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I. VŠEOBECNÁ ČÁST 
 
GEOGRAFIE 
Kypr je ostrov ve východním Středomoří. Je třetím největším ostrovem ve 

Středozemním moři (po italských ostrovech Sicílie a Sardinie), má rozlohu 

9551 km2 (3572 čtverečních mílí). Délka pobřeží je 648 km. Jedná se o 81. 

největší ostrov. Nachází se jižně od Malé Asie, u východního poloostrova 

kontinentální Asie (nebo Eurasie), který je součástí Turecka. Kypr může 

být zařazen do západní Asie nebo na Blízký východ. Kypr se nachází v 

blízkosti jižní Evropy a severní Afriky. Moderní Kyperská republika byla 

založena v 60. letech jako samostatný stát a je mezinárodně uznávána 

jako členský stát OSN a EU s územím na celém ostrově Kypru. 

 

 



 

1.2 STÁTNÍ A ÚZEMNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

Kyperská republika je rozdělena do 6 oblastí nazvaných podle velkých měst 

každého regionu: Nicosie, Famagusta, Limassol, Larnaka, Paphos a Kyrenia. 

Kromě toho má Spojené království dvě velké základny v Akrotiri (jižně od 

Limassolu) a v Dhekelii (jihovýchodní část), které jsou považovány za SBA a 

pokrývají společně 254 km2, tj. 2,8 % ostrova, ale náleží do republiky, co se 

týče veřejného života (jazyk, měna, doprava, školy atd.). 

Úředním jazykem je řečtina a turečtina. 

 

 
 

Zjednodušený státní 
znak 
 

 
 

Státní znak 
 

 

Státní vlajka 
 

 

Emblém sněmovny 
reprezentantů 
 

 

 

 
 

 Státní hymna <<Hymn to Liberty>> 
                                       
https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw  
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https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw


 

Arcibiskup Makarios III. byl prvním prezidentem Kyperské republiky od 

osvobození až do roku 1977. Po něm nastoupil Spyros Kyprianou a nynějším 

prezidentem republiky je Nikos Anastasiadis. 

 

.    

Archbishop Makarios III                  Spyros Kyprianou                Giorgos Vasileiou 

1960-1977                                            1977-1988                              1988-1993 
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Nikos Anastasiades 

2013- 

Glafkos Klerides 

1993-2003 

Demetris Christofias 

2008-2013 

Tasos Papadopoulos 

2003-2008 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Makarios_III_and_Robert_F._Wagner_NYWTS_cropped.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spyros_Kyprianou_1981_crop.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi65PTPs87bAhXSYlAKHUN3BZUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mononews.gr/politics/kipros-o-proin-proedros-g-vasiliou-chrosta-sto-kratos-48000-evro&psig=AOvVaw26hI86t0SCtonMUjpeQXY4&ust=1528902452923684
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS1pSCtM7bAhWEY1AKHf7oBrAQjRx6BAgBEAU&url=http://antistasi.org/?p%3D11026&psig=AOvVaw0ZLyiX7cc1Tda3-pGroeQW&ust=1528902560337669
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tassos_Papadopoulos.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dimitris_Christofias.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ANASTASIADES_Nicos.jpg


 

2. HISTORIE ZEMĚ 
 

Kypr byl osídlen minimálně od paleolitu, přičemž přítomnost lidí byla 

potvrzena už od 10 000 př.n.l. Během tohoto dlouhého období se většina 

obyvatel soustředila v pobřežních oblastech. V dobách pirátství a jiných 

vnějších hrozeb však bylo nutné postavit sídla také ve vnitrozemí, z nichž 

jedno se nakonec stalo hlavním městem země v době po pádu Říma (Ledra 

/ Nikósie). Po mnoha okupacích se Kypr stal nezávislým státem až v roce 

1960. Od roku 2004 je Kypr členem Evropské unie. 
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Mapa 10 států (žlutě), které se spolu s Kyprem připojily k 

EU (modře) v roce 2004. (Zdroj: Wikipedia) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1nY2gts7bAhVRUlAKHRSxD4MQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/2004_enlargement_of_the_European_Union&psig=AOvVaw1CU7CALrorj2IiJX-8kTyd&ust=1528903156180294


 

3. POLITIKA 

3.1 POLITICKÁ SITUACE 

Kyperská republika je parlamentní demokracie se systémem prezidentské 

demokracie. Legislativní pravomoc je prováděna prostřednictvím volených 

zástupců v parlamentu, který má 80 poslanců, 56 kyperských Řeků a 24 

kyperských Turků (od roku 1974 se kyperští Turci neúčastní), dále jsou 

zastoupeni Maronité, Latinové a Arméni. Výkonná moc v Kyperské republice 

je rozdělena mezi prezidenta a vládu. Prezident je volen na dobu pěti let. 

Rozsah politických stran v Kyperské republice je od levicové po pravicovou 

ideologii. Povaha levicového smýšlení může být definována v myšlenkách 

nebo hnutích, jako je socialismus, komunismus a ekologie. Zástupci jsou 

AKEL (Komunistická strana), EDEK (Socialistická strana) a Hnutí ekologů. 

Pravicová ideologie je založena na liberalismu. Zástupci jsou DISY 

(Demokratické shromáždění) a ELAM. DIKO (Demokratická strana), 

Solidarita a Aliance se pohybují kolem politického středu. 

 

 

 

 

 

Parlament tvoří  80 
poslanců 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sněmovna 
reprezentantů 
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4. HOSPODÁŘSTVÍ 

4.1 MĚNA 

Kyperské hospodářství je tradičně jedním z nejrozvinutějších v Evropě. Hrubý 

domácí produkt dosahuje rozvinutých zemí světa. Navzdory finanční krizi v roce 

2013, která vedla k omezením obchodu, prudkému poklesu mezd, rostoucí 

nezaměstnanosti a uzavření druhé největší banky s kaucí, hospodářství se již 

zotavilo a nezaměstnanost klesla na nižší úroveň (8 %). Měna používaná v 

Kyperské republice je euro (člen eurozóny), který nahradil starou národní měnu, 

kyperskou libru. 

    

                       Národní strana kyperské měny euro 

 

 

 

 

 

4.2 MZDY 

 

V Kyperské republice jsou příjmy bez daně stanoveny na 19 000 eur ročně. 

Minimální garantovaný příjem činí 480 eur za měsíc plus 226 eur v případě 

zdravotního postižení a 154 příspěvek na rentu. Průměrná mzda dosahuje 1058 

eur měsíčně, což přesahuje průměr. 
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Staré bankovky kyperské libry 

vydávané centrální bankou v 

řeckém, anglickém a tureckém 

jazyce 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizyb3Duc7bAhXDLlAKHUhzDKEQjRx6BAgBEAU&url=http://city.sigmalive.com/article/19040/opoios-ehei-kypriakes-lires-akriva-tis-poylaei&psig=AOvVaw3avf7-SGdmUlBmHTOeKvxl&ust=1528904036538296
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8z-Pkuc7bAhUFPVAKHTL_BaIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.newsfilter.gr/2007/12/24/ta-evronomismata-tis-kiprou-ke-tis-maltas/&psig=AOvVaw1_d3eEDIJmnggiz3BRhnIF&ust=1528904108415852


 

4.3 SOCIÁLNÍ A DŮCHODOVÁ POLITIKA 

Kyperská republika rozlišuje čtyři typy důchodů: institucionalizované / 

starobní, invalidní, sociální a vdovské. Základním požadavkem na starobní 

důchod je 65 let a 33 let práce, tj. příspěvek do fondu sociálního 

zabezpečení. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je odpovídajícím 

způsobem snížena výše důchodu. 

 

 

4.4 PRŮMĚRNÉ CENY V ZEMI 

Ceny většiny produktů na Kypru jsou vyšší než průměr Evropské unie a 

eurozóny. Průměrná cena pronájmu dvoupokojového bytu činí 450 eur 

měsíčně, cena za 1 litr benzinu je kolem 1,28 eura (červen 2018). Bohužel, 

hromadná doprava je velmi omezená, proto se hojně využívají auta. 

Oblečení a obuv jsou drahé, protože se většinou dováží ze zahraničí, 

zatímco potraviny a léky jsou všeobecně levnější. 
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4.5 TYPICKÉ PRODUKTY KYPRU 

Mezi nejznámější výrobky Kyperské republiky patří řada typických potravin, jako 

je sýr Haloumi a Anari, víno Commandaria, esence z růžových okvětních lístků, 

karobový med a Lountza, Koupepia a medové kuličky, Loukoumia a Sousoukos. 

 

Kypr je také výrobcem alkoholických nápojů, včetně tradičních zivani (obsah 

alkoholu 80 %) a některých místních piv. Regionální značka KEO je známá svou 

zvláštní chutí.  Kypr je také první zemí, která byla oficiálně schválena pro výrobu 

piva Carlsberg mimo Dánsko. 

                                                                                     

Kypr má rozvinutou námořní dopravu. Obchodní flotila se řadí mezi tři nejlepší 

na světě. Kypr je také významným centrem pojišťovnictví a bankovních služeb v 

celém regionu jižního Středomoří a Středního východu. Dalším významným 

průmyslem je cestovní ruch. Každoročně přijíždějí miliony turistů, aby si užili     

slunce a pláže Paphos, Limassol nebo Ayia Napa / Protaras / Famagusta. V 

posledních letech většina turistů byla z Ruska, Spojeného království, Izraele, 

dalších zemí EU a zemí arabského a středního východu. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOr922g8_bAhWC3SwKHfcfC0sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cyprusfoodndrinks.com/cgibin/hweb?-A%3D742%26-V%3Dhall&psig=AOvVaw2v3WVN4KNc_7UsnXqTGb3F&ust=1528923853586583
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7zOWQhs_bAhVKFCwKHc6NA1QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cychefs.com/article/el/528/zivania&psig=AOvVaw204HbgU8qMods0OPJGGRJs&ust=1528924601868442
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL6NWehs_bAhWFhSwKHZ81DqEQjRx6BAgBEAU&url=https://keobeer.com.cy/&psig=AOvVaw0KH7opp_r77kS6U56TdI24&ust=1528924631068270


 

5. NÁBOŽENSTVÍ, NÁRODNOSTI A MENŠINY 

Ústavně uznávané náboženské skupiny na Kypru jsou Arméni, Maronité a 

Latinové (uzákoněno anglickým parlamentem 29. července 1960, část II – 

Příloha E: Prohlášení britské vlády o právech náboženských menšin. V 

referendu konaném 14. listopadu 1960 bylo odsouhlaseno, že náboženská 

skupina Latinů (spolu s Maronity a Armény), se rozhodla přidat k řeckému 

společenství a od té doby jsou považováni za členy „Hellenic“ – helénského 

společenství. I když je severní Kypr domovem velkého počtu kyperských 

Turků, mnoho z nich žije v cizině. Emigrace nastala hlavně po nepokojích 

v 60. letech.  
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6. SVÁTKY A TRADICE NA KYPRU 

 

1. ledna – Nový rok 

6. leden – Svátek Zjevení Páně, Tří králů 

25. března – Řecký státní svátek 

1. dubna – Den státnosti 

1. května – Svátek práce 

15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie 

1. říjen – Den nezávislosti Kypru 

28. října – Den řecké státnosti 

24. prosince – Štědrý den  

25. prosince – Vánoce 

26. prosince – Druhý svátek vánoční 

Masopust (50 dní před Velikonocemi) 

Velký pátek 

Velikonoční pondělí 

Letnice 

 

 

 

 7. ledna – Theofaneia 

Zimní plavci se pokoušejí zachytit kříž, který 

do vody vhodil kněz, jako vzpomínku na 

Ježíšův křest v řece Jordán. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv4YaTqdjbAhXuZpoKHem_C-AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sigmalive.com/en/news/local/139597/cyprus-celebrates-epiphany-with-religiousfolk-traditions&psig=AOvVaw0GdYH5S84yQTpAgPskAJYc&ust=1529243234397197
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7. RODINA 

7.1 TRADIČNÍ RODINA, STÁTNÍ PODPORA 

Typickou rodinu tvoří otec, matka a jejich děti. Rodiče dali tradičně svým dětem 

po jejich svatbě pozemek, byl-li nějaký, peníze a věci do domácnosti. Ženichova 

rodina darovala dům, rodina nevěsty pak nábytek a ložní prádlo. Jednalo se o 

věno, rozdělení rovného podílu rodičovského majetku dětem. Po druhé světové 

válce byla nevěsta povinna poskytnout dům. Vlastnictví domu, (zejména po 

invazi v roce 1974), bylo velkou výhodou pro ženu, která se chtěla vdát. Z tohoto 

důvodu velká část mzdy pracující ženy šla na stavbu domu, protože uzavřít 

"dobré manželství" bylo stejně důležité na počátku devadesátých let minulého 

století, stejně jako tomu bylo v minulosti. 

 

7.2 SVATBA, ROZVOD, CIVILNÍ SŇATEK 

Urbanizace a modernizace změnily postoj k manželství. Rozšíření školního 

systému znamenalo, že se chlapci a dívky setkávají od raného věku a jsou 

vystaveni moderním myšlenkám co se týče sociálních a sexuálních vztahů.  

Dnes je možné uzavřít náboženský i občanský sňatek nebo žít v partnerském 

nesezdaném svazku. 

 

7.3 ADOPCE 

Podle příslušných právních předpisů mají služby sociálního zabezpečení cíl 

zajištění nejlepších zájmů a práv dětí před a po přijetí – adopci. Základní 

povinnosti sociální služby v průběhu adopce jsou: 

• Prověřit, zda je osoba nebo rodina způsobilá stát se adoptivními rodiči. 

• Zajistit nejlepší zájmy dětí, jakmile je žádost o přijetí předložena soudu. 

• Předložit soudu zprávu o tom, zda je adopce v zájmu dítěte. 

• Poskytovat konzultace po adopci. 



8. ŽIVOTNÍ STYL 

8.1 OBECNĚ 

Kypr je víc než místo pro letní dovolené a lenošení na slunci. Po celý rok se 

pořádají koncerty, kulturní představení, sportovní akce, náboženské festivaly 

a konference. Cyklistická rallye se koná každoročně od roku 1970 a je součástí 

mistrovství světa. Každoroční historická kyperská rallye přitahuje davy 

fanoušků historických automobilů. Jsou pořádány různé kulturní akce, 

například Festival komorní hudby Pharos. Mezinárodní festival Kypria je 

festival hudby, tance a výtvarného umění.  Mezinárodní festival Thalassa 

zahrnuje fotografické výstavy, promítání filmů i hudební představení. 

 

8.2 VZDĚLÁNÍ 

Vzdělávání je na Kypru povinné ve věku 6-15 let a zahrnuje jak základní (6 

let), tak střední (3 roky) poskytované jak státními, tak soukromými školami. 

Téměř všechny děti navštěvují také předškolní vzdělávání, které je k dispozici 

od 5 měsíců. Mládež ve věku 15-18 let může navštěvovat všeobecné nebo 

odborné školy, nebo pak začít pracovat. Vysoké školy a univerzity, státní i 

soukromé, nabízejí bakalářská, magisterská i doktorská studia v řeckém i 

anglickém jazyce. Studium může být prezenční, kombinované (dálkové) anebo 

kombinace obou. 
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8.3 ŘEČ A KOMUNIKACE 

Díky životnímu stylu a středomořské atmosféře je Kypr populární destinací 

nejen pro turisty, ale také podnikatele, penzisty apod. Kypřané jsou velmi 

vzdělaní a multilingvní. Oficiálními jazyky jsou řečtina a turečtina. Hojně se 

používá mluvená i psaná angličtina, mluví se i německy, francouzsky a rusky 

díky mezinárodnímu obchodu, a také protože řada studentů navštěvuje 

zahraniční univerzity. 

 

 

8.4 SPECIFIKA KOMUNIKACE – PROTOKOL 

V patriarchální společnosti je muž považován za hlavu rodiny. Na rozdíl od 

mnoha zemí v Severní Americe a dalších evropských zemích jsou na Kypru 

velmi respektováni senioři. Dokonce jsou oslovováni „Lord – Lady“ se 

jménem.  

 

 

8.5 MENTALITA 

Kypřané jako obyvatelé ostrovní země jsou uvolnění. Není neobvyklé přijít na 

schůzku s půl až hodinovým zpožděním. Jsou hrdí na svou pohostinnost. 

Pokud nabízejí něco k snědku a pití, je nezdvořilé odmítnout. Přátelé se 

zdraví stejně jako jinde v Evropě polibkem, ale jen mezi ženami anebo 

mužem a ženou. Muži se zdraví stiskem ruky. Pokud jste pozváni do kyperské 

domácnosti na návštěvu, je zdvořilé přinést hostitelům dárek jako výraz 

poděkování. 
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8.6 JÍDLO 

Kyperská kuchyně je úzce spojena s řeckou a tureckou. Byla ovlivněna i 

byzantskou, francouzskou, italskou, katalánskou, osmanskou a 

středovýchodní kuchyní. Maso (vepřové nebo kuřecí) pečené na dřevěném 

uhlí je známé jako „spit“. Název pochází ze souvlaki, pro který se takto 

připravuje. Častý je i sýr haloumi, houby a klobásy. Ty se obvykle podávají 

zabalené v chlebu, spolu se salátem, zelím, petrželí, cibulí, rajčaty a 

okurkou. 

         

 

     
 

     

 

Tradiční kyperské pokrmy – seftalies, souvlakia, koupas, moussaka, afelia, kolokasi, 

koupepia, flaouna a sýr halloumi. 
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8.7 SPORT A VOLNÝ ČAS 

Kombinace slunce, vody a sportu je to, co mnozí považují za ideální dovolenou, 

zvláště v letních měsících. 

Rozmanitá krajina ostrova nabízí výběr aktivit, jako je pěší turistika, jízda na 

horském kole, safari nebo pozorování ptáků. Mezi nejoblíbenější a nejvíce 

extrémní sporty patří parašutismus, „parasailing“, potápění, vodní lyžování, 

plachtění, kanoistika, paragliding a námořní sport. Nejoblíbenější týmový sport 

na Kypru je fotbal. Tisíce fanoušků, většinou mužů, podporují velké týmy země: 

APOEL, Omonia, Anorthosis, AEK, Apollo. V současnosti jsou nejvýznamnější 

sporty tenis (Marcos Baghdatis), jachting (Pavlos Kontidis) a sportovní střelba 

(George Achilleos. 

 Marcos Baghdatis 

 Pavlos Kontidis 

 

  Georgios Achilleos 
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NEJZNÁMĚJŠÍ 

KYPŘAN: 

ARCIBISKUP 

MAKARIOS III 
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