NÁRODNÍ PARK | Národní park Brijuny - výjimečně bohaté kulturně-historické
dědictví souostroví 14 ostrovů; bývalá známá Titova rezidence nabízí překrásné pláže,
pozůstatky z antického období, ZOO-safari, golf, pólo a špičkovou gastronomii.
PŘÍRODA | Gornji kamenjak a Medulinský archipelag - charakteristická krajina /
Donji kamenjak - charakteristická krajina / Palud - chráněná ornitologická rezervace /
Limský záliv - chráněná mořská rezervace / Motovunský les - chráněná rezervace
lesní vegetace / Labin-Rabac-Prklog - charakteristická krajina.
KULTURNÍ DĚDICTVÍ | Amfiteátr (Pula) - velkolepá antická památka z 1.
stol., kdysi římské kolbiště zápasů gladiátorů se lvy, dnes jedinečná koncertní a
festivalová scéna / Eufrasiova bazilika (Poreč) - komplex raně byzantského
umění ze 6. stol. je na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. /
Kostel sv. Eufemie (Rovinj) - impozantní dílo barokního umění s bohatou
sbírkou uměleckých předmětů a sarkofágem patronky města / Istrijské fresky množství dochovaných fresek na Istrii je ohromující, většina z nich se nachází v
kostelech rozesetých po celém poloostrově / Dvigrad - pozůstatky středověkého
města / Dvouhlasná stupnice istrijských intervalů - Reprezentativní
seznam nehmotného dědictví UNESCO / Ekomuzeum Batana - založeno na
principu dialogu s místním obyvatelstvem a péče o místní kulturu. Skládá se z
interpretačního centra, městského přístavu, menších lodí, malé loděnice a tradiční

kantýny, která hostům nabízí možnost nahlédnout do každodenního života
malého rybářského městečka. Jde o jediného chorvatského zástupce v Rejstříku
nejlépe zachovaného nemateriálního dědictví světa UNESCO / Umění stavění
kamenných zídek na sucho - Umění stavění kamenných zídek na sucho bylo
r. 2018 zapsáno na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví
lidstva. Tato dovednost zdění nasucho zahrnuje znalosti i dovednosti potřebné ke
stavbě kamenných konstrukcí a to tím způsobem, že se pokládá kámen na kámen
bez použití jiného materiálu, s tou výjimkou, kdy je nutno použít suché hlíny.
PROZKOUMEJTE | Grožnjan, Motovun - architektura, galerie, filmové a hudební
události v pohádkových istrijských městečkách / Labin - středověké město, jehož
ulice jsou v létě scénou různých událostí / Vinné stezky a stezky olivového oleje /
Cyklostezky - více než 100 upravených stezek v celkové délce vice než 3 200 km.
NABÍDKY PLUS | Zelená Istrie - vychutnejte si krásy nedotčené přírody a
objevte všechna kouzla agroturistiky, venkovských stavení k rekreaci nebo malých
rodinných hotelů i luxusních vil.
GASTRONOMIE | Lanýže, istrijský pršut, olivový olej, rybí speciality a mořské
plody, masitá a rybí jídla pod pekou, ‘fritaja’ se chřestem, ‘fuži’ se zvěřinovým
gulášem, rakije ‘biska’, istrijská supa, původní vína Teran, Refošk, Istrijská malvazie.

PŘÍRODA | Učka - Chráněná krajinná oblast / Vela draga - geomorfologická
přírodní památka / Park Angiolina a sv. Jakub (Opatie) - památky parkové
architektury / Lopar (ostrov Rab) - výjimečný pejzáž, překrásná písečná pláž,
dlouhá 1500 m / Dundo (ostrov Rab) - speciální lesní rezervace / FojiškaPodpredošćica (ostrov Cres) - speciální ornitologická rezervace / Pramen řeky
Kupy (Čabar) - přírodní památka / Fužine - horská jezera a jeskyně / Zelený vír
- speciální geomorfologická rezervace / Japlenški vrch - (Delnice) - lesopark / Bílé
a Samarské skály (Mrkopalj) - přísně chráněná rezervace.
KULTURNÍ DĚDICTVÍ | Svatyně Panny Marie - nejstarší mariánská svatyně
v Chorvatsku s františkánským klášterem / Město Rab - středověké kostely a
patricijské palace / Bašćanská deska (ostrov Krk) - nejvýznamnější chorvatský
památník, psaný staroslovanským písmem hlaholicí z 12. století / Zámek
Zrinských (Čabar) / Muzeum I.G.Kovačiće a amfiteátr (Lukovdol) / Vrbovsko
- tradiční architektura / Dvouhlasná stupnice zpěvu a hudby Chorvatského
přímoří - zapsaná na Reprezentativním seznamu nehmotného dědictví UNESCO
/ Každoroční masopustní obchůzka masek se zvonky z oblasti Kastavu zapsaná na Reprezentativním seznamu nehmotného dědictví UNESCO / Umění
stavění kamenných zídek na sucho - Umění stavění kamenných zídek na sucho

PROZKOUMEJTE | Opatijská riviéra - promenáda podél moře dlouhá 12 km /
Ostrov Košljun - duchovní a vegetační ráj - lesopark / Lubenice (ostrov Cres)
- kamenné městečko, vybudované ve výšce 375 m nad mořem / Osor - město s
bouřlivou minulostí a hudebních večerů / Léčebný turizmus - Opátie, Crikvenica,
(Thalassoterapie), Lovran (léčení onemocnění kostí), wellness, kongresový turizmus
/ Pozorování delfínů - cresko-lošinjské vody / Pozorování ptáků - v Chráněné
krajinné oblasti Učka, ornitologické rezervace Kruna a Podokladi (ostrov Cres).
NABÍDKY PLUS | Lyžování - Platak / Lov, rybolov, rafting, kanoistika, paragliding,
jezdectví, windsurfing, skákání s padákem, auto-moto sporty, wake-boarding,
kajakářství, cyklistika, potápění, plachtění.
GASTRONOMIE | Kvarnerský humr, domácí těstoviny, „šurlice“ (Krk), creské
jehněčí, speciality z třešní, chřestu a jedlých kaštanů (Lovran), původní vína
Vrbnička žlahtina (Krk) a Trojišćina (ostrov Susak), Rapska torta, zvěřina, žáby,
houby, sladkovodní ryby, horské likéry, slivovice a hruškovice.

ALEKSANDAR GOSPIĆ

NÁRODNÍ PARK | Národní park Paklenica - ojedinělé kaňony a bohatství flóry
i fauny.
PŘÍRODA | Saljsko pole (Dugi otok) - charakteristická krajina / Kaňon řeky
Zrmanje - charakteristická krajina / Telašćica - chráněná krajinná oblast s
nejbezpečnějším, nejhezčím a největším přírodním přístavem Jadranu / Vranské
jezero - chráněná krajinná oblast / Velebit - chráněná krajinná oblast.
KULTURNÍ DĚDICTVÍ | Kostel sv. Donáta (Zadar) - symbol města / Kostel
sv. Kříže (Nin) - nejmenší katedrála na světě / krajkářství na ostrově Pagu Reprezentativní seznam nehmotného dědictví UNESCO / Tanec ‘Němé kolo’ z
Dalmatského záhoří - Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví
UNESCO / Zpěv ‘Klapa’ - Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví
UNESCO / Obranný system Zadaru - Městské hradby s řadou silných bastionů,
předsunutou pevností Forte a monumentální pevninskou branou jsou zásadním
dílem renesanční architektury 16. století a jsou zapsány na Seznam světového
dědictví UNESCO / Dávné a prastaré bukové lesy - NP Paklenica - Unikátnost
těchto přírodních krás je založena na jejich původnosti, zeměpisné poloze, stáří,
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bylo r. 2018 zapsáno na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví
lidstva. Tato dovednost zdění nasucho zahrnuje znalosti i dovednosti potřebné ke
stavbě kamenných konstrukcí a to tím způsobem, že se pokládá kámen na kámen
bez použití jiného materiálu, s tou výjimkou, kdy je nutno použít suché hlíny.
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NÁRODNÍ PARK | Risnjak - bohatý rostlinný a živočišný svět, krasové fenomény.
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Vítejte v Chor vatsku!

výjimečnosti a rozloze. Spolu s dávnými a prastarými bukovými lesy v Národním
parku Severní Velebit byly zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO, což
je potvrzení toho, že Chorvatsko patří mezi nejbohatší země Evropy, pokud jde
o biodiverzitu a přírodní krásy / Umění stavění kamenných zídek na sucho Umění stavění kamenných zídek na sucho bylo r. 2018 zapsáno na Reprezentativní
seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Tato dovednost zdění nasucho
zahrnuje znalosti i dovednosti potřebné ke stavbě kamenných konstrukcí a to
tím způsobem, že se pokládá kámen na kámen bez použití jiného materiálu, s tou
výjimkou, kdy je nutno použít suché hlíny.
PROZKOUMEJTE | Ostrov Pag - architektura města, výroba pažské krajky /
Ostrovy Ugljan a Pašman - architektura kamenných domů na ostrovech.
NABÍDKY PLUS | Cyklostezky, lov, jezdectví, rybolov, rafting, bungee jumping, off
road Velebit, surfing, kitesurfing, paragliding.
GASTRONOMIE | Pažský sýr a jehněčí, pažská a ninská sůl, posedarský pršut,
‘Ninský šokol’, likér Maraschino, červené víno a benkovacký Rose.

Kořeny Chorvatska sahají hluboko do minulosti. V mnoha ohledech jedinečná země
se pyšní bohatým kulturním dědictvím, které vypráví příběhy o bouřlivé chorvatské
minulosti od římských časů, přes renesanci, baroko a turecké výboje, až po modernu.
Tato vyprávění představují mimořádné lákadlo pro všechny, kdo Chorvatsko
navštíví. Když k bohatému kulturnímu odkazu přidáme neuvěřitelné přírodní krásy
v jakémkoliv ročním období, osm národních parků, jedenáct Chráněných krajinných
oblastí a četné památky pod ochranou UNESCO, pak musíme konstatovat, že
Chorvatsko je skutečně zemí výjimečné přitažlivosti. Chorvatsko je všechno
to, a mnohem víc. Jedná se totiž o vlast kravaty, padáku, torpéda, plnícího pera,
žárovky s woframovým vláknem, nejrychlejšího elektromobilu na světě a druhého
nejstaršího filmového festivalu na světě, psa dalmatince, Marka Pola, jednoho z
nejstarších evropských měst a parlamentů, či druhých nejdelších obranných hradeb
v Evropě, nejmenší katedrály, nejstaršího arboreta, velkých sportovců. Nakonec
nesmíme v žádném případě opomenout Chorvaty! Chorvatský člověk a jeho
přívětivost představují magnet, kvůli němuž se turisté opakovaně vracejí. Někdy vás
pohostinnost domácích přiměje k tomu, abyste si položili otázku, zda jste ve svém
vlastním domě nebo jednoduše - na dovolené v Chorvatsku!
CESTOVNÍ DOKLADY PRO VSTUP DO CHORVATSKA | Občanský průkaz
(občané EU, EHS a Švýcarska) nebo cestovní pas. Občané některých třetích zemí
potřebují též vízum. Informace: Diplomatická zastoupení a konzulární úřady
Chorvatské republiky v zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních a evropských
záležitostí Chorvatské republiky. Tel.: +385 (0)1 4569 964. Web: www.mvep.hr/en/.
PENÍZE | Oficiální měnou Chorvatska je kuna (1 kuna = 100 lipa). Cizí valuty
lze směnit v bankách, směnárnách, poštovních úřadech a ve většině turistických
kanceláří, hotelů a kempů. Platební karty (Eurocard/Mastercard, Visa, American
Express, Diners) přijímá většina hotelů, marin, restaurací, obchodů i bankomatů.
POŠTOVNÍ ÚŘADY | Otevírací doba všech poštovních úřadů je dostupná na
internetových stránkách Chorvatské pošty a prostřednictvím aplikací pro chytré
telefony. Jsou též dostupné poštovní úřady s prodlouženou pracovní dobou do 24h na adrese Branimirova 4 v centru Záhřebu a na hraničním přechodu Bajakovo. Info
tel.: 072 303 304. Web: www.posta.hr. E-mail: info@posta.hr.
PRACOVNÍ DOBA OBCHODŮ A VEŘEJNÝCH SLUŽEB | Během turistické
sezóny je většina obchodů otevřena v pracovních dnech od 8 do 20 hodin a mnohé
z nich i o víkendu. Pracovní doba veřejných služeb a úřadů je od pondělí do pátku
od 8 do 16 hodin.
ZDRAVOTNÍ PÉČE | Ve všech větších městech jsou nemocnice a kliniky, v menších
obcích ambulance a lékárny. Zahraniční turisté, kteří mají povinné pojištěni v jiných
státech Evropské unie a EHS (Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku) nebo Švýcarsku,
během přechodného pobytu v Chorvatsku mají nárok na nezbytnou zdravotni péči
po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). Zdravotní péči
na základě EHIC mohou čerpat ve zdravotních zařízeních a u lékařů, kteří mají
uzavřenou smlouvu s Chorvatským ústavem pro zdravotní pojištění (HZZO). Při tom
jsou povinni uhradit pouze spoluúčast na nákladech na zdravotní péči (participace),
a to v případech, kdy jej hradí i chorvatští pojištěnci. Turisté, kteří mají povinné
pojištěni ve státech, s nimiž Chorvatsko uzavřelo úmluvu o sociálním pojištění,
kterou je regulována otázka využití zdravotní péče (Bosna a Hercegovina, Srbsko,
Černá Hora, Makedonie, Turecko), během přechodného pobytu v Chorvatsku mají
nárok na nezbytnou zdravotni péči, a to pod podmínkou, že si před odjezdem do
Chorvatska od svého pojišťovatele zajistí potvrzení o nároku na zdravotní péči
během přechodného pobytu v Chorvatsku, které v HZZO (v místě pobytu) vymění za
potvrzení o ošetření (bolesnički list). Zdravotní péči na základě uvedených potvrzení
užívají ve smluvních zdravotních zařízeních a u smluvních lékařů, přičemž jsou
povinni uhradit spoluúčast na nákladech na zdravotní péči (participace) v případech,
kdy jej hradí i chorvatští pojištěnci. Osoby, které přijíždějí z třetích zemí (nejsou
členskými státy EU, EHS či Švýcarska ani nemají uzavřenu zmíněnou úmluvu), hradí
veškeré náklady zdravotní péče v Chorvatsku samy. Pro dodatečné informace prosím
kontaktujte Chorvatský ústav zdravotního pojištění - povinné pojištění 0800 79 79;
doplňkové pojištění 0800 79 89, Bílý telefon Ministerstva zdraví 0800 79 99; Web:
www.hzzo.hr, a Národní kontaktní bod pro přeshraniční zdravotní péči, E-mail:
ncp-croatia@hzzo.hr, Tel.: + 385 1 644 90 90.
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ V MĚSTSKÉ SÍTI | 220 V, frekvence 50 Hz
VODA Z KOHOUTKU je ve všech částech Chorvatska pitná.

NÁRODNÍ PARKY | Národní park Kornaty - nejčlenitější ostrovní skupina
Středozemí / Národní park Krka - přírodní krasový fenomén.
PŘÍRODA | Ostrov Krapanj - nejnižší ostrov v Chorvatsku.
KULTURNÍ DĚDICTVÍ | Katedrála sv. Jakuba (Šibenik) - renesanční katedrála z
15. a 16. století, (zařazená na Seznamu světového dědictví UNESCO) / Archeologické
naleziště Bribirska glavica - archeologická lokalita, 16. a 17. stol. / Tvrz na kopci
Spas (Knin) - vojenské opevnění z 9. stol. / Hudební výraz ‘Ojkanje’ - Seznam
nehmotného kulturního dědictví, vyžadujícího naléhavé zachování / Tanec ‘Němé
kolo’ z Dalmatského záhoří - Reprezentativní seznam nehmotného kulturního
dědictví UNESCO / Zpěv ‘Klapa’ - Reprezentativní seznam nehmotného kulturního
dědictví UNESCO / Pevnost sv. Mikuláše - Kvůli obraně Šibeniku před osmanskou
flotilou v polovině 16. století byla na skalnatém útesu nad samotným vjezdem do
šibenického průlivu postavena izolovaná bastionová pevnost ve tvaru trojúhelníku
se třemi úrovněmi, která je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO /

Umění stavění kamenných zídek na sucho - Umění stavění kamenných zídek na
sucho bylo r. 2018 zapsáno na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního
dědictví lidstva. Tato dovednost zdění nasucho zahrnuje znalosti i dovednosti
potřebné ke stavbě kamenných konstrukcí a to tím způsobem, že se pokládá kámen
na kámen bez použití jiného materiálu, s tou výjimkou, kdy je nutno použít suché
hlíny.
PROZKOUMEJTE | Šibenik - tvrze sv. Michaela, sv. Ivana a sv. Mikuláše / Ostrov
Visovac - františkánský klášter.
NABÍDKY PLUS | Rafting (Krka), bungie jumping (Šibenický most), rybolov, jachting,
cyklostezky, lov, jezdectví, safari, surfing, kajakaření, trekking, horolezectví.
GASTRONOMIE | Drnišský pršut / červené víno primoštenský Babić / Skradinska torta.

KULTURNÍ DĚDICTVÍ | Diokleciánův palác (Split) - palác římského císaře
Diokleciána (Seznam světového dědictví UNESCO) / Městské jádro (Trogir) - staré
jádro města (Seznam světového dědictví UNESCO) / Antické město Salona (Solin) hlavní město římské provincie Dalmácie / Renesanční městské jádro (Ostrov Hvar)
- katedrála sv. Štěpána, městská lóže s věží a Arsenál s divadlem z roku 1612 / Svatyně
Panny Marie Sinjské - největší mariánské poutní místo v Dalmácii / Starigradské
pole na ostrově Hvaru (Seznam světového dědictví UNESCO) / Procesí ‘Za křížem’
na ostrově ostrově Hvaru - Reprezentativní seznam nehmotného dědictví UNESCO
/ Krajkářství na ostrově Hvaru - Reprezentativní seznam nehmotného dědictví
UNESCA / Sinjska alka - Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví
UNESCO / Hudební výraz ‘Ojkanje’ - Seznam nehmotného kulturního dědictví,
vyžadujícího naléhavé zachování / Tanec ‘Němé kolo’ z Dalmatského záhoří -

NABÍDKY PLUS | Vinné stezky, cyklostezky, jezdectví, rafting, paragliding, lov,
rybolov, rybolov, windsurfing, volné lezení, kanoe safari, kajakaření a jachting, zipline,
canyoning, trekking.
GASTRONOMIE | Dalmatská pašticada, klobásy ‘luganige’, hovězí maso v zelných
závitcích ‘arambašići’ (Sinj); višská pogača; Hvarské pepřenky, víno s mlékem ‘smutica’
(ostrov Brač); vína Vugava a Plančić (ostrov Hvar).

LUKA ESENKO

NÁRODNÍ PARK | Národní park Mljet - bohatý středozemní vegetací a kulturním
dědictvím (Benediktinský klášter z 12. stol. na ostrůvku na Velikém jezeře).
PŘÍRODA | Arboretum Trsteno - památka parkové architektury / Ústí Neretvy specifická ichtyologicko-ornitologická rezervace / Malostonský záliv - specifická
mořská rezervace / Ostrůvek Lokrum - specifická rezervace lesní vegetace / Vela
spila (Vela Luka) - geomorfologická přírodní památka / Kočje (vesnice Žrnovo na
Korčule) - charakteristická rezervace lesní vegetace / Konavoske dvory (Konavle) charakteristická krajina / Lastovské souostroví - chráněná krajinná oblast.
KULTURNÍ DĚDICTVÍ | Staré městské jádro (Dubrovnik) - město jedinečné
historie pod ochranou UNESCO, jedno z nejatraktivnějších a nejznámějších
měst Středozemí / Narona - antické město Narona ve vesnici Vid u Metkoviće /
Městské hradby (Ston) - fortifikační celek ze 14. stol., výjimečný svojí délkou 5,5
km / Město Marka Pola (Korčula) - jedno z nejzachovalejších středověkých měst
Středozemí / Staré městské jádro (Cavtat) - je turistickým a kulturním centrem
Konávlí: mauzoleum rodiny Račić, rodný dům malíře Vlaha Bukovce, Knížecí dvůr,
tvrz Sokol / Svátek svatého Blažeje - na Reprezentativním seznamu nehmotného
dědictví UNESCO / Zpěv ‘Klapa’ - Reprezentativní seznam nehmotného
kulturního dědictví UNESCO / Stećky - středověké náhrobky - UNESCO Seznam

IVO BIOČINA
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Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO / Zpěv ‘Klapa’
- Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO / Středomořská
strava na chorvatském Jadranu - Reprezentativní seznam nehmotného kulturního
dědictví UNESCO / Stećky - středověké náhrobky - UNESCO Seznam světového
dědictví / Chorvatský Světový geopark UNESCO - Višský archipelag - Světový
geopark UNESCO - Višský archipelag se nalézá nedaleko chorvatského jaderského
pobřeží a tvoří jej jedna z nejstarších formací skalních útesů v Jaderském moři. Mezi
některé z nejznámějších atrakcí na Archipelagu patří Modrá a Medvidina jeskyně. /
Umění stavění kamenných zídek na sucho - Umění stavění kamenných zídek na
sucho bylo r. 2018 zapsáno na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního
dědictví lidstva. Tato dovednost zdění nasucho zahrnuje znalosti i dovednosti potřebné
ke stavbě kamenných konstrukcí a to tím způsobem, že se pokládá kámen na kámen
bez použití jiného materiálu, s tou výjimkou, kdy je nutno použít suché hlíny.

IVO BIOČINA
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PŘÍRODA | Řeka Cetina - charakteristická krajina, 105 km říčního toku a kaňon
(Omiš) nadchne milovníky raftingu a kanoistiky / Chráněná krajinná oblast
Biokovo - nejvyšší pohoří chorvatského pobřeží s bohatstvím flóry a fauny / Zlatni
rat - charakteristický pejzáž / Ostrov Ravnik, Donja Brela, Paklené ostrovy (Ostrov Hvar) - charakteristická krajina / Modrá a Medvidina (Tulení) jeskyně
(ostrov Biševo) - geomorfologická přírodní památka / Jeskyně Vranjača (Pohoří
Mosor) - geomorfologická přírodní památka / Červené a Modré jezero (Imotski) geomorfologická přírodní památka.

DAVOR ROSTUHAR

VJEKO BEGOVIĆ
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SVÁTKY A DNY PRACOVNÍHO VOLNA | 1. ledna - Nový rok, 6. ledna - Tři
králové, Velikonoce a Velikonoční pondělí, 1. května - Svátek práce, Boží Tělo,
22. června - Den protifašistického boje, 25. června - Den státnosti, 5. srpna - Den
vítězství a díkuvzdání vlasti a Den chorvatských obránců,
15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie - Velika Gospa, 8. října - Den nezávislosti, 1.
listopadu - Svátek všech svatých, 25. prosince - Boží hod vánoční, 26. prosince Svátek sv, Štěpána.

světového dědictví / Umění stavění kamenných zídek na sucho - Umění
stavění kamenných zídek na sucho bylo r. 2018 zapsáno na Reprezentativní
seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Tato dovednost zdění nasucho
zahrnuje znalosti i dovednosti potřebné ke stavbě kamenných konstrukcí a to
tím způsobem, že se pokládá kámen na kámen bez použití jiného materiálu, s tou
výjimkou, kdy je nutno použít suché hlíny.
PROZKOUMEJTE | Věž Minčeta tvrz Lovrijenac a Palác Sponza (Dubrovník) /
Gotická a goticko renesanční letní sídla (Od Pelješacu po Konavle) / Františkánský
klášter (Orebić) / Knížecí dvůr (Luka Šipanská) / Františkánský klášter (Rožat) /
Lázně - Vela Luka.
NABÍDKY PLUS | Vinné stezky, pěší stezky, cyklostezky, jezdectví, wellness,
volné lezení, adrenalinové parky v Konavlích.
GASTRONOMIE | Jehněčí a telecí “pod pekom”, brodet z úhořů nebo žab (údolí
Neretvy), stonské ústřice, slávky a sůl, zákusky ‘kontonjata’, ‘mantala’ a ‘arancina’
(Konavle), mandarinky a citrony, vína Dingač a Postup (Pelješac), Pošip a Grk
(Korčula), Dubrovnická malvazie (Konavle).

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Mezinárodní předvolba pro Chorvatsko: +385
Záchranná služba: 194
Hasiči: 193
Policie: 192
Pomoc na silnicích: (+385 1) 1987
Národní centrála pro koordinaci pátracích a záchranných akcí: 195
Státní správa pomoci a záchranných služeb
(jednotná evropská nouzová linka): 112
Všeobecné informace: 18981
Informace o tuzemských telefonních číslech: 11880 a 11888
Informace o mezinárodních telefonních číslech: 11802
Pohotovostní meteorolog při Státním hydrometerologickém ústavu
(do 9 do 17 h): 060 616 666 (T-com), cena: 6,99 kn/min, z pevných a
8,41 kn/min, z mobilních sítí.
Chorvatský autoklub (HAK)
Pomoc na silnicích: 1987 (z Chorvatska). Ze zahraničí +385 1 1987, +385 1 4693
700. Situace na silnicích: 072 777 777 (z Chorvatska), ze zahraničí +385 1 464 0800.
Informace pro členy: 0800 9987. Web: www.hak.hr. Interaktivní mapa s více než 40
000 zaznamenanými zajímavostmi: http://map.hak.hr.
V Chorvatsku je trestné kempování ve volné přírodě mimo registrované kempy a
parkoviště pro karavany a obytná auta.

IMPRESUM
Vydavatel | Chorvatské turistické sdružení
Autor mapy | Robert Bregant
Text | Paola Orlić, Chorvatské turistické sdružení
Tisk | Kerschoffset d.o.o., Zagreb, 2020
Vydavatel neručí za absolutní přesnost zde uveřejněných informací a nenese
odpovědnost v případě eventuální nepřesnosti nebo změny těchto informací.

PROZKOUMEJTE | Turistické středisko Petrova hora / Lovecký dům Muljava
- nedaleko Vojniće. NABÍDKY PLUS | Rafting, kajakaření, cyklistika, horolezectví,
alpinismus, fotolov, lov, lyžování, jezdectví, turistické stezky a stezky pro nordickou
chůzi, rybolov, jeskyňářství.

MAJA DANICA PEČANIĆ
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KULTURNÍ DĚDICTVÍ | Pevnost Brod a klášter (Slavonski Brod) - tvrz z 18.
stol. patří mezi největší fortifikační objekty v Chorvatsku a barokní františkánský
klášter / Tvrđa (Osijek) - romantické staroměstské jádro / Zámek Odeshalchi a
středověké hradby (Ilok) - renesanční parková architektura, kostel a klášter sv.
Jana Kapistranského / Zámek Pejačević (Našice) - barokně-klasicistický zámek z
roku 1804 s parkem, který je chráněnou přírodní památkou / Každoroční jarní
průvod ‘Královny’ (Ljelje) z Gorjanu - Reprezentativní seznam nehmotného
bohatství UNESCO / Píseň „Bećarac“ ze Slavonie, Baranje a Srijemu Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

PROZKOUMEJTE | Státní hřebčinec Lipicánů (Đakovo) - založený již v 16.
století, dnes hřebčinec se vzácným genetickým potenciálem / Vukovar - barokní
františkánský klášter a kostel sv. Filipa a Jakuba, zámek Eltz / Đakovo - barokní
katedrála a biskupský dvůr / Valpovo, Donji Miholjac - barokní zámky Prandau
Mailath a Prandau Norman / Požega - kostel sv. Vavřince ze 14. stol. / Lázně Bizovac, Terme Lipik.
NABÍDKY PLUS | Lov, rybolov, vinné stezky, pěší stezky, cyklostezky, jezdectví.
GASTRONOMIE | Čobanac, rybí paprikáš, slavonský kulen, a kulenova seka, víno
ilocký tramín, slivovice.

PROZKOUMEJTE | Elektrická lanovka - spojuje Horní a Dolní město / Mimara muzeum pojmenované podle sběratele Ante Topiće Mimary, který muzeu daroval
ohromnou sbírku uměleckých předmětů / Muzeum moderního umění Záhřeb vzrušující příběh o moderním umění bez začátku a konce v dynamickém prostoru, který
složením výstavy zdůrazňuje: pohyb, změnu, nestálost, nejistotu...

Istrie
Kvarner
Dalmácie - Zadar
Dalmácie - Šibenik
Dalmácie - Dubrovnik
Lika - Karlovac
Středni Chorvatsko
Zahřeb
Slavonie
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PROZKOUMEJTE | Muzeum Staro selo (Kumrovec) - ojedinělé museum pod
širým nebem se zachovalými původními vesnickými domy z přelomu 19./20. stol. /
Muzeum krapinských neadrtálců - jedno z nejmodernějších muzeí v Chorvatsku
/ Naleziště krapinských neadrtálců - jedna z nejbohatších lokalit neandrtálského
člověka na světě / Muzeum Turopolja (Velika Gorica) - exponáty od prehistorie do
současnosti (mamutí kly z období do 10. Tisíciletí před Kristem, zachovalé dřevěné
kapličky a šlechtické kurie) / Lázně - četná známá léčebná centra s termálními
prameny (Stubičke toplice, Krapinske toplice, Varaždinske toplice, Sveti Martin na
Muri). NABÍDKY PLUS | Lov, rybolov, paragliding, cyklostezky, pěší a horské stezky,
speedway, vinné stezky, tematické stezky, jezdectví, lyžování. GASTRONOMIE |
Pikantní omáčka Samoborska muštarda, Samoborský salám, Samoborská kremšnita,
likér Samoborský bermet, krůta s mlíncema, pohanková kaše, kraví sýr ‘prga’, dýňový
olej, koláče Zagorski štrukli, kukuřicová zlevka a vrbovecká pera, pečiva Varaždinské
klipiće, sekt Šenpjen, mléčné výrobky, speciality ze sladkovodních ryb a zvěřiny,
víno Graševina a Bijeli pinot, medovina a ovocná vína.

MATIJA ŠPELIĆ
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KULTURNÍ DĚDICTVÍ | Katedrála nanebevzetí Panny Marie - gotická katedrála z
11. stol. / Kostel sv. Marka - románsko-gotický kostel ze 14./15. stol. / Kamenná brána
(Kamenita vrata) - a věž Lotršćak - součást městských hradeb ze 13. stol. / HNK novobarokní budova Chorvatského národního divadla architektů Fellnera a Helmera z
roku 1895.

Dalmácie - Split
PŘÍRODA | Chráněná krajinná oblast Papuk - park původní biologické,
geologické a kulturní autentičnosti / CHKO Kopački rit - ojedinělá mokřadní
rezervace, biotop známých jelenů kapitálů a jiné zvěře, ornitologická rezervace
a líhně ryb / Gajna (Slavonski Brod) - charakteristická krajina / Radiševo
(Županja) - rezervace lesní vegetace / Erdut - chráněná krajina / Bijela topola přírodní památka / Virovitica - památky parkové architektury / Spačva - památky
parkové architektury / Lisičine (Vočin) - arboretum.

ZORAN JELAČA

SERGIO GOBBO

DAVORIN MANCE

DAVORIN MANCE

KULTURNÍ DĚDICTVÍ | Zámek Trakošćan - nejromantičtější a podle mnohých
nejkrásnější zámek v Chorvatsku / Město Varaždin - město kultury plení nádhernými
kostely, městskými paláci a varaždinským hřbitovem / Zámek Zrinských (Čakovec)
- se nachází v komplexu Starého města Zrinských, kulturně- historické památky
nejvyšší kategorie a v jeho paláci je Muzeum Međimurja / Stari grad (Kalnik) velkolepé pozůstatky středověkého města / Stari grad (Đurđevac) - vzácná kulturní
památka se středověkou tvrzí / Zámek hraběte Jankoviće (Daruvar) - barokní
zámek postavený v létech 1771 – 1777 / Pevnost (Sisak) - dobře zachovalé středověké

opevnění / Umění výroby tradičních dřevěných dětských hraček z oblasti /
Chorvatského záhoří - Reprezentativní seznam nehmotného dědictví UNESCO /
Krajkářství v Lepoglavě - Reprezentativní seznam nehmotného dědictví UNESCO
/ Medařské řemeslo - Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví
UNESCO.

IVO BIOČINA

GASTRONOMIE | Lické brambory s jehněčím pečené pod pekou, ogulinské kyselé zelí
a řepa, ogulinská masnica, sýr škripavac, slivovice a hruškovice.

BOJAN H. MARKIČEVIĆ

IVO BIOČINA

GORAN SEKULA

IVAN ČORIĆ

ZORAN JELAČA

KULTURNÍ DĚDICTVÍ | Svatyně Panny Marie Krasnarské, (Krasno) - největší
mariánské poutní místo v Lice / Svatyně Panny Marie Zázračné v Oštariích / Stari
Drežnik - město poblíž Rakovice / Pavlínský klášter Kamensko / Etno galerie
v Rečici u Karlovce / Rodný dům Nikoly Tesly (Smiljan) - moderní muzeum
na počest jednoho z nejznámějších světových vynálezců / Turecká věž v Perušići
- jediná zachovaná turecká věž z 15. stol. v Lice. / Města a zámky jako Dubovec,
Ozalj, Bosiljevo až po františkánské, pavlánské a dominikánské kláštery, které vznikly
v zelené krajině / Tvrz Nehaj (Senj) - renesanční tvrz vybudovaná v 16. stol, dnes

PŘÍRODA | Kalnik - charakteristická krajina / CHKO Lonjsko polje - vzácné spojení
zachovalé přírody a tradičního stavitelského dědictví / Cret Dubravica (Dubravica)
- botanická rezervace / Jeskyně Vindija (Varaždin) - přírodní památka / Řeka Mura
- charakteristická krajina / Veliki pažut (Legrad) - zoologická rezervace / Rakita
(Sisak) - ornitologická rezervace / Đurđevački pijesci - botanická rezervace / Lipik,
Bjelovar a Daruvar - památky parkové architektury / Klek - charakteristická krajina
/ Crna Mlaka - specifická ornitologická rezervace / Žumberak - Samoborsko
gorje - CHKO / Slušnica u Slunje - charakteristická krajina / Arboretum opeka
(Vinica) - památník parkové architektury. / Međimurský popěvek - tradiční
nápěv Mezimuří (chorv. Međimurje) - Međimurský popěvek - tradiční nápěv
severozápadní části Chorvatska, Mezimuří - byl r. 2018 zapsán na Reprezentativní
seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

NABÍDKY PLUS | Lyžování, pěší túry, horolezectví, kongresový turizmus/ CHKO
Medvednica - turistické stezky a lyžařské centrum Sljeme, atraktivní soutěsky,
jeskyně, vodopády a krasové jevy.
GASTRONOMIE | Krůta s mlinci, ‘štrukli’, fleky se špekem, krpice se zelím, tvaroh
a smetana, koblihy.

objevte svůj příběh na chorvatsko.hr

PŘÍRODA | Lesy Draganiće (Kleka a Modruša) - Velika a Mala Kapela / Jasikovac
(Gospić) - lesopark / Cerovačke jeskyně (Gračac) - geomorfologická přírodní
památka / Baračevy jeskyně v Rakovici / Jeskyně Vrlovka v Kamanju / Rastoke
ve Slunji - osada vodních mlýnů v místě, kde se modrozelená voda Slunjčice vlévá do
řeky Korany / Klek - charakteristická krajina / Štirovača - rezervace lesní vegetace
s nejkrásnějšími a nejzachovalejšími smrkovými lesy / Jeskynní park Grabovača
poblíž Perušiće / Kaňon řeky Liky / Lun - nejstarší olivovníky v této oblasti /
Velebit - chráněná krajinná oblast.

muzeum věnované pirátům ‘Senjským uskokům’ / Frankopanská tvrz v Ogulinu
/ Staré jádro města Karlovce ve tvaru šesticípé hvězdy / Krajkářství na ostrově
Pagu - Reprezentativní seznam nehmotného dědictví UNESCO / Dávné a prastaré
bukové lesy - NP Severní Velebit - Unikátnost těchto přírodních krás je založena na
jejich původnosti, zeměpisné poloze, stáří, výjimečnosti a rozloze. Spolu s dávnými
a prastarými bukovými lesy v Národním parku Paklenica byly zapsány na Seznam
světového dědictví UNESCO, což je potvrzení toho, že Chorvatsko patří mezi
nejbohatší země Evropy, pokud jde o biodiverzitu a přírodní krásy / Umění stavění
kamenných zídek na sucho - Umění stavění kamenných zídek na sucho bylo r.
2018 zapsáno na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.
Tato dovednost zdění nasucho zahrnuje znalosti i dovednosti potřebné ke stavbě
kamenných konstrukcí a to tím způsobem, že se pokládá kámen na kámen bez použití
jiného materiálu, s tou výjimkou, kdy je nutno použít suché hlíny.

Naplňte své dny
opravdovým životem.

LUKA ESENKO

DARKO VURUŠIĆ

Gratis
NÁRODNÍ PARKY | Plitvická jezera - nezapomeňte navštívit NP, který je na
Seznamu světového přírodního dědictví UNESCO / Severní Velebit - dekretem
UNESCO je prohlášen světovou rezervací biosféry.

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ ISTRIJSKÉ ŽUPY
Pionirska 1A, 52440 Poreč
Tel.: +385 (0)52 88 00 88
E-mail: info@istra.com
www.istra.com

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
ZÁHŘEBSKÉ ŽUPY
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Tel.:+385 (0)1 4873 665
E-mail: info@tzzz.hr
www.tzzz.hr

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
KARLOVACKÉ ŽUPY
Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
Tel.: +385 (0)47 615 320
E-mail: info@tzkz.hr
www.tzkz.hr

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ KVARNERU
N. Tesle 2, 51410 Opatija
Tel.: +385 (0)51 623 333; 272 988
E-mail: info@kvarner.hr
www.kvarner.hr

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
KOPRIVNICKO-KRIŽEVACKÉ ŽUPY
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
Tel.: +385 (0)48 624 408
E-mail: ured@tz-kckz.com
www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
LICKO-SENJSKÉ ŽUPY
Budačka 12, 53000 Gospić
Tel.: +385 (0)53 574 687
E-mail: info@visit-lika.com
www.visit-lika.com

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ ZADARSKÉ ŽUPY
Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar
Tel.: +385 (0)23 315 316
E-mail: info@zadar.hr
www.zadar.com

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
KRAPINSKO-ZAGORSKÉ ŽUPY
Magistratska 3, 49000 Krapina
Tel.: +385 (0)49 233 653
E-mail: info@visitzagorje.hr
www.visitzagorje.hr

TIC ZÁHŘEB
Trg bana J. Jelačića 11, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 48 14 051, 4814 052, 4814 054
E-mail: info@infozagreb.hr
www.infozagreb.hr

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
ŠIBENICKO-KNINSKÉ ŽUPY
Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik
Tel: +385 (0)22 219 072
E-mail: info@dalmatiasibenik.hr
www.dalmatiasibenik.hr

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
VARAŽDÍNSKÉ ŽUPY
Trg bana Josipa Jelačića 12, 42000 Varaždin
Tel.: +385 (0)42 210 096
E-mail: info@turizam-vzz.hr
www.turizam-vzz.hr

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
SPLITSKO-DALMATSKÉ ŽUPY
Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 490 032, +385 (0)21 490 036
E-mail: info@dalmatia.hr
www.dalmatia.hr
TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
DUBROVNICKO-NERETVANSKÉ ŽUPY
Šipčine 2, 20000 Dubrovnik
Tel.: +385 (0)20 324 999
E-mail: info@visitdubrovnik.hr
www.visitdubrovnik.hr

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
MEZIMUŘSKÉ ŽUPY
Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec
Tel.: +385 (0)40 374 064
E-mail: info.tzmz@gmail.com
www.visitmedimurje.com
TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
BJELOVARSKO-BILOGORSKÉ ŽUPY
Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Tel.: +385 (0)43 221 928
E-mail: info@tzbbz.hr
www.tzbbz.hr
TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
SISACKO-MOSLAVANSKÉ ŽUPY
Rimska 28/II., 44000 Sisak
Tel.: +385 (0)44 540 163
E-mail: info@turizam-smz.hr
www.turizam-smz.hr

Silniční a turistická
mapa Chor vatska

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
POŽEŽSKO-SLAVONSKÉ ŽUPY
Županijska 7, 34000 Požega
Tel: +385 (0)34 290 262
E-mail: kontakt@tzzps.hr
www.tzzps.hr
TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
VIROVITICKO-PODRÁVSKÉ ŽUPY
Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica
Tel.: +385 (0)33 726 069, +385 (0)33 730 031
E-mail: ured@tzvpz.hr
www.tzvpz.hr

objevte svůj příběh na chorvatsko.hr

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
OSJECKO-BARANJSKÉ ŽUPY
Županijska 4, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 214 852
E-mail: info@tzosbarzup.hr
www.visitosijekbaranja.com
TURISTICKÉ SDRUŽENÍ
VUKOVARSKO-SRIJEMSKÉ ŽUPY
Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci
Tel.: +385 (0)32 338 425
E-mail: turisticka-zajednica@vk.t-com.hr
www.visitvukovar-srijem.com

Gratis

