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Summary 

This bachelor’s thesis, as the tittle states, concerns the creation of a new 

touristic route on Crete with a ten-day trip. This thesis also concerns natural 

conditions, as geology, climatic conditions, fauna and flora of Crete. I also talk 

about the history of the island. 

The ten-day trip is the part of the conclusion with a description of visited 

monuments. It is focused on what I think are the most interesting places on 

Crete. 
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Anotace 

Předložená bakalářská práce popisuje, jak je již z názvu patrné, návrh 

turistické naučné trasy na Krétě s navrženým desetidenním výletem. V této 

práci se věnuji také přírodním poměrům, jako jsou geologie, klimatické poměry, 

fauna a flóra Kréty. Dále se zabývám historií ostrova. 

Závěr práce spočívá v návrhu desetidenní turistické trasy a popisu 

navštívených památek. Tento návrh je zaměřen, z mého pohledu, na 

nejzajímavější místa na Krétě.  
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1 ÚVOD 

 

Cílem mé práce je přiblížení největšího ostrova Řecka Kréty lidem, kteří 

ještě neměli to štěstí ostrov navštívit a seznámení se zajímavými místy na 

tomto ostrově, kterých se zde podle mého názoru nachází velké množství. Jako 

první se zaměřím na přírodní podmínky ostrova Kréty a stručně popíšu geologii, 

klimatické poměry a vyskytující se faunu a flóru. V další kapitole se věnuji 

historii Kréty. 

Hlavní částí mé práce, která je také praktickou částí, je návrh desetidenní 

naučné turistické trasy s navštívením několika zajímavých míst ostrova s jejich 

konkrétním popisem. V této kapitole vzniká imaginární cestovní kancelář 

s programem zájezdu a jeho kalkulací.  

Zpracováním turistických lokalit se věnovala celá řada autorů, jako 

například Kyriakopoulos 2006, Altman 1999, Stružková 1999, Wong et al. 

2007a další, ale bohužel žádné z nich však nesplňují návrh turistické naučné 

trasy, která je popsána v této bakalářské práci.  
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY 

2.1 Geografie 

 

Rozloha Kréty je okolo 8 336 km
2
. Hlavním městem je Heraklion. Počet 

obyvatel je přibližně 600 tisíc a úředním jazykem ostrova je řečtina. 

Kréta se řadí mezi největší ostrov Řecka s délkou 250 km. Šířka ostrova je 

velmi proměnlivá, od 12 km až po 60 km. Díky nejčistšímu moři v Řecku nabízí 

Kréta výborné podmínky pro provozování vodních sportů. Můžeme zde najít 

také stovky kilometrů turistických stezek. Nachází se zde mnoho památek po 

vyspělých civilizacích starších o 2 000 let než na evropské pevnině. Kréta je 

také nazývaná šestým světadílem díky své poloze mezi Evropou, Afrikou a Asií 

(obr. 1).  

 

 

Obr.1 Výřez z mapy - postavení Kréty v EU 

 

Satelitní ostrov Gavdos, který se zde nachází, je nejjižnějším bodem 

Evropy. Kréta se dělí na čtyři kraje, které jsou Chania, Rethymnon, Iraklion, 

Lasithi a je jednou z deseti provincií Řecka. U prvních tří krajů jsou hlavní města 

shodná s jejich názvy jen čtvrtý má hlavní město Agios Nikolaos. Hlavní 
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dominantu ostrova tvoří náhorní plošiny a pohoří, na západě to je Levka Ori, 

kde se nachází nejvyšší hora Pachnes (2 452 m) a náhorní plošina Omalos 

Plateau, ve střední části je to Ida s nejvyšší horou Psiloritis (2 456 m) s plošinou 

Nidha Plateau, na východě pak Lasithi Mountains s nejvyšším vrcholem Dhikti     

(2 148 m), kde se nachází nejznámější plošina Lasithi. Jako poslední je pohoří 

na východě ostrova Sitia Masif s největší výškou na hoře Afendis Kavoussi 

(1 476 m). Nejvýznamnější řeka Kréty je Gerapotamos, která zavlažuje 

zemědělskou půdu na jižní planině Messara. Nalezneme zde také přes 3 000 

jeskyní (Rančák, 2012). 

2.2 Regiony 

 

2.2.1 Kraj Chania 

 

Tento benátský přístav (obr. 2) oplývá barvami a také zašlou krásou, 

přesně tak, jak se na námořní velmoc sluší. Nachází se zde velké množství 

masivních kamenných hradeb, muniční sklady a loděnice. Na plážích Elafonísi, 

Balos nebo Falasarna se můžeme setkat s krásně čistým, průzračným a velmi 

teplým mořem. Lefka Ori (Bílé hory), které se táhnou jižně od Chanie, jsou 

považovány za nejdivočejší část Kréty.  Tyto hory jsou plné hlubokých roklin, 

jeskyní, ale také skal (Schulte-peevers et al., 2013). 

 

2.2.2 Kraj Rethymon 

 

Tento kraj (obr. 2) je zastoupen snad všemi epochami krétských dějin. 

Můžeme zde spatřit například jeskyni spojovanou s bohem Diem, mnoho 

klášterů, které zvládly odolat i tureckým nájezdníkům a horské osady, dodržující 

dodnes staré tradice. Pobřeží Rethymna má mnoho členitých zátok, svírající 

malé pláže a jelikož na tyto pláže moc lidé nechodí, působí přímo nádherným 

dojmem. Nejvyšší hora Kréty Psiloritis, která se zde nachází a po většinu roku 

je zasněžená, určitě nadchne každého. Je zde k vidění také mnoho soutěsek, 

údolíček, olivových hájů a vinic (Schulte-peevers et al., 2013). 
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2.2.3 Kraj Heraklion 

 

Tento kraj (obr. 2) je rájem hlavně pro milovníky archeologie, najdeme 

zde totiž největší množství minojských rozvalin, dále také známý palác 

Knóssos, palác v Malii, Faistu, Agia Triada a mnoho dalších menších nalezišť. 

Tento kraj má pláže žijící dlouho do noci, ale i ty s božským klidem. Další 

atrakcí pro turisty jsou například adrenalinové aquaparky, hřiště, akvária a 

interaktivní muzejní expozice (Schulte-peevers et al., 2013). 

 

2.2.4 Kraj Lasithi 

 

V Lasithi (obr. 2) se nachází minojská naleziště Gurnia a Kato Zakros, 

které působí velice poutavě. Jejich prohlídka může vést k mnohem 

individuálnějším představám i vzpomínkám. Místo je proslulé nejznámější pláži 

Vái, ale také množstvím klidných pláží, kde se nevyskytuje větší počet lidí.  

Nalezneme zde také velké množství ukrytých zátok. Tento kraj je rájem pro 

turisty, jelikož jsou zde i hory s hlubokými stržemi a vysokými vrcholky, které se 

řadí mezi nejkrásnější na Krétě (Schulte-peevers et al., 2013). 

 

Obr.2 Regiony Kréty (Zdroj: internet 1) 
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2.3 Klimatické poměry 

 

Podnebí na Krétě (obr. 3) je typicky středozemní, což znamená dlouhé a 

horké léto, které umožňuje pobyt u moře na severu ostrova od dubna do září a 

na jihu až do listopadu. Na jihu ostrova se můžeme často setkat se silnými 

větry. Například vítr z Libyjské Sahary (sirocco), který s sebou přináší jemný 

písek a může trvat i několik dní. Teplota vody v hlavní sezóně dosahuje 

v průměru 25 °C a teplota vzduchu pak přesahuje 30 °C. V létě jsou zde nulové 

srážky (Rančák, 2012). 

 

 

Obr.3 Výřez z mapy- podnebí Kréty (Zdroj: Polčák et al., 2009) 

 

2.4 Geologie 

 

Rozloha Kréty činí 8 336 km2 a náleží jí místo největšího řeckého 

ostrova. Je také pátým největším ostrovem ve Středozemním moři. Před Krétou 

jsou Sicílie, Sardinie, Korsika a Kypr. Vzdálenost Kréty například od Turecka je 

175 km a od Afriky 300 km. Kréta je omývaná na severu Krétským mořem, na 

jihu Libyjským mořem, na východě Karpathoským mořem a na západě 

Myrtónským mořem. Dochází zde také k zemětřesení, nejvíce z takzvaného 

řeckého oblouku. Síla tohoto zemětřesení se pohybuje mezi 4-6 stupni 

Richterovy stupnice. Epicentra, ovlivňující zemětřesení na Krétě, se nacházejí 

v mořských oblastech na jihu od ostrova. V důsledku podsouvání africké desky 

pod eurasijskou před 200 miliony let vznikly hluboké příkopy (obr. 4) Pilinia, 
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Strabóna a horské hřebeny Dinaridy (Srbsko, Pindos) a Hellenidy (Peloponés, 

Kréta, Rhodos). Zhruba před 230 milióny let se Egejské moře začalo velkou 

rychlostí rozšiřovat. Tento pohyb způsobil zatlačení Peloponés směrem na 

jihozápad a Krétu na jih. Docházelo k výzdvihu eurasijské desky, jelikož 

vystupovala nad africkou. Tyto pohyby pokračují velice vysokou rychlostí 

doposud. Africká deska se pohybuje rychlostí zhruba 1,5 cm/rok směrem na 

sever a eurasijská rychlostí 2,9 cm/rok jihozápadně (ComputerPress, 2010). 

 

 

Obr.4 Tektonika Řecka (Zdroj: internet 2) 

Jak je z mapy na obr. 5 patrné, Kréta je tvořena převážně krystalickým 

vápencem, který utváří nejvyšší vrcholy ostrova, dále fylity a křemencem. Nižší 

polohy ostrova pak zastupují měkké sedimenty eocénu, aluvia a deskovitého 

vápence. Střední část ostrova společně s jižním pobřežím lemují flyšové 

sedimenty utvořené v důsledku podsouvající se africké desky.  

N 
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Obr. 5 Geologická stavba Kréty (Zdroj: internet 3) 

 

Severně od Kréty můžeme najít i několik sopek (obr. 4), které ale nejsou 

v současné době aktivní. Nejznámější je sopka, která vybuchla před 3 500 lety 

na ostrově Santorini. Tato exploze měla velký dopad na Krétu. Vlna tsunami 

dosahovala výšky 10 metrů, zničila severní pobřeží ostrova a zemětřesení 

poškodilo celý ostrov. Středozemí ostrova nebylo vždy mořem. Gibraltarská 

úžina se před 8 milióny let uzavřela a Středozemní pánev se proměnila ve 

slanou poušť. Jelikož toky, které pánev zásobovaly vodou, nebyly dostačující, 

docházelo k silnému vypařování vody. Středozemí se opět proměnilo v moře, 

když se před 5 milióny let protrhla hráz u Gibraltaru. Úroveň vody tehdy 

v oceánech poklesla o 10 centimetrů. Mnoho částí Kréty se ponořuje do moře a 

to důsledkem proměn v zemské kůře, které způsobily veliké změny ve 

Středozemí v posledních 2 milionech let. Vznikla zde také ložiska lignitu a 

sádrovce. Největší ložiska můžeme najít v Altsi (oblast Sitie), ve Stomio a 

v Sougia.  

 

V dnešní době se sádrovce ve velké míře těží v Altsi a Stomio. Nachází 

se zde také významné lomy mramoru a pískovce. Tyto horniny jsou využívány 

N 
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hlavně pro dekorativní účely. Na ostrově dochází i v dnešní době k velkým 

změnám, jelikož severní část se postupně ponořuje a jižní zvedá. Výsledek 

těchto změn můžeme spatřit například na archeologickém nalezišti Zakros. 

Jedna část naleziště se totiž nachází pod vodou a na jižní části je patrná 

původní výška moře, která byla 8 metrů nad dnešní hladinou moře 

(ComputerPress, 2010). 

 

Obr. 6 Pohled na geologii Kréty v kontextu Evropy (Zdroj: Pálenský, 2009) 

V období mezozoika až paleogénu byla Kréta alpinsky zvrásněna, 

v období neogénu až kvartéru byla a je formována ve vývoji alpinském a 

platformním. Na Krétě se vyskytují také variské a mladší masivy.  
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2.5 Fauna a flóra 

 

Na ostrově roste velké množství olivovníků, podle odhadu až na            

25 miliónů. Dnes stále můžeme v nepřístupných stržích v západní části Kréty 

najít původní porost tvořený cypřiši, tisy a platany. Jedlý kaštan je rozšířen 

v západní části ostrova a na východě se nachází velké množství rohovníků, 

neboli svatojánského chleba. Na jižním a východním pobřeží jsou pozůstatky 

palmových hájů. Na celém ostrově najdeme více než 1 500 druhů rostlin.      

Přes sto rostlin roste pouze na Krétě.  Vzácným druhům poskytuje ochranu 

především národní park Samaria a také těžko přístupné části ostrova. Vyskytuje 

se zde také šalvěj, tymián, oregano a některé druhy šafránu. Kolem 

rychlostních silnic můžeme vidět bílé a růžové oleandry a také americké agáve, 

ty mívají často až mnoha metrové květy. Na ostrově žije celkem malý počet 

živočichů. Můžeme zde zahlédnout především ovce, osly a kozy, 

v nepřístupných oblastech i krétské kozy. Velmi často jsou na ostrově k vidění 

ještěrky, u kterých nás může vystrašit zářivě zelená barva a délka až několik 

centimetrů. Ostrov obývají také některé druhy nejedovatých hadů. Kréta je ale 

hlavně hnízdištěm početné kolonie ptáků. V horách je možno spatřit orla a supa 

(Rančák, 2012). 

2.5.1 Zvířata 

 

 Kréta je známá hlavně velkým množstvím ovcí a koz, ale žije zde i pár 

druhů endemických zvířat včetně zajíců, králíků, lasic a krétského poddruhu 

jezevce. Můžeme zde zahlédnout i ušatou myš krétskou, mnoho druhů 

netopýrů, hmyzu a bezobratlých živočichů. Na jihu pobřeží jsou strmé 

podmořské útesy, ve kterých se po celý rok sdružuje, krmí a zřejmě i páří 

nejpočetnější populace vorvaňů obrovských. Dále můžeme na jižním pobřeží 

spatřit delfíny pruhované, plískavice šedé a vorvaně zobaté                   

(Schulte-peevers et al., 2013) 

2.5.2 Ptáci 

 

Ostrov Kréta je vyhlášenou ornitologickou destinací, která leží na hlavní 

evropsko-africké tažné trase. Bylo zde spatřeno přes 300 druhů a to jak stálých 

tak i tažných ptáků. Například volavky táhnou na jaře a na podzim podél 
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krétského pobřeží. V horách hnízdí mnoho zajímavých ptáků, některými z nich 

jsou skalník modrý, káně nebo obří sup bělohlavý. Jako další zde můžete 

zahlédnout rorýse velkého, bramborníčka, kosa a pěnici bělohrdlou. Na dalších 

místech po celé Krétě žijí také další druhy ptactva, jako jsou dytík úhorní, 

linduška úhorní, cistovník rákosníkový, skřivánek krátkoprstý, pěnice vousatá, 

pěnice turecká, bělořit okrový, skalník modrý, orebice čukar, bělořit šedý a další 

(Schulte-peevers et al., 2013). 

2.5.3 Rostliny 

 

Podle odhadu se na ostrově vyskytuje okolo 2 000 rostlinných druhů a 

z toho je přibližně 160 druhů endemických. Například lír pomořský rozkvétá    

na pobřeží v srpnu a v září. Chrpy zase kvetou na západním pobřeží v dubnu a 

květnu. Na písčitých plážích nelze přehlédnout purpurové nebo tmavofialové 

květy fialek. Podél pláží kvetou vlčí máky, zejména v oblasti Sitie, svlačec rolní 

a cicinek datlový, který je v květu od května do června a během září a října 

plodí plody. V letních měsících jsou na Krétě rozkvetlé bílé a fialové oleandry. 

V horských oblastech se můžeme začátkem léta setkat s cisty a čilimníky a na 

polích od března do května se žlutými chryzantémy. Na ostrově roste také více 

než 200 druhů planých orchidejí, včetně 14 endemických a proslulého tořiče 

krétského. Například endemický pilát trsnatý roste jen na nejvyšších svazcích 

pohoří Lefka Ori (Schulte-peevers et al., 2013). 

2.5.4 Ohrožené druhy 

 

Divoká koza agrimi jinak zvaná kri-kri je nejznámějším zvířetem na Krétě 

(obr. 7). Její velké rohy můžeme často vidět na minojských uměleckých dílech.  

Malá hrstka těchto zvířat se dochovala pouze v divočině v okolí soutěsky 

Samaria a na ostrovech Ajoj Theodoria Dia. Mezi další ohrožený druh řadíme 

orlosupa bradatého, kterého můžeme spatřit nad soutěskou Samaria nebo i 

náhorní plošině Lasithi. Občas můžeme také zahlédnout orla skalního a orla 

jestřábího. Mnoha organizacím se už podařilo ve snaze obnovit krétskou 

populaci dravců, znovu je vysadit v odlehlejších částech Lefka Ori a dalších 

horských pásem. Další zoufalý boj vede Kréta o záchranu karet obecných. 

Kréta se může pyšnit nespočetnou populací vyhynutím ohrožených a vzácných 

tuleňů středomořských (Schulte-peevers et al., 2013). 



Monika Fedorová: Návrh turistické naučné trasy na Krétě 
 

2014  11 
 

 

Obr.7 Koza divoká (Zdroj: autor) 

2.5.5 Vzácná flóra 

 

DATLOVNÍK THEOFRASTŮV (Phoenix Theophrastii) 

Tento druh datlovníku roste na Krétě.  Před zhruba třiceti lety ho profesor 

Groiter pojmenoval po otci botaniky Theofrastovi. Tento datlovník existoval na 

ostrově už v době minojské. Tuto existenci dokládají mnohé nástěnné malby  

na paláci Knóssos. Vyskytuje se v datlovníkovém háji na poloostrově Vai, 

v Preveli a u vesnice Axentriá. Dále se rostlina objevila také na ostrovech 

Karpáthu, Chalki a také v jihozápadním Turecku (obr. 8) (ComputerPress, 

2010). 

 

Obr.8 Datlovník theofrastův (Zdroj: internet 4) 
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CHRPA ŘEDKOVITÁ (CENTAUREA RAPHANINA) 

Tento druh řecké chrpy je jeden z nejméně bodlavých a vyskytuje se       

ve skalách a kamenitých oblastech jižní Egeidy (Kréta, Kasos, Karpathos).          

Do čeledi chrpovitých patří v Řecku více než 70 druhů a také více než           

400 druhů léčivých rostlin starověku na celém světě. Jméno této čeledi má 

spojitost s chimérickými postavami podobnými koním ze starověkých mýtů. 

Chrpa mega kentavrion byla použita k léčení Achilleovy rány, kterou mu 

způsobil omylem Hérakles. Rána se ale bohužel nezahojila a Achillea stála 

život (obr. 9) (ComputerPress, 2010). 

 

Obr.9 Chrpa ředkovitá (Zdroj: internet 5,6) 

 

EBEN KRÉTSKÝ (EBENUS CRETICA) 

Jména používající místními obyvateli pro tuto rostlinu jsou například 

ploumi, archotyxylo, pouliés, nebo také alimatsá. Tohle velké množství jmen 

ukazuje na význam, který má tato rostlina pro Kréťany, pro jejich cit ke kráse 

přírody, ale také pro potřebu stanovit jednotné mezinárodní názvosloví. 

Ebenovník i přesto, že je endemickým druhem, představuje jednu 

z nejzajímavějších rostlin na Krétě. Tato rostlina těsně před 1. májem svými 

červenými chlupatými květy zaplavuje úbočí soutěsek a kopců. Dříve se květy 

ebenovníku sušily a také byly výplněmi do polštářů. Sloužila jako základní 

krmivo králíků (obr. 10) (ComputerPress, 2010). 



Monika Fedorová: Návrh turistické naučné trasy na Krétě 
 

2014  13 
 

 

Obr.10 Eben krétský (Zdroj: internet 7,8) 

 

2.5.6 Vzácná fauna 

 

ORLOSUP BRADATÝ (GYPAETUS BARBATUS) 

Orlosup bradatý je považován za nejvzácnější druh evropského supa. 

V Evropě můžeme dále najít supa hnědého, supa bělohlavého a supa 

mrchožravého. Rozpětí křídel tohoto ptáka je okolo 2,8 metrů, délka hlavy        

je 1,1 metrů a hmotnost 5-7 kilogramů. Prostor, v němž orlosup hnízdí a 

současně žije je poměrně rozsáhlý. Lov provádí jednotlivě nebo v párech. 

Upřednostňuje skalnaté oblasti, kde se nachází prudké svahy, většinou nad 

hranicí lesa a alpským údolím.  Nejvíce těchto jedinců se v Řecku vyskytuje 

právě na Krétě. Napočítáno zde bylo 25 kusů a společně s 9-10 jedinci 

spočítaných v 90. letech se Kréta pyšní největší ostrovní populací. Tento druh 

se ve zbytku Evropy nachází v Pyrenejích, na Korsice a na Balkánském 

poloostrově. Hlavní hrozbou, kterou musí orlosupi čelit, je především nelegální 

lov a vyrušování. Tyto problémy se vyskytly hlavně v posledních letech, jelikož i 

odlehlé lokality byly zpřístupněny velkým množstvím horských silnic. 

Z výzkumu, probíhajícímu v deseti horských oblastech mezi lety 1998 a 2001 

v rámci programu EU „Life“ program na ochranu orlosupa v Řecku vyplynulo, že 

každý rok je na Krétě zastřelen jeden jedinec. Tohle vede k velkému úbytku 

těchto ptáků. Po ukončení výzkumu byla provedena zvláštní opatření pro péči o 

daná území, kde se tento druh vyskytuje a v těchto oblastech se začala 

uplatňovat zvláštní legislativa (obr. 11) (ComputerPress, 2010). 



Monika Fedorová: Návrh turistické naučné trasy na Krétě 
 

2014  14 
 

 

Obr.11 Orlosup bradatý (Zdroj: internet 9,10) 

 

KOČKA DIVOKÁ (FELIS SILVESTRIS) 

Kočka divoká je jediná kočkovitá šelma žijící v Řecku. Tato kočka je 

příbuzná s kočkou sardinskou a africkou. Jejich velkým nebezpečím je, že se 

jedná o ostrovní populace a tedy nemohou být podpořeny populacemi z okolí. 

Dříve se jednalo o zvíře-fantóma, než se v roce 1996 podařilo studentkám a 

členkám vědecké expedice tento druh kočky odchytit a po umístění čipu rádiově 

tři měsíce sledovat a pokračovat i při zpětném vypuštění do volné přírody       

(obr.12) (ComputerPress, 2010). 

 

Obr.12 Kočka divoká (Zdroj: internet 11) 
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SCINK VÁLCOVITÝ (CHALCIDES OCELLATUS) 

Scink je pozemská ještěrka. Rozšířená je především na pevninské a 

ostrovní ploše Řecka. Dosahuje délky až 25 centimetrů. Tělo ještěrky má 

měděně zelenou barvu s tmavými skvrnami a je pokryto hladkými destičkami. 

Má malé končetiny, které jsou typickým znakem pro tuto ještěrku a při rychlém 

pohybu nejsou vůbec patrné, proto tato ještěrka může připomínat hada. Jako 

ostatní ještěrky, vyskytující se na Krétě, není nebezpečný (obr. 13) 

(ComputerPress, 2010). 

 

Obr. 13 Scink válcovitý (Zdroj: internet 12) 
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3 HISTORIE 

 

Až do té doby, kdy byla objevena dávná města a v nich veliké množství 

umělecký předmětů, se dlouho věřilo, že krétská civilizace je pouze legendou.  

Dnes už je Kréta známá řadou skutečností a to především o počtu obyvatel 

v době největšího rozkvětu, dosahujícího asi dvou miliónů. Vládl zde a také 

rozhodoval o všech náboženských i politických záležitostí král-kněz. Není ale 

stále jasné, zda měl každý palác svého panovníka nebo jestli jeden panovník 

vládl celému ostrovu. Symbolem náboženské moci byli býk, zdobné rouchy a 

propracované rituály. Lidé uctívali Bohyni matku. Dvoustranná sekyra zvaná 

labrys, kterou můžeme najít na mnoha artefaktech po celém ostrově, byla 

jedním z posvátných symbolů (Lingea, 2013). 

3.1 Starší palácová doba (2000-1700 př. n. l.) 

 

V minojské kultuře zcela chybí doklady o válečných střetnutích a 

převládají pouze památky z období míru. Paláce ve Faistu, Knóssu, Malii a  

Kato Zakru vznikly kolem roku 2000 př. n. l. a všechny jsou postaveny bez 

opevnění. Architektura těchto paláců se soustředila na estetický dojem, 

dekorativními vchody a střešní terasy, z kterých byl výhled na celou krajinu.  

Kanalizace měla dokonalý systém, například splachovací toalety. V palácích 

byla pravděpodobně shromažďována i úroda a různé produkty. O mzdách, 

obchodu a přerozdělení zboží rozhodoval palác. V blízkosti těchto paláců 

vznikala nová města. Síť cest, která byla vedena především na jih pro obchod 

s Egyptem, umožňovala pohyb zboží. Vysokého stupně dosahovalo zpracování 

zbraní a nástrojů. Například výroba kamenných pečetidel nebo malování váz, 

byli velmi rozšířené a výrobky z keramiky dosáhly nejvyšší úrovně za celou 

lidskou historii, i když se jednalo především o výrobky denní spotřeby. 

Inventarizace výrobků a pracovních sil se prováděla hieroglyfickým písmem,  

vyškrabávaným do hliněných tabulek.  Díky němu měly paláce přehled o všech 

hospodářských převodech. Náboženství rozšířila zejména výstavba svatyní, 

které byly orientovány hlavně na bohyně Matky a Země a pomohly tomu, aby 

ženy měly na Krétě vysokou společenskou vážnost. Ženy chodily v elegantních 

šatech. Vysoké úrovně dosahovaly i kosmetické prostředky a doplňky. Mrtví byli 
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pohřbíváni do velkých hliněných nádob a sarkofágů. Vznik vyspělé kultury 

velice ovlivnily obchodní vztahy s Egyptem a západní Asií, které posílily. 

Všechny minojské paláce však byly bohužel kolem roku 1700 př. n. l zničeny 

velkým zemětřesením (Rančák, 2012). Pozůstatky, které zde můžeme dnes 

naleznout, jsou zbytky paláců, které vyrostly na původních místech předchozích 

paláců (Lingea, 2013). 

3.2 Mladší palácová doba (1700-1450 př. n. l.) 

 

Jak už bylo řečeno na místech původních paláců, které byly zničeny 

zemětřesením, se postavily nová rozsáhlejší sídla s bohatší výzdobou a také 

několika poschodími. Nádvoří se pyšnilo zdobenými sloupy. Palácová 

kanalizace měla přívodové šachty a otvory na odvětrávání a stoky vedly podél 

dlážděných komunikací. Ty měly jímky na usazeniny. Z toho se dá odvodit 

vysoká znalost hydromechaniky. Palác byl také místem, kde se odehrávala 

všechna divadelní představení, soutěže i náboženské obřady. Typické pro 

divadla bylo především umístění ve svahu, nebo taktéž vytesání do skály. 

Hlediště bylo polokruhové a prostor pro jeviště kruhový. V divadle byla tedy 

dokonalá akustika i pro návštěvníky v poslední řadě. V tomto období Kréťané 

upevnili svou moc a rozšiřovali obchodní styky. Obchodování s východem 

velice přispělo k rozkvětu minojské kultury. Obchodovali především                 

se stavebním dřívím, textilem, vínem, olejem a přírodním barvivem a dováželi 

zlato, drahokamy a slonovinu. V této době se vyvíjelo také umění, například 

zlatnictví, broušení kamenů i vysoce dekorativní kosmetika. Z hieroglyfického 

písma vznikla lineární forma. Kolem roku 1450 př. n. l. došlo k počátku zániku 

minojské kultury a ke zničení paláců a to vše z dosud nejasných důvodů. 

Jednou z teorií, ke které se nejvíce přiklání, je zničení postupnými nájezdy 

jiných národů s velkou pravděpodobností Mykéňanů (Rančák, 2012). 

3.3 Pozdní palácová doba (1450-1100 př. n. l.) 

 

Jako sídlo pro vládu si Mykéňané vybrali Knóssos. Tento poškozený palác 

byl proto opraven a postupně byly osídlovány i další paláce jako Gournia, Agia 

Triada a Tilissos. Typickým rysem těchto paláců byl zdobený vchod, kde se 
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nacházely po obou stranách sloupy. Byla zde i předsíň a hlavní obývací 

místnost, které vévodil krb. Palác byl samozřejmě centrem moci a sídlili zde 

také řemeslníci a umělci. Minojci byla silně ovlivněna výroba keramiky a 

zdokonalilo se také zpracování kovů. Vladař byl vždy největším vlastníkem 

půdy, nejvlivnější obchodník, nejvyšší velitel vojsk a především absolutní 

monarcha. Jako první tvořilo základ hospodářství zemědělství, tady především 

pěstování obilnin a chov dobytka, později se přidal obchod. Obchodní styky 

probíhaly v celém Středomoří. Kolem roku 1300 př. n. l. bylo dosaženo 

největšího obchodního postavení. Ve 12. století př. n. l. došlo k pádu       

krétsko-mykénské civilizace. Souvisela se stěhováním mořských národů. Vliv 

Kréty začal ve Středomoří upadat díky vpádu Dórů na jejich pevninu. Příchod 

Dórů na Krétu roku 1100 př. n. l. tedy znamenal konec samostatné civilizace 

(Rančák, 2012).  

3.4 Doba řeckých městských států (1100-67 př. n. l.) 

 

Ostrov po zániku Mykénské říše zabydleli dórští Řekové, kteří pocházeli 

z Peloponésu. Kréta byla rozdělena na několik desítek států. Tyto státy si ale 

navzájem uchovávaly svoji nezávislost. Dórové nepřetržitě bojovali s jinými 

národy i mezi sebou. Nahradili bronzové nářadí a zbraně za železné. Domy 

stavěli uzavřené a všechna okna byla vedena do dvora. Jediným spojením se 

světem byl vchod, ten byl většinou obklopen sloupy a orientován na jih. Dům byl 

dělen na část mužskou (andreion) a část ženskou (gynaikeion). Do ženské části 

mohl vstupovat pouze pán domu, protože se zde vyskytovalo manželské lože. 

Vývoj ostrova se ale začal zastavovat a Kréta se stala pouhou provincií. 

V tomto období vznikl první psaný zákoník ve starověké Evropě. Byl vytesán   

do skály v Gortysu a stal se základem novodobého práva (Rančák, 2012). 

3.5 Římské období (67 př. n. l. – 395 n. l.) 

 

Po vpádu Římanů v roce 67 př. n. l. se stala Kréta součástí Římské říše. 

Hlavním městem byl jmenován Gortys, jeho součástí se stala i dnešní Libye.   

Za vlády Římanů bylo postaveno velké množství viaduktů, rozvinula se silniční 
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síť i zavlažovací systém. Roku 59 př. n. l. s příchodem sv. Tita došlo k nástupu 

křesťanství. Sv. Tito se stal prvním krétským biskupem (Rančák, 2012). 

3.6 Byzantská nadvláda (395-824 n. l.) 

 

Dne 17. 1. 395 n. l. nastalo rozdělení Římské říše na dvě části, západní a 

východní. Kréta připadla k východní Byzantské říši. Hlavním městem se stal 

Konstantinopol. Na ostrově se začalo šířit křesťanství a bylo zde vybudováno 

sedmdesát kostelů. Bazilika sv. Tita, kterou můžeme najít v Gortysu byla 

nejlépe dochovaným kostelem tohoto období. V letech 726-780 n. l a            

815-843 n. l. došlo ke zničení kostelů, klášterů a jejich majetek byl zabaven. 

Byla zakázaná také tvorba a rozšiřování ikon (Rančák, 2012). 

3.7 Arabský vpád (824-961 n. l.) 

 

Arabové provedli na Krétu v roce 824 nájezd a tímto začala více jak 

stoletá okupace ostrova. Všechna velká města, vesnice i s kostely byly zničeny. 

Pro útoky na obchodní lodě a okolní ostrovy se ostrov stal pirátskou základnou. 

Město Heraklion bylo přejmenováno na Rabd El Kandak a přebudováno          

na obrovskou tvrz (Rančák, 2012). 

3.8 Byzantská nadvláda (961-1204 n. l.) 

 

Když došlo v roce 961 k porážce Arabů, Kréta se opět připojila 

k Byzantské říši. V této době bylo vybudováno velké množství církevních 

staveb. Hospodářství se začalo obnovovat a rozvíjet. Roku 1212 po rozpadu 

říše, byla Kréta prodána Benátčanům pouze za symbolickou cenu. Benátčané 

měli v té době kontrolu nad veškerým obchodem ve Středomoří             

(Rančák, 2012). 

3.9 Benátská nadvláda (1204-1669 n. l.) 

 

Až 500 let podléhala Kréta nadvládě Benátek a protože měl ostrov dobrou 

strategickou polohu, stal se opevněnou zámořskou kolonií Benátské republiky. 

Opevnění vybudována v Chanii, Rethimnonu a Iraklionu, byla velice rozsáhlá. 
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Sloužila především proti útokům místních obyvatel a také k obraně ostrova. 

Místní obyvatelstvo bylo podrobeno a muselo platit vysoké daně. Když byl 

v roce 1453 dobyt Konstantinopol Turky, řečtí umělci emigrovali na Krétu a 

tímto vznikla krétská škola malby ikon. Této škole se v Chanii věnovalo více   

než 200 umělců (Rančák, 2012). 

3.10 Turecká nadvláda (1645-1897 n. l.) 

 

Turci se už od 15. století nemohli smířit s hlavním postavením Benátek ve 

východním Středomoří. V roce 1645 byla Kréta dobyta Turky, kromě 

Heraklionu, který dobyli až v roce 1669. Místním obyvatelům byly opět zvýšeny 

daně a pro Krétu nastalo období poddanství. Po celém ostrově byl násilím šířen 

islám. Kréťané podnikali z hor neustále nájezdy proti okupantům, protože 

nechtěli přestat s bojem za svobodu. Oblast Sfakie ležící na jihu ostrova se 

stala koncem 18. století střediskem odporu. Povstání pokračovala dále i v 19. 

století a roku 1821 započala válka o nezávislost Řecka, která byla potlačena 

Egyptem. V roce 1832 došlo k vyhlášení samostatnosti Řecka a v jeho čele 

stanul král Oto I. Kréta dále zůstala v držení Egypťanů a poté byla opět předána 

Turkům. V odporu proti okupaci se stal v roce 1866 významným mezníkem 

hrdinský čin obránců kláštera v Arkadi (Rančák, 2012). 

3.11 Moderní Kréta (od roku 1896) 

 

Řecko v roce 1896, kdy probíhalo povstání křesťanských obyvatel proti 

Turkům, obsadilo v rozporu s mezinárodním právem ostrov. Jelikož měla Kréta 

dobrou strategickou polohu ve Středomoří, stala se středem zájmu mocností a 

byla na základě dohodnutí Itálie, Ruska, Francie a Anglie vyhlášena 

samostatnou provincií. Tato provincie byla připojena k osmanské říši. V roce 

1898 došlo k jmenování prvního krétského komisaře. Tím se stal princ Georg. I 

přes to, že byla Kréta nezávislým územím, usilovala o připojení k Řecku pod 

vedením Eleftheriose Venizelose, protože se obávala dalších útoků. K připojení 

došlo v srpnu 1913 společně s obsazením Makedonie. Když v roce 1922 

porazilo Turecko Řecko, nastalo definitivní rozdělení evropské části Turecka.               

Na základě dohody ze dne 24. 7. 1922 v Laussane, opustilo ostrov 25 000 
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Turků a 34 000 Řeků zde našlo nový domov. Později roku 1936, pod vedením 

generála Ioannise Metaxase, nastal v Řecku diktátorský režim. Italové zahájili 

dne 28. 10. 1940 útok na Řecko, to se připojilo na stranu spojenců a podnikli 

úspěšný protiútok. Řecko dosáhlo až na území jižní Albánie a současně také 

vylodilo na Krétě britské jednotky. Německá vojska zahájila bez vyhlášení války 

rychlý útok proti Řecku, jelikož italský útok byl neúspěšný. Přiznání porážky 

bylo podepsáno v dubnu roku 1941 a vláda i král Jiří II. byli evakuováni na Krétu 

(Rančák, 2012). 

3.12 Německá okupace Kréty (1941-1945) 

 

Rychlý postup německých vojsk přes pevninu Řecka donutil spojenecká 

vojska stáhnout se na Krétu. Německo ale dne 20. 5. 1941 vysadilo parašutisty 

a po bitvě trvající deset dní a provázené velikými ztrátami na obou stranách 

došlo k obsazení ostrova (obr. 14). Odpor Kréťanů nadále pokračoval 

partyzánskou válkou a to po celou dobu okupace. V roce 1944 byla Kréta 

osvobozena britskou armádou. Velká část ostrova zůstala po druhé světové 

válce v ruinách a to důsledkem těžkého bombardování. Díky velké finanční 

pomoci od spojenců, byl ale ostrov znovu obnoven (Rančák, 2012). 

 

Obr. 14 Historická mapa – období 2. světová válka (tažení na Balkáně)  
(Zdroj: Kinder et al.,1998) 
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3.13 Bitva o Krétu 

 

Křesťanské síly byly díky vzrůstu muslimského světa nuceny stáhnout se 

z východního Středomoří. Jako první vytlačili Turci z Malé Asie benátská a 

janovská vojska, poté byli vytlačeni z Řecka a nakonec také i z většiny ostrovů 

v Egejském moři. Řada přišla i na Krétu. O tu bojovali Osmané s Benátčany 

v krutém boji. Turecká armáda zahájila pod vedením známého admirála 

Chajruddína Barbarossy ve 30. letech 16. století útok na Chanii, Rethymnon a 

Sitii. I když Benátčané během dalšího století velmi posílili opevnění těchto měst, 

byla tato města v roce 1645 dobyta. O další dva roky později, Turci začali 

obléhat hlavní město Heraklion. Boj trval 22 let. I přes to, že byli obránci 

oslabeni morem, který zde náhle propukl, dokázali stále vzdorovat. Turci marně 

město obléhali dlouhých 15 let. Turecký vůdce Husejn-paša byl odvolán zpět  

do Istanbulu a tam za selhání na veřejnosti uškrcen. Podle předpokladů přišla 

strana obléhajícího o 118 tisíc životů a oproti tomu strana obránců o 30 tisíc 

životů. Jelikož vládci západní Evropy poslali minimální posily, Benátčané 

nakonec podlehli a v roce 1669 vstoupili dobyvatelé do města. Benátčané si 

vyjednali možnost bezpečného odjezdu z města a s sebou si odvezli i 

pozůstatky svatého Tita, přesněji lebku, která je nejuctívanější krétskou relikvií. 

Lebka se na ostrov poté vrátila, ale až v roce 1966 (Lingea, 2013). 

Tehdy nastalo pro Krétu období otroctví (poddanství). Místním obyvatelům 

byly zvýšeny daně a po celém ostrově byl násilím šířen islám. Kréťané se ale 

nechtěli vzdát boje za svobodu a proto neustále podnikali z hor nájezdy proti 

okupantům. Oblast Sfakie na jihu ostrova se stala koncem 18. století 

střediskem odporu. Válka o nezávislost Řecka začala roku 1821, byla ale 

potlačena pomocí Egypta. Roku 1832 byla vyhlášena samostatnost Řecka a 

král Oto I. se stal hlavou nezávislého království. Kréta ale stále zůstávala 

v držení Egypťanů a později byla opět předána Turkům (Rančák, 2012). 
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4 POPIS NÁVRHU TURISTICKÉ NAUČNÉ TRASY 

 

V této kapitole je uveden program zájezdu, definice imaginární cestovní 

kanceláře a zhotoven itinerář a kalkulace. 

 

Obr.15 Mapa plánované trasy Praha-Heraklion (Zdroj: internet 13) 

 

CK DREAM 

Rudná 3114/114, 70030 Ostrava-Zábřeh 

Kontakt: 59 678 457 567 

E-mail: ckdream@email.cz 

 

Vážení klienti,  

naše cestovní kancelář působí na trhu již přes 5 let a cílem firmy je potěšit 

každého zákazníka širokou nabídkou jak poznávacích zájezdů, tak pobytových 

dovolených.  Naše poznávací zájezdy nabízí seznámení s navštívenou zemí a 

především přiblížení její krásy a poznání těch nejzajímavějších památek.  

Zájezdy jsou plánovány pro všechny věkové kategorie a doufáme, že i Vy 

budete s námi spokojeni.  Pokud si při výběru Vaši dovolené nebudete jisti, rádi 

Vám na našich pobočkách pomůžeme a poradíme.  
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Doprava je zajištěna komfortními autokary značky RENAULT FR1.      

Tyto autobusy mají kapacitu 40 míst a zajisťují  příjemné cestovaní i při 

dlouhých trasách. Vybavení autobusu zahrnuje toaletu, klimatizaci, minibar 

s nabídkou teplých a studených nápojů. Vybaven je také dvěma televizory a 

videem pro zpříjemnění dlouhého cestování.  Při rozdělování míst se snažíme 

vyhovět  požadavkům každého klienta. Každá osoba má nárok na zavazadlo  

do 25 kg.  

Všechny nabízené poznávací zájezdy zahrnují služby profesionálních 

českých průvodců, kteří jsou pečlivě vybíráni a důraz je kladen především       

na zkušenosti, znalost navštívených zemí a samozřejmě organizačních 

schopnosti, protože z vlastní zkušeností víme, že kvalita průvodců významně 

působí na spokojenost klientů.   

Zájezdy si můžete rezervovat buď na našich webových stránkách, nebo 

osobně na našich pobočkách. Zájezdy můžete uhradit v hotovosti, platební 

kartou nebo bankovním převodem na náš účet. Přijímáme všechny platební 

karty.  

Kompletní nabídku zájezdů a bližší informace naleznete na našich 

internetových stránkách, nebo také v aktuálním katalogu pro rok 2014. Věříme, 

že si z pestré nabídky zájezdů vybere každý z Vás.  

Doufáme, že i vy budete s naši cestovní kanceláři spokojeni a přejeme 

Vám příjemnou cestu plnou nových a krásných zážitků.  

S pozdravem 

 

Monika Fedorová 

vedoucí cestovní kanceláře 
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4.1 Základní informace o navrhovaném zájezdu 

 

Termín zájezdu: 1. - 10. 7. 2014  

Do celkového počtu dní jsou zahrnuty i dny určené na cestu do cílové země i 

zpět.  

Místo odjezdu: Letiště Václava Havla (Praha) 

Náročnost:  

Díky nízké náročnosti je tato trasa vhodná prakticky pro všechny věkové 

kategorie.  

Cena zájezdu:  24 686 Kč 

Cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravu, komplexní cestovní pojištění, vstupy 

a služby průvodce.  

Doprava: autobus RENAULT FR1 

Klimatizace, polohovatelná sedadla, bezpečnostní pásy, minibar, video, 

televizor. 

Ubytování: město Heraklion 

Stravování: v ceně je zahrnuta snídaně 
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4.2 Program zájezdu 

 

1.den: Odlet z Prahy (letiště Václava Havla) v odpoledních hodinách, přílet do  

            hlavního města Kréty, Heraklion, ubytování v hotelu.  

2.den: Volný program. 

3.den: Snídaně, prohlídka hlavního města Heraklion, paláce Knóssos,   

            prohlídka archeologického naleziště Gortys, ubytování a nocleh.  

4.den:  Po snídani prohlídka paláce ve Faistu, Agia Triáda, návrat  

             na ubytování, nocleh. 

5.den:  Snídaně, celodenní pobyt u moře, nocleh. 

6.den: Snídaně, Celodenní výlet na soutěsku Samaria a návštěva města  

            Chania, návrat na ubytování, nocleh. 

7.den: Snídaně, dopoledne pobyt u moře, odpoledne návštěva města   

            Rethymno, návrat na ubytování, nocleh. 

8.den: Po snídani návštěva plošiny Lasithi, odpoledne prohlídka města  

            Ierapetra, návrat na ubytování, nocleh. 

9.den: Snídaně,Dopoledne návštěva paláce Zakros a výlet lodí na  

            ostrov Spinalonga nebo koupání na pláži Vái, nocleh. 

10.den: Volný program, v odpoledních hodinách odlet zpět do ČR.  

 

 

Obr. 16 Mapa denních tras zájezdu (Zdroj: internet 14) 
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4.3 Itinerář zájezdu 

 

 

Obr. 17 Itinerář zájezdu dle turisticky naučné trasy (Zdroj: autor) 
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4.4 Kalkulace ceny zájezdu 

 

1. Nepřímé (režijní) náklady 

 Rok (Kč) 1. zájezd (Kč) 
 

a) CK má 3 zaměstnce 
b) roční nájem místnosti 
c) ostatní poplatky 
d) materiál, propagace 
e) diety průvodců 
f) auto – pro potřeby CK 
g) ostatní řežie (teplo, 

voda, atd.) 
 

h) roční počet zájezdů 

760 000 
120 000                 
32 000 

50 000                 
150 000 

60 000 

50 000 
 
 

25 zájezdů 

30 400 
4 800 

1 280 

2 000 

6 000 

2 400 

2 000 

 
Celkem (Kč) 

 
1 222 000  

 
48 880  

2. Přímé náklady 

 na zájezd (Kč) na osobu (Kč) Poznámka 
 

a) letenka 393 120 9 828 Letenky Praha-Heraklion 
a zpět.                                                      
Příplatky v ceně. 

b) doprava 39 450 986 Délka trasy celkem 1 315 
km. Sazba 30 Kč/km. 

c) ubytování 264 600 6 615     Celkem 7 nocí. 
Ubytovaní v ceně 35 
€/den na osobu. Kurz 27 
CZK/EUR. 

 
d) stravování 113 400 2 835     Celkem 7x snídaně 15 

€/osoba. 
e) exkurze 108 000 2 700     Veškeré vstupy v ceně 

100 €/osoba. 
f) jiné služby 20 000 500 Komplexní cestovní 

pojištění 50 Kč/den. 

 
Celkem (Kč) 

 
938 560 

 
23 464 

 

3. Celkem 

 

 na zájezd (Kč) na osobu (Kč) 
 

a) přímé náklady 938 560 23 464 
b) nepřímé náklady 48 880 1 222 

 
Celkem (Kč) 

 
987 440       

 
24 686 

 

Kalkulace ceny zájezdu je bez DPH a je rozpočítána na 40 účastníků. 
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ORIENTAČNÍ CENY VSTUPNÉHO: 

    8,- EUR Knossos-archeologický areál 

    5,- EUR Gortys-archeologický areál 

    5,- EUR Festos-areál 

    3,- EUR Arkadi-klášter 

  18,- EUR Samaria-lodní doprava Sfakion-Roumeli a zpět 

    5,- EUR Samaria-soutěska 

    5,- EUR Rethymno-pevnost 
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4.5 Popis navštívených míst 

 

V rámci bakalářské práce byla navržena turistická trasa, která                

má 13 lokalit. Jak můžete vidět na obr. 18, jedná se o hlavní město Heraklion, 

palác Knóssos, archeologické naleziště Gortys, prohlídka paláce ve Faistu, 

Agia Triáda, soutěska Samaria, město Rethymno, plošina Lasithi, město 

Ierapetra, palác Zakros, Spinalonga a pláž Vái.  

 

Obr. 18 Mapa navštívených míst na Krétě (Zdroj: internet 15) 

 

4.5.1 Heraklion (Iraklion) 

 

Heraklion je čtvrté největší řecké město a také hlavní město Kréty.        

Díky druhé světové válce utrpěl Heraklion při bombardování veliké škody, proto 

tu dnes stojí velké množství ne moc přitažlivých betonových staveb. I přes to 

má ale město návštěvníkům určitě co nabídnout. Město je osídleno už od 

neolitického období. Ve 13. století dobyli Benátčané Heraklion a stalo se 

hlavním městem egejské oblasti. Postavena byla pevnost, která měla za úkol 

chránit přístav, ale bohužel zemětřesení pevnost zničilo. Nová pevnost, která 

zde stojí nyní, vznikla v 16. století. Na jihu přístavu je další stavba Arsenal, 

postavena také v 16. století, sloužila jako místo, kde se stavěly a opravovaly 

lodě. Dále můžeme v městě vidět tři kilometry dlouhé městské hradby, vedoucí 

N 
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kolem staré části města. Pochází také z 16. století. Hradbami prochází několik 

velkolepých bran, například brána Porta Kornarou, vybudována v místě, kde 

výška hradeb dosahuje 18 metrů a šířka 40 metrů. Pohřben je zde řecký 

prozaik Nikos Kazantzakis. Hrob je umístěn v nejjižnějším rohu hradeb 

(Gerrard, 2008). 

Archeologické muzeum v Heraklionu 

 

Muzeum opatruje nejvýznamnější kolekci minojského umění na světě. 

Můžeme zde nahlédnout do neobyčejně vyspělé kultury, která existovala        

na Krétě před více než 3 000 lety. Vystaveny jsou exponáty shromažďované        

od roku 1883 z celé Kréty. Minojské fresky z Knóssu a disk z Faistu patří mezi 

nejcennější (obr. 19). Jako další z této obsáhlé sbírky jsou zde k vidění jemně 

zdobené kamenné nádoby, úžasné šperky, minojské dvojbřité sekery a další 

artefakty (DUBIN, 2014). Muzeum bylo založeno v roce 1937 díky velkému 

růstu nálezů z nově odkrytých archeologických nalezišť po celé Krétě. V roce 

2001 prošlo muzeum velkou reorganizací a došlo k odhalení pozůstatků 

starověkých budov (Gauldie, 2004). 

 

 

Obr. 19 Disk z Faistu (Zdroj: autor) 

 

4.5.2 Palác Knóssos 

 

Knóssos je hlavním střediskem minojské kultury a pyšní se největším i 

nejhonosnějším palácem na ostrově. Součástí paláce bylo přes tisíc místností a 
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také kanalizační síť, splachovací toalety a dlážděné cesty. Palác byl vybudován 

asi v roce 1990 před Kristem a zničen při zemětřesení v roce 1700 před 

Kristem, ale poté přestavěn. Pozůstatky, které najdeme na tomto místě, nyní 

patří již druhému paláci. Palác se na rozdíl od jiných paláců podstoupil 

podrobnou rekonstrukci v letech 1900-1929  (Dubin, 2004). 

 

Palác se stal sídlem krále Mínoa a objeven Mínosem Kalokairinosem 

v roce 1878. Odhadem zde ve vrcholném období minojské civilizace žilo asi 

12 000 obyvatel a v jeho okolích se jich vyskytovalo ještě čtyřikrát více. Palác 

byl postaven okolo centrálního nádvoří obdélníkového tvaru a má čtyři křídla. 

Ve východním křídle se nachází královské místnosti a svatyně a v západním 

můžeme najít trůnní sál, pokladnice a skladiště s pythony. Celnice a kamenné 

divadlo jsou umístěny v severním křídle a propyleje v jižním křídle. Výzdobu 

paláce tvořily úžasné fresky (ComputerPress, 2010). 

Mezi významné části této lokality řadíme: 

 

Královskou vilu: 

postavena na severovýchodní straně paláce, pochází z období okolo 14. stol. 

před Kristem a můžeme zde obdivovat dvojité schodiště a systém polythyron 

(mnohodveří). 

Dům fresek: 

zevnitř je bohatě vyzdoben freskami a jedná se o velice malý prostor. 

Královský hrob:  

nachází se na jihu od paláce a byl zde pohřben jeden z vládců paláce. 

Dionýsova vila:   

jedná se o římské obydlí a nalezneme zde svatyně pro uctívání tohoto boha a 

podlahové mozaiky, které ho zobrazují. 

Neprozkoumané obydlí: 

14-12 století před Kristem, jedná se o obdélníkovou stavbu se schodišti, 

skladišti a chodbami. 

Karavan Serai:  

tato ubytovna sloužila pro přijímání hostů, nacházely se zde krásné fresky a 

lázně. 
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Všechny stavby, které jsou k vidění, poukazují na dobré technické znalosti 

Mínojců. Toto lze poznat z použitých stavebních materiálů, pestrosti barev, 

fresek a originálních staveb, ale také z odpadního systému města.                  

Na otevřeném hlavní nádvoří v centru lokality se odehrávaly tzv. býčí hry, nebo 

jinak řečeno skoky přes hřbet býků. Za tímto nádvořím stojí hlavní místnosti 

paláce, například královské místnosti (ComputerPress, 2010).  

 

Obr. 20 Palác Knóssos (Zdroj: autor) 

 

4.5.3 Gortys 

 

Ruiny tohoto antického města je možné zahlédnout podél cesty. Z jedné 

strany jsou ruiny volně přístupné a z druhé se platí vstupné.  Toto město zažilo 

dobu rozkvětu hned dvakrát. Jedním z nejmocnějších měst Kréty byl od 5. do 3. 

stol. př. n. l. Městské právo, které se zde uplatňovalo, sloužilo jako vzor 

ostatním městským státům v Řecku. Nakonec si ale ve 3. století Gortys podrobil 

Festós. Poté co v letech 68-66 př. n. l. expandovali Římané na Krétu, 

spolupracovalo vedení města s dobyvateli a ti z něj udělali hlavní sídlo římské 
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provincie. Toto druhé období rozkvětu trvalo až do roku 823, kdy na území 

vpadli Arabi. Poté bylo město zničeno a opuštěno (Dumont, 2012). 

Byl zde nalezen zákoník (obr. 21), který se řadí mezi nejvýznamnější 

archeologický nález Kréty. Jednalo se o velkou kamennou tabuli, do níž byly 

vytesány pravidla týkající se sňatků, trestního zákoníku a také vlastnická a 

dědická práva. Její vznik se datuje okolo roku 500 př. n. l. do takzvané doby 

dórské vlády (Lingea,2013). 

 

Obr. 21 Zákoník (Zdroj: internet 16) 

Na tomto místě můžeme také zahlédnout ruiny baziliky sv. Tita                      

(obr. 22), která pochází z 6. století. Nalezneme zde ruiny římské agory, chrámu, 

lázní i divadla (Bötig,2008). 

 

Obr. 22 Bazilika sv. Tita (Zdroj: internet 17) 
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4.5.4 Palác ve Faistu 

 

Palác je situován na výšině nad nížinou Messará. Je to jeden                    

z nejvýznamnějších minojských paláců na Krétě. V roce 1900 tu italský 

archeolog odkryl dva paláce. Dodnes jsou zde patrné pozůstatky prvního 

paláce, zničeného zemětřesením v roce 1700 před Kristem. Většina pozůstatků, 

ale patří druhému paláci, který utrpěl škody v roce 1450 před Kristem, 

zapříčiněny přílivovou vlnou. V období 2000-1700 př. n. l. byl palác označován 

jako Phaistos. Dokonce byl mocnější než Knóssos a stal se centrem vlády nad 

celou planinou. Podle pověsti byl palác sídlem bratra Mínoa, Rhamandyse. 

Palác je poměrně rozlehlý a v krásném a působivém prostředí. Je zde výhled 

přes celou planinu Messará a také na vrcholky hor. Ve výšce skoro 2 000 metrů 

stojí centrální nádvoří paláce. Zajímavostí je, že v paláci nebyla objevena žádná 

obrazová fresková výzdoba, ale pouze lineární motivy (Dumont, 2012). 

 

Obr. 23 Palác ve Faistu (Zdroj: internet 18) 

 

Okruh 

Při prohlídce můžeme vidět západní nádvoří s otevřeným schodištěm a 

lavicemi, kde probíhaly slavnostní představení. Dále základy staršího paláce, 

skladiště, zde se dochovaly nádoby pithoi a také záchytné nádrže na tekutiny. 

Na jižním horském svahu stojí stará městská část. Poté můžeme zahlédnout 

vstupní bránu, kterou projdeme do areálu mladšího palácového období. Odsud 
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se můžeme dostat do lustrální lázně. Dále dojdeme k centrálnímu nádvoří a    

za tímto nádvořím potom navazuje předpokládaná obytná část s lustrálními 

lázněmi. Na severovýchodě dojdeme na východní nádvoří, kde jsou k vidění 

bronzové nebo hrnčířské pece. Takzvané Královské komnaty, byly obytným 

traktem paláce, jsou obloženy alabastrovými deskami a vybaveny 

zdokonalenými lavicemi, světlíkem a koupelnou. Komory obsahující archiv, se 

nacházejí vzadu. Při opravách paláce italští archeologové zabránili tomu, aby 

byl palác opravován železobetonem, natřen pestrými barvami a vyzdobení 

prostorů romantickými nálepkami jako u paláce Knóssos. Upřednostnili raději 

označení prostor římským písmenům. Také rozlišili při vykopávkách dvě 

stavební fáze paláce a to staršího a mladšího období (Dumont, 2012). 

 

4.5.5 Agía Triáda 

 

Minojská vila je vzdálená asi 3 km od paláce Festós. V překladu znamená 

Agía Triáda Svatou trojici. Místo získalo pojmenování po nedalekém 

byzantském kostele, doposud ale stále nikdo neví, zda se jednalo o královskou 

vilu, venkovské sídlo nebo třeba palác a panský dvůr. Nálezy toho objektu jsou 

velmi rozsáhlé a pozoruhodné. Můžeme zde, ale ve srovnání s jinými paláci 

vidět určité zvláštnosti jako například, že zde chybí centrální nádvoří. Vila byla 

postavena teprve v mladší palácové době a po zániku minojské kultury Mykénci 

na pozůstatcích postavili nový pravoúhlý megaron. Vedle také Mykénci 

vystavěli náměstí s obchody a domy (Dumont, 2012). 

Prohlídka  

Prohlídka začíná na jižním nádvoří (náměstí Obětních darů). Dále okolo 

náměstí zahlédneme vilu ve tvaru písmene U. Na východě se nachází obytné a 

kulturní prostory, na severu mykénský megaron a na západě reprezentativní 

sály a jednoduché obytné části. Od nádvoří se dostaneme k dlážděné cestě a 

před ní spatříme mykénské základy stavby. Z polythyronu a omítky, které zde 

zůstali, jde vyvodit, že šlo o tehdejší minojské obytné prostory. Na západní 

straně pod megaronem jsou skladovací prostory. Bylo zde nalezeno                

19 měděných talentů. Dále je k vidění obytná část, sloužící k reprezentačním 
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účelům. V jednom z prostorů byly stěny pokryty alabastrovými pláty. Další 

skladovací místa můžeme najít také na jižní straně, kde došlo v chodbě             

k nálezu poháru princů. Jako byty služebnictva jsou označovány stavby 

jihovýchodních křídel, jelikož zde nalezli pec na bronzovou taveninu s větracími 

kanály. Na severu se nachází takzvané agory, neboli sídliště a také hrob 

Tholos. Tento hrob je místem nálezu malovaného vápencového sarkofágu 

(Dumont, 2012). 

 

Obr. 24 Agía Triáda (Zdroj: internet 19) 

 

4.5.6 Soutěska Samaria 

 

Jedná se o nejdelší ze všech soutěsek v Evropě, řadí se mezi 

nejoblíbenější turistické cíle a je druhým nejpopulárnějším místem na Krétě. 

Davy návštěvníků z celé Kréty toto místo navštěvují během léta. Koncem jara 

nebo začátkem podzimu je nejlepší období na průchod soutěsky. Délka trasy je 

celkem 17 km a průchod soutěsky trvá většinou pět až sedm hodin. I když trasa 

není považována za náročnou, některá místa mohou být na průchod obtížnější. 

S vhodným obutím a dobrou výbavou by neměl nastat žádný problém.             

Je doporučeno se na cestu vydat brzy ráno a vyhnout se tak davům lidí a 

velkému teplu. Soutěska už během prvních tří kilometrů chůze klesá asi o 700 

metrů (ComputerPress, 2010). 
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Obr.25 Soutěska Samaria (Zdroj: autor) 

 

4.5.7 Chaniá 

 

Toto druhé největší město se může stejně jako Rethymno pochlubit 

nejhezčím starým městem na Krétě. Je známé klikatými krásnými uličkami a 

zajímavými islámskými a benátskými stavbami. Město je vhodné také pro 

dovolenou spojenou s koupáním.  Za návštěvu stojí určitě jedinečný benátský 

přístav se starým majákem, který je k vidění na obr. 26 (Dumont, 2012).  

 

Obr. 26 Přístav v Chánii (Zdroj: internet 20) 

Najdeme zde také mnoho kaváren, restaurací a na přístavní promenádě 

domy s fasádou v pastelových barvách. Orientální nádech dodávají městu 

stavby a přestavby pocházející z turecké doby. Mnoho domů bylo zachráněno 

před zbouráním a začaly se restaurovat a to díky památkovému ústavu a také 
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soukromé iniciativě. Toto letovisko nabízí bohatý noční život, možnost koupání, 

okružní jízdy, skvělé restaurace a plno dalších věci, každý si zde najde své. 

Jižně od města se také tyčí několik kilometrů vysoké Bílé hory (Dumont, 2012). 

Jako jediné krétské město je Chaniá osídleno už od dob Minojců až 

dodnes. Za minojských dob zde na pahorku u přístavu stál palác, jehož 

pozůstatky jsou postupně odkrývány (Dumont, 2012). V roce 520 před Kristem 

do města přišli osadníci ze Sámu. Pod nadvládnou Benátčanů se Chánia ocitla 

v letech 1252-1645. Benátčané obehnali město a také přístav hradbami.      

Roku 1645 bylo město po pětapadesátidenním obléhaní dobyto Turky a v jejich 

poddanství zůstalo až do roku 1898. Ve 2. světové válce bojovali Kréťané po 

boku Řeku a Britů (Gauldie, 2004). Za návštěvu stojí Byzantské muzeum, 

Archeologické muzeum, Kostel Agios Nikolaos (obr. 27) a další (Dumont, 2012). 

 

Obr. 27 Kostel Agios Nikolaos (Zdroj: internet 21) 

 

Městské hradby v Chaniá 

Velká část těchto hradeb v benátském stylu, které se nachází kolem 

starého města, stále stojí. Hradby byly postaveny v roce 1538. Nejlépe se 

dochovala hradební věž Schiavo a pevnost Firkas. Zachovaly se také ale zbytky 

středověkých hradeb na vrchu Kastélli, které se nachází v centru města 

(Dumont, 2012). 
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4.5.8 Rethymno 

 

Rethymno se řadí mezi třetí největší město na Krétě. Pro Rethymno je 

charakteristická kompletní turistická infrastruktura, úžasné pláže, mnoho 

přírodních krás a nádherné horské vesničky se specifickou kulturou místních 

obyvatel. Římské město Rithymna bylo předchůdcem dnešního Rethymna. 

Předpokládá se, že toto místo bylo osídleno již v minojském období. Nachází se 

zde mnoho nálezů z římského období, během nějž bylo město často 

navštěvovaným a důležitým obchodním centrem a přístavem. V 16. století 

město vzkvétalo pod benátskou nadvládou a proslavilo se jako umělecké, 

kulturní a duchovní centrum. Tato sláva trvá dodnes. „Registrovanou ochrannou 

známkou města“ je bez pochyb benátská pevnost, která se dochovala ve velmi 

dobrém stavu (obr. 28). Tato pevnost nazývaná Fortetza, byla postavena 

v sedmdesátých letech 16. století. Hlavním účelem stavby měla být ochrana 

města před útoky pirátů, ale také jako preventivní opatření proti Osmanům. Ve 

městě stálo mnoho veřejných budov a díky tomu získalo Rethymno prestiž a 

slávu. Mnohé z těchto staveb zde můžeme najít dodnes. Tato benátská pevnost 

byla v roce 1645 dobyta Turky po 23denním obléhání. Půdorys Fortetzy 

připomíná hvězdici. Uvnitř pevnosti můžeme naleznout pozůstatky staveb, 

kasárna, nádrže na vodu, kostel sv. Kateřiny a chrám San Nicolo, který byl 

přeměněn na mešitu sultána Ibrahima Chána. V tomto chrámě se díky jeho 

velikosti nachází i malé divadlo, kde se v létě pořádají představení. V pevnosti 

jsou důležité architektonické celky jako například Budova rádců, sklady 

střelného prachu a dělostřelectva (ComputerPress, 2010).  

 

Obr. 28 Pevnost Fortetza (Zdroj: autor) 
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Naproti vchodu do pevnosti se nachází bývalé městské vězení, ve kterém 

od roku 1991 můžeme najít Archeologické muzeum města Rethymna. 

Návštěvníci zde mohou vidět nálezy z různých období. Mezi nejvýznamnější 

exponáty patří larnaka zdobená loveckými scénami, která byla objevena na 

pozdně minojském pohřebišti v Armenoi, dále mramorová socha Afrodity 

pocházející z 1. století po Kristu a mnoho dalších (ComputerPress, 2010). 

Na jihu od Archeologického muzea je staré město s mnoha historickými 

stavbami. Ve městě se na náměstí nachází Rimondiho kašna, kterou nechal 

v roce 1629 postavit benátský vládce Rethymna. Voda v kašně prýští ze soch 

ve tvaru lvích hlav, které jsou symbolem Benátek (obr. 29) (ComputerPress, 

2010).  

 

Obr. 29 Kašna v Rethymnu (Zdroj: internet: 22) 
 

O kousek dál můžeme spatřit ještě starší budovu, benátskou lodžii. 

Benátčané ji postavili na konci 16. století a fungovala jako tržiště. Mešita 

Nerantze byla původně benátským kostelem zasvěceným Panně Marii, Santa 

Maria. Na mešitu došlo k přeměně v roce 1657. Minaret a střecha se třemi 

kopulemi pochází z tohoto období. Dnes je zde odeon (konzervatoř) Rethymna. 

Na severovýchod od lodžie leží malý přístav, který je určen menším plavidlům a 

rybářským bárkám. Velké lodě kotví o něco dále. V Etnografickém muzeu 

města stojí za vidění mnoho druhů lidového umění, tradiční nástroje, fotografie 

a různé předměty denní potřeby, které jsou součástí života místních obyvatel. 
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Chrám tis Kurias ton Aggelon (Paní andělů) obyvatelé ho také nazývají      

„Mikri Panagia“ (Malá Panna Marie), byl postaven Benátčany a zasvěcen    

Svaté Marii Magdaléně a jehož historie začíná v roce 1609. V dobách Turecké 

nadvlády byl přeměněn na mešitu (ComputerPress, 2010). 

 

Obr. 30 Starý maják v Rethymnu (Zdroj: autor) 

 

4.5.9 Plošina Lasíthi 

 

Plošina, po staletí odříznutá od okolního světa se rozprostírá v krásném 

pohoří Díkti. Řadí se mezi krasové náhorní plošiny. Rovinná zemědělská oblast 

ve výšce 800 metrů nad mořem, je obklopena horami a vyznačuje ji především 

řada kamenných mlýnů. Nachází se v průsmyku Séli Ampélou. Díky úrodné 

aluviální půdě, která je zde navátá větrem z hor se pěstuje převážně ovoce, 

brambory a obilniny. K vidění je také několik větrných mlýnů, ty stále slouží 

k čerpání vody na zavlažování. Můžeme zde natrefit na pár vesnic, z nichž 

největší Tzermiádo má vybavení pro turisty. Na jihu plošiny leží vesnice     

Agios Geórgios, kde můžeme v tamním Národopisném muzeu vidět sbírku 

výšivek, obrazů a Kazantzákisových memorabilií. Určitě byste měli absolvovat 

výstup k Diktejské jeskyni v Psychovu (Diově rodišti), která se řadí mezi 

nejhezčí zážitek při návštěvě Lasíthi. V této jeskyni bylo objeveno množství 

artefaktů včetně votivních darů, dvojbřitých seker a bronzových sošek, jež 

můžeme nyní najít uloženy v Archeologickém muzeu v Heraklionu           

(Dubin, 2004). 
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Obr. 31 Plošina Lasithi (Zdroj: autor) 

 

4.5.10 Ierapetra 

 

Toto město je hlavním centrem jižního pobřeží východní Kréty a zároveň 

také nejjižnějším městem Evropy. Město Ierapetra se pyšní krásnou přírodou i 

výhodnou zeměpisnou polohou. Už od samých počátků krétské civilizace bylo 

toto město důležitým centrem obchodu. Dórské osídlení, které se v této oblasti 

ve starověku rozvinulo, těžilo hlavně z příznivé polohy místa. Jeho poloha totiž 

ulehčovala obchodování se severní Afrikou a Středním východem.             

Město Ierapyt, bylo známé svými nekonečnými spory se sousedními městy 

Paisos a Itanos. Největším zdrojem příjmů jsou dnes pro toto město skleníky a 

turistický ruch. Benátský hrad dominuje přístavu Ierapetry a nese jméno    

Castel Gerapetra. I přes mnoho přestav Benátčany a Turky se dochoval přístav 

ve velmi dobrém stavu. Za návštěvu stojí například turecká mešita, kostel Pána 

Ježíše Krista a hostel Panagia Kale. V místním archeologickém muzeu 

můžeme spatřit mnoho zajímavých exponátů, například mramorovou sochu 

bohyně Deméter nebo hliněný minojský sarkofág. Stojí zde také spousta hotelů 

a apartmánů k pronajmutí. Za městem můžeme najít mnoho pláží s řadami 

hotelů, domků a restaurací. Úrodné roviny jsou plné skleníků     

(ComputerPress, 2010). 
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Obr. 32 Ierapetra (Zdroj: internet 23) 

 

4.5.11 Zákros 

 

Zákros je velmi bohatá vesnice. Byly zde díky celoročnímu silnému vývěru 

pramenů postaveny dokonce továrny na limonády a minerální vody, které 

můžeme koupit v obchodech po celé Krétě. Pro návštěvníky je zajímavější ale 

Káto Zakros, kde je postaven starý minojský palác a překrásná pláž. V této 

oblasti se nesmí stavět žádné rozsáhlejší hotely, protože oblast je památkově 

chráněná. Tuto holou krajinu, pokrytou kamennou pouští občas narušuje pár 

bílých kapliček (Dumont, 2012). 

 

Minojský palác v Káto Zákros 

Tento palác se odlišuje od podobných staveb z několika důvodů a to, že 

vykopávky jsou v řecké režii, palác je zcela původní a nikdy nebyl přestavován. 

Mezi hradbami se zachovaly pozůstatky města. Mezi nejvýznamnější nálezy 

města se řadí především rhyton z horského křišťálu, což je roh na pití, původně 

používán pro rituální úlitbu bohům, dále rhyton s býčí hlavou, který můžete vidět 

na obr. 34 a rhyton s horskou svatyní. Palác zde byl vybudován        ve druhé 

palácové době asi kolem roku 1600 př. n. l., ale stopy osídlení zde byly 

prokázány již daleko dříve. Roku 1450 př. n. l. byl stejně jako jiné paláce zničen. 

Předpokládá se, že díky poloze paláce na východě ostrova Kréta odtud 

vyplouvaly obchodní lodě Minojců na Kypr a do Egypta. Bronzové výrobky 
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z Kréty se při těchto obchodních cestách vyměňovaly za suroviny. Další 

dovážené zboží byly zřejmě obrovské sloní kly z Núbie, především jako materiál 

pro řezbáře. V tomto paláci se našly také více než 3000 let staré a zachované 

olivy, naložené ve vodní nádrži v paláci. Pěstování oliv zde mělo také 

významnou hospodářskou pozici. Minojci přinesli olivovník ze syrské oblasti a 

zušlechtili ho. Olivový olej sloužil nejen jako potravina, ale také k čištění a péči 

o pokožku, ke svícení, jako součást kultovních mastí, jako léčivý prostředek a 

také jako obětní tekutina. Další zajímavostí je nález zachované pece na tavení 

bronzu. V blízkosti se nacházely dílny a obchody a byly odhaleny kanály, 

vedoucí k této peci, sloužící pro ovládání přívodu vzduchu (Dumont, 2012). 

 

           Obr. 33 Palác Káto Zákros (Zdroj: internet 24) 

 

Obr. 34 Rhyton s býčí hlavou (Zdroj: autor) 
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4.5.12 Pláž Vái 

 

Jako první zahlédneme nádherný palmový háj a údolí, které je otevřené 

směrem k moři a plné tisíce datlových palem. Tato krétská datlová palma je ale 

na rozdíl pravé datlové palmy odlišná. Je nízká a může vytvářet i několik 

kmenů. Plody této palmy jsou sice jedlé, ale nejsou příliš dobré.                     

Les představuje chráněnou přírodní oblast, a proto je také oplocen. Jelikož je 

pláž (obr. 35) během sezóny cílem mnoha návštěvníků, je kompletně vybavena 

například parkovištěm, restauracemi, půjčovnami lehátek a slunečníku, 

vybavením        pro vodní sporty a také informační kanceláří (Dumont, 2012). 

 

Obr. 35 - Pláž Vái (Zdroj: autor) 

4.5.13 Spinalonga 

 

Tento ostrov leží u severní části poloostrova Kolokytha a kousek od 

vesnice Plaka. Ostrov Spinalonga je znám také z románu Ostrov od Victorie 

Hislopové a následným stejnojmenným seriálem. Nádherná je zrekonstruovaná 

část ulice z doby, ve které se odehrává děj seriálu a díky tomuto je zde velký 

rozruch. Můžeme obdivovat kostely, věže a další zajímavé budovy. V roce 1579 

vybudovali Benátčané na ostrově pevnost. Měla za úkol chránit zátoky Elunda a 

Mirabello. Po vyčerpávajícím boji se Spinalonga vzdala roku 1715 osmanským 

jednotkám. V poosmanském období (1903-1955) byli na tento ostrov, sloužící 

jako kolonie, posíláni Řekové trpící leprou, jako součást karantény. 

S nemocnými se zacházelo zpočátku jako s vězni a byl zde tvrdý režim. 

Podmínky se ale brzy zlepšily a to hlavně díky novému způsobu léčby   
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( Lingea, 2013). V roce 1953 přišel na ostrov student práv Epaminonda 

Remundakis a vše se začalo měnit k lepšímu. Toto přispělo i k zlepšení celkové 

atmosféry ostrova. V roce 1973 byl definitivně ukončen provoz kolonie  

(Schulte-peevers, 2013). 

 

Obr.36 Spinalonga (Zdroj: internet 25) 
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo přiblížit památky ostrova a zpracovat turistickou naučnou 

trasu na Krétě.  

Byla navržena trasa, ve které jsou naučnými zastávkami následující 

lokality: hlavní město Heraklion, palác Knóssos, archeologické naleziště Gortys, 

prohlídka paláce ve Faistu, Agia Triáda, soutěska Samaria, město Rethymno, 

plošina Lasithi, město Ierapetra, palác Zakros, Spinalonga a pláž Vái.  

Důležitou částí práce bylo také zpracování přírodních poměrů Kréty, 

protože základní informace z oblasti geografie, geologie, klimatických poměrů a 

také fauny a flóry by měl zahrnovat každý průvodce.  

Na Krétě je dle mého názoru stále velké množství zajímavých míst a 

památek, které mohou turisté navštívit a mohou být využita pro mnoho dalších 

návrhů tras odlišné náročnosti i zaměření. 

Doufám, že navržená turistická trasa bude inspirací při volbě turistických 

cílů tohoto překrásného ostrova a že celkové pojetí práce pomůže zlepšit 

informovanost o zajímavostech Kréty. 
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