
 Země ležící na severu Jižní Ameriky, severně od Bra-

zílie mezi Kolumbií a Guayanou. Byla objevena v roce 

1498 Kryštofem Kolumbem, jméno jí dali kolonizátoři, 

jimž indiánská kruhová obydlí stojící na kůlech v lagu-

nách řeky Orinoko připomněla Benátky (Venezia), odtud 

Venezuela. Země má za sebou bouřlivou historii kruto-

vlád a katastrof. Prošla španělskou kolonizací, po většinu 

dějin byla ovládána vojenskými diktátory. Nezávislost zís-

kala až na počátku 19. století. První demokratická ústava 

byla přijata v roce 1947.

http://venezuela.on-internet.cz

Např. jedno z největších Rio Grande dosahuje v někte-

rých místech šířky až 30 km. Mimo hlavní trasy najdete 

původní zachovalou faunu a floru a můžete zde spatřit

i potomky původních bojovných indiánských kmenů 

Warao, kteří se zcela přizpůsobili životu ve vodě. Bydlí

v typických kruhových obydlích (palafitos) postavených 

na kůlech z kmenů palem moriche. Ty jim kromě ryb slouží 

i jako zdroj další obživy. Získávají z nich med, sirup, vyrá-

bějí mouku a z listů pletou košíky, rohože, sítě na spaní

a další předměty denní potřeby. 

Národní parky – je jich zde 39 a nabízejí rozmanité pří-

rodní scenérie a ideální trekkingové trasy. Např. El Ávila

v okolí Caracasu je výborným výchozím místem pro turistiku. Zdatnější turisté mohou navštívit méně frek-

ventované a divočejší parky Guatopo, Terepaima nebo San Estebani. Ideálním místem pro horský trekking 

a horolezectví je park Sierra Nevada de Mérida, kde 

si mohou na své přijít i vyznavači paraglidingu. Velmi 

známým a jedinečným je největší venezuelský národní 

park Canaima (přibližně o rozloze naší Moravy), kde se 

nacházejí tajemné "tepui". Jedná se o tzv. stolové hory, 

typické skalnaté útvary s plochými vrcholy a téměř kol-

mými stěnami. Je jich zde roztroušeno asi 100. Nejvyšší 

z nich Roraima dosahuje výšky 2.900 m a vrchol má 

plochu 2.700 m2. 

Salto Angel – Andělský vodopád, nejvyšší vodopád na 

světě (979 m) nacházející se v národním parku Canaima.

Venezuelské Andy – severní okraj And na severozápadě Venezuely s nejvyšším vrcholem Pico 

Bolívar 5.007 m. Nádherné hory s věčně zasněženými vrcholy a typickými bažinatými horskými 

loukami (páramos), které jsou domovem řady jedinečných rostlinných druhů. Svézt se můžete nejdelší

a nejvýše položenou lanovou dráhou na světě.

Oblast Amazonky – tropické deštné pralesy s exotickým rostlinstvem, stovkami druhů ptactva, divokou 

zvěří. Žije zde např. i největší druh hada – anakonda.

Margarita – karibský ostrov s nádhernými plážemi, výchozí místo pro další exotické výlety např. na korá-

lové ostrovy Los Roques, Los Hermanos. Pokud máte více času můžete se vypravit do přístavu La Cruz

a odtud pak navštívit jedinečný komplex jeskyní Cueva del Guácharo. Naleznete zde nočního ptáka Guá-

charo, který má podobný styl života jako netopýři.

Venezuelská kuchyně – ochutnat místní kuchyni můžeme zcela jistě doporučit. Např. venezuelské 

národní jídlo pabellón criollo sestávající z kousků hovězího masa, rýže, černých fazolí, sýru a opečeného 

banánu. Nebo místní specialitu tequenos, závitky z tenkého sýrového těsta nebo empanadas, smažené 

závitky z kukuřičné mouky plněné mletým mase, sýrem, fazolemi nebo jinou mladou zeleninou. Nedílnou 

součást venezuelské kuchyně tvoří také kuřecí a vepřové maso, ryby a různé druhy polévek. Jídlo můžete 

zapít velmi dobrým venezuelský pivem.

Festivaly a karnevaly – pokud navštívíte Venezuelu v době konání některého z festivalů nebo karnevalů, 

určitě se na něj vypravte. Přispěje k bližšímu poznání této pro nás zatím neznámé a exotické země.

Další informace Vám rádi poskytnou:
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Velvyslanectví

Bolivarovské republiky 

Venezuela



 Dnes poskytuje Venezuela 

nepředstavitelnou řadu turistic-

kých příležitostí, přesto je turisty 

zatím neprávem opomíjena

a na své objevení teprve čeká. Je 

spojením okouzlující tradiční kul-

tury, krásné přírody a moderních 

turistických zařízení západního 

stylu. Konec konců Venezuela má 

pověst "nejyankeeovštější" země 

Jižní Ameriky.

 Návštěvníci zde mohou ces-

tovat bez problémů, využívat 

důvěrně známého pohodlí

a zároveň poznávat kaleidoskop 

exotických přírodních scenérií, 

obyvatel, nedotčené a jedinečné 

fauny a flory. Je to pouze malá 

část Jižní Ameriky, ale nachází se 

zde vše, co si můžete přát, počí-

naje romantických karibským 

pobřežím, přes vysoké hory, savany, až po mohutné řeky. Jedná se rozhodně o velkolepý vstup na jihoame-

rický kontinent.

Oficiální název: Bolivarovská republika Venezuela

Státní zřízení: federativní republika

Geografická poloha: sever Jižní Ameriky

Časové pásmo: GMT minus 4 hod.

Podnebí: Převládá tropické klima, s mírnými teplo-

tami v pobřežních oblastech. Teplota se výrazně mění 

podle nadmořské výšky. Střídá se období sucha (pro-

sinec – duben) s obdobím dešťů (květen – listopad). 

Vhodnější pro cestování je období sucha, zejména 

plánujete-li pěší turistiku. Naopak venezuelské řeky 

včetně Andělských vodopádů jsou mnohem působi-

vější v období dešťů.

Rozloha celkem: 912.050 km2

Pevnina: 882.050 km2

Vodní plocha: 30.000 km2

Nejvyšší místo: Pico Bolivar 5.007 m

Počet obyvatelstva: 23.543.000

Hlavní město: Caracas (4,5 mil. obyvatel)

Složení obyvatelstva: 67% míšenci, 21% běloši,

10% černoši, 2% američtí Indiáni

Jazyk: úřední jazyk španělština, obchodní jazyk

angličtina, indiánské jazyky

Měna: Bolívar (Bs.) - 100 centimů. Oficiální kurz 

kolísá. Současný měnový kurz dělá Venezuelu zemí, 

kde lze dostat kvalitní služby za velmi příznivé ceny.

Náboženství: katolíci 96%

Elektrická síť: 110V, 60 Hz

Mobilní telefony: Ve Venezuele lze bez problému 

používat telefony českých operátorů. Téměř celé 

území je pokryto signálem. 

Vízum: občané České republiky nepotřebují turis-

tické vízum 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Moderní historie Venezuely je silně ovlivněna ropou nebo přes-

něji řečeno penězi plynoucími z jejího prodeje. Ty proměnily 

zemi v jednu z nejbohatších zemí Jižní Ameriky. Výsledkem je 

rozsáhlá síť silnic, okázalá architektura a rozvinutá turistická infra-

struktura. 

 Nicméně v odlehlých oblastech žijí lidé ještě tradičním 

stylem života, jako kdyby se 20. století někde cestou zastavilo. 

Mnohé skupiny Indiánů zůstávají nezasaženy civilizací, jako 

např. tajemný kmen Yanomami na venezuelsko-brazilské hra-

nici, jehož kultura doby kamenné zůstala po staletí nedotčena.

 Různorodost venezuelské krajiny nemůže návštěvníky roz-

hodně zklamat. Na severozápadě se pyšní zasněženými vrcholy 

And a na východě rozlehlou deltou řeky Orinoko protkanou 

labyrintem říčních ramen. Jižní část láká divokou tropickou pří-

rodou Amazonky a sever nabízí 2800 km karibského pobřeží

s nespočetnými plážemi. Nejneobvyklejšími přírodními formacemi 

Venezuely jsou tepui - tzv. stolové hory. Skalní útvary s plochými 

vrcholy a téměř kolmými stěnami vypínajícími se nad savanami do 

výšek  nad 1000 m. Tyto vrcholy se vyznačují bizarní "měsíční" kra-

jinou a místy charakteristickou vegetací. Na jihovýchodě země je 

roztroušeno asi 100 takovýchto tepui.  Z jednoho vrcholu tepui se 

valí Salto Angel (Andělský vodopád), nejvyšší vodopád na světě 

(979 m) a zároveň nejznámější turistická podívaná Venezuely.

 Venezuelu lze označit za relativně bezpečnou a přátelskou 

zemi umožňující cestování širokou nabídkou ubytovacích

a stravovacích zařízení i výkonnou místní dopravou. Venezuela 

rovněž nabízí nejlevnější letecké spojení Jižní Ameriky s Evropou

a USA a tím se stává příhodnou vstupní branou na jihoamerický 

kontinent. Neučiňte však chybu a nepokládejte Venezuelu jenom za pouhý most. 

UDĚLEJTE SI ČAS A OBJEVTE TUTO ZEMI, URČITĚ ZA TO STOJÍ.

CO MŮŽETE POZNAT?
Caracas – hlavní město Venezuely, jedno z nejmodernějších měst Jižní 

Ameriky. Leží v nadmořské výšce 950 m a převládá zde relativně suché 

a slunečné počasí s příjemnou celoroční teplotou 20-25°C. Najdete zde 

historickou architekturu z doby španělské kolonizace, stejně jako nej-

modernější stavby včetně mrakodrapů. Pro cestování po městě můžete 

využít služeb metra, které je čisté, bezpečné a pro českého turistu

i levné.

Karibské pobřeží – 2800 km nádherných pláží s bílým pískem

a azurově modrým mořem. Na své si přijdou milovníci windsur-

fingu, potápění a dalších vodních sportů, i ti návštěvníci, kteří chtějí 

prožít klidnou odpočinkovou dovolenou. Všichni si jistě vyberou pláž 

podle svých představ. 

Orinoko – nejdelší řeka Jižní Ameriky (2.140 km) s rozlehlou deltou 

rozprostírající se na ploše 25.000 km2. Je protkaná sítí asi 400 ramen,

z nichž je přibližně 40 splavných pro velké lodě.


