag.Dimitrios byly nalezeny pozůstatky starověkého 
Artemidina chrámu a hlavně 
Ag.Marina (pův. zvaná Fagia), kde se nalézá trojlodní bazilika s krásně vyřezávaným 
barokním ikonostasem, jedním z nejlepších řezbářských děl na ostrově 
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Cestou na západ s překrásnými výhledy se dostanete až do pobřežního  
Kampi, odkud je z restaurace na 300m vysokém útesu úchvatný pohled na západ slunce 
 
Směrem na severozápad leží Exo Chora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exo Chora, jedna z mála vesnic, které přežily katastrofální zemětřesení v r.1953 a 
zůstalo zde zachováno několik původních domů, reprezentujících typickou občanskou 
architekturu ostrova.  

Pojedete-li dále na sever , narazíte na 
 
Mariés, kde je kostel, zasvěcený sv.Maří Magdaleně. Podle církevních legend byl 
Zakynthos prvním místem, kde Marie Magdalena hlásala "Boží Slovo". Po ukřižování 
Krista (asi v roce 31 n.l.) se vypravila spolu s Marií Kleofášovou do Říma aby si stěžovaly 
u císaře proti bezpráví, spáchaném na Ježíši, a na moři je zastihla bouře. Přistály v 
přístavu Porto Vroma a v blízké osadě si chtěly doplnit zásoby. Na počest Marií byla 
osada pojmenována na Mariés. Dodnes ukazují obyvatelé Mariés otisk Mariiny šlépěje a 
každoročně pobyt světice na ostrově oslavují. Jako v ostatním Řecku je křesťanství 
východního (byzantského) ritu - pravoslaví. 
 
Anafonitria je obcí, u jejíhož vjezdu objevíte hranatou bránu, která sloužila jako součást 
opevnění při nájezdech pirátů. Kousek za vesnicí leží klášter, kde působil patron ostrova 
Sv.Dionýsios. Jeho cela byla po zemětřesení zrekonstruována a slouží poutním účelům. 
Jsou zde jeho knihy a také obraz, znázorňující, jak udělil odpuštění vrahovi svého bratra. 
V klášterním kostele je bohatě vyřezávaný a pozlacený ikonostas a stropní fresky ze 
17.století. Cenná byzantská ikona z 15.století sem byla údajně přenesena z 
Konstantinopole (Cařihradu) po jeho dobytí Turky v r.1453. 
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Nedaleko kláštera u Anafonitrie leží v borovém lese u silnice 

klášter Ag. Georgios odkud je krásný výhled na moře, s kulatou věží, která sloužila 
jako pozorovatelna.  

Piráti, kterým asi vadilo, že bývali při 
nájezdech nepříjemně brzy spatřeni, klášter 
ze msty v r.1553 pobořili a kostel byl znovu 
vystavěn v benátském stylu v 16.století. 
 

Naproti brány visí na staré olivě úplně nové 
zvony. Mají kouzelný hlas a krásně ladí. 

 
Jen kousek odsud se nachází "nejfotografovanější pláž Řecka" 

  

Navagio s vrakem pašerácké lodi, největší přírodní 
atrakce ostrova. Nedaleko ztroskotala loď, pašující 
cigarety a byla sem vyvržena příbojem. Pláž není 
přístupná ze souše. Jezdí sem výletní lodi, které Vás 
(nejsou-li příliš velké vlny na pláži vyklopí a můžete 
si hodinku pohovět na zářivě bílé oblázkové pláži a 
nechat se trošku potlouct příbojem. Pohled shora je 
úchvatný a rázem pochopíte, proč mají Řekové tolik 
výrazů pro odstíny modři. 
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Navagio 
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Cesta Vás nyní zavede na nejsevernější cíp ostrova, budete projíždět 
Volimés - městečko sestávající ve skutečnosti ze tří osad (Horní, Dolní a Střední 
Volimes). Místní kostel Ag.Paraskevi má zvonici podobnou zvonici u kostela Ag.Dionysios 
v hlavním městě. 

 

 

 

  

 

 

 

Vesnice žije hlavně z pověsti zručnosti jeho obyvatelek, prezentující se na místním trhu - 
celé střední Volimes je prakticky jedním tržištěm, kde se nabízejí koberce, ubrusy, 
krajky, med a olej. Pořádají se sem opravdové "nájezdy" turistů a některým ani nevadí, 
že ubrusy jsou vyšívány strojově a některé vzory koberců jsou poněkud nevkusné (pádící 
koně, všude samá želva). I když to trochu připomíná vietnamská tržiště u našich 
západních hranic, rozhodně stojí zato se sem podívat už proto, že ceny jsou směšně 
nízké a dokonce můžete ještě něco usmlouvat ! 
 
Kousek od nejsevernějšího mysu ostrova Skinari s majákem leží známé 

 Modré jeskyně, které tvoří dvě navzájem 
propojené jeskyně 6m široké a 3,5m vysoké. 
Voda je v nich zářivě modrá, jakoby 
fosforeskující a vycházející odněkud z hloubi 
moře. Odlesk modrého světla je i na stropě a 
vjezdu do jeskyní. Doporučujeme navštívit 
separátně menší loďkou např. z Ag.Nikolaos, 
Alikes nebo jiného blízkého místa, protože 
velké výletní lodi většinou do jeskyně 
nevjedou a přijdete o mnoho. Tyto jeskyně 
mají obdobu pouze na ostrově Capri (Grotto 
Azurro) a musí se to vidět, protože fotka v 
tomto případě nikdy nenahradí skutečnost. 
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Na zpáteční cestě na jih projedete 

Alykes, které nese jméno po blízkých solných 
jezerech, z nichž se získává sůl. Je zde 
atraktivní dlouhá pláž, na které se mohou 
provozovat vodní sporty (výjimka - jinde to není 
kvůli želvám dovoleno). Na hlavní třídě jsou 
hotýlky, taverny, bary a diskotéky, plné 
zábavychtivých Britů. Naleznete zde také 
kamenný pětiobloukový most (dědictví po 
Britech) a kapli sv.Jana Křtitele. 

 

Katastari - největší vesnice na ostrově, kde se hlavně pěstuje zelenina a ovoce 
a následuje řetěz přímořských letovisek, táhnoucích se zpět až k Zakynthosu : 
Alikanas - klidnější místo s pěknou klidnou pláží 

 
Tsilivi - druhé nejznámější středisko s 
křišťálově čistou vodou a písečnou pláží 
 

 

 

 

 
 Při prozkoumávání jižní části ostrova minete 
 Argassi relativně nové sídlo s mnoha hotýlky 
a táhlou pláží 1km dlouhou. Nabízí krásné 
pohledy na nedaleko se zdvíhající hory. 
 
 

 

 

 

 

Vassilikos a Porto Roma jsou letoviska se zlatým pískem na plážích, kde zeleň sahá až 
těsně k vodě.  
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Nedaleko odsud je na vrcholu Skopos (483m) 
klášter Panagia Skopiotissa, vystavěný ze 
zbytků ruin starobylého Artemidina chrámu ve 
14.-15.století. Je to jeden z nejstarších 
klášterů na Zakynthosu. Klášterní kostel má 
křížový půdorys a valenou klenbu v byzantské 
stylu s mnoha freskami. 
 
 

 

 

 

 

 

Po cestě do Laganas projedete kolem 
Kalamaki s 5km dlouhou písečnou pláží, 
přecházející v laganaskou pláž. Zde jsou 
hlavní hnízdiště mořských želv a proto se tu 
nesmí zapichovat slunečníky a po setmění je 
zákaz vstupu na pláž. 
 

 

 

 

 

 
Minete Laganas (tam už to znáte) a zabočíte doleva směrem na 
Keri, s jeho smolnými prameny (bitumen), které zmiňoval už Herodotos a Plinius a jež se 
dříve využívaly při smolení trupů lodí.  

V městečku s četnými kamennými domky naleznete několik restaurací, kde se přímo u 
cesty rožní selata a beránci.  
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Místní jeskyně jsou také zajímavé, doporučujeme Vám ale navštívit nedaleký mys 
Ak.Keriou s majákem na několik set metrů vysokém útesu, odkud se dá pozorovat 
nezapomenutelný západ slunce do širého volného moře. 

   

Naše doporučení  
Cestování po ostrově autem nebo na motorce má své neopakovatelné kouzlo. Jsou zde 
poměrně kvalitní komunikace s asfaltovým povrchem, na některých místech to ale 
pekelně klouže (snad je to směsí prachu a usazené soli nebo čím), což pocítíte hlavně na 
motorce. Značení je střídmé, bez dobré mapy se neobejdete (ještě štěstí, že jste na 
ostrově a dřív nebo později skončíte na pobřeží - ztratit se nemůžete), takže se budete 
často orientovat citem nebo podle slunce. 
POZOR ! - převážná většina turistů jsou Britové a často "nějak pozapomenou", že se v 
Řecku jezdí vpravo a často se Vám (podle zákona schválnosti zrovna na nepřehledném 
místě) objeví v protisměru !! 
Benzín stojí prakticky stejně jako u nás, stačí Vám náš řidičák (i pro motorku je 
potřeba!), neuděláte ale chybu, když si před odjezdem vyřídíte za mírný poplatek i 
mezinárodní. 
Půjčovné je vyšší než v jiných oblastech Řecka a je silně závislé na sezóně. Využívejte 
služeb půjčoven, které Vám doporučí Váš delegát (kvůli serióznosti) a ptejte se na slevy !  
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PLÁŽE 
Pláže na jihu a východě Zakynthosu jsou převážně písčité - jemný písek šedivě-okrové až 
zlaté barvy, místy smíchaný s kameny. Zátoky ve strmých útesech západního pobřeží 
mají oblázkové až kamenité pláže, převážně z vápence nebo sádrovce a jsou krásně bílé. 
Tyto pláže jsou však přístupné většinou pouze z moře lodí. Některé pláže mají obtížný 
přístup do vody (kamenné stupně - např. Limni Keriou) ale o to mají krásnější vodu. 
Na drtivé většině pláží jsou k dispozici lehátka a slunečníky, jejichž používání v zájmu 
vlastního zdraví vřele doporučujeme. 

 
Laganas  
Jemný písek, 9 km dlouhá, živá až rušná pláž 
s plným plážovým servisem. 

 

 

 
 

Kalamaki 
5km dlouhá jemně písečná pláž, navazující 
východně na laganaskou pláž. Zde jsou hlavní 
hnízdiště mořských želv a proto se tu nesmí 
zapichovat slunečníky a po setmění je zákaz vstupu 
na pláž. 
 

Vassilikos (Gerakas) 
Pláže se zlatým pískem na plážích, kde zeleň sahá 
až těsně k vodě a naleznete zde i zátoky s 
jeskyněmi. 

Argasi 
Písčitá a oblázková pláž s jeskyněmi. 
Nabízí se zde krásné pohledy na 
nedaleko se zdvíhající hory. 
 

 

 

 

 
Ampoula 
Písečná pláž severozápadně od Tsilivi. Křišťálová voda, hrající všemi odstíny modři. 
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Alykes 
Atraktivní dlouhá pláž, na které se mohou 
provozovat vodní sporty (výjimka - jinde to 
není kvůli želvám dovoleno). 
 

 

 

 
Navagio 
Velká pláž se zářivě bílými vápancovými kamínky a valouny. Přístup jen z moře. Bez 
servisu. 
 
Porto Vromi 
Maličká pláž (tak pro 20 lidí)ve 
starodávném přístavu, vysypaná 
bílými mramorovými kamínky. 
Maličká tavernička s přístavištěm lodí, 
kterými se můžete dostat na další 
(jen z moře přístupné) pláže v okolí. 
 
Limni Keriou 
Pohádkově zabarvená voda, přístup 
do vody ze skalnatého pobřeží - hned 
hloubka. Chladnější voda než na 
písečných plážích (vítané osvěžení !), 
doporučujeme pro potápění se 
šnorchlem. 
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Tsilivi 
Pláž s jemným zlatým pískem 
ve druhém největším 
středisku ostrova s plným 
servisem, klidnější než v 
Laganas. 
 

 

 

 

 

Porto Zorro 
Atraktivní pláž s jemným pískem, 
restaurace, slunečníky. U pobřeží jsou z 
vody trčící balvany a kamenné sloupy, 
vytvářející krásné zákoutí.  

Byla to naše nejoblíbenější pláž.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Limnionas 
Krásná pláž s pohádkově zabarvenou vodou. Taverna, v níž (prý) dělají vynikající tzatziki. 
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STRAVA 
Jíst se musí a když už jsme vážili tak dlouhou (a drahou) cestu, musíme chytit příležitost 
za pačesy a důkladně ochutnat speciality řecké kuchyně. Kromě řecké kuchyně můžete 
jíst i tradičně evropsky, jsou zde i americké "Steak House", čínské a indické restaurace, 
Fast Foody se sendviči a hambáči - nebylo by to ale škoda ? 
Hlavní součástí místního jídelníčku jsou masa, připravovaná na minutku, často na roštu 
nebo na rožni (vepřové, skopové, kuřecí i hovězí) a spousta zeleniny. Ke své vlastní 
škodě byste se vyhýbali pokrmům, připravovaným i z různých mořských potvor. 
Jídelní lístky jsou převážně v řečtině a angličtině, takže další text Vám napomůže vybrat 
si podle vlastní chuti, co si dát 
Nebojte se a ochutnávejte co žaludek a Vaše kapsa snese ! 

Takže s chutí do toho : 

Řecký salát 
Míchaný salát z rajčat, okurky, papriky, poř. i listového salátu (budete se divit, kolik 
odrůd salátu existuje - některé vypadají jako pampeliškové listy, některé jsou fialové, 
různě kadeřavé ...), zalitý olivovým olejem a doplněný fetou (ovčí sýr) a černými olivami. 
Podává se jako předkrm. 
 
Salát s tuňákem 
Míchaný zeleninový salát, zalitý (jak jinak) olivovým olejem, vložené kousky tuňáka. 
 
Kalamares 
Kousky kalamárů (sépie), smažené ve vaječném těstíčku. Podává se jako předkrm nebo 
hlavní chod. Je to něco úplně jiného, než doma připravené zmrazené sépie (olihně) 
koupené v supermarketu. 
 
Mušle 
Mušle (vnitřky, bez skořápek) - asi slávky, připravené na rajčatovém základě, s 
česnekem a spoustou voňavé petrželky. Podává se také jako předkrm. 
 
Tzatziky 
Nastrouhaný okurek v jogurtu, ochucený česnekem a koprem (málo). Velmi osvěžující 
předkrm, můžete přikusovat chléb. 
 
Sýry 
Nejpověstnější je feta - slaný ovčí sýr (u nás se prodává i pod názvem "sýr balkánského 
typu"). Výborný je s chlebem, rajčaty a Zakynthoskou cibulí (s sebou na pláž), v 
restauracích jej podávají s kořením, přelitý trochou olivového oleje a často k němu 
dostanete ještě i olivy. Doporučujeme Vám ale ochutnat i místní zralý sýr, vznikající 
delším zráním (vypadá jako cihla), může být i mírně zauzený.  
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Gyros 
Šiška masa, otáčející se na svislém rožni, z toho se odkrajují opečené plátky masa. Spolu 
s nakrájenou zeleninovou směsí, majonézovou omáčkou nebo kečupem se to nahňahňá 
do housky (fuj!) nebo do pity (mňam). Známe už i od nás - typická strava Fast Foodu 
pro ty, co (k vlastní škodě) nemají čas ani na pořádné jídlo. 
 
Souvlaki 
Kousky masa (skopové, vepřové, kuřecí - můžete si vybrat) speciálně připravené na 
rožni. Podává se s přílohou (brambory, rýže, hranolky) a zeleninovou oblohou. Vhodné 
pro ty, kdo neradi riskují, jinak nic moc. 
 
Moussaka 
Plátky baklažánů (nebo čeho), občas se stopami mletého masa, zapečené s kořením a 
česnekem. Prý je to zdravé ... 
 
Chobotnice (Oktopodos, octopus) 
Kousky chapadel, připravené na rožni nebo na roštu, s bohatou zeleninovou oblohou. 
Nezapomeňte vyplivovat přísavky ! 
 
Ryby 
Pečené, připravené na grilu, jemně kořeněné, s přílohou a oblohou, čerstvé. Neuděláte 
chybu 
 
Jehněčí kotletky 
Anglicky "Lamb chops" - najdete v každém jídelním lístku. Kotletky (4-6 kusů podle 
úrovně restaurace) z mladého skopového, prosyceného vůní bylinek, kterými se ta havěť 
živí. Pohádkové jídlo ! Spousta zeleniny, příloha. Zapíjejte místním vínem ! 
 
Zakynthoský králík 
Králík, připravený na Zakynthoské sladké cibuli a místním těžkém červeném víně. 
DELIKATESA !! Zapíjí se, pochopitelně, červeným vínem z místních vinic. 
 
Rožněné maso 
V některých tavernách (hledejte hlavně na vesnici!) připravují na rožni selata a jehňata. 
Už pohled na otáčející se pochoutku vyvolává "Pavlovův reflex" jako z učebnice. Někdy si 
můžete i určit, kterou část byste rádi slupli. Doporučujeme hlavně beránka - maso krásně 
voní po bylinkách a koření, kterým se pasoucí hovádka živí. K tomu samozřejmě 
zeleninový salát a nějaké dobré vínko. SVĚT JE KRÁSNÝ ! 
 
Nápoje 
Pivo drahé ale dobré - místní Amstel, Heineken, Gösser,... 
Víno je kapitola sama pro sebe. Místní vína jsou těžká, sladká, lahodně aromatická a v 
horku zrádná. Specialitou je Retsina - víno, přechovávané v čerstvých soudcích s 
vysokým obsahem pryskyřice. Retsina po něm dostane pryskyřičnou příchuť a trochu 
trpkosti. Vyzkoušejte, uvidíte. Budete-li kupovat víno v obchodě a máte rádi červené, 
podívejte se skrz láhev : neuvidíte-li skoro nic, je to dobré - víno je totiž skoro černé a 
svým charakterem připomíná dalmatské "crno vino" (přeloženo doslova "černé víno"). 
Místní jej pijí smíchané s vodou, vyzkoušejte to i ono (mně to připadalo škoda). 
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Ouzo - anýzová kořalka, velmi oblíbená všude na Balkáně. Často se pije smíchaná s 
vodou, která se jeho přidáním zabarví do mléčně bílé barvy - potom se tomu říká "mléko 
starců". 
Káva , pokud je připravena poctivě, chutná. POZOR, nevím zda to bylo náhodou, ale 
místní frapé (ledová káva, našlehaná třeba i s mlékem a cukrem) nebylo nikde k pití !! 
 

Sladkosti 
Moučníky jsou podle zvyku, který panuje na Balkáně, v Turecku a v Arábii, hodně 
sladké. Nejzajímavější je asi moučník , který vypadá a chutná přesně jako balíček 
instantních nudlí, bohatě proslazený, upečený v troubě a potom zalitý hustým cukrovým 
sirupem s medem. Nám stačil jeden kousek pro čtyři osoby a po jeho likvidaci jsme 
dobrou půlhodinu nemohli rozlepit rty - za pokus to ale rozhodně stojí 
Mantolato je další místní specialitou. Na první pohled vypadá jako turecký med, má ale 
jinou technologii výroby a jinou konzistenci. Vyrábí se totiž z našlehané vaječné hmoty s 
medem, do níž jsou zamíchány pražené mandle. Lisuje se to do hranatých forem a krájí 
na plátky. Je to potom měkké, medově sladké, od pražených mandlí voňavé, vynikající ! 
Mantoles jsou vlastně pražené mandle, obalené v cukrovo-medové polevě. Vzhledově 
připomínají buráky v cukru, chuťově ani v nejmenším 
Zmrzlina je dobrá, poměrně dost sladká, poněkud dražší.  
 
Ovoce a zelenina 
Ostrov je velmi úrodný a v nabídce je to poznat. Doporučuji ale nakupovat na trhu - je 
tam nesrovnatelně větší nabídka a (někdy podstatně) nižší ceny. 
Z místních zdrojů ovoce lze jmenovat vodní a cukrové melouny, broskve, hrozny, fíky, 
jablka a hrušky - vše díky plné dozrálosti velmi dobré. 
Ze zeleniny stojí za zmínku různé druhy listových salátů, výborná rajčata a papriky 
(chuťově plná a sladká), aubergines ("?" - malé "okurkoidní" světle zelené a kropenaté 
tykvičky) s chutí mladých oříšků které se dají podusit s vajíčkem nebo na oleji s 
česnekem a kečupem do špaget, Zakynthoská cibule - obrovská a sladká, několik 
druhů jemných a křehkých fazolových lusků, ...  
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NÁKUPY 
  

Cenový výběr 
 

Nějakou podivnou přirozeností je Čechům dáno, že se nejdříve ptají: "A je tam draho ?" 
"Je", odpovídám vždycky, protože jinak by si určitě mysleli, že jsem vytuneloval banku 
nebo výhodně (rozuměj bezplatně) privatizoval a jsem drze 'za vodou', "ale my jsme tam 
byli na DOVOLENÉ !" 
 
Následující přehled z roku 2000 je opravdu jenom orientační. Ceny se mění hlavně podle 
sezóny, obecně se dá říct, že Zakynthos je ve srovnání s pevninou nebo jinými, méně 
atraktivními ostrovy, poměrně drahý. Je to částečně dáno i tím, že převážná většina 
turistů jsou občané Velké Británie a ti jsou ochotni platit víc. 
oběd 1.500 Drch sýr plátkový (1 kg) 1.700 Drch 

večeře 2.000 Drch salám (1 kg) 1.500 Drch 

frapé 500 Drch šunka (1 kg) 1.750 Drch 

káva 350 - 550 
Drch vejce (1 ks) 38 Drch 

Coca - Cola (1,5 l) 500 Drch mléko (1 l) 350 Drch 

pivo (0,5 l) 300 - 500 
Drch 

jogurt 250 Drch 

pizza 1.000 Drch cukr (1 kg) 350 Drch 

gyros 450 Drch chléb bílý (1 kg) 150 - 200 
Drch 

broskve (1 kg) 300 Drch  chléb tmavý (1 kg) 170 Drch 

melouny (1 kg) 100 Drch víno 500 - 900Drch 

brambory (1 kg) 170 Drch metaxa (0,7 l) 2.550 Drch 

banány (1 kg) 610 Drch zmrzlina od 70 Drch 

hroznové víno (1 kg) 300 Drch cigarety  500 Drch 

rajčata (1 kg) 200 Drch taxi  500 Drch  

okurky (1 kg) 200 Drch benzín  300 Drch 

papriky (1 kg) 350 Drch pronájem auta (1 
den) 

od 12.500 
Drch 

Slunečník a 2x lehátko (1 
den) 2.000 Drch motorový člun (1 

den) 20.000 Drch 
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Co si dovézt na památku  
Nejtěžší otázka každé dovolené je, co si přivézt na památku domů a je poplatná nejen 

vkusu ale i možnostem peněženky. Co tedy doporučit ? 
Olivový olej 
Je opravdu vynikající a zdejší zřejmě moc nepřehánějí, když tvrdí, že je nejlepší z celého 
Řecka. Dá se koupit v jakémkoliv supermarketu ale můžete jej koupit i od soukromníků - 
podstatně levněji. 
 
Med 
Místní med je velmi kvalitní. Prodává se i speciální druh - tymiánový, který je velmi 
aromatický. Jako hezký dárek se dají koupit i vlašské ořechy, naložené v medu - v 
pěkné skleničce to vypadá moc hezky. 
 
Metaxa 
Proslulý koňak, který není potřeba dále představovat 
 
Mantolato 
Je to místní specialita. Na první pohled vypadá jako turecký med, má ale jinou 
technologii výroby a jinou konzistenci. Vyrábí se totiž z našlehané vaječné hmoty s 
medem, do níž jsou zamíchány pražené mandle. Lisuje se to do hranatých forem a krájí 
na plátky. Je to potom měkké, medově sladké, od pražených mandlí voňavé, vynikající ! 
 
Mantoles 
Jsou to pražené mandle, obalené v cukrovo-medové polevě. Vzhledově připomínají 
buráky v cukru, chuťově ani v nejmenším 
 
Koberce, krajky, vyšívané ubrusy a povlečení 
Ve Volimes můžete koupit některý z výrobků místních žen, jímž možná uděláte radost 
nejen sobě ale i někomu z blízkých. Tolik parády za tak málo ... 
 
Sýr 
Poté, co ochutnáte některý z místních sýrů (doporučujeme nakoupit ve vnitrozemí - na 
tžišti nebo i jen tak u silnice), možná si budete chtít kousek přivézt a pro přátele a známé 
uspořádat řeckou večeři, při níž by sýr neměl v žádném případě scházet. 
 
Zakynthoská cibule 
Cibule obřích rozměrů a sladké chuti. Je trošku dražší než obyčejná ale k sýru feta nebo 
do salátu je nepřekonatelná. 
 
Kolínské a parfémy 
Vyrábí se zde kolínská, používající místní suroviny, spíše ale narazíte na náhražky 
světově proslulých parfémů těch nejvěhlasnějších značek. Brzy to přestane vonět ale je 
to za hubičku. 
 
Kožené zboží 
Zatoužíte-li po kabelce, peněžence, tašce nebo obuvi z přírodní kůže - za dobrou cenu si 
můžete vybrat. 
 
Šperky 
Zlato je údajně levné, velký výběr je i ve stříbře. Jako zvláštnost upozorňujeme na 
nepříliš obvyklé předměty (sošky, nádobky, vázičky) z nefritu, které dostanete v 
klenotnictví. 
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Tetování 
Na každém rohu Vám rádi provedou "tetování" 
přírodní hennou. Dělají to většinou Turci a 
turečtí Kurdové ruční malbou podle šablony a 
nabízejí 30ti denní záruku. Nesmíte se ale mýt 
ani koupat a pokud možno ani zpotit - stejně 
to za pár dní vybledne a za chvíli zmizí úplně. 
Zkuste to reklamovat ! Vzhledem k ceně Vám 
doporučujeme abyste si raději zašli na velmi 
bohatou večeři. 
 
 
 

 
Upomínkové předměty 
Tomuto sortimentu výrazně dominují želvy. Najdete je na všem možném i nemožném. 
Naleznete zde ale i obchůdky s docela pěknými drobnostmi - blbůstkami, které sice 
nejsou přímo místní ale potěšit můžou. Ze dřeva vyřezávané sošky afrického stylu (ty si 
můžete koupit dokonce od originálního černočerného černocha v tradičním africkém 
burnusu na ulici), Buddhové všech velikostí, péřové indiánské amulety, potřeby pro 
kuřáky trávy, keramika různého stupně nevkusu, "vtipně" potištěná trička, bambusové 
píšťaly a klepadla, kožené řemínky, ozdobné šňůrky, vycpaní netopýři ... 
 

Keramika 
Chcete-li spojit několik možností nákupu dohromady 
a navíc se i "kulturně povznést", navštivte 
keramickou dílnu ADAMIEION Ceramic Art 
Studio, kterou vlastní Dionysia Avouri. Dílna se 
nachází v městečku Marineika, asi 5km severně od 
Zakynthosu, dá se tam dostat i procházkou - je to 
asi 20 až 25min. pěšky z pláže Tsilivi. Dílna je v 
krásném prostředí mezi vinicemi a olivami, můžete 
se podívat na tradiční výrobní postupy a nějakou 
drobnost si i koupit. Majitelka studovala uměleckou 
keramiku a malbu na univerzitě v Aténách, po 

studiích se vrátila do svého rodiště, kde její rodina žije již po několik staletí. Otec 
majitelky se věnuje pěstování oliv a vinné révy - vyrábí vynikající olej a víno, které si 
můžete také koupit. 
Více informací na webové stránce dílny : www.adamieion.com 
 
 

 ing.Oškera, Budovatelská 4817, 760 05  ZLÍN 

http://www.adamieion.com
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