Turistické informace

Plná příběhů
D. Fabijanić

Naplňte své dny opravdovým životem.
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Vítejte v Chor vatsku!
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 přírodních
rezervací a četné památky pod
ochranou UNESCO, pak musíme
konstatovat, že Chorvatsko je skutečně
zemí výjimečné přitažlivosti.

Plodné chorvatské nížiny, z nichž můžete
ochutnat čerstvě sklizenou úrodu, zámky,
muzea a parky, říční přístavy a rodinné
statky, vinařství, čerstvě upečený chléb,
který láká svou vůní k opakovanému
ochutnávání – to vše je neprozkoumané
vnitrozemí Chorvatska, místo mystiky
a tajemství, snu a bdělosti, Chorvatsko
pocitů a smyslů.

Více než padesát hudebních a
filmových festivalů vyrazí dech i těm
nejodolnějším. Mnohé z nich se přitom
konají na lokalitách z dávné minulosti,
kdy po stezkách a cestách kráčeli římští
vojáci i císaři, turečtí pašové dobývali
nová území, světoví spisovatelé tvořili
svá největší díla a vévodové a králové
odpočívali.

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. Jedná se o zemi
mimořádného dopravního významu,
transverzálu, která spojuje východ a
západ Evropy, tepnu, zemi s překrásným
mořem, zelenými hvozdy a nádhernými
nížinami, plodnými poli i ropnými
nalezišti.

Přitažlivost a bohatství Chorvatska
spočívá nejen ve světově proslulém
kulturním a přírodním dědictví.
Přispívají k nim také překrásné pláže,
jedno z nejčistších moří na světě, skryté
zátoky, jezera a tajemné vrcholky hor,
čisté řeky a pitná voda, fantastická
gastronomie a vynikající vína či
pálenky.

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!

Všeobecné
informace
Zeměpisná poloha

Chorvatsko zaujímá většinu východního
pobřeží Jaderského moře. Jedná se o část
Středomoří, která se nejhlouběji zarývá do
evropské pevniny. Chorvatsku náleží též
podstatná část celkového pobřeží Jadranu,
téměř se všemi ostrovy. Úzké horské pásmo Dinarid odděluje jeho středomořskou
část od středoevropské vnitrozemské části, která se rozkládá od nejzazších východních úbočí Alp na severozápadě až k břehům Dunaje na východě, přičemž zahrnuje jižní část úrodné Panonské nížiny.

Rozloha

Pevninská část dosahuje 56 594 km² a rozloha pobřežních vod činí 31 479 km².

Osídlení

Chorvatsko má 4 284 889 obyvatel.

Národnostní složení

Většinu obyvatel představují Chorvaté, nejpočetnějšími národnostními menšinami
jsou Srbové, Bosňáci, Italové, Albánci, Romové, Maďaři, Slovinci a Češi.

Státní zřízení

Chorvatsko je pluralitní parlamentní
republikou.

Hlavní město

Záhřeb je se svými 790 017 obyvateli
hospodářským, dopravním, kulturním a
akademickým centrem země.

Délka mořského pobřeží

6 278 km, z toho činí 1 880 km pevninského pobřeží a 4 398 km pobřeží ostrovů, ostrůvků a útesů.

Počet ostrovů, ostrůvků,
útesů a skalisek

Chorvatsko má celkem 1244 ostrovů,
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ostrůvků a útesů. Největší ostrovy jsou
Krk a Cres. Trvale osídleno je 47 ostrovů.

Nejvyšší hora

Dinara 1831 m n. m.

Podnebí

V Chorvatsku se vyskytují tři klimatická
pásma. V nížinách ve vnitrozemí převládá mírné kontinentální klima, ve výškách
nad 1 200 m vysokohorské podnebí a podél jadranského přímořské klima s mnoha
slunečnými dny. Léta jsou zde suchá a horká, a zimy mírné a vlhké. Průměrná teplota
vzduchu v nížinatém vnitrozemí se v lednu
pohybuje od -2 °C do 0 °C, o něco chladněji (do -6°C) bývá ve vnitrozemské pahorkatině a v horské části Chorvatska. Teplota
vzduchu v lednu na pobřeží Istrie a Kvarnerského přímoří činí 4 až 5 °C, zatímco
na dalmatském pobřeží bývá o něco tepleji (až do 6 °C). Ve vnitrozemí Istrie a Dalmácie jsou lednové teploty nižší než na pobřeží, od 2 do 4 °C). Průměrná červencová
teplota vzduchu ve vnitrozemí Chorvatska
činí 20 až 22 °C, ale v hornatějších částech
může být chladněji (až 15 °C). Před letními
vedry lze snadno uniknout do hornatých
krajů s nadmořskou výškou přes 700 m,
kde průměrné teploty v červenci nepřesahují 18 °C. Na pobřeží Istrie a Kvarnerského
přímoří bývá v červenci 22 až 24 °C. Teplotu vzduchu jižněji, tedy v Dalmácii, činí
24 až 26 °C na pobřeží a v údolí Neretvy. O
něco nižší jsou pak ve vnitrozemí, kde dosahuj 24 °C. Průměrná teplota moře činí v
zimě 12 °C a v létě 25 °C.

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.
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Po stopách
nejmenších měst na
světě
ISTRIJSKÁ STOPA

M. Romulić & D. Stojčić

Na Istrii se vystřídaly mnohé
civilizace a kultury, které po sobě
zanechaly mnohem víc, než jen
historické příběhy. V nevelké oblasti
naleznete předhistorická hradiska
i antická městečka. Dokonce i ta
středověká, opevněná, která si
přivlastnila téměř každý pahorek
nacházející se ve vnitrozemí Istrie
se zachovalými charakteristickými
ulicemi, náměstím, kostelem i městskou lodžií.
Zjistěte, proč se Humu říká nejmenší město na světě, a co inspirovalo francouzského spisovatele Julese Verna k tomu, aby děj jednoho ze
svých románů umístil do města Pazinu. Zjistěte také, proč Dvigrad v 17.
století jednoduše zmizelo ze světa a
mnoho dalších věcí.
Brány istrijských městeček jsou pro
vás otevřeny dokořán.
Vítejte!

Rovinj
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Gastronomie

Istrijská kuchyně je známá i ve světovém měřítku a svědčí o tom i skutečnost, že se nachází v mnohých prestižních etnogastronomických průvodcích,
v nichž jsou restaurace a sklípky z celého poloostrova zahrnuty do jejich elitních okruhů.
Kromě kulinářských pochoutek Istrie
má i mimořádná vína i velkolepý olivový olej. FlosOlei, světová „bible“ extra
panenských olivových olejů, Vini buoni
d´ Italia a Michelinův průvodce Itinerari
tra i vigneti své stránky naplnili istrijskými oleji a víny.
Splnění přísných kritérií, která jsou předpokladem k tomu, aby se dostaly na
tyto prestižní stránky, poukazuje na to,
že Istrie má skutečně co nabídnout gurmánům, kteří plni zvědavosti přijíždějí
na tento kouzelný jadranský poloostrov.
Cyklostezky a turistické stezky:
Istrie je stále vyhledávanější destinací všech milovníků aktivit pod širým nebem, kde si mohou užívat v každém ročním období.
Od východního po západní pobřeží Istrijského poloostrova, od jeho kopcovitého
severu přes zelené vnitrozemí až po jižní pobřeží, které svou krásou bere dech,
prochází více než 120 značených cyklostezek a kolem 80 značených turistických
stezek, které Istrii pokrývají jako pavučina. Tady se můžete procházet podél pobřeží, běhat vinicemi nebo si vychutnat
jízdu na kole atraktivními stezkami, které
se vinou středověkými městečky.
Halo Istra
Turistické sdružení Istrijské župy
Pionirska 1A, 52440 Poreč
Tel.: +385 (0)52 88 00 88
E-mail: info@istra.com
Web: www.istra.com
Halo Istra: v pracovní dny 8 do 18,
v sobotu od 8 do 14, v neděli zavřeno.

Pula 3a

Pazin 1c

D. Kalogjera

J. Duval

I. Pervan

Labin 2
Poreč 5

A. Gospić
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G. Šebelić

Brijuni 3b

Umag 6a

I. Zirojević

I. Zirojević

Novigrad 6b
Brijuni 3b

R. Ibrišević
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1. Pyšní strážci zelené Istrie

2. Krásy východního pobřeží

Vystavěny na pahorcích, pod nimiž se
nalézá plodné údolí řeky Mirny, lákají návštěvníky městečka Grožnjan 1a ,
Oprtalj, Motovun 1b i Buzet. A to předně svojí architekturou i četnými akcemi a událostmi. Jihovýchodně od Buzetu se nachází středověké městečko Hum, domov starého slovanského
písma hlaholice a cenných fresek z 12.
století. Hum byl nazván nejmenším
městem na světě.
Nesčetná údolí a pahorky střední Istrie
vytvořily mnohé kouzelné osady, zatímco v jejím srdci se umístilo městečko Pazin 1c . Jeho tvrz je největším a nejlépe dochovaným středověkým opevněním v Istrii. Tyčí se nad hlubokým
údolím kudy protéká řeka Pazinčica.

Na východním pobřeží istrijského poloostrova, kde se vysoké pahorky noří do
mořského blankytu Jadranu, naleznete
historický Labin 2 i Kršan, nejmladší istrijské městečko Rašu a turistickou perlu Rabac. V Labinu vás okouzlí staré městské
jádro s městskou lodžií a s četnými paláci. Kostelní zvonice ze XVII. st. zve k výstupu odkud se rozléhá impresivní výhled na Kvarnerský záliv a Rabac. Nedaleko od Labinu střeží Kršan kulturní a
historické dědictví, které v jednotlivých
osadách pamatuje XI. st., zatímco dějiny Raše začínají teprve ve 30. letech XX.
st., kdy bylo pro potřeby těžby postaveno městečko pojmenované podle řeky,
o níž jsou zmínky již z doby antiky. Ještě
v IX. st. byl Rabac malou rybářskou vesnicí, ale překrásná mořská zátoka nemohla být delší dobu skryta. Brzy tam zavítali
i první výletníci, ale i anglický cestopisec
Richard Francis Burton, který v něm pobývá r. 1876.

I. Biočina

3. Antická města jižní Istrie

Grožnjan 1a
Motovun 1b

S. Halambek

Zmínka o Pule 3a a její neuvěřitelné historii je již známá z mýtu o Argonautech a
jejich pátrání po zlatém rounu.
Třítisíciletá minulost města od Histru až
po Římskou říši, Benátskou Republiku
a Rakousko-Uherskou monarchii nabízí
bohaté itineráře. Největší antická památka v Pule (Aréna) pochází z 1. století. Někdejší bojiště gladiátorů je dnes koncertní a festivalovou scénou světového věhlasu. V akvatoriu jižní Istrie kde je plno
zátok a ostrůvků se umístil i jediný národní park v Istrii – souostroví Brijuni 3b . Někdejší místo setkávání evropského i světského jet setu. Se svými 14 ostrovy je považován za jeden z nejkrásnějších středozemních archipelagů. Proti Brijunám se
nalézá skrytá a malebná Fažana, městeč-

ko, které si bedlivě hlídá a oživuje stoletou
rybářskou tradici. V zázemí se nalézá městečko Vodnjan s nejvyšší zvonicí v Istrii,
a ten vznikl na místech předhistorických
hradisek ve tvaru koncentračních kruhů.
Jihovýchodní část istrijského pobřeží zdobí ještě stále neobjevené atraktivní pobřeží Marčan a Ližnjan, zatímco na nejjižnějším konci Istrie najdete jedno z nejznámějších turistických měst na poloostrově a je
jím Medulin, ale nejjižnější mys Kamenjak,
mimořádně chráněná krajina obehnána
řadou jedenácti neosídlených ostrůvků.

4. Rovinj 4
Rovinj, to nejromantičtější městečko
ve Středomoří vás svede svými úzkými
uličkami i příjemným ovzduším, tradičním
zpěvem u sklenice vína v četných sklípcích, ale i rybářským člunem batanem,
jehož nevelké muzeum se nalézá v
rejstříku UNESCO mezi v praxi nejlépe dochovaným nehmotným dědictvím. Kostel
sv. Eufémie se tyčí nad městečkem a patří
mezi nejkrásnější barokní stavby na Istrii.
Sv. Eufémie je zároveň patronkou města
a její relikvie jsou uchovávány v sarkofágu
stejnojmenného kostela. Městečko Bale
je typickým představitelem istrijských
městeček vystavěných na kopcích. Jistě
vás okouzlí svými úzkými klikatými
uličkami i kamennými domky a získá si
vás jak krásou, tak i autenticitou. Pokud na
své cestě zelenou Istrii budete pokračovat,
ocitnete se ve Svetvinčenatu, jehož tvrz,
kostel i nádherné renesanční náměstí
vytváří dokonalou scénografii k velkolepým uměleckým akcím i událostem.
Ve Žminji se nacházejí starobylé istrijské
domy, které dnes patří k tzv. agroturizmu
anebo farmářskému cestovnímu ruchu.
Kromě ubytování se tam nabízí i domácí
istrijská kuchyně, zatímco u Kanfanaru,
dopravního uzle Istrie, se ukrývá tajůplný
pomník – středověký Dvigrad.

1
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5. Poreč 5 a perly západního pobřeží
Poreč, bývalá římská kolonie, je mimořádným příkladem města, které se vyvíjelo v románském slohu spolu s překrásnými benátskými gotickými paláci. Díky nim se z obvyklé procházky stává skutečný zážitek. Eufráziova bazilika
je jedinečný příklad raného byzantského umění ve Středomoří z 6. století. Baziliku dal postavit tehdejší biskup Eufrazius. Celý komplex (bazilika, křtitelnice,
atrium, zvonice, biskupský palác) figuruje na Seznamu světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO. Oblasti
Tar a Vabriga jsou široko daleko známé
svým extra panenským olivovým olejem, ale velmi specifické je i zázemí západní istrijské riviéry a patří tam Kaštelir a Labinci, Višnjan a Vižinada obklopeny plodnými poli, olivovými háji i vinicemi. Vrsar a Funtana jsou rybářská městečka mezi Porečí a Limským kanálem a
okouzlují svým jedinečným archipelagem, zelení i křišťálově čistým mořem.

6. Severozápadní Istrie
Umag 6a je městečko s výjimečně zajímavými dějinami: odhalili jej římští šlechtici a rozhodli se, že si jej přivlastní jakožto
letní rezidenci. Veškerý lesk, přepych i půvab oněch časů se dodnes odráží na benátských domech ve starém městském jádru. Novigrad6b je typickým rybářským
městečkem s velmi dobře chráněným přístavem a malebným pobřežím. Pyšní se
svým bohatým kulturním dědictvím a
oplývá jak historickými pamětihodnostmi, tak i vrcholnými gastronomickými pochoutkami. V jeho zázemí se nalézají překrásná pahorkatá místa – opevnění s neuvěřitelnými výhledy a s obdivuhodnou
minulostí. Městečka Buje a Brtonigla jsou
středem tohoto známého vinařského kraje, kde se také hojně pěstují olivové háje.
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Střet zcela rozlišných světů je jen
velmi mírným porovnáním s tím co
lze spatřit i pocítit v královské Opátii
a Crikvenici, v námořnické Rijece a
v kameni vytesaném ostrově Krku
i Cresu, na léčivém ostrově Lošinji,
písečném ostrově Susku, na květinovém ostrově Iloviku a na zalesněném
ostrově Rabu. Co ale mají všechna
tato místa společného? Možná je to
něco, co už dávno v 19. století odhalila evropská šlechta, když si tuto
oblast ve Středomoří s příjemným
počasím a bohatou vegetací volila ke

svému odpočinku. Díky ní zde vznikly
první rozkošné vily a hotely, a stejně
tak i první chorvatské riviéry: opatijská, crikvenická, novovinodolská...
Tehdy ale nebyli světoběžníky jen
šlechtici, nýbrž i námořníci z Lošinje,
kteří ze svých plaveb dovezli do
vlastních zahrad více než 80 druhů
exotických rostlin. Na vaší cestě vás
doprovází rozkvetlé městské zahrady
a krajina zkrášlená lesy, olivovníky,
keři šalvěje, rozmarýnem a levandulemi. Vítejte u provoněné brány
Jadranu!

Po stopách
provoněných riviér
a ostrovů
KVARNERSKÁ STOPA

M. Vrdoljak

2

KVARNER.

Opatija 1a
1b
1a

2

4

5
3b
3a
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Příroda

Památka parkovní architektury – park Angiolina a Sv. Jakov (Opatija), lesopark Učka, lesopark Dubec (ostrov Krk – Omišalj), ostrůvek Košljun – rezervát lesní vegetace (ostrov
Krk – Punat) ostrov Prvić (ostrov Krk – Baška)
– zvláštní ornitologická rezervace z r. 1972 se
vzácnou flórou a faunou, park Komrčar a lesopark Dundo (ostrov Rab), Rab – Geopark
Rab (území celého ostrova), lesopark Čikat
(Mali Lošinj), lesopark Pod javori (Veli Lošinj),
podmořský archeologický park Čikat (Mali
Lošinj), národní park Risnjak (vrchol Risnjaku – Bakar), krasový jev – jezero „jednou je
tu, podruhé ne“ – Ponikvarsko jezero (Ponikve), lesopark Japlenški vrh (Delnice, Gorski kotar), jezera Bajer a Lepenica, jeskyně
Vrelo (Fužine, Gorski kotar), významná krajinná oblast (chráněná krajinná oblast) – kaňon Kamačnik (Vrbovsko, Gorski kotar), památka parkovní architektury – zahrada zámku Zrinských a Frankopanů (Severin na Kupi,
Gorski kotar), chráněná krajinná oblast Zeleni vir a Vražji prolaz (Skrad, Gorski kotar), rezervace prvního stupně Bijele a Samarske
stijene (Mrkopalj, Gorski kotar), pramen řeky
Čabranka (Čabar, Gorski kotar), Nebeské labyrinty (Krmpote, Novi Vinodolski), vyhlídky Kavranova a Orlova stijena (Brod Moravice, Gorski Kotar).

Architektonické zajímavosti

Kompaktní příklady městské ostrovní architektury vystavěné v přímořsko-mediteránním duchu (Krk, Cres, Osor, Rab), městečko
na kopci, jehož historie sahá až do prehistorie
(Kastav), hrady rodu Frankopanů (Krk, Omišalj, Rijeka, Hrad Grobnik, Bakar, Hreljin, Kraljevica, Bribir, Drivenik, Novi Vinodolski a Stara
Sušica), rakousko-uherské vily (Lovran, Opatija, Mali Lošinj), secesní architektura a průmyslové dědictví (Rijeka), pamětní knihovna
a sbírka Mažuranić-Brlić-Ružić, Villa Ružić (Rijeka), Hotel Kvarner Palace Crikvenica – prolínání vrcholné secese a historismu (Crikvenica), Skleněná kaplička (Krmpote, Novi Vinodolski), kostel sv. Lucie s Baščanskou deskou
v Jurandvoru, jedna z nejvzácnějších chorvatských památek (ostrov Krk), kostel sv. Justýny s expozicí sakrálního umění a čtyři románské zvonice v historickém centru města (Rab),

zámek Zrinských v Brodu na Kupě – stálá expozice myslivectví, lesnictví a rybolovu Přírodovědného muezu Rijeka (Brod na
Kupi, Gorski kotar), zámek Zrinských (Čabar, Gorski kotar), lidové stavení Palčeva šiša
(Plešce, Gorski kotar), vodní pila Malinarić a mlýn Žagar (Zamost, Gorski kotar), lidová expozice a stavení Vesel (Prezid, Gorski kotar), naleziště japodského hrnčířství a
římský obranný val – Liburnský limes (Čabar, Gorski kotar), antická lokalita Mirine
(Omišalj), dům Delač – 1644. (Brod Moravice – osada Delači, Gorski kotar).

Gastronomie

Domácí těstoviny „šurlice“ s krevetami
(ostrov Krk), creské jehněčí, kvarnerské
krevety, divoký chřest, „grašnjaki“ – sladké karnevalové vdolky (Matulji), autochtonní kastavská odrůda vína – „bjelica“ (Kastav), zákusky s třešněmi a kaštany
(Lovran), polenta „kompirica“ a grobnický sýr (Čavle a Jelenje), po stopách sýrů
(město Grobnik – Čavle), přívlastkové šumivé víno Stara bakarska vodica (Bakar), bakarský preclík „baškot“, tvarohový koláč „presnac“ (ostrov Krk), dort Krčská kněžna (město Krk, ostrov Krk), olivový olej (Punat), rabský dort (ostrov Rab),
specialita Rapska grota, „štufad“ – vařené ovčí, sušený „štokalj“ s vejci („fritaja“) (ostrov Rab), autochtonní vína „vrbnička žlahtina“ (ostrov Krk) a „trojišćina“ (ostrov Susak), dort „Opatijska kamelija“ (Opatija), frankopanský dort (Crikvenica), Po stopách modrých ryb (Riviéra Crikvenica), víno „žlahtina“ z Pavlomiru (Novi Vinodolski), bribirský tvarohový koláč „prisnac“ (Bribir), dort lošinjských kapitánů (ostrov Lošinj), Apoxioménova antická kuchyně (ostrov Lošinj), závin z borůvek a dalších lesních
plodů (Gorski kotar), goranská nádivka, zvěřinový gulás, medvědí, jelení pršut, domácí chléb a sýr (Gorski kotar).
Lázně: Opatija, Crikvenica, Selce, Veli Lošinj.
Cyklostezky: v přírodním parku Učka, Lovran, Matulji, cyklistická transverzála Rijecký prstenec – Kastav, Klana, Viškovo, Rijeka, Jelenje, Čavle a Platak, Kostrena, Bakar,

Kraljevica (bikerijeka.com), Crikvenica, Novi
Vinodolski, Vinodol, ostrovy: Krk (Omišalj –
cylostezky bramboříků, orchidejí, oregána a
šalvěje, Punat – rolnická stezka), Cres, Lošinj,
Rab, Goranská cyklistická transverzála – cyklostezky: Delnice, Fužine, Čabar, Vrbovsko,
Ravna Gora, Mrkopalj, Brod Moravice, Skrad,
Lokve (Gorski kotar).
Turistické stezky: přírodní park Učka, Lungomare (opatijska riviéra), promenáda Carmen Sylva (Opatija), promenády přes Lozu
a Lužinu (Kastav), Rijeka Trails: promenády a
pěší stezky Rijeky a okolí – Rijeka, Kraljevica,
Kastav, Klana, Viškovo, Jelenje, Čavle a Platak,
Kostrena, Bakar (www.RijekaTrails.com), „Ljubavna cestica“ (Crikvenica), turistické trasy a
stezky – Riviéra Crikvenica, Novi Vinodolski,
Vinodol, Stezkami Dobrinjského kraje (Dobrinj, ostrov Krk), tematická stezka olivového oleje „Po stopách zlatých kapek krčského
pokladu“ (město Krk, ostrov Krk), tématická
stezka – Lokna – po stopách vodních nádrží
(město Krk, ostrov Krk), naučná stezka Baška
– Batomalj – Lipica (Baška, ostrov Krk), olivová promenáda a promenáda ze samorostlého rostlinstva (Punat), Ekostezka (Beli, ostrov
Cres), Po stopách lošinjských kapitánů (Čikat,
Mali Lošinj), horská transverzála Osoršćica
(Nerezine, ostrov Lošinj), Po stopách delfínů
(Veli Lošinj, ostrov Lošinj), Promenáda vitality
(Mali – Veli Lošinj, ostrov Lošinj), Premužićova stezka, Geopark Rab (po celém ostrově je
rozeseto více než 100 značených zajímavých
geobodů, které mohou turisti v letních měsících navštívit zdarma v doprovodu průvodce, ostrov Rab), Po stopách našich předků
(Malinska), Kupa: Riblje – Lesici (Vrbovsko),
naučná stezka kaňonu Kamačnik – Vrbovsko (Vrbovsko, Gorski kotar), naučná, energetická, duchovní a rekreační stezka Trbuhovica (Prezid, Gorski kotar), turisticko-edukativní stezka Po stopách tršćanských horníků
(Tršće, Gorski kotar), naučná stezka Tropetarska stijena – stezka se zakládá na přírodních
hodnotách a rozmanitosti složení flóry (Čabar, Gorski kotar), naučná stezka Stezka predátorů (Tršće, Gorski kotar), Botanická stezka
(Tršće, Gorski kotar), naučná stezka Plody pahorkatiny (Ravna Gora, Gorski kotar).
Pozorování ptáků: v přírodním parku Učka,
lesopark Lisina, ornitologické rezervace Kruna a Podokladi (ostrov Cres), Plavnik – hníz-
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diště supů, jezera v Njivicích – pozorování jeřábů (ostrov Krk).
Pozorování delfínů: pobřežní vody Cresu a
Lošinje, Institut Modré moře (Veli Lošinj), zotavovna mořských želv (Mali Lošinj).
Avanturistické sporty: windsurfing (Baška, Preluk – Rijeka, Volosko, Punat), wakeboarding (Dunat, ostrov Krk), podmořský pirátský park (Punat, ostrov Krk), parašutismus a
paragliding (Učka, Grobnik, Tribalj, Lubenice), auto-moto sporty (Grobnik), rock climbing Kamenjak a Vela Peša (Čavle), potápění (Rijeka), seakayaking (ostrov Rab), zip line
Baška (ostrov Krk) a Beli (ostrov Cres), jachtařství, potápění, sportovní lezení (Baška, ostrov Krk a ostrov Lošinj), panoramatický let
(ostrov Lošinj), skok s padákem (lošinjské letiště), Island Jeep Adventure (ostrov Lošinj),
akvapark Čikat (Mali Lošinj), adrenalinový
park Crikvenica (Crikvenica, Dramalj ), potápění (Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski), kanoistika a rafting (Gorski kotar), rafting / kajak, kanoe safari a canyoning (Delnice – Brod
na Kupi, Gorski kotar), adrenalinový park Tršće (Čabar, Gorski kotar), lyžařský areál Rudnik (Tršće, Gorski kotar), adrenalinový park
Kupjak (Kupjak, Gorski kotar), zabavný a paintball park Vrata (Vrata – Fužine, Gorski kotar), výletní místo „Lesní pohádka“ (upraveno
pro děti, Lič, Gorski kotar), regionální sportovně-rekreační a turistické centrum Platak – zimní sporty (lyžování, noční lyžování,
běžkaření, běh na lyžích, snowboard, sáňkování) a letní sporty (turistika, panoramatická
jízda lanovkou, sportovní hřiště, dětská hřiště, disc golf a tubing) (Čavle).
Suvenýry: Bašćanská tabulka, šperk „morčić“ (Rijeka), figurka „grobnický dondolaš“
(Čavle), voňavý přívěšek Vůně Crikvenice
(Crikvenica), vonný pytlíček levandule Kvarner, prerománský ornament (Njivice, ostrov
Krk), originální lošinjské suvenýry (ostrov Lošinj), Apoxiomenovy suvenýry (ostrov Lošinj), původní goranské suvenýry (Gorski kotar), unikátní kastavský suvenýr V klíně matky Kastvu.
Turistické sdružení Kvarneru
N. Tesle 2, 51410 Opatija
Tel.: +385 (0)51 623 333, +385 (0)51 272 988
E-mail: info@kvarner.hr
Web: www.kvarner.hr
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1. Opatijská riviéra 1a a přírodní
park Učka 1b

Opatija 1a

Turistické informační centrum Opatija
M. Tita 128, 51410 Opatija
Tel.: +385 (0)51 271 310
E-mail: info@visitOpatija.com;
tic@visitopatija.com
Web: www.visitOpatija.com
www.pp-ucka.hr

Opatija zkrášlená palmami a kaméliemi
se pyšní rozvojem cestovního ruchu od
19. století. Zvláštnostmi Opatijské riviéry
jsou pobřežní promenáda dlouhá 10 km,
která spojuje přímořská městečka, a blízkost přírodní park Učka, výjimečné přírodní pamětihodnosti.

P. Trinajstić

Učka 1b

2. Svatyně Matky Boží Trsatské a
město Rijeka 2
Turistické informační centrum Rijeka
Korzo 14, 51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 335 882
E-mail: info@visitRijeka.hr
Web: www.visitrijeka.hr

I. Biočina

Rijeka 2

I. Biočina

Pod bdělým okem hradu Trsat a nejstarší mariánské svatyně v Chorvatsku s františkánským klášterem, kostelem a široce
proslulou Kaplí votivních darů žije již po
staletí město Rijeka, středisko námořnictví a karnevalů.
B. H. Markičević

3. Město Rab 3a a Rajská pláž v
Loparu 3b
Turistické sdružení města Rab
informační centrum
Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab
Tel.: +385 (0)51 724 064
Fax +385 (0)51 725 057
E-mail: info@rab-visit.com
Web: www.rab-visit.com

Město Rab se svými čtyřmi románskými
zvonice a třemi hlavními ulicemi – Horní,
Střední a Dolní, otevírá vrata hodnotných
středověkých kostelů a patricijských paláců. Ostrov Rab nabízí též překrásné písečné pláže, z nichž je neznámější Rajská pláž
v Loparu dlouhá 1 500 metrů.

Rab 3a
Krk 4

R. Kosinožić

Turistické sdružení okresu Lopar
Lopar 284, 51281 Lopar
Tel.: +385 (0)51 775 508
E-mail: lopar@lopar.com
Web: www.lopar.com

4. Ostrůvek Košljun 4
Turistické sdružení okresu Punat
Pod topol 2, 51521 Punat
Tel.: +385 (0)51 854 860
E-mail: info@tzpunat.hr
Web: www.tzpunat.hr

Potřebujete pouhých 10 minut plavby
lodí z Punatu, abyste navštívili tento
duchovní a vegetační ráj. V rámci františkánského kláštera se nachází etnografická, numismatická a sakrální sbírka. Žádný návštěvník ostrova Krku si
lesopark Košljun nesmí nechat ujít.

5. Lubenice

2
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xyomenose originálním způsobem představuje sportovce dokonalých tělesných
proporcí a vlastně o něm i vypráví. Je to
umělecké dílo, které zaráží neporušeností i
krásou provedení. Muzeum Apoxyomenose se tímto věnuje tomuto jedinečnému archeologickému nálezu na Jadranu a jeho
minulosti. Bylo otevřeno v květnu r. 2016 v
paláci Kvarner v samotném centru Malého
Lošinje. Nádherná antická skulptura téměř
po dvě desetiletí od vyzdvižení z mořských
hlubin až do návratu na Lošinj, a Muzeum
tu slouží jen pro něho, se stala symbolem i
ochrannou známkou ostrova Lošinje. Apoxyomenosova nadčasová krása, jeho neobvyklý i mysteriózní osud spolu s muzeálním
vystavením ještě žádného navštěvníka nenechali lhostejného.
I. Pervan

5

Turistické sdružení města Cres
Cons 10, 51557 Cres
Tel.: +385 (0)51 571 535
E-mail: info@visitcres.hr
Web: www.tzg-cres.hr

Lopar 3b
S. Gobbo

Lubenice je kamenná vesnice situovaná
na útesu vysokém 378 metrů. Slouží jako
rozhledna výletníkům i stálým obyvatelům ostrova Cres – supům bělohlavým.

6. Apoxioménovo muzeum 6
Riva lošinjskih kapetana 13, 51550 Mali Lošinj
Tel.: +385 51 734 260
E-mail: info@muzejapoksiomena.hr
Web: www.muzejapoksiomena.hr

Muzeum Apoxyomena je jedinečnou
archeologicko-architektonickou kulturní institucí na středozemních prostorech, v úplnosti zasvěcena jedinému exponátu – bronzové soše mladého atleta Apoxyomenose. Sochu v moři u ostrova Lošinje v hloubce 45 m nalezl turista z Belgie r. 1997. Apoxyomenos byl
r. 1999 vyzvednut z moře, na jehož dně
ležel téměř dva tisíce let. Muzeum Apo-

Košljun 4
A. Zubović

Lubenice 5

M. Šćerbe
I. Dorotić & M. Bosnić

Mali Lošinj 6

M. Vrdoljak

Apoxioménovo
muzeum 6
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Stopy chorvatských panovníků
vás zavedou na výlet časem, skrze stará chorvatská hlavní města – Nin, Knin,
Biograd a Šibenik, k počátkům chorvatské státnosti (7. – 12. stol.) a probudí duchy prastarých chorvatských panovníků-válečníků. Stopa začíná na severu, na překrásných bílých útesech
pod Velebitem, kde se před očima skýtá neskutečný pohled na nejčlenitější
chorvatský ostrov – Pag. Pag láká překrásnými zátokami a plážemi v nedotčené přírodě, stejně jako centry moderního cestovního ruchu. Široko da-

leko prosluly pažská krajka a pažský
sýr, jehož tajnými přísadami jsou bóra
a sůl, jež mu dodávají specifické aroma. Vydat se po stopách chorvatských
panovníků znamená získat rozličnou škálu zážitků, které skýtají tisíciletá města, jako je 3 000 let starý Zadar,
jehož hradby jsou zapsány na listinu
světového dědictví UNESCO. V Ninu
najdete nejmenší katedrálu na světě,
zatímco vás specifickým dalmatským
temperamentem uchvátí moderní a
živá turistická střediska jako Biograd,
krásná místa v dalmatském vnitroze-

Po stopách
chor vatských
panovníků
SEVERODALMATSKÁ STOPA. ZADAR.

Zadar

Zadar 1
A. Gospić

mí, oblast Ravni kotari nebo ostrovy. Každý,
kdo na sklonku dne na
kole nebo pěšky navštíví středověkou pevnost
Sv. Mihovil na ostrově
Ugljan, bude odměněn
nebeským pohledem
na ráj na zemi utkaný z
řady smaragdových ostrovů a zlatých strun v
moři tonoucího slunce,
který mu navždy utkví v
paměti.

3

DALMÁCIE. ZADAR.
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Příroda

Národní park Paklenica, přírodní park
Telašćica, Vranské jezero a Velebit,
zvláštní rezervace Lun, Velo a Kolansko
blato (ostrov Pag) a chráněná krajinná oblast Kaňon řeky Zrmanje, chráněné území Ninská laguna s osmi biotopy
Natura 2000, přírodní ekobotanickou
zahradou, mělkým pobřežím, bažinatými částmi, ornitologickou rezervací
s 200 druhy ptáků, písečnými plážemi,
léčivým bahnem a ekologickým solivarem, Významná krajinná oblast – severozápadní část ostrova Dugi Otok (pláž
Sakarun – zařazena do asociace The
most beautiful bays in the world, maják Veli Rat), botanická rezervace – olivový háj Saljsko polje, jeskyně Strašna
peć, Brbišćica – geomorfologická lokalita, kaňon řeky Karišnice s františkánským klášterem a léčivým bahnem.

Architektonické zajímavosti

Město – urbanistická pamětihodnost
(Pag), pozůstatky římské architektury a
největšího římského chrámu na Jadranu a příklady starochorvatského předrománského stavitelství (Nin), římské
stavební prvky „cardo“ a „decumanus“,
římské fórum, nejkrásnější příklady románského umění v Chorvatsku, městské hradby, urbánní instalace „Mořské
varhany“ a „Pozdrav Slunci“, nejstarší dalmatský gotický kostel sv. Františka (Zadar), lidové stavitelství kamenných domů na ostrovech (ostrovy Ugljan i Pašman), římská hráz, sůl ze saliny Nin, pozůstatky a megalitické hradby starobylé Asserie, dělo Leonarda
da Vinciho vystavené ve Vlastivědném
muzeu Benkovac, tradiční kamenné rekreační stavby v oblastech Bukovica a
Ravni kotari, „mirila“ – unikátní pamětní kamenné bloky podél velebitských
stezek, Novigrad – malebné městečko s částečně dochovanými městskými hradbami, které si zachovalo svou
původní středověkou podobu. Urbanistický celek Novigradu byl v roce

1972 prohlášen kulturní památkou. Od
roku 2011 má kulturně-historický celek
města Novigradu status kulturního dědictví. Novigrad – pevnost Fortica, v níž
byla spolu s Alžbětou Kotromanićovou
vězněna chorvatsko-uherská královna
Marie, dcera Ludvíka z Anjou a snoubenka Zikmunda Lucemburského.

Gastronomie

Posedarský pršut, uzenářský výrobek
„Ninski šokol“, „mišni“ sýr, pažský sýr
a jehněčí, benkovacký koláč „prisnac“,
přívlastková červená a bílá vína z oblasti Ravni Kotari, bílá vína „gegić“ a
„paška žutica“, likér „maraschino“, novigradské slávky, olivový olej, kaljské
produkty z ryb; solení a marinovaní
„inćuni“ a sardinky (ostrov Ugljan, Kali).
Cyklistické stezky: Zadarský kraj svou
mnohotvárností vyhovuje ve všech segmentech, počínaje MTB přes cestovní
cyklistiku až po pohodlné rodinné stezky. Zadar BikeMagic cyklistům doporučuje 96 standardizovaných klasifikovaných tras ve třech segmentech s více
než 3000 km stezek.

webová stránka: www.zadarbikemagic.com

Lov: jižní Velebit, ostrov Pag, Ravni kotari.
Rybolov: řeka Zrmanja, Vranské jezero
(Biograd), Dugi Otok – mořský sportovní rybolov, mořský sportovní rybolov.
Jezdectví: Polača, Zaton, Vranské jezero.
Avanturistický cestovní ruch: kanoistika, kajakářství, rafting (řeka Zrmanja),
bungee jumping (Maslenický most), off-road Velebit, tematická antická silnice
Bruška – Medviđa, surfing, kitesurfing
v Ninu, Dugi Otok (Sakarun) – windsurfing, paddelboarding, lezectví, horská
turistika, speleologie – Národní park Paklenica/ Přírodní park Velebit.
Turistické sdružení Zadarské župy
Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar
Tel.: +385 (0)23 315 316
E-mail: info@zadar.hr
Web: www.zadar.hr

Suvenýry: pažská krajka, likér
„maraschino“ v ručně opletené láhvi (Zadar), „barkarijol“,
sv. Donát, foukané sklo a šperky z Muzea antického skla,
solný květ a solná čokoláda
z Muzea soli (Nin).
Pozorování ptáků: salina a
laguna (Nin), Veliko a Kolansko blato (Pag) a PP Vranské
jezero.
Filmový cestovní ruch: místa, kde se natáčely filmy o Vinnetouovi a Vinnetouova pamětní místnost se stálou expozicí (Starigrad Paklenica).

3

DALMÁCIE. ZADAR.

I. Čorić

M. Romulić & D. Stojčić

Zadar 1

B. Kačan

Zadar 1
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B. Kačan

D. Peroš

Vranské jezero 4
A. Gospić
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1. Kostel sv. Donáta v Zadaru 1

4. Vranské jezero 4

Turistické informační centrum Zadar
Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar
Tel.: +385 (0)23 316 166
E-mail: info@zadar.travel
Web: www.zadar.travel

JU Přírodní park Vranské jezero
Kralja Petra Svačića 2
23210 Biograd na Moru
Tel.: +385 (0)23 383 181
+385 (0)23 386 452
E-mail: info@pp-vransko-jezero.hr
Web: www.pp-vransko-jezero.hr

Symbol města Zadaru a nejznámější monumentální stavba v Chorvatsku z raného středověku, která je unikátní v evropském měřítku. Díky výjimečným akustickým vlastnostem se
využívá ke koncertním programům.

2. Národní park Paklenica 2
Dr. F. Tuđmana 14A
23244 Starigrad-Paklenica
Tel.: +385 (0)23 369 202 (Ředitelství a
kemp); +385 (0)23 369 803 (vstupní recepce Národního parku)
E-mail: np-paklenica@paklenica.hr
Web: www.np-paklenica.hr

Rozprostírá se mezi nejvyšším vrcholem Velebitu a mořským pobřežím.
Svým hostům umožňuje během jediného dne zažít koupání v moři i horskou turistiku. Vyniká jedinečnými
kaňony Velika a Mala Paklenica i rozmanitou flórou a faunou. Přitahuje
horolezce, vědce i milovníky přírody.

3. Přírodní park Telašćica 3
Sali IV. 2, 23281 Sali
Tel.: +385 (0)23 377 096
E-mail: telascica@telascica.hr
Web: www.pp-telascica.hr

Na nejčlenitější ostrovní skupinu ve
Středomoří Kornaty navazuje přírodní
park Telašćica se stejnojmenným nejbezpečnějším, nejkrásnějším a největší přírodním přístavištěm na Jadranu,
dále útesy, které se kolmo tyčí do výšky 160 metrů nad hladinu moře a nakonec i jezerem Mir, které je jediným
slaným jezerem na Jadranu.

Na Vranské jezero je možné vyplout a
vychutnat si tak mokřady, které jsou jinak těžko přístupné nebo zcela nepřístupné ze břehu. Vody tohoto jezera
jsou bohaté na sladkovodní i mořské
ryby, což přitahuje četné rybáře.

5. Kostel sv. Kříže v Ninu 5a ,
nazývaný nejmenší katedrálou
na světě
Turistické informační centrum Nin
Trg braće Radića 3, 23232 Nin
Tel.: +385 (0)23 264 280
E-mail: info@nin.hr
Web: www.nin.hr

Starochorvatské královské město Nin
leží 15 km od Zadaru. Jedná se o jednu
z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Chorvatsku. Místo je osídleno již
3 000 lety a patří mezi nejstarší města ve
Středomoří. Jsou zde patrné pozůstatky
největšího antického chrámu na Jadranu, jeden Jidášův zlaťák, mozaiky, kostel
přezdívaný nejmenší katedrála na světě,
jedinečný románský korunovační kostel,
originální starochorvatská loď Condura aj. Všechny tyto pamětihodnosti jsou
svědky antické epochy i časů, kdy toto
město bylo biskupským sídlem a prvním hlavním městem Chorvatů.
I. Biočina

Nin 5a

3

6. Saliny v Pagu a Ninu 5b
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Telašćica 3

Turistické informační centrum Pag
Vela ulica b.b., 23250 Pag
Tel.: +385 (0)23 611 286
E-mail: tzg-paga1@zd.t-com.hr
Web: www.tzgpag.hr
Salina Nin
Ilirska cesta 7, 23232 Nin
Tel.: +385 23 264 021
E-mail: info@solananin.hr
Web: www.solananin.hr

Sůl, nazývaná bílým zlatem, byla strategickým produktem, bez nějž byl po
staletí život nepředstavitelným. Saliny v Pagu 6 se rozprostírají na 3,01
km2 plochy a dnes mají převážně
charakter pamětihodnosti. Ninská salina se rozkládá na ploše 55 hektarů v mělké laguně hlubokého Ninského zálivu. Život byl odpradávna spjatý s mořem a stejně tak i sůl je součástí každého z nás. Pažská a ninská
sůl obsahují všechny minerály, kterou jsou vedle vody základními přísadami mořské vody. V salině Nin se
výroba uskutečňuje tradičním ekologickým způsobem jako za římských
časů. Jejich připomínkou jsou zde
pozůstatky římské hráze.

D. Fabijanić
A. Gospić

Zrmanja
Zadar 1

I. Pervan

Zadar 1

Nin 5b
Paklenica 2

S. Surać
I. Čorić

I. Čorić
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Po stopách
chor vatských
panovníků
Šibenik

SEVERODALMATSKÁ STOPA. ŠIBENIK.

Stopy chorvatských panovníků vás zavedou na výlet časem, skrze
stará chorvatská hlavní města – Nin,
Knin, Biograd a Šibenik, k počátkům
chorvatské státnosti (7. – 12. stol.) a
probudí duchy prastarých chorvatských panovníků-válečníků. Jak postupujeme dále na jih, tak nám středomořské ovzduší stále více naplňuje duši. Domácím gastronomickým
delikatesám, jako jsou proslulý pršut
z Drniše, sýr z „pytlíku“, jídla pečená
pod poklopem („ispod peke“), mušle
a víno ze známých primoštenských vinic, které si užívali jak chorvatští, tak i
četní světoví vládci, nemohou odolat
ani ti s nejvytříbenějšími chutěmi. Ze
Skradinu, malého města, jež je perI. Pervan

lou starou přes 6 000 let, se řekou Krkou vydáme k jednomu z nejznámějších chorvatských přírodních fenoménů, vodopádu Skradinski buk. Objevování vnitrozemí vás odmění ještě jedním starým sídelním městem
chorvatských panovníků, Kninem, v
jehož okolí vám čas uteče jako voda
díky aktivnímu odpočinku, který vrátí síly vašemu tělu i duši. V Šibeniku
vás uchvátí katedrála sv. Jakuba, jejíž kupole se tyčí nad ostatními středověkými stavbami. Úzké uličky města pak za teplých letních večerů zvou
k zábavě stejně vyzývavě jako temperamentní středomořská kráska.
Pokud vás na konci vašeho putování
po stopách chorvatských panovníků

4
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Kornati 4

možná úplně nepřekvapí ostrov
mořských hub Krapanj, který má
tři přívlastky: nejmenší, nejnižší a nejhustěji osídlený ostrov
Středozemního moře, pak
vaši duši jistě naplní plavba po proslulém jachtařském ráji, národním parku Kornaty, během které budete nabiti pozitivními emocemi sledujíce hru ostrovů,
ostrůvků a útesů,
která na žádném
jiném místě
není tak rozverná jako
právě zde.

4
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Příroda

Chráněné přírodní pamětihodnosti – významná krajinná oblast Kaňon
Čikoly, řeka Guduča, Murter, Prokljanské jezero, žutsko-sitská ostrovní
skupina, řeka Krka – horní tok, kanál
sv. Antonína a šibenický záliv, Gvozdenovo – Kamenar, řeka Krčić, národní parky Krka a Kornaty, přírodní
park Vranské jezero a Velebit, pohoří
Dinara – nejvyšší vrchol Chorvatska
Sinjal 1 831 m, souostroví – 285 ostrovů, ostrůvků a nad hladinu čnících
útesů, přírodní pamětihodnosti: Stara straža – geologický přírodní úkaz,
pramen řeky Cetiny – hydrologický
přírodní úkaz, Morinjský záliv a zátoka Makirina – léčivé bahno.

Architektonické zajímavosti

Šibenik – město a pevnosti sv. Mihovil, sv. Ivan, sv. Nikola (UNESCO),
, Barone, katedrála sv. Jakuba
(UNESCO), středověká středomořská zahrada, starochorvatský kostel sv. Spasitele, hrobka rodiny Ivana
Meštroviće, kostel Přesvatého Vykupitele, Kninská pevnost, Prvić – Šepurine – nejzachovalejší původní ostrovní obec, „Jurlinovi dvori“, hydroelektrárna Krka z roku 1895, vodní
mlýny na řece Krka, Primošten – autentická kamenná architektura, Bunje – vnitrozemské zázemí obce Vodice, kulturně-historické celky – Betina a Popovići, Biskupija.

vice „lozovača“, dezertní víno „prošek“, primoštenské přívlastkové víno
„babić“, „plavina“, bílá vína „maraština“ a „debit“.
Cyklostezky: Šibenik, NP Krka,
Knin, ostrov Murter, Drniš, Grebaštica – Primošten – Rogoznica, Vodice – Murter – Pirovac, Skradin.
Lov: Knin, Drniš, Šibenik, Vodice,
Skradin.
Rybolov: lov velkých ryb – Vodice,
Jezera, Rogoznica, mořský sportovní rybolov.
Avanturistický cestovní ruch: safari Guduća – Prokljan, bungee
jumping – Šibenik, Vodice – surfing,
kayaking, trekking, kanál sv. Antonína, horolezecví – Dinara, horská
cyklistika, off-road jeep safari.
Jezdectví: farma Happy Horse –
Dubrava, farma Kukurin – Jezera.
Suvenýry: šibenická čapka, šibenický gombík, šperky z červených
korálů z ostrova Zlarin, krapanjská
mořská houba, vědro „bukara“, mince šibenický „bagatin“, „tkanica“.

Gastronomie

Mořské speciality – šibenické slávky „na buzaru“, rizoto z plodů moře,
pečené ryby, rybí „brodet“, drnišský
pršut, pakovacký sýr, sýr z měchu,
skradinské rizoto, černé rizoto, borajské a kornatské jehněčí, skradinský dort, „rožata“, „kroštule“, „fritule“,
šibenická pálenka „travarica“, víno-

Turistické sdružení
Šibenicko-kninské župy
Fra Nikole Ružića b.b.
22000 Šibenik
Tel.: +385 (0)22 219 072
Web: www.dalmatiasibenik.hr

4
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V. Miljković

Visovac

I. Pervan

D. Fabijanić

M. Romulić & D. Stojčić

Šibenik 3

I. Čorić

Šibenik 3
B. Prezelj
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1. Kninská pevnost na
kopci Spas 1
Turistické sdružení města Knin
Tuđmanova 24, 22300 Knin
Tel.: +385 (0)22 664 822
E-mail: info@tz-knin.hr
Web: www.tz-knin.hr

S. Gobbo

Knin 1

Vojenská pevnost byla postavena na
starochorvatském kulturním dědictví z 9. století v jižní části kopce Spas,
který se tyčí nad Kninem a jeho okolím, díky čemuž se z pevnosti skýtá
okouzlující pohled na všechny strany.

2. Národní park Krka 2
Trg Ivana Pavla II. br. 5
22000 Šibenik
Tel.: +385 (0)22 201 777
E-mail: info@npk.hr
Web: www.np-krka.hr

Se svými sedmi vodopády, celkovým výškovým rozdílem 242 m a největší travertinovou bariérou v Evropě – význačným vodopádem Skradinski buk – představuje unikátní přírodní a krasový fenomén. V rámci národního parku se nachází ostrůvek Visovac s františkánským kostelem a
klášterem.

3. Katedrála sv. Jakuba
v Šibeniku 3

Krka 2

I. Biočina
S. Gobbo

Šibenik 3
Šibenik 3

Turistické sdružení města Šibenik
Fausta Vrančića 18, 22000 Šibenik
Tel.: +385 (0)22 212 075
E-mail: tz-sibenik@si.t-com.hr
Web: www.sibenik-tourism.hr

Jedinečná památka evropského sakrálního stavitelství a součást světového dědictví UNESCO je dekorována 72 do kamene vytesanými hlavami. Jedná se o nejvýznamnější stavbu
z 15. a 16. na území Chorvatska.

B. Kačan

4. Národní park Kornaty 4

4
Kornati 4
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NP Kornati
Butina 2, 22243 Murter
Tel.: +385 (0) 22 435 740
E-mail: kornati@np-kornati.hr
Web: www.np-kornati.hr

Kornatské souostroví se skládá z přibližně 150 ostrovů, ostrůvků a útesů o celkové rozloze pouhých sedmdesáti km2.
Kvůli nebezpečí číhajícímu na lodě, které
proplouvají tímto labyrintem skal a moří,
krášlí Kornaty četné starobylé majáky,
například Blitvenica a Sestrice, které dnes
představují cíl turistů toužících po prožití
robinzonády. Samotný park Kornaty zahrnuje 89 ostrovů, ostrůvků a útesů.

5. Krapanj – Brodarica 5
Krapanjskih spužvara 52
22 207 Krapanj – Brodarica
Tel.: +385 (0)22 350 612
E-mail: info@visit-krapanjbrodarica.com
Web: www.visit-krapanjbrodarica.com

Krapanj je nejmenší, nejnižší a nejhustěji osídlený ostrov ve Středomoří o
rozloze 0,36 km2 a průměrné nadmořské výšce 1,5 m. Je proslulý tradičním
lovem a zpracováním mořských hub.
Je vzdálen přibližně 300 m od nejbližší pevniny, kde leží osada Brodarica.

Krapanj 5

I. Pervan
S. Gobbo

Krapanj 5

6. Skradin 6
Trg Male Gospe 3, 22 222 Skradin
Tel.: +385 (0)22 771 306, +385 (0)22 771 329
E-mail: direktor@skradin.hr
Web: www.skradin.hr

Skradin leží 15 km od Šibeniku na samém vstupu do národního parku Krka.
Jedná se o romantické středomořské
město s úzkými dlážděnými uličkami,
průchody, klenbami a schodišti. Jeho
dějiny se píší již dva tisíce let, díky čemuž se v jeho bezprostředním okolí nacházejí četná archeologická naleziště. Celé centrum města Skradinu je
chráněnou kulturní památkou.

Skradin 6

I. Biočina
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Po stopách
starobylých
kultur
STŘEDODALMATSKÁ STOPA

Bol

Následujte vůni cypřišů a rozmarýnu po stopách starých Římanů až do antického města Tragurion, kde vaši fantazii rozehraje překrásný kámen, každý portál, kostelík, palác nebo balkón, které vyprávějí vlastní legendy, vlastní příběh
o lásce nebo naději. Zjistěte, proč si
římští císaři vybrali hrdou Salonu za
hlavní město své provincie a proč si
jeden z nich, Dioklecián, zvolil šarm
Splitu pro svůj palác. Pociťte ducha
rytířů sinjské alky, vzdor a touhu dalB. Kačan

matské písně v Omiši mezi holými
skalami, odpočiňte si na neodolatelných plážích Makarské riviéry, pod
vysokými svahy Biokova a nakonec
vyplujte po modrých stopách starých řeckých mořeplavců k slunečným ostrovům, které skýtají řadu podivuhodných zážitků, křišťálově čisté moře, bílý kámen, levanduli a vinnou révu, kterou odedávna živili tak,
že půdu vyrvali ze spárů kamene a
pak její jižanskou vřelost přetavili ve
víno.

5
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Příroda

Přírodní park Biokovo, chráněné krajinné
oblasti Vidova gora a Zlatni rat na ostrově Brači, kaňon řeky Cetiny (Omiš), Donja Brela, Paklené ostrovy (ostrov Hvar),
Imotská jezera i Proložské mokřady
(Imotski), přírodní úkaz Modrá jeskyně
(ostrov Biševo), ostrovy Jabuka a Brusnik, zvláštní rezervace: pramen a horní
tok řeky Jadro a řeky Vrliky, močál Pantan (Trogir), lesopark Marjan (Split), jeskyně Vranjača (Dugopolje – Split), Palagruža – souostroví Palagruža je od pobřeží nejvzdálenější skupina ostrovů ze
všech chorvatských ostrovů.

Architektonické zajímavosti

Kamenné zídky a lidové stavitelství semknutých kamenných domů a ulic na
ostrovech a v pobřežních městečcích
(Makarska, Omiš, Sinj a Imotski, ostrovy Brač, Hvar, Vis a Šolta), bunje – kamenná přístřeší na polích, příklad římské dvorní architektury – Diokleciánův
palác (Split), nejlépe zachovalé románsko–gotické město ve střední Evropě,
hradby se zámkem a věží, kamenné
uličky (Trogir), františkánský klášter sv.
Marie (Zaostrog).

Gastronomie

Dalmatské „kroštule“, dalmatská „pašticada“, klobásky „luganige“, hovězí maso
v zelných listech „arambaši“ (Sinj), placka „pogača“ z Visu a Komiže, koláče „paprenjaci“ z Hvaru, pokrm z jehněčího
„vitalac“, bračský dort „hrapoćuša“, „vugava“ (ostrov Vis), bogdanuša Plančić
(ostrov Hvar), vína Zlatan otok a Tomić
(ostrov Hvar), vína Stina (ostrov Brač),
Hvarská „gregada“, dort Makarana (Makarska), ravioli a „fritule“ z Baškavody,
„biokovska peka“, „bašćanski sir“, solené sardinky, „poljički soparnik“ (Omiš),
víno Dobričić (Šolta), žáby „na brudet“
nebo smažené žabí nožičky, vína Krolo (Strmendolac, Čaporice, Trilj), víno

s mlékem „bikla“ v kraji za Biokovem
(Vrgorac), „viški hib“, „komiški cviti“,
„rogačica“, imotský dort a „rafioli“, dalmatské „kroštule“, víno „kaštelanski crljenac – zinfandel“, vína Opačak – Gornji Tučepi.
Lázně: Makarska.
Cyklostezky: Přírodní park Biokovo –
Makarská riviéra, Dalmatské Záhoří, ostrovy Brač, Hvar, Šolta, Vis, Splitská riviéra.
Vinné stezky: Biokovo, Kaštela, ostrovy Brač, Hvar, Vis a Biševo.
Lov: státní loviště „Biokovo”, „Mosor”,
„Pelegrin”, „Kopršnica-Tijarica”.
Rybolov: řeky Cetina a Vrljika, řeka Grab
(Vrlika, Sinj, Trilj, Omiš), Peručské jezero
(Sinj), Big Game Fishing (Hvar a Vis).
Jezdectví: Trilj, Sinj, Donje Ogorje.
Avanturistický cestovní ruch: rafting (řeka Cetina), paragliding (Bol,
Vis, Komiža, Hrvace – Sinj, pohoří Mosor a Biokovo), windsurfing (Bol), volné lezení (Sutivan, Komiža, Omiš,
Marjan – Split, Biokovo, Šolta), kanoe safari (Hrvace – Sinj), Kajakářství
a Sailing (Hvar, Vis), zip-line, kanoistika, trekking, wind surfing (Omiš),
ATV Quad Adventure Hrvace – Sinj,
rafting, canoe safari Čikotinova loď
(Nova sela – Trilj).
Suvenýry: existují četní výrobci dalmatský suvenýrů, kteří ručně vyrábějí předměty z kamene, dřeva, skla a
kovů, vyrábí dalmatské pálenky, likéry, sušené ovoce a sladkosti, vonné
oleje a kosmetické prostředky, levandule (ostrov Hvar), krajka z agáve (ostrov Hvar), měděné plachetnice „falkuše“, Kalanko – plechová loď.
Turistické sdružení
Splitsko-dalmatské župy
Prilaz braće Kaliterna 10/I., 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 490 032, 490 033, 490 036
E-mail: info@dalmatia.hr
Web: www.dalmatia.hr
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Split 2a

A. Verzotti

Split 2a

Vis

A. Gospić

Hvar 4b

Split 2a

A. Verzotti

A. Verzotti

I. Biočina

M. D. Pečanić
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1. Trogir 1 – románské historické
jádro města

D. Fabijanić

Turistické sdružení města Trogir
Trg Pape Ivana Pavla II. br. 1, 21220 Trogir
Tel.: +385 (0)21 885 628
E-mail: tzg-trogira@st.htnet.hr
Web: www.visittrogir.hr

Historické jádro města obklopené
hradbami s dobře zachovalým zámkem
a věží i četnými stavbami a paláci z
románského, gotického, renesančního
a barokního období zapsané na seznam
světového dědictví UNESCO.

2. Diokleciánův palác ve Splitu 2a
a antické město Salona v Solinu 2b

Trogir 1

Turistické sdružení města Split
Hrvatskog narodnog preporoda 9
21000 Split
Tel.: +385 (0)21 348 600
E-mail: info@visitsplit.com
Web: www.visitsplit.com
Turistické sdružení města Solin
Kralja Zvonimira 69, 21210 Solin
Tel.: +385 (0)21 210 048
E-mail: tzg-solin@st.htnet.hr
Web: www.solin-info.com

V dávných časech římské říše byly vybudovány první urbánní celky na tomto území. Důkazem je palác římského
císaře Diokleciána zapsaný na seznam
světového dědictví UNESCO a město
Salona, někdejší hlavní město římské
provincie Dalmatia.

3. Kaňon řeky Cetiny 3
Turistické sdružení města Omiš
Fošal 1A, 21310 Omiš
Tel.: +385 (0)21 861 350
E-mail: info@visitomis.hr
Web: www.visitomis.hr

Od úbočí nejvyššího chorvatského pohoří
Dinara protéká v délce 105 km řeka Cetina, která tak spojuje města Vrlika, Sinj, Trilj
a Omiš. Bohaté vody Cetiny nejvíce nadchnou milovníky raftingu a kanoistiky.

Split 2a
Cetina 3

I. Čorić
D. Peroš
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4. Starogradské polje 4a
a města Stari Grad 4a a Hvar 4b

morfologickými fenomény obohacenými výhledy na moře.

Chráněná krajinná oblast – Starogradsko polje je zapsána na seznam
UNESCO a představuje nejlépe dochovanou starořeckou parcelizaci půdy na
Mediteránu starou téměř 2 400 let.

6. Svatyně Panny Marie Sinjské 6

Turistické sdružení města Stari Grad
Obala Franje Tuđmana 1, 21460 Stari Grad
Tel.: +385 (0)21 765 763; tel.: +385 (0)21 766-231
E mail: tzg-stari-grad@st.t-com.hr
Web: www.stari-grad-faros.hr
www.starogradsko-polje.net
Turistické sdružení města Jelsa
Riva b. b., 21465 Jelsa
E-mail: info@tzjelsa.hr
Web: www.tzjelsa.hr
www.starogradsko-polje.net

Turistické sdružení města Sinj
Put Petrovca 12, 21230 Sinj
Tel.: +385(0)21 826 352
E-mail: info@visitsinj.com
Web: www.visitsinj.com
www.gospa-sinjska.hr

Největší mariánské poutní místo v Dalmácii se zlatem korunovaným obrazem
Zázračné Panny Marie Sinjské, který s
sebou v roce 1687 přinesli františkáni z
Ramy, když spolu se svým lidem prchali před Turky. Věřící sem směřují již více
než tři století, a to zvláště na svátek Velké Bohorodičky 15. srpna.

Město Hvar bylo kdysi významným námořním a obchodním přístavem. Dnes
se jedná o jednu z nejoblíbenějších turistických destinací v Chorvatsku.
Turistické sdružení města Hvar
Trg sv. Stjepana 42, 21450 Hvar
Tel.: +385 (0)21 741 059
E-mail: tzg-hvar@st.t-com.hr, info@tzhvar.hr
Web: www.tzhvar.hr

I. Biočina

Stari Grad 4a
Hvar 4b

B. Kačan

5. Přírodní park Biokovo 5
Franjevački put 2A, 21300 Makarska
Tel.: +385 (0)21 616 924
E-mail: info@pp-biokovo.hr
Web: www.pp-biokovo.hr

Biokovo je nejvyšším pohořím na chorvatském pobřeží. Vyznačuje se nezvyklými kontrasty přírody, rozmanitostí flóry a fauny s mnoha endemickými
druhy a vzácnými dravci i četnými geoBiokovo 5

Sinj 6

I. Biočina

B. Ljubičić
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Po stopách starých
kapitánů
JIHODALMATSKÁ STOPA

Dubrovnik 5

Stopy starých kapitánů nás vedou
oblastí plnou bouřlivých historických
událostí a bitev za svobodu, oblastí,
kde se odedávna rozvíjel obchod, námořnictví a stavitelství lodí, tam, kde
se odedávna žilo v souladu s mořem
a řekou. Poznejte prastarý domov námořnictví na poloostrově plachetnic
Pelješaci, v Námořním muzeu v kolébce kapitánů Orebići, v rodném městě
mořeplavce Marka Pola Korčule, v historickém městě Dubrovníku, který byl
po celá staletí samostatnou Dubrovnickou republikou a poznejte také pokračování tradice v současných mořB. Kačan

ských a říčních přístavech Ploče a Metković. Příroda na tomto místě vytvořila kouzelnou krajinu v deltě Neretvy,
kde se setkávají řeka a moře, nížina a
kras, jezero a bažina. Příroda vytvořila
také nezměrné krásy národního parku
Mljet s jeho jezery i renesanční Elafitské ostrovy Koločep, Lopud a Šipan a
stvořila různorodou a příjemnou krajinu Konavlí. Pohleďte na otevřené
moře, kde se v minulosti vedly četné
námořní bitvy, kde se bránila a chránila svoboda, a kudy s plachtami naplněnými větrem pluly obchodní plachetnice.
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Příroda

Národní park Mljet, Přírodní park Lastovské souostroví, památka parkové architektury Arboretum Trsteno,
zvláštní rezervace: ústí Neretvy (ichtyologicko–ornitologická rezervace), Malostonský záliv (mořská rezervace), ostrov Lokrum (rezervace lesní
vegetace), geomorfologický přírodní úkaz jeskyně Vela jama (Vela Luka),
významné krajinné celky Kočje (vesnice Žrnovo na Korčule), Saplunara
(ostrov Mljet), Odyseova jeskyně (Mljet), Jeskyně Morvica a Ostaševica
(Mljet), Konavoski dvori (Konavle), lesoparky: cypřišový lesopark „Pod Gospu“ (Orebić), Ošjak (Vela Luka), Velika i Mala Petka (Dubrovník).

Architektonické zajímavosti

Gotická i goticko-renesanční šlechtická letní sídla (od Pelješace po Konavle), františkánský klášter (Orebić), Knížecí palác (Luka Šipanska), dubrovnické hradby s pevnostmi Minčeta, Lovrijenac, Revelin, Bokar a Sv. Ivan, Knížecí palác, františkánský klášter, dominikánský klášter a palác Sponza, kostel
sv. Blažeje, katedrála Nanebevzetí Blažené Panny Marie (Dubrovník), františkánský klášter (Rožat), mauzoleum rodiny Račićových (Cavtat), tradiční kamenná architektura (osady v Konavlích) a Sokol grad (věž v Konavlích),
Stonské hradby (Ston), Saliny Ston,
předrománský kostel „Rotonda“ Dubrovnické přímoří), náhrobní kameny
„stećci“ Dubrovnického přímoří, benediktýnský kláštěr (Mljet), pozůstatky
římského paláce a pozůstatky starokřesťanské baziliky (Polače, Mljet).

Gastronomie

Plody moře a ryby, jehněčí a telecí
nebo chobotnice pečená pod poklopem („ispod peke“), „brodet“ z úhořů

nebo žab (údolí Neretvy), malostonské ústřice (první mořský výrobek v
Chorvatsku, který dostal označení
originality) a slávky, ústřice a slávky
Dubrovnického přímoří (Bistrina), domácí kůzlečí pod poklopem („ispod
peke“), kozí sýr a mljetské těstoviny
„makaruli” (Mljet).
Zákusky: stonský dort, „kontonjata“,
„mantala“ a „arancin“ (Konavle), „padišpanj“, „mantala“, „prikle“ (Dubrovnické přímoří).
Vína: „dingač“ a „postup“ (Pelješac),
„pošip“ a „grk“ (Korčula), dubrovnická
„malvazija“ (Konavle).
Lázně: Vela Luka.
Cyklostezky: Konavle, ostrovy Korčula (Blato) a Mljet (NP Mljet), poloostrov Pelješac, tematická cyklostezka – Stećci Dubrovnického přímoří
(Slano – Bistrina).
Turistické stezky: stezky po Konavlích, stezky po Orebići, stezky po ostrovech Korčula, Mljet, Lastovo a Lopud, Napoleonova silnice (1. etapa
poloostrova Pelješac).
Vinné stezky: Pelješac říše vína (Pelješac), Pelješacké vinné stezky (Pelješac), ostrov Korčula.
Jezdectví: Konavle.
Volné lezení: Konavle, ostrovy Korčula, Mljet a Lastovo.
Avanturistický cestovní ruch: Adrenalinové parky v Konavlích.
Suvenýry: Hedvábná výšivka (Konavle), plachetnice dubrovnická karaka
(Dubrovník), pletená levandule (Dubrovnické přímoří).
Turistické sdružení Dubrovnickoneretvanské župy
Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik
Tel.: +385 (0)20 324 999
E-mail: info@visitdubrovnik.hr
Web: www.visitdubrovnik.hr
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Dubrovnik 5

D. Fabijanić

Korčula

D. Fabijanić

I. Biočina
D. Pavlinović

Pelješac

I. Biočina

Neretva
B. Kačan
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1. Archeologické naleziště
Narona 1

Narona 1

I. Biočina

Arheologické muzeum Narona
Naronski trg 6, 20352 Vid
Tel.: +385 (0)20 691 596
E-mail: info@a-m-narona.hr
Web: www.a-m-narona.hr

Antické město Narona ve vesnici
Vid nedaleko Metkoviće – kostelík
sv. Víta, starokřesťanský kostel Bare,
soustava starokřesťanských bazilik,
městské hradby a fórum s chrámem
Augusteum – toto jsou nejcennější
pozůstatky historického dědictví na
tomto území.

Ston 2

Z. Jelača

Přírodopisné muzeum Metković
Kralja Zvonimira 4, 20350 Metković
tel.: +385 20 690 673
e-pošta: muzej@pmm.hr
webová stránka: www:pmm.hr

Nejlepším příkladem bohatého a
různorodého ptačího světa v deltě
Neretvy je možno shlédnout v bohaté ornitologické sbírce v Metkovići.
Založil ji slavný chorvatský ornitolog Dragutin Rucner a dnes je sbírka součástí Přírodopisného muzea
Metković.

2. Stonské hradby 2
Turistické sdružení okresu Ston
Pelješki put 1, 20230 Ston
Tel.: +385 (0)20 754 452
E-mail: tzston@du.t-com.hr
Web: www.ston.hr

Fortifikační celek ze 14. století je jedinečný svou mimořádnou délkou (5,5
km), monumentalitou a obranými i
urbanistickými řešeními. Hradby začínají/končí pevnostmi Koruna v Malém Stonu a Veliki kaštio ve Stonu.
Nejmonumentálnější je pak pevnost
Bartolomeo nad Stonem.

M. Romulić & D. Stojčić

Korčula 3

Mljet 4

I. Biočina

3. Korčula 3 – město Marka Pola
Turistické sdružení města Korčula
Obala dr. Franje Tuđmana 4, 20260 Korčula
Tel.: +385 (0)20 715 701
E-mail: tzg-korcule@du.t-com.hr
Web: www.visitkorcula.net

Město Korčula je historickým centrem stejnojmenného ostrova a jedním z nejlépe zachovalých středověkých měst ve Středomoří. Rodné místo mořeplavce Marka Pola se vyznačuje rozmanitými pamětihodnostmi
a kulturním dědictvím.

4. Národní park Mljet 4
Pristanište 2, 20226 Goveđari
Tel.: +385 (0)20 744 041
E-mail: np-mljet@np-mljet.hr
Web: www.np-mljet.hr
Turistické sdružení okresu Mljet
Zabrježe 2, 20225 Babino Polje
Tel: +385 (0)02 746 025, +385 (0)20 744 186
E-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
Web: www.mljet.hr

Rozprostírá se v západní části stejnojmenného nejzalesněnějšího ostrova
Jadranu a pyšní se hlubokými zálivy
Velké a Malé jezero, bujnou a různorodou středomořskou vegetací a bohatým kulturním dědictvím, jehož souDubrovnik 5

Z. Jelača
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částí je i význačný benediktýnský klášter z 12. století na ostrůvku uprostřed
Velkého jezera.

5. Dubrovnik 5 – historické
centrum města
Turistické sdružení města Dubrovník
Brsalje 5, 20000 Dubrovnik
Tel.: +385 (0)20 312 011
E-mail: info@tzdubrovnik.hr
Web: www.tzdubrovnik.hr

Město jedinečné politické a kulturní
historie a světově proslulých památek
pod ochranou UNESCO. Jedno z nejatraktivnějších a nejznámějších měst
ve Středomoří, které se vedle rozmanitých přírodních krás a dochovaného
dědictví může pochlubit mimořádně
bohatou turistickou nabídkou.

6. Cavtat 6 – historické centrum
města
Turistické sdružení okresu Konavle
Zidine 6, 20210 Cavtat
Tel.: +385 (0)20 479 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: visit.cavtat-konavle.com

Středověké městečko Cavtat je turistickým a kulturním střediskem oblasti Konavle. Mezi zdejší kulturní pamětihodnosti patří mauzoleum rodiny Račićových, rodný dům malíře Vlaha Bukovce, knížecí palác se Sbírkou Baltazara
Bogišiće, Nedělní folklórní představení
v obci Ćilipi, komplex mlýnic a hamrů
na řece Ljuta a pevnost Sokolgrad.
S. Gobbo

Cavtat 6
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Plitvická jezera 2

Po stopách pramenů
př írody
LICKÁ STOPA

Z Karlovace se vydejte vstříc zážitkům u pramenů přírody. Brzy se nížinná krajina změní v zalesněné pahorky
a pohoří protkané prameny nejčistší
vody v Evropě, která hasí žízeň i v zaoceánských zemích. Na točitém mostě přes řeku Koranu ve městě Slunj nespěchejte, neboť přímo pod ním, mezi
vodopády, najdete jedinečnou mlynářskou vesničku Rastoke. Množství
zurčících vodopádů dává tušit, kudy
vedou stopy pramenů přírody, které
I. Čorić

se v celé své kráse odhalují na Plitvických jezerech. Krása a jedinečný zážitek z pohledu na světové přírodní dědictví, stejně jako tradiční kuchyně, to
jsou rozhodně důvody, proč se zde na
chvíli zastavit a oddechnout si. V okolí města Josipdol se nachází husté lesy
plné lovišť divoké zvěře. Milovníci lyžování se v zimě rádi vydají k Ogulinu,
zatímco na lyžaře-začátečníky čeká
Brinje. Pro ty, kteří milují přímý dotek s tichou a uklidňující přírodou,

7
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5
1

je pravou volbou cesta do
města Otočac a na pstruhy bohaté údolí řeky Gacky. Pouhých 45 minut jízdy od Gospiće se můžete vykoupat v Karlobagu, kde je moře
stále ochlazováno
vodami, které sem
mohutně přitékají z podzemí horských masivů.

2
4b

4a
3
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Turistické sdružení
Karlovacké župy
Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
Tel.: +385 (0)47 615 320
E-mail: info@tzkz.hr
Web: www.tzkz.hr
Turistické sdružení
Licko-senjské župy
Budačka 12, 53000 Gospić
Tel.: +385 (0)53 574 687
E-mail: info@visit-lika.com
Web: www.visit-lika.com
Karlovac 6

D. Rostuhar
I. Čorić

R. Ibrišević

Plitvická jezera 2
Senj

R. Ibrišević

Velebit 4b

I. Čorić

Velebit 4a

A. Gospić

M. Vrdoljak

Příroda

Národní parky Plitvická jezera a Severní
Velebit, přírodní park Velebit, rezervace prvního stupně Rožanski a Hajdučki kukovi, lesoparky Jasikovac a Vujnović brdo (Gospić), zátoka Zavratnica v
podhůří Velebitu, lunjské olivové háje
– Lun na Pagu, významná krajinná oblast Slunjčica, geomorfologický přírodní úkaz Cerovacké jeskyně (Gračac), jeskynní park Grabovača, Baraćova jeskyně u Rakovici, Đulina propast – jeskynní systém uprostřed města.

Architektonické zajímavosti

Jediná zachovalá turecká věž v Lice z 15.
století (Perušić), věž Nehaj v Senji, antický
vodovod v Novalji, točitý most přes řeku
Koranu (Slunj), staré kamenné mosty (na
řece Dobra – Novigrad, Kosinj), kamenný dvoupatrový most (Tounj), hydroelektrárna Munjara v obci Ozalj postavená v
roce 1895, opevněný hrad Ribnik – jediný dochovaný vodní hrad v Chorvatsku,
opevněný hrad Ozalj postavený na skále nad řekou Kupou, hrad rodu Frankopanů v Ogulinu.

Gastronomie

Měkký sýr „škripavac“ a četné další lokální sýry vyráběné v malých sýrárnách na Stezce sýrů Karlovacké župy,
lický brambor, lické jehněčí, výrobky
z lesních plodů a starobylých odrůd
jablek a hrušek, volně rostoucí jedlé a
léčivé byliny, volně rostoucí houby, slivovice a hruškovice, chléb pečený pod
poklopem („ispod peke“), ogulinské
kysané zelí (od roku 2015 s certifikátem původnosti), fazole, kysané mléko, „cicvara“ – jídlo z kukuřičné mouky,
mléka, másla a kysané smetany, speciality ze zvěřiny, speciality z říčních
ryb (candát, pstruh), štrúdl (nejdelší
štrúdl byl upečen v Jaškovu, malé obci
u zámku Ozalj a jako takový je zapsán
v Guinnessově knize rekordů).

7
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Cyklostezky: cyklostezky podél toku řeky
Mrežnice (Duga Resa) a podél řek Dobra a
Kupa ve směru hradu Ozalj. Z četných cyklostezek kolem Karlovacké župy je zvláště
atraktivní ta, která vede kolem jezera Sabljaci. Cyklostezky kolem města Slunj se napojují na cyklostezky v okresu Rakovica, kde
na ně navazují cyklostezky na území Národního parku Plitvická jezera. Potom pokračují údolím řeky Gacka a vesnicemi na úpatí Velebitu. Mimořádně atraktivní jsou též
cyklostezky na území Přírodní park Velebit a
cyklostezky v katastru města Gospić.
Turistické stezky a stezky pro nordickou chůzi v okolí města Duga Resa a podél řeky Mrežnice a kolem mlynářské osady Rastoke ve Slunji a kolem Rakovice, kde
je možné vedle trasy spatřit starobylý hrad
Drežnik, naučnou stezku, mlýn, kaňon řeky
Korany, vodopády nebo ranč s koňmi.
Horské turistické stezky: Ogulin – Bjelsko – Klek, Baške Oštarije – Zavižan (Premužićova stezka), Krasno – Zavižan, Krasno – Begovača, turistická stezka Marković rudine – Otočac, dubovacká turistická
stezka, karlovacký obchvat.
Lov: revíry kolem obcí Duga Resa, Krnjak (linie Karlovac – Slunj), Rakovica, Ogulin, Josipdol a Petrova gora, revíry severního a středního Velebitu, Gospiće, Perušiće, Otočce, Vrhovina a revíry severně od
města Ozalj.
Rybolov: řeka Mrežnica, řeka Gacka, území
kolem Gospiće, řeky Kupa, Korana a Dobra,
jezero Sabljaci u Ogulinu, štěrkovny.
Rafting a kanoistika: řeky Mrežnica
(Duga Resa), Kupa a Korana, Gacka a Lika.
Speleologie: Baraćevy jeskyně (Rakovica),
Plitvické jeskyně (NP Plitvická jezera), jeskynní park Grabovača (Perušić), Cerovacké
jeskyně (Gračac), jeskyně Vrlovka (Kamanje), propast Đulin ponor (Ogulin), jeskyně
Bubijeva jama (Barilović).
Suvenýry: lická čapka, keramická nebo
dřevěná miniatura říční bárky (Karlovac), keramická ovečka, „coklje“ (autochtonní papuče).
Gastro suvenýry: autochtonní tradiční sýry z malých sýráren, místní vína, mošty a pálenky.
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1. Mlynářská osada Rastoke 1
Turistické sdružení města Slunj
Braće Radića 7, 47240 Slunj
Tel.: +385 (0)47 777 630
E-mail: info@tz-slunj.hr
Web: www.tz-slunj.hr

Osada Rastoke se zrodila z harmonického spojení člověka a přírody, které trvá
tři sta let. Veselí života se zrcadlí na místě, kde se řeka Slunjčice vlévá do Korany, kde množství stříkajících vodopádů,
peřejí, malých jezírek a kaskád vypráví
o skutečných krásách přírody.
I. Biočina

3. Memoriální centrum
„Nikola Tesla“ Smiljan 3
Memoriální centrum „Nikola Tesla“
Smiljan
Smiljan 87/1, 53211 Smiljan
Tel.: + 385 (0)53 746 530
E-mail: mcnikolatesla@mcnikolatesla.hr
Web: www.mcnikolatesla.hr
Muzeum Liky Gospić
Ulica dr. Franje Tuđmana 5, 53000 Gospić
Tel.: + 385 (0)53 572 051
E-mail: muzej-like@gs.t-com.hr
Web: www.muzejlike.hr

Zde se narodil a vyrůstal Nikola Tesla,
světově proslulý vědec a vynálezce na
poli elektřiny. Současné muzeum v Teslově rodném domě a přilehlý tematický
park připomínají jeho vědeckou dráhu.

4. Přírodní park Velebit 4a a
Národní park Severní Velebit 4b

Rastoke 1

2. Národní park Plitvická jezera 2
NP Plitvická jezera
Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera
Tel.: +385 (0)53 751 015 (rezervace, prodejní oddělení), +385 (0)53 751 014,
+385 (0)53 751 026 (dodatečné informace, vstup)
E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr
Web: www.np-plitvicka-jezera.hr

Tento národní park, který se nachází na
Seznamu světovového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, krášlí svérázná přírodní krása četných jezer, vodopádů a slapů, které umírají a znovu
se rodí, přičemž stále mění svůj vzhled.
Proto se vyplatí zachytit neopakovatelný moment z té přírodní galerie.

PP Velebit
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
Tel.: +385 (0)53 560 450
E-mail: velebit@pp-velebit.hr
Web: www.pp-velebit.hr
NP Severní Velebit
Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.: +385 (0)53 665 380
E-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr
Web: www.np-sjeverni-velebit.hr

Díky jedinečným krasovým útvarům,
krajinnému rázu, fauně a flóře byla celá
přírodní park Velebit prohlášena světovou biosférickou rezervací UNESCO.
Nejatraktivnější částí je národní park
Severní Velebit, který proslul skálami
Hajdučki kuk a Rožanski kuk či Velebitskou botanickou zahradou. Ústředí národního parku sídlí ve vesnici Krasno,
velkém mariánském poutním místě ve
výšce 714 m n. m. Kuća Velebit je návštěvnické a informační středisko pro
návštěvníky Národního parku Severní
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Smiljan 1a
Velebit

M. Romulić & D. Stojčić

LIKA - KARLOVAC.

47

Velebit. Je umístěna i v Krasnu. Žádoucí,
moderní a atraktivní obsah umožňuje
prezentaci přírodních i kulturních hodnot Parku během celého roku.

5. Ogulin 5 – domov pohádek:
Ivanin dům pohádek
Velebit 4a

A. Gospić

Trg Hrvatskih rodoljuba, 47300 Ogulin
Tel.: +385 047 525 398
E-mail: info@ivaninakucabajke.hr
Web: www.ivaninakucabajke.hr
Turistické sdružení města Ogulin
Kardinala A. Stepinca 1, 47300 Ogulin
Tel.: +385 (0)47 532 278
E-mail: tz-grada-ogulina@ka.t-com.hr
Web: www.tz-grada-ogulina.hr

M. Romulić & D. Stojčić

Město Ogulin se nachází v kraji četných
legend a lidových vyprávění zrozených
v těžkých přírodních a historických
podmínkách. Na místě Đulin ponor, kde
se ponorná řeka Dobra ztrácí pod zemským povrchem, skončila podle legendy (a možná i ve skutečnosti) nešťastná
láska dívky jménem Đula.

6. Aquatika – sladkovodní
akvárium Karlovac 6
Ogulin 5
D. Stošić

Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac
Tel.: +385 47 659 112
E-mail: info@aquariumkarlovac.com
Web: www.aquariumkarlovac.com
Turistička zajednica grada Karlovca
Trg Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac
tel.: +385 (0)47 615 115
E-mail: karlovac-touristinfo@ka.t-com.hr
Web: www.karlovac-touristinfo.hr

Aquatika – sladkovodní akvárium Karlovac 6

Sladkovodní akvárium Karlovac je jediným sladkovodním akváriem v Chorvatsku a místní turistickou atrakcí, která
se zakládá na biologické rozmanitosti
karlovackých řek a jezer a bohaté tradici
života podél řek. Akvárium představuje
flóru a faunu chorvatských řek a jezer,
geologickou minulost, tradiční kulturu
a dějiny povodí čtyř karlovackých řek.
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Po stopách
šlechtických vil
SEVERNÍ STOPA

Kdysi dávno příslušníci vysokých
společenských vrstev, vážení pánové
a šlechta, při hledání krásy a pohodlí zbudovali v pečlivě vybraných lokalitách zámky a rodinná sídla obklopená zahradami, parky a promenádami.
Šlechtické vily vás provedou překrásnými kopci a zdobnými rovinami až k
šlechticko-hospodářskému komplexu
Jelačićových Nových dvorů, k zámku
Lužnice v Zaprešići, k impozantnímu
hradu Veliki Tabor nedaleko Desiniće,
k romantickému Trakošćanu, hrdému
hradu Zrinských v Čakovci, zámku se
dvěma věžemi Gornja Rijeka a mnoB. Kačan

hým dalším zámkům a hradům rozesetým po okolních kopcích, které kdysi představovaly centrum kulturního a
politického života. Vykročte do minulosti návštěvou cenných ukázek rurálního stavitelství v Kumrovci, seznamte
se se světem starobylých předků člověka v jedinečném Muzeu neandrtálců v Krapině, které se nachází u samotného naleziště, nebo se oddejte umění ve vesnici Hlebine – kolébce naivního umění. Oddejte se šlechtickým vilám, ať vám vypráví o dějinách a zavedou vás na romantickou cestu do dávných časů rozkoše a pozlátka šlechty.
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Příroda

Přírodní park Medvednica, zvláštní botanická rezervace Dubravica (Dubravica), přírodní úkaz jeskyně Vindija (Varaždín), zvláštní ornitologická rezervace Veliki pažut (Legrad), zvláštní botanická rezervace Mali Kalnik
(Kalnik), Regionální park Mura – Dráva, Bedekovčanská jezera (Bedekovčina), Arboretum Opeka (Vinica).

Architektonické zajímavosti

Zámek Januševec (Prigorje Brdovečko),
hrad Veliki Tabor (Desinić), Stari grad (Varaždín), staré dřevěné domy (horní Mezimuří), dřevěný říční mlýn (Sveti Martin
na Muri), historické jádro města Križevci a
řeckokatolická katedrála Nejsvětější Trojice, poutní místo: Marija Bistrica, Kostel
Panny Marie Sněžné (Belec), dřevěná stavení Bednjanske klijeti (Bednja).

Gastronomie

Krůta se zapečenými fleky („mlinci“),
hajdinská kaše, jídla a nápoje z kopřiv, kraví sýr „prga“, dýňový olej, „maso z
tzv. tiblice“, zákusky: zagorské „štrukli“,
kukuřičná buchta „zlevka“ a koláč „vrbovečka pera“, slané pečivo „varaždinski klipići“, mezimuřský koláč „gibanica“,
sekt Šenpjen, víno Pušipel, autochtonní klanjecká odrůda vína Sokol, ledová
vína Bodren, bregofská pita (status nehmotného kulturního statku Republiky
Chorvatsko od roku 2012), vepřová panenka Stubica, zagorská polévka, šumivá vína Vuglec Breg, varaždínské zelí.
Lázně: Stubičke Toplice, Krapinske toplice, Varaždinske toplice.
Termální lázně: Terme Jezerčica – Donja
Stubica, Terme Tuhelj – Tuheljske toplice,
Stubičke Toplice, Krapinske toplice, Terme Sveti Martin.
Cyklostezky: 13 cyklistických map a 37
tras na území Záhřebské župy o celkové délce 1336,7 km, Žumberak 311,5 km,
cykloturistická mapa Záhřebské župy o
délce 207 km. Tři nové cykloturistické tra-

sy dostupné na mobilní aplikaci ZG bike:
Sávská trasa o délce 87,59 km (v jejím rámci jsou tři trasy – Jezerní trasa, Trasa ptáků a
želv, Trasa dřevených mostů), Trasa vodopádů o délce 47,79 km a Záhřebská trasa
dlouhá 41,06 km, Ivanec, Lepoglava, čtyři cyklistické mapy a 21 cyklistických tras
na území Krapinsko-zagorské župy o celkové délce 695 km, síť Međimurje Cyclist
Welcome síť, 750 km silničních a off-road
cyklostezek, Drava route: Legrad – Šoderica – Hlebine – Molve – Đurđevac – Kalinovac – Križnica (80 km), Koprivnica, Križevci, Kalnik, Varaždínská župa – Drávská
cyklostezka (Dubrava Križovljanska – Varaždín – Ludbreg – Mali Bukovec), cyklostezka Od hradu k hradu (Varaždín – Trakošćan), Toplická trasa (Varaždín – Varaždinske Toplice).
Jezdecké stezky: 9 jezdeckých stezek na
území Krapinsko-záhorské župy o celkové
délce 170 km. Dvě jezdecké stezky na území Brdovce, Marije Gorice a Dubravice. Turistická jezdecká stezka Koprivnicko-križevacké župy na pohoří Bilogora.
Turistické stezky: naučné stezky (přírodní park Medvednica), naučné stezky (Stubičke Toplice, Kalnik), léčebná stezka (Krapinske Toplice), stezka podél řeky Drávy, okolí Trakošćanu, horní Mezimuří, Marija Bistrica – turistická okružní stezka „Pro
duši i tělo – Mirko Fulir, naučné stezky (PP
Žumberak – Samoborsko gorje) Sv. Nedelja – naučná stezka Ornitologické rezervace
Sava-Strmec, turistické stezky po kopcích
v okolí Sv. Nedjele, turistické stezky Tuhelj,
PP Medvednica – Horvatove stube, Pregrada – Lenartove stube, Grad labirinata v
Donjí Stubici, Jesenje – Po cestách neandrtálce, Radoboj – Po cestách orchidejí.
Horské turistické stezky: Přírodní park
Žumberak – Samoborské pohoří, Přírodní park Medvednica, horská bouda Strahinjčica Ivanšćica, Kalnik, Ravna Gora, Bilogora, Pregrada – Kunagora, Kajbumščakova cesta, Marija Bistrica – turistický okruh
„Pro duši i tělo”.
Tematické stezky: Stezka sýrů Záhřebské
župy, Plešivická vinná stezka, Samoborská
vinná stezka, Zelinská vinná stezka (okolí Sv. Ivana Zeliny), galerijní stezka (výcho-
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S. Gobbo
zí bod Hlebine), vinná stezka „Klampotić“ Drava
(Cestica), Ludbrežská vinná cesta, Toplická vinná cesta (okolí Varaždinských Toplic), Jalžabetská vinná stezka, Stezka tradičních pokrmů (agroturistická hospodářství na území celé Varaždínské župy),
naučná stezka Trakošćan, Mezimuřská
vinná stezka, Stezka černého oleje, MeziČakovec 5
muřská stezka tradice, naučná stezka Ga- D. Mance
veznica – Kameni Vrh (Lepoglava), vinMarija Bistrica
Varaždin 4b
né stezky Krapinsko-záhorské župy, naučná turistické stezka Po stopách orchidejí (Radoboj), Po stopách Gubcových
vzpouřenců (Donja Stubica), poučná-rekreační procházková cesta „Kapelščak“
(Stubičké teplice), Krapinsko-zagorská
župa – Mariánská poutní cesta.
M. Romulić & D. Stojčić
S. Gobbo
Lov: revíry Zelendvor, Trakošćan, Čakovec, Štrigova, Legrad, Koprivnica.
Rybolov: řeky Mura, Dráva, jezera Zajarki, Čabraji, Jegeniš, Šoderica, Ješkovo, Čingi Lingi, Drnić, Prosenica, Autoput,
svetonedeljská jezera (Rakitje, Strmec,
Orešje, Kerestinec), Plitvica, Bednja, sportovně-rekreační jezero „Jarki“ Stubičke
Veliki Tabor
Toplice, Bedekovčanská jezera
I. Biočina
Jezdectví: Sveti Martin na Muri, Donja
Dubrava, Marija Bistrica – ranč Pia, Zapre- Turistické sdružení Záhřebské župy
šić – KK Trajbar, Centar „Rytmus s koněm“ Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Stubičke Toplice, jezdecký klub Ranch Vr- Tel.: +385 (0)1 4873 665
info@tzzz.hr
banc, jezdecký klub Budinščina , Maruše- E-mail:
Web: www.tzzz.hr
vec, jezdecký klub Kumrovec, Donja Stusdružení
bica – ranč Zara, Sveti Križ Začretje – OPG Turistické
Koprivnicko-križevacké župy
Piljek, Maruševec – ranč Chivas (OPG
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
Tel.: +385 (0)48 624 408
Marčenić), Vuglec Breg (Krapina), Vinski
E-mail: ured@tz-kckz.com
vrh (Hraščina), Konjščina.
Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
Lyžování: Sljeme (Medvednica).
Turistické sdružení
Paragliding: Prigorec (Ivanšćica), Kalnik,
Krapinsko-zagorské župy
Cvetlin a Višnjica (Ravna Gora), Plešivica
Magistratska 3, 49000 Krapina
(Japetić), Strahinjčica, Kunagora.
Tel.: +385 (0)49 233 653
E-mail: info@visitzagorje.hr
Climbing: Kalnik.
Web: www.visitzagorje.hr
Speedway: Hodošan, Kupljenovo (ZaTuristické sdružení Varaždínské župy
prešić).
Trg bana Josipa Jelačića 12, 42000 Varaždin
Lety balonem: sportovní stezka Zabok
Tel.: +385 (0)42 210 096
(Balon klub Zagreb)
E-mail: info@turizam-vzz.hr
Web: www.turizam-vzz.hr
Suvenýry: perníkové srdce, perníkářské
kalupy, dřevěné hračky (Laz), lepoglavTuristické sdružení Mezimuřské župy
Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec
ská krajka, dýňový olej, miniatura naivníTel.: +385 (0)40 374 064
ho malířství (Hlebine), „bilikum“ (KriževE-mail: info.tzmz@gmail.com
ci), „koprivnjak“ (Koprivnica), lužnický čaj
Web: www.visitmedimurje.hr
(zámek Lužnica – Zaprešić).
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1. Přírodní park Medvednica 1

Medvednica 1

Lugarnica Bliznec
Bliznec 70, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 458 6317
E-mail: info@pp-medvednica.hr
Web: www.pp-medvednica.hr

Zalesněné pohoří nad Záhřebem s kilometry turistických tras a lyžařským
centrem Sljeme. Přitahuje též svými jeskyněmi, z nichž je nejzajímavější Veternica, nebo atraktivními soutěskami, vodopády a krasovými jevy.
Prostřednictvím naučných stezek se
lze seznámit s celou oblastí a navštívit důl Zrinski.

Z. Jelača

Kumrovec 2

2. Muzeum„Stará vesnice“ Kumrovec 2
Kumrovec b.b., 49295 Kumrovec
Tel.: +385 (0)49 225 830
E-mail: mss@mhz.hr
Web: www.mss.mhz.hr, www.mhz.hr

Jedinečné muzeum pod širým nebem
s dochovanými původními venkovskými staveními z přelomu 19. a 20.
století a expozicemi tradičního způsobu života na území podél řeky Sutly koncem 19. století jako jsou Zagorská svatba, Od konopí po plátno, Hrnčířství a Od zrna po chléb.
Varaždin 5

S. Gobbo
S. Gobbo

Varaždin 5

D. Mance

D. Vurušić

Krapina 3

3. Muzeum krapinských
neandrtálců v Krapině 3
Šetalište Vilibalda Sluge b.b., 49000 Krapina
Tel.: +385 (0)49 371 491
E-mail: rezervacije-mkn@mhz.hr, mkn@mhz.hr
Web: www.mkn.mhz.hr, www.mhz.hr

Jedinečné Muzeum krapinských neandrtálců v Krapině otevřené v roce
2010 se nachází v blízkosti jednoho z nejdůležitějších paleontologických nalezišť v Evropě. Kromě expozice o neandrtálcích je jeho součástí
také znázornění vývoje Země od jejího vzniku do současnosti.

4. Zámek Trakošćan 4 – perla
Chorvatského Záhoří
Muzejní instituce Zámek Trakošćan
Trakošćan 1, 42253 Bednja
Tel.:+385(0)42 796 281, +385(0)42 796 422
Fax:+385(0)42 796 420
E-mail: dvor@trakoscan.hr
Turistické sdružení Trakošćan – okres Bednja
Trg sv. Marije 26, 42253 Bednja
Tel: +385 (0)42 796 309
E-mail: info@bednja.hr, info@turizam-trakoscan.hr

Zámek Trakošćan je nejromantičtější a
dle mnohých také nejkrásnější zámek
v Chorvatsku. Jeden z vzácných objek-
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tů v Chorvatsku s vlastní dochovanou
dokumentací, historicky úzce spjatou
s architektonickým provedením a životem svých vlastníků.

5. Město Varaždin 5 – perla kultury
Turistické sdružení města Varaždín
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
Tel.: +385 (0)42 210 987
E-mail: info@tourism-varazdin.hr
Web: www.tourism-varazdin.hr

Varaždín – město kultury, které uchvacuje nádhernými kostely, městskými paláci a hřbitovem i svými uměleckými pamětihodnostmi a kulturním dědictvím.

6. Ekomuzeum Mura 6
Žabnik bb, 40311 Sveti Martin na Muri
Tel.: +385 (0)40 868 231, +385 (0)98 977 9024
E-mail: info@svetimartin.hr
Web: www.ekomuzejmura.com

Ekomuzeum Mura nabízí mozaiku biologické rozmanitosti pod ochranou
UNESCO a krajinné a kulturní zajímavosti,
tradiční moudrosti, které střeží pohostinní starousedlíci a etnologicky zabarvené
tradiční přehlídky. Přívozy, které plují po
Muře, plovoucí mlýny, tradiční architektura, prvky historie a expozice, které znázorňují život venkovského obyvatelstva.

Trakošćan 4

Sveti Martin na Muri 6

S. Gobbo

B. H. Markičević
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Po stopách
podzemních
tajemství
SEVEROVÝCHODNÍ STOPA

Některá tajemství čekají na své
odhalení miliony let. Hluboko ve skalách je zanechaly živé bytosti v prehistorické době, kdy zde byl oceán. Ivanić
Grad své tajemství odhalil světu. Projíždět dnes po stopách podzemních tajemství je neobyčejný zážitek ze života, který se zastavil kdysi v dávných časech. Při setkání se selským živlem, který je posledním příkladem zapomenutého skromného života, ve zvlněné přírodě, v níž se střídají pastviny
a hory, kde se čas počítá podle polohy slunce a k návštěvě vás zvou četné
rybníky a loviště, tam odhalíte přírodB. H. Markičević

ní stránku svého bytí. Grilování u rybníka s rodinou je vítanou kratochvílí v blízkosti městských center jako jsou Bjelovar,
Đurđevac, Virovitica, Garešnica, Kutina
nebo Novska. Dále po proudu od Sisaku
řeka Sáva napájí lesy a louky podivuhodné park Lonjsko polje a stává se tak královskou kolébkou pro ryby a vzácné druhy ptáků. Mezi krásami kopců leží zemědělský kraj, jehož gastronomické úspěchy vám k ochutnání nabízí Vrbovec, Bjelovar, Đurđevac a Veliki Zdenci. V Daruvaru a Lipiku se odedávna tělo a duše posilňují prvotřídním vínem i termálními prameny.
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Příroda

Přeshraniční biosférická rezervace
UNESCO Mura – Dráva – Dunaj, chráněná krajinná oblast Križnica, Jelkuš, Širinski otok a močálovitý biotop Vir (Pitomača), Přírodní park Lonjsko polje,
ornitologická rezervace Rakita (Sisak),
zvláštní geograficko-botanická rezervace Đurđevacké písky, kapří rybníky Končanica (Daruvar-Grubišno Polje), rybníky
Blatnica – informačně-vzdělávací bod
Blatnica, naučná stezka Lokvanjić – pozorování ptáků, škola v přírodě (Bjelovar
– Čazma), foto-safari a pozorování živočišného světa (BBŽ), zvláštění rezervace
lesní vegetace Crni jarki (Kalinovac).

Architektonické zajímavosti

Barokní komplex františkánského kláštera a kostela sv. Rocha (Virovitica),
kostel Navštívení Blažené Panny Marie (Vukovina), dřevěná kaple sv. Ivana Křtitele (Buševac), dřevěná stavení v obci Krapje – vesnici stavitelského
dědictví, moslavanská průčelí (Kutina),
dřevěná kaple sv. Ondřeje z roku 1757,
gotický kostel sv. Pantelejmona, konírna Státního hřebčína Lipik, šlechtický
statek Janković (Pakrac), kostel Panny
Marie Sněžné v Kutině, katedrála Nanebevzetí Svatého Kříže v Sisaku.

Gastronomie

Mléčné výrobky, speciality ze sladkovodních ryb a zvěřiny, rybí paprikáš,
speciality tradiční české kuchyně (Daruvar), koňský salám (Pakrac, Lipik),
kapr na vidlicích (Krapje), kopřivový chléb (Pitomača), víno graševina
(vlašský ryzlink), chardonnay, bílý pinot (rulandské bílé), cabernet sauvignon, autochtonní moslavačská sorta škrlet, ostružinové víno a ovocné
pálenky, đurđevacký ořechový závin
„pogača z oreji” (nehmotný kulturní
statek od roku 2017).

Lázně: Topusko, Ivanić Grad, Lipik e
Daruvar (Daruvarske Toplice).
Cyklostezky: Drava route (Koprivnica – Križnica), moslavacká a sávská trasa (okolí Ivanić-gradu), 15 cyklostezek
na území Viroviticko-podrávske župy o
celkové délce 650 km, Petrinjské cyklostezky, Moslavačka gora a Lonjsko polje,
Bjelovarsko-bilogorská župní trasa propojuje pět měst župy (Bjelovar, Čazma,
Garešnica, Daruvar, Grubišno Polje) – o
celkové délce 192 km, bjelovarské cyklotrasy, Bilodravska cyklostezka (Bilogora, Đurđevac, Novo Virje, Maďarsko), Po
stopách lipicánů a kuny (Lipik, Pakrac),
cyklostezky na pohoří Psunj.
Turistické stezky: naučná stezka na virovitické části pohoří Bilogora, stezky
v okolí Kutiny, turistická stezka s cílem
Kriva breza (Lipik), naučná stezká Římský lesopark (Daruvar), naučná stezka
Lokvanjić (Blatnica – Čazma).
Vinné stezky: vinné stezky Moslaviny,
Vinné stezky – Pitomača, Virovitické vyhlídky – Virovitica, Đurđevacká vinná
stezka, vinná stezka vinorodného kraje
Pakrac, Zelinská vinná stezka – okolí Sv.
Ivana Zeline, Daruvarská vinná stezka,
Bilogorská vinná stezka.
Lov: revíry kolem měst Đurđevac, Ivanić Grad a Novska, na pohořích Bilogora a Moslavačka gora, Psunj (Pakrac),
loviště Jelen (Lipik).
Rybolov: jezero Gat (Đurđevac), rybníky v katastru obcí Bjelovar, Čazma, Grubišno Polje, Virovitica, Novska, Garešnica a Kutina, rybníky Končanica a Jezero (Daruvar), řeky Ilova a Pakra (Pakrac),
řeka Dráva (Križnica), Catch & Release – jezero Pjeskara, jezero Raminac,
rybníkářství Poljana (Lipik), jezero Ciglana (Dugo Selo), ŠRD Amur, jezero
Črnec (Vrbovec).
Jezdectví: státní hřebčín Lipik, jezdecký klub „Diamant“, jezdecký klub „Otrovanec“ (Pitomača), jezdecký klub „Konji

gizdavi“ V. Pisanica, hřebčín AMB Horses
(Daruvar), jezdecký klub Vinia (Bjelovar),
jezdecký klub Veliko Trojstvo, jezdecký
klub „Đurđevački graničari” (Đurđevac),
„Virovski konjanici” (Virje), Engea Hrvatska – Bilogorská jezdecká stezka – první mezinárodně certifikovaná jezdecká turistická stezka v Chorvatsku dlouhá
90 km (Veliko Trojstvo).
Suvenýry: lněný ručník (Ivanić Grad),
miniaturní replika posávského stavení
(Sisak), figurky autochtonního plemene
hovězího skotu – tura (Turopolje), čápi
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(Lonjsko polje), kohout „picok“(Đurđevac), vinný pohár Vas diatretum Daruvarense (Daruvar), „Tragovi i uspomene“
(„Stopy a vzpomínky“) – série suvenýrů
s etno motivy Podráví a Slavonie (Virovitica), keramická nádoba „stucka“ (Petrinja), šperky Muzea města Sisak – repliky
rimských mincí, hliněná keramika a lidové tkaní, rybářská výbava.
Atrakce: Devarij (Đurđevac) – unikátně vystavěný a zařízený prostor pro velbloudy v souvislosti s místním písečným
biotopem (Đurđevački pijesci).

Turistické sdružení
Koprivnicko-križevačké župy
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
Tel.: +385 (0)48 624 408
E-mail: ured@tz-kckz.com
Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
Turistické sdružení
Bjelovarsko-bilogorské župy
Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Tel.: +385 (0)43 221 928
E-mail: info@tzbbz.hr
Web: www.tzbbz.hr
Turistické sdružení
Viroviticko-podrávské župy
Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica
Tel.: +385 (0)33 730 031
E-mail: ured@tzvpz.hr
Web: www.tzvpz.hr

D. Fabijanić

D. Sever

Turistické sdružení
Sisacko-moslavanské župy
Rimska 28/II., 44000 Sisak
Tel.: +385 (0)44 540 163
E-mail: info@turizam-smz.hr
Web: www.turizam-smz.hr
Turistické sdružení Záhřebské župy
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 4873 665
E-mail: info@tzzz.hr
Web: www.tzzz.hr

Sava

57

S. Gobbo
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1. Starý hrad – kulturní památka v
Đurđevci 1
Galerie Starý hrad
Starogradska 21, 48350 Đurđevac
Tel.: +385 (0)48 812 230
E-mail: muzej@djurdjevac.hr
Web: www.djurdjevac.hr

Kulturní pamětihodnost a středověká
pevnost, v níž dnes sídlí galerijní prostory a zajímavá stálá expozice uměleckých předmětů darovaných proslulým naivním malířem Ivanem Lackovićem Croatou.

2. Zámek Pejačević ve Virovitici 2
Městské muzeum – zámek Pejačević
Trg bana Josipa Jelačića 23, 33000 Virovitica
Tel.: +385 (0)33 722 127
E-mail: info@muzejvirovitica.hr
Web: www.muzejvirovitica.hr

Hraběcí rod Pejačevićů vybudoval
v roce 1804 na místě někdejší středověké pevnosti barokně-klasicistický
zámek podle nákresu vídeňského architekta Rotha.
Dnes v zámku sídlí muzeum a harmonický park, který jej obklopuje, je
chráněnou přírodní pamětihodností.

3. Zámek hrabat Jankovićů v
Daruvaru 3
Turistické informační centrum
Daruvar – Papuk
Julijev park 1, 43500 Daruvar
Tel.: +385 (0)43 331 382
E-mail: tic@daruvar.hr
Web: www.visitdaruvar.hr

Barokní zámek nechal postavit hrabě A. Janković (1771 – 1777), na jehož pozemcích vznikl dnešní Daruvar. Přívlastkové daruvarské víno
graševina (vlašský ryzlink) lze
ochutnat v nezapomenutelném vinném sklepě pod zámkem.

4. Přírodní park Lonjsko polje 4
PP Lonjsko polje
Krapje 16, 44325 Jasenovac
Tel.: +385 (0)44 672 080, +385 (0)44 611 190
E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr

Velká voda, která řekou Sávou přitéká
z Alp a Dinarid se rozlévá po loukách
a lesích Lonjského polje, což vytváří vynikající podmínky pro tření ryb
a život ptáků. Současně zde naleznete vzácné sepětí zachovalé přírody a
tradičního stavitelského dědictví.

5. Sisacká pevnost 5
Městské muzeum Sisak
Kralja Tomislava 10, 44000 Sisak
Tel.: +385 (0)44 811 811
E-mail: gradski-muzej-sisak@sk.t-com.hr
Web: www.muzej-sisak.hr

Dobře zachovalá středověká pevnost
je zajímavá jako památka na bouřlivé
války v minulosti. Přitahuje ovšem i
svým vzhledem a polohou na březích
Kupy a Sávy obklopených rozlehlými loukami.

6. Muzeum Turopolje ve
Veliké Gorici 6
Muzeum Turopolje
Trg kralja Tomislava 1, 10410 Velika Gorica
Tel.: +385 (0)1 6221 325
E-mail: muzej-turopolja@muzej-turopolja.hr
Web: www.muzej-turopolja.hr

Turopolje je kraj v údolí řeky Sávy na
jih od Záhřebu obydlený od pravěku
až do dnešních dnů. Zvláštností Turopolje jsou zachovalé dřevěné kapličky a šlechtická sídla. Nejstarším exponátem v Muzeu Turopolje je mamutí
kel z doby před více než 10 tisíci lety
před Kristem.
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60
Zagreb

Chorvatské hlavní město Záhřeb
patří mezi nejstarší středoevropská
města, což potvrzují i písemné prameny z roku 1094, kdy bylo na jeho území založeno biskupství. Záhřeb vyrostl
mezi pohořím Medvednica a řekou Sávou, přičemž staré centrum města tvoří středověký Gradec, dnes sídlo vlády a parlamentu, a Kaptol, sídlo arcibiskupství. Po administrativním připojení okolních sídel v 19. století se ve městě Záhřebu budují reprezentativní budovy úřadů, náměstí, překrásné prome-

Město šité lidem
na míru
město Záhřeb

I. Biočina

9
nády, fontány a parky, které z něj dnes
činí jedno z nejzelenějších měst Evropy. Chorvatská metropole je město
stvořené pro procházky, které láká své
návštěvníky na živou atmosféru v ulicích, početné kavárny, restaurace a ulice plné obchodů. Pokud hledáte na
své cestě odpočinek naplněný bohatými tradičními a kulturními zážitky, které by byly osvěžením během vaší cesty
domů nebo do některé přímořské turistické destinace, Záhřeb čeká právě
na vás. Vítejte!

město ZÁHŘEB.

9
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Navštivte... Vyzkoušejte...
Architektonické zajímavosti

Neogotická katedrála Nanebevzetí
Panny Marie, románsko–gotický kostel
sv. Marka, středověké části městských
hradeb z 13. století – Kamenná brána a
věž Lotrščak, elektrická lanovka, která
spojuje Horní město s Dolním městem,
neobarokní budova Chorvatského národního divadla z roku 1895 od architektů Fellnera a Helmera.

Gastronomie

Krůta se zapékanými fleky („mlinci“),
pečené těsto s tvarohem („štrukli“),
dršťky na slanině, fleky se zelím, tvaroh se smetanou, záhřebský řízek.

Paprenjak – aromatický zákusek obdélníkového tvaru, ozdobený reliéfy s
lidovými motivy, obsahuje med, ořechy a pepř. Jakožto tradiční chorvatské jídlo je vskutku plný protikladů, podobně jako celé chorvatské dějiny: pepřově sladké sousto pro cizince s rozličnými chuťovými návyky.
Perníkové srdce – perník ve tvaru zářivě červeně obarveného srdce je v Záhřebu výrazem lásky a náklonnosti. Ve
vnitrozemském Chorvatsku se tato původně poživatelná sladká laskomina
s medem prodává již po staletí na posvíceních a připravuje se při výjimečných příležitostech. S pomocí formy se
vyhotovuje v různých podobách a následně se bohatě zdobí. Jedná se o oblíbenou ozdobu vánočního stromku.

Suvenýry ze Záhřebu
Šestinský deštník – součást lidového kroje charakteristického pro
okolí Záhřebu, která se nosí od 60.
let minulého století, a to na nejrůznějších vystoupeních a k folklórním
účelům. Největší koncentraci šestinských deštníků (slunečníků) lze
spatřit na záhřebské tržnici Dolac.

D. Sever

I. Biočina

Zagreb

I. Pervan
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TIC Záhřeb
Trg bana J. Jelačića 11, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 48 14 051, +385 (0) 1 4814 052,
+385 (0) 1 4814 054
E-mail: info@infozagreb.hr
Web: www.infozagreb.hr
TIC Hlavní vlakové nádraží
Trg kralja Tomislava 12, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)99 2109 918

D. Sever
M. Špelić

TIC Letiště Záhřeb Franjo Tuđman
Ulica Rudolfa Fizira 21, 10410 Velika Gorica
Tel.: +385 (0)1 6265 091
TIC Autobusové nádraží Záhřeb
Avenija M. Držića 4, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6115 507

Ž. Krčadinac

I. Pervan

Zagreb

D. Rostuhar

TIC Věž Lotrščak
Strossmayerovo šetalište 9, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 4851 510

63

64
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2
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5
1

Po stopách
panonského moře
SLAVONSKÁ STOPA

Kdysi nedozírné modré otevřené
moře dnes krášlí zlatá barva a jeho někdejší ostrovy jsou dnes zelené hvozdy.
Po velké vodě zbyly jen mušličky v plodných rovinách slavonské nížiny. Namísto toho tento kraj objaly tři velké řeky –
Sáva, Dráva a Dunaj – a člověk brzy zjistil, že ve zdejší přírodě najde milovaný
domov. Panonské moře dávno zmizelo, ale přesto zde zanechalo jeden slaný
pramen ve městě Bizovac. Teplota vody
zde dosahuje až 96°C, což je unikátní
evropský úkaz. Lákavou přírodu milovala i šlechta, která tu kdysi stavěla zámky,
M. Romulić & D. Stojčić

užívala si lov, rybolov a prvotřídní víno,
které se pilo i na jiných evropských dvorech a královských korunovacích. Známé jsou vinné sklípky v Iloku, Kutjevu a
Belje. Dnes si i vy můžete užívat všechny tyto krásy dávných časů. Na Cestách
Panonského moře odhalte krásné písně
tohoto kraje za zvuku tamburice, četné lidové slavnosti vám pak představí veselé průvody vyšňořených mužů a
dívek v překrásných krojích, muži nosí
šokské klobouky a dívky zlaté dukáty.
Město Vinkovci – město s nejdelší kontinuitou života v Evropě.
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Turistické sdružení
Požežsko-slavonské župy
Županijska 7, 34000 Požega
Tel.: +385 (0)34 290 262
E-mail: kontakt@tzzps.hr
Web: 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
Web: www.tzvpz.hr
Turistické sdružení
Osjecko-baranjské župy
Županijska 4, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 214 852
E-mail: info@tzosbarzup.hr
Web: 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
Web: www.visitvukovar-srijem.com

Turistické sdružení
Brodsko-posavské župy
Petra Krešimira IV.,1
35000 Slavonski Brod
Tel.: +385 (0)35 408 393
Web: www.tzbpz.hr
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Příroda

Přeshraniční biosférická rezervace UNESCO
Mura – Dráva – Dunaj (informačně-edukativní centrum Noskovačka Dubrava),
přírodní park Papuk – světový geopark
UNESCO a Kopački rit, zvláštní rezervace
Gajna (Slavonski Brod), rybníky Jelas (Slavonski Brod), Pašnjak Iva (Dragalić), Prašnik
– zvláštní rezervace lesní vegetace – dubový prales (Stara Gradiška), zvláštní rezervát lesní vegetace Muški bunar (mužský
les) – habrový les (Okučani), Lože (Vinkovci), spačvanský bazén – lesní porosty dubu
letního (Vinkovci), les Kunjevci (Vinkovci), výletní místo Sopot (Vinkovci), Prašnik
(Nova Gradiška), Radiševo (Županja), Podpanj (Donji Miholjac), chráněná krajinná
oblast Erdut, Sovské jezero (Čaglin), Rupnica (přírodní park Papuk), lesopark Jankovac
a Rupnica – první chorvatská geologická
přírodní pamětihodnost (přírodní park Papuk), přírodní pamětihodnost Bijela topola
(Valpovo), Bansko brdo (Kneževi Vinogradi – Beli Manastir/Baranja), vyhlídka a památník na Dunaji (Batina/Baranja), Strossmayerova zahrada v Đakovu, památník
parkové architektury, Ivandvor – chráněné
kulturní blaho (Státní chov koní Ðakovo),
Ilocký park – památka parkovní architektury, Šarengradska ada, lesopark Adica a staré koryto řeky Vuky (Vukovar), Centrum pozorování ptactva, řeky Bosut a Spačva, loď
sv. Katarina, zachovaná příroda spačvanského bazénu (lesy a ekosystém) (Nijemci).

Architektonické zajímavosti
Středověký pevnostní hrad Ružica grad
(Orahovica), manastýr sv. Mikuláše z 15.
stol. (Orahovica), gotický kostel Navštívení
Blažené Panny Marie z 15. stol. (Voćin), klasicistický kostel sv. Terezie Avilské (Suhopolje), barokní františkánský klášter a kostel sv. Filipa a Jakuba, zámek Eltz (Vukovar), Muzeum vučedolské kultury (Vukovar), historicistická katedrála sv. Petra a barokní biskupský palác (Đakovo), kaptolské/kanonické kurie, bohoslovecký seminář, vinný sklep Ðakovačsko-osijeckého arcibiskupství (Ðakovo), příklad hraničářské
obranné architektury „čardak“, lidová architektura šokského stavení (Županja), barok-

ní zámky Prandau Mailath (Donji Miholjac)
a Prandau Normann (Valpovo), klasicistický
zámek Pejačević (Našice), kostel sv. Vavřince ze 14. stol. (Požega), barokní zámek se
sklepením z roku 1232 (Kutjevo), katedrála sv. Terezie Avilské (Požega), „gatori“ – vinné sklepy (Suza, Zmajevac/Baranja), vinný sklep vinařství Vina Belje (Kneževi Vinogradi/Baranja), palác Gutmann (Belišće), barokní zámek Odescalchi (Ilok), středověká
pevnost (Ilok), Starý sklep – vinařství Ilocké sklepy (Ilok), vzácné příklady osmanské
architektury – turba a hamam (Ilok), kostel
sv. Petra a Pavla s gotickou věží (Šarengrad),
románský kostel Matky Boží (Bapska), kostel, poutní místo a klášter sv. Jan Kapistránského (Ilok), letohrádek Principovac (Ilok),
šlechtický statek Janković (Pakrac), rodný
dům Ivana Kozarce, kostel sv. Eusébia a Poliona z 18. století, barokní historické centrum města, raně románský kostel sv. Eliáše
na Meraji, kaplička sv. Máří Magdalény, budova Městského muzea Vinkovci (Vinkovci), barokní hrad Tvrđa, neogotická katedrála sv. Petra a Pavla, secesní Evropská avenue (Osijek), pevnost Brod – monumentální památník vojenské fortifikace nulové kategorie, kostel sv. Anny, jediná oktogonální katolická kaple – pevnost Brod, františkánský klášter (Slavonski Brod), jednolodní
pozdně barokní kostel sv. Terézie, kostel sv.
Štěpána (dnes kostel blahoslavené Panny
Marie) (Nova Gradiška), františkánský klášter (monumentální kostel sv. Petra, klášterní knihovna – památník nulové kategorie)
a zámek Kulmer-Marković (Cernik), kostelík
sv. Martina – kamenná pozdně gotická jednolodní stavba (Lovčić).

Gastronomie

Vařený masitý pokrm „čobanac“, rybí paprikáš, kuřecí paprikáš, uzenářské výrobky „kulen“ a „kulenova seka“, škvarková placka, sladké pečivo „salenjaci“, víno
„iločki traminac“, slivovice, kapr na vidlicích, gastroprojekt Chutě Srijemu a Slavonie, švestkové knedlíky.
Lázně: Bizovac, lázně Lipik.
Cyklostezky: cyklistické trasy Slavonia
Bike, Nova Gradiška, trasy Slavonski Brod

východ, trasy Slavonski Brod západ (posavská naučná trasa, kruhová trasa Staro Petrovo Selo, kruhová trasa Nova Kapela, Nova
Gradiška – Strmac, Nova Gradiška – Slavča – Cernik – Opođe, Trnava – Cernička Šagovina – Mašić, Strmac – Podvrško, Šumetlica – Giletinci, Baćin Dol – Gračanica – Bačin
Dol, Strmac – 2. Most – Jastrebinac – Strmac,
Cernička Šagovina – Predola – Strmac, Trnava – Cernička Šagovina – Mašić, Strmac – Brezovo Polje – Žakina livada – Cernička Šagovina, Brezovo polje – Žakina livada – Ivanovac – Bobare – Smrtić, Eko-etno selo Stara Kapela (pěši-cyklistická stezka)), cyklistická stezka Slavonski Brod – Gajna, přírodní park Papuk, Sávská cyklostezka (Slavonski Brod), Panonská stezka míru (Osijek), Dunajská cyklostezka, cyklostezka Borovik – Vuka (Drenje),
Bike & Hike Interactive Trails – Požežsko-slavonská župa 44 tras, cyklistická stezka podél
Šećeranského jezera (BICBC), Vinkovci – na
křivatce tras Srijem a Eurovelo 6, Vukovar –
Dunajská cyklostezka (Eurovelo 6), Euro Vukovar, Ilok – Dunajská cyklostezka, BWC – Nijemci, EuroVelo13 – Trasa železné opony (podél toku řeky Drávy).
Turistické stezky: naučná stezka Gajna (Slavonski Brod), pěší stezka Eko-etno selo Stara Kapela, výletní místo Sopot (Vinkovci), rybník Blanje (Drenje), Psunj, přírodní park Papuk,
přírodní park Papuk, naučná stezka Popovac
(Drenje), Belišće (Drava Bike Tour), naučná stezka zahrada Prandau-Mailath Donji Miholjac,
naučná stezká Do náručí Drávy (Noskovačka
Dubrava), horská turistická stezka Bijelo Brdo –
Aljmaš – Erdut, Erdut – naučně panoramatická
stezka, turistické stezka Liska (Ilok), mezinárodní pěší trasa Sultans Trail (Ilok).
Vinné stezky: Brodski Stupnik– stupničský
vinorodný region (vinný sklep TIAS, Vinice a
sklep Jurković, Bojan Zmaić, Andrija Kampić,
Čaldarević…), vinné stezky Požežsko-slavonské župy (vinorodný region Kutjevo, vinorodný region Požega – Pleternica, vinorodný region Pakrac), Baranjské vinné stezky, Ilocká
vinná stezka, vinné a turistické stezky đakovackých viničných hor („Zlatarevac“ Trnava a
Mandićevac), vinná stezka erdutských viničných hor (Aljmaš, Erdut, Dalj).
Lov: Migalovci – Jelas polje (Slavonski Brod),
Ilok, Mačkovac, Kujnjak, Nabrđe, Tikveš, Monjoroš – Zmajevac/Baranja, Zlatna Greda/BaM. Romulić & D. Stojčić
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ranja, Podunavlje – Podravlje (Osijek), lesy
kolem měst Našice a Donji Miholjac, lesy Đakova a okolního kraje, Darda, revír Staro Petrovo Selo, les Spačva, Međustrugovi a Radinje (okolí města Nova Gradiška), Papuk, Krndija, Kutjevo – Velika, Dilj gora, Požeška-Babja gora (Požega), Pustara Višnjica, okolí měst
Slatina, Orahovica, Voćin, Lovecká bouda Fermopromet – Novo Nevesinje/Baranja, Ćpšak
šume – Zlatna Greda/Baranja, Karanac/Baranja, Vinkovci – les Kunjevci i Merolino.
Rybolov: řeky Dráva, Sáva, Dunaj, Bosut,
Spačva, Studva, Karašica, Vučica, Otočki virovi, Bošnjački virovi, Kopački rit, rybníky v okolí měst Našice, Donji Miholjac, Valpovo a
Zdenci, jezero Borovik (Đakovština), rybníky
Raminac a Pjeskara (Lipik – sportovní rybolov), rybníky Zlatni lug (Požega), Šećeranské
jezero, řeka Vuka, rybník Grabovo (Vukovar),
jezera Petnja, Ljeskove vode, Jelas (Slavonski
Brod), řeka Orljava, kanál Strug.
Jezdectví: Đakovo (Státník hřebčín Đakovo:
Pastuharna a Ivandvor), Osijek, státní hřebčín
Lipik, Pustara Višnjica, Orahovica, Čeminac/Baranja, Darda/Baranja, ranč Santa – Zmajevac/
Baranja, Popovac/Baranja, Karanac/Baranja,
jezdecký klub Capistro, Bilje, Vukovar, jezdecký klub Diamant (Lipik), jezdecký klub „Dunavski raj”, Vukovar, jezdecký klub Ilok, jezdecký
klub „Ramarin“ a Ranč „Marin“ (Garčin).
Avanturistický cestovní ruch: létaní (Papuk,
Krndija, Psunj/Omanovac, Virovitica), paragliding (Požega, Pliš), sportovní lezení (Sokoline), off-road (Karanac/Baranja, Pustara Višnjica, Pakrac/Omanovac), trekking (Beli Manastir/Baranja), foto safari (Karanac/Baranja),
kanoistika, birdwatching – Zlatna greda, Vinkovci – sportovní letectví a letecký cestovní
ruch – Letecký klub Vrabac a letiště Sopot.
Suvenýry: vučedolská holubice (Vukovar),
vučedolská kozačka, sportovní obuv, medové koláčky ve tvaru holubice, vodojemu, ostrovního mlýna, šokský klobouk, rudinská hlava (Požega), dětský tkaný pás „tkanica“, zlatá výšivka, Morový sloup (Požega), baranjská mletá červená paprika, podkova (Státní hřebčín Đakovo a Lipik), baranjský kulen,
baranjské eko výrobky, šperk „slatinska perlica“ (Slatina), „slavonská podložka“ (Zdenci), đakovacký kulen, Orion – nejstarší indoevropský kalendář (Vinkovci), víno, žlutá botka (Vukovar).
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1. Pevnost Brod a františkánský
klášter ve Slavonském Brodu 1
Turistické sdružení města Slavonski Brod
Trg pobjede 28/1
35000 Slavonski Brod
Tel.: +385 (0)35 447 721
E-mail: info@tzgsb.hr
Web: www.tzgsb.hr

Pevnost Brod z 18. století patří mezi
největší fortifikační objekty v Chorvatsku. Dodnes dobře zachovalý barokní
františkánský klášter je jednou z nejvýraznějších staveb ve Slavonii s nejreprezentativnější vnitřní klášterní kolonádou v severním Chorvatsku.

2. Přírodní park Papuk / světový
geopark UNESCO Papuk 2

3. Osijecká Tvrđa 3
TIC Tvrđa
Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 210 120
Turistické sdružení města Osijek
Županijska 2, 31000 Osijek
Tel.: +385(0)31 203 755
E-mail: tzosijek@tzosijek.hr
Web: www.tzosijek.hr

Romantické historické jádro města získává své základní obrysy počátkem
barokního 18. století. Setkáme se zde
se spojením vojenské pevnosti s organizovaným měšťanským životem.
Z impozantních hradeb a vstupních
bran se dochovala jen jedna část podél řeky Drávy.

Trg Gospe voćinske b.b., 33522 Voćin
Tel.: +385 (0)34 313 030
E-mail: kontakt@pp-papuk.hr
Web: www.pp-papuk.hr

Přírodní park Papuk je jediným geopark UNESCO v Chorvatsku, a to díky
své uchované geologické, biologické
a kulturologické autentičnosti. Hraběcí naučná stezka, obří duby staré 500 let a středověká pevnost Ružica grad jsou některé ze zajímavostí, které každoročně nadchnou davy
návštěvníků.

Osijek 3

G. Šafarek

4. Přírodní park Kopački rit 4
Titov dvorac 1, 31328 Lug
Tel.: +385 (0)31 285 370
E-mail: prijemni.centar@pp-kopacki-rit.hr
Web: https://pp-kopacki-rit.hr/

Přírodní park Kopački rit je jedinečnou mokřadní rezervací, jedním z největších trdlišť ryb ve střední Evropě a
hodnotná ornitologická oblast.
Vinné sklepy v Suze a Zmajevci/Baranja
Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir
Tel.: +385 (0)31 702 080
E-mail: info@tzbaranje.hr
Web: www.tzbaranje.hr

Papuk 2

M. Romulić & D. Stojčić

Uprostřed vesnic Suza a Zmajevac se
nachází vinné ulice, tzv. surduky, lemované vinnými sklepy, tzv. gatory,
který jsou vyhloubeny do kopce a některé z nich jsou staré až 200 let. 5.

10

SLAVONIE.

69

6. Státní hřebčín Đakovo a Státní
hřebčín Lipik 6
A. Šenoe 45, 31400 Đakovo
Tel.: +385 (0)31 813 286
E-mail: lipicanac@ergela-djakovo.hr
Web: www.ergela-djakovo.hr
Baranjska 18, 34551 Lipik
Tel.: +385 (0)34 421 880
E-mail: ergela@ergela-lipik.org
Web: www.ergela-lipik.org

Kopački rit 4

I. Biočina

M. Romulić & D. Stojčić

Kopački rit 4

Zámek Odescalchi a středověká
pevnost ve městě Iloku 5
Turistické sdružení města Ilok
Trg sv. Ivana Kapistrana 5, 32236 Ilok
Tel.: +385 (0)32 590 020
E-mail: tourismilok@gmail.com
Web: www.turizamilok.hr

Anglická královna Alžběta II. ještě r. 1972
navštívila s rodinou chov koní v Ðakovu,
a vévodkyně od Cornwallu Camilla jej navštívíla r. 2016. Đakovacký hřebčín se svou
bohatou turistickou nabídkou, atraktivními koňskými představeními a chráněnou
kulturní pamětihodností Ivandvor je stále žádanějším turistickým lákadlem Chorvatska.
Státní hřebčín Lipik založil hrabě Izidor pl.
Janković v roce 1843, odkdy je zde chován
a šlechtěn kůn lipicánského plemene. Součástí turistické pohlednice, která každoročně láká velký počet návštěvníků, je nedotčená příroda, setkání s lipicány, jízda na
koni a projížďka kočárem po městě Lipiku.
Đakovo 6

Hradby pevnosti nad Dunajem, zámek knížat Odescalchi s renesanční parkovou architekturou, kostel
a klášter sv. Jana Kapistrána jsou
součástí velmi zajímavého a dobře zachovalého starého urbánního
komplexu nejvýchodnějšího chorvatského města Iloku.
S. Pjanić

Slavonski Brod 1

Ilok 5

I. Biočina

M. Romulić & D. Stojčić
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1

ISTRIJSKÁ STOPA

2

KVARNERSKÁ STOPA

Barban – koňské dostihy „Trka na prstenac“
(srpen), Umag – ATP Croatia Open (červenec), NP
Brijuny – sezóna Divadla Ulysses (červenec, srpen),
Poreč – Vinistra (květen), Den otevřených viných
sklepů (květen), Dny antiky Pula Superiorum (červen), Vrsar – Casanovafest (červen), Istra Inspirit
(červen, červenec, srpen), Svetvinčenat – Festival
tance a neverbálního divadla (červenec), Pula Film
Festival (červenec), Motovun Film Festival (červenec), Rovinj – Noc sv. Vavřince (srpen), historický festival Giostra (září), Parenzana Bike Marathon
(září), Dny lanýžů na Istrii (září, listopad), Umag/Novigrad/Brtonigla/Buje – Gastronomické zimní rapsódie (říjen – květen), Subotina po starinski (září),
Porečský delfíl, Jazz in Lap, koncerty v Eufraziově
bazilice, Festival malvázie, Mosaic City Poreč, Zlatna sopela (Zlatá flétna), Labin Art Republika (červenec, srpen), Dny medu v Pazinu (únor), Festival
klobás v obci Sveti Petar u Šumi (březen), Výstava vín střední Istrie v Gračišći (velikonoční pondělí), Dny Velikého Jože v Motovunu (červen), Festival polévek v Gračišći (červen), Legendfest v obci
Pićan (červenec), ISAP (pršutový jarmark) v Tinjanu (říjen), Dny otevřených dveří agroturistiky Istrie
(listopad), Poreč Open Air – Festival of Life, Rabac
Open Air – Festival of Life, Dny mladého olivového oleje, Dance star Finals – World Dance StarMasters, Festival Visualia, Sea Star Festival, akce Dimensions a Outlook, MTV Summerblast, mezinárodní triatlonový závod vytrvalců Ironman 70.3 Pula,
Tour of Croatia..
KVARNER.

Opatija – RetrOpatija (červen, červenec), Císařské město (červenec), Matulji – přehlídka masek „zvončarů“ (únor), Rijeka – Rijecký karneval
(únor), Čavle – masopust Maškarani Platak (leden), Viškovo – Halubajský karneval a průvod halubajských masek „zvončarů“ (leden, únor, březen), Crikvenica – Masopust Crikvenica (leden,
únor), Novi Vinodolski – Masopust (leden, únor),
Omišalj – Bljak fest. (únor), Lovran – Festival
chřestu (duben), ostrov Cres – Dny jehněčího a
olivového oleje (duben), Rab – Dny chřestu a Velikonoce na Rabu (duben), Omišalj – KReKO (duben, květen), Omišalj – KReKO (duben, květen),
Rab – Festival ostrovního jehněčího (květen), ostrov Lošinj– Veli Lošinj – World cup Downhill (duben), Svátek lošinjské kuchyně (květen) a Festival aromaterapie Apsyrtides (květen, červen), Lovran – Dny třešní v Lovranu (červen), Čavle a Jelenje – Festival polenty a sýrů (červen), Crikvenica – Po stopách modrých ryb – Týden modrých
ryb (červen), Čavle, Automotodrom Grobnik – Mistrovství světa motorek se sajdkárami (červen),
Rab – Kantuni (červen, srpen, září), Cres – Cre-

ska butega – expozice autochtonních creských výrobků (červen – září), Rab – Rabské hudební večery – festival klasické hudby (červen
– září), Ravna Gora – Ravnogorské plody hor
(červen – září), Bakar – Margaretino léto (červen, červenec), Njivice – Rapsodie ohňostrojů (červen), Festival zmrzliny (červenec), Omišalj – Festival ochotnického divadla (červen),
Omišalj – Antické dny (červenec), Klasika na
Mirinách (červenec), CrikvArt – Festival pouličních kejklířů (červenec), Selce – (Sr)etno Selce – etno festival (červenec), Kastav – Kastavské kulturní léto – KKL (červenec, srpen), Novi
Vinodolski – Velký mezinárodní karneval (červenec), Okolotorno – Novi Vinodolski (červenec, srpen), Cres – Letní karneval (červenec),
Mali Lošinj – Klape (mužské pěvecké skupiny) na pjacalu (červenec), Rab – jarmark „Rapska fjera“ (červenec), Mrkopalj – ARTfest (červenec), Skrad – Festival malin (červenec), Vinodol a Novi Vinodolski – „Ružica Vinodola“ (srpen), Vinodol – Vinodolské letní večery (červenec, srpen), Lubenice – Lubenické hudební
večery (červenec, srpen), Cres – Creské kulturní večery (červenec, srpen), Osor – Osorské hudební večery (červenec, srpen), Kastav – Kastav Blues Festival (srpen), Omišalj – Big OM (srpen), Omišalj – Solo Positivo Film Festival (srpen), Mali Lošinj – Festival lošinjských balkónů
(srpen), Vinodol i Novi Vinodolski – Ružica Vinodola (srpen), Novi Vinodolski – jarmark „Fešta od kilometra“ (srpen), Crikvenica – Rybářský
týden (srpen), plavecký maratón Šilo-Crikvenica (srpen), Vrbnik – Dny vína ostrova Krku (srpen), Cres – Semenj (srpen), Viškovo – Matejna
(září), Crikvenica – Crikvenica 4 Pets (září), Njivice – Rybářský víkend (září), Lošinj – 8. Lošinjski polomaraton (září), Rab – Kanata (září, říjen), Brod Moravice – Dny švestek (září), Mali
Lošinj – festival S lošinjskými plachtami kolem
světa (září), Kastav – Bílá neděle (říjen), Lovran,
Liganj, Dobreć, Lovran – festival kaštanů Marunada (říjen), Lošinj – Triatlon Cres – Lošinj (říjen), Vrbovsko – Bundevijada – výstava autochtonně vyprodukovaných potravin a obyčejů Gorského kotaru (říjen), Lošinj – Cres & Lošinj Trail Weekend (listopad), Rab – Advent na
Rabu (listopad, prosinec), Fužine – Léto ve Fužinách (červen – září), Opatija – Advent (prosinec, leden), Novi Vinodolski – Přípitek novému
roku 2018 (31. prosinca), Fužine – tradiční silovestrovská oslava 31. prosince v poledne.

3

DALMÁCIE. ZADAR.

Severodalmatská stopa

Scraping – ostrov Pašman (březen), Výstava květin Zadarské župy – Sv. Filip i Jakov
(duben), regata Gladuša v Sali (duben), Rafting regata Zrmanja – Obrovac (duben), Mezinárodní setkání lezců Paklenica (květen), Pa-

klenica Trail International (květen), Dugootocké Dny léčivých bylin (květen), svátek Paní Marie ze Zečeva – Nin (květen), Bike&Wine Ravni Kotari Tour – cyklistický závod (květen), MTB maratón – Pakoštane (květen), Tradični setkání milovníků Karla Maye – Starigrad Paklenica (červen),
Velebit Ultra Trail (červen), Ravnokotarský rybářský festival Benkovac (červen), Festival slunce a
světla – Nin (červen), Biogradský dlouhý stůl – Biograd na Moru (červen), festival klap Školjka – Pakoštane (červen), Vinfest&Bukara Benkovac (červenec), Šokolijada – Nin (červenec), Slimáčím
tempem & Benkovacký prisnac (červenec), Chutě novigradské slávky – Novigrad (červenec), Bibinje Summer Run – Bibinje (červenec), Bibinjski kogo –Bibinje (červenec), „Dalmacijo, Pridragu ti ljubim“ – Pridraga (červenec), Letní karneval – Pakoštane (červenec), Zadar – Zadarské divadelní léto (červen – srpen), Noc úplňku (červenec –srpen), Millenium Jump (červenec), Kalelargart (červenec), Mezinárodni festival současného
divadla ZadArs.Nova (srpen), Hudební večery ve
sv. Donátu (červenec, srpen), VAK”AN”ZA – Zadar
(červenec, srpen),filmový festival „Avantura Festival Film Forum Zadar“ (srpen), Festival soli – Nin
(srpen), Romantická noc – Nin (srpen), Vlajternativa rock festival – Benkovac (srpen), Setkání
hudebních uskupení klapy „ Raspivano Bibinje“
– Bibinje (srpen), Benkovački prisnac – Benkovac
(srpen), Saljske užance (srpen), slavnost Nanebevzetí Panny Marie / pouť na Veliko Rujno (srpen),
Dny vranských rytířů – Vrana (srpen), Námořní
noční bitva – Pakoštane (srpen), Open air Festival 23420 – Benkovac (září), Kino&Vino – Benkovac (září), festival Pozdrav slunce podzimu – Nin
(září), Gastro dny – ohlasy Šokolijady – Nin (září),
festival Sunčev pozdrav jeseni – Nin (září), Festival
česneku Zadarské župy – Benkovac (srpen) Velebit MTB Maraton (září), Highlander Velebit (září),
Materine užance – Pakoštane (září), Biograd Boat
Show – Biograd na Moru (říjen), Evropský den sčítání ptáků – Nin (říjen).

4

DALMÁCIE. ŠIBENIK.

Severodalmatská stopa

Kornati Cup (duben), Eko Etno jarmark – Skradin (květen), MDF – Šibenik (červen), Garden
Tisno (červenec), Zvonimírovy dny – Knin (červen), Město je jeviště – Šibenik (v létě), OFF Blues
and Jazz Festival – Šibenik (červenec), Supertoon – mezinárodni festival animace – Šibenik (červenec), Jazz festival ve Vodicích (červenec), Vodická slavnost (srpen), tradiční oslí závody – Tribunj, Dny betinské gajety (srpen), Večery dalmatského šansonu – Šibenik (srpen), FRK – Knin (srpen), Mezinárodni jarmark ve středověkém Šibeniku (září), Big Game Fishing – Jezera (září), „Latinsko idro“ – Murter (září), Mezinárodni jarmark pršutů – Drniš (září).

i
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DALMÁCIE. SPLIT.

Středodalmatská stopa

Kulturní léta – konají se ve všech městech,
okresech a obcích (červen, září), Noc muzeí – hlavně všechna města, okresy a obce (leden), Split
– veletrh Gast (únor), veletrh Adriatic Gastro Show
(únor), Splitský karneval (únor), Marulićevy dny –
Dny divadla (duben), Dalmacija Wine Expo (duben), oslava Dne města Splitu a svátku sv. Domnia (květen), Splitské léto – festival opery, dramatu a baletu (červenec, srpen), Ultra Europe Split
(červenec), Diokleciánovy dny (září), Cigar Smoking World Championship (září), Advent ve Splitu (prosinec), Solin – Mezinárodní kongres antických měst (únor), Romantika v Saloně (červenec),
Advent v Solinu (prosinec), Trogir – Trogir Moondance Festival (srpen), Advent v Trogiru (prosinec),
Kaštela – Večery dalmatských písní (červenec), Advent v Kaštelech (prosinec), Klis – Uskocká bitva o
Klis (červenec), Sinj – Jarmark pršutu (březen), Sinjská alka (srpen), Omiš – Festival dalmatinských
klap Omiš (červenec), Pirátská bitva Omiš (srpen),
Makarska – Dalmacija Wine Expo (duben), Advent v Makarské (prosinec), Baška Voda – jarmark
Ochutnej Chorvatsko (srpen), Prvomájové časné jitro (květen), Zagvozd – Herci v Zagvozdu (červenec), Vrgorac – Dny bikly (říjen), Milna – Stomorska „Potezanje Mrduje“ (červenec), Supetar – Mezinárodní kulinářský festival Perla moře (březen),
Bol – WTA 125K Series Bol Open (červen), Postira – Malá noční regata (srpen), Hvar – procesí „Za
Križen“ (duben), (Hvar – Velo Grablje) – Festival levandule (červen), Stari Grad – Plavečký Faros maratón (srpen), Jelsa – Slavnost vína (srpen), Vis – Viská
regata (říjen), Komiža – Rota Palagružana (červen),
Big Game Fishing (červenec).

6

DALMÁCIE. DUBROVNIK.

Jihodalmatská stopa

Dny malostonských ústřic (březen), Metković –
folklórní přehlídka „Na Neretvu misečina pala“ (květen), Maratón lodí (srpen), Korčula – Marko Polo Festival (červenec), Dubrovnické letní hry (červenec, srpen), Cavtat – Cavtatské léto (červen, září), Cavtatský letní karneval (červenec), Korčulský barokní festival (září), Kinookus Film & Food Festival – Ston (červen), Stonwall Marathon – Ston (září). Kulturní léto
Dubrovnického přímoří (červen, září), Setkání folklórních skupin Dubrovnicko-neretvanské župy, Epidaurus Festival (září), Cavtatské hudební večery
(červen – září), Dubrovník & Konavle Walking festival (studeni), setkání klap (mužské pěvecké skupiny) „Na me pogled tvoj obrati“, Cavtat (září), Dubrovnik & Konavle outdoor festival (květen), Vůně
Vánoc, Jaro u Konavlima (květen), Noci vína – Pelješac a Mljet (červenec, srpen), Festival mediteránního filmu – Mljet (červenec, srpen), Skrytá mljetská zákoutí – Mljet (červen – prosinec), Eco-art festival – Mljet (červenec, srpen), http://midsummer-s-
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cene.com/, Dubrovnik – jarmark „Festa svetog Vlaha“ (únor), Aklapela (duben), Dubrovnik Festiwine
(duben), půlmaratón DuRun (duben, květen), Midsummer Scene (červen, červenec), Mezinárodní festival operních árií Tino Pattiera (červen, červenec),
mezinárodní hudební festival Dubrovník v pozdním
létě (srpen, září), hudební festival „Jesenji glazbeni moskar“ (září, říjen), Good Food Dubrovnik (říjen),
Dubrovnický zimní festival (listopad, prosinec), Festival soli – Ston (konec srpna a počátek září) a Dny
otevřených dveří pelješackých sklípků (prosinec).

7

LIKA-KARLOVAC.

Lická stopa

Gospić – prezentace tradičních výrobků a obyčejů „Podzim v Lice“ (říjen), Otočac – jarmark „Eko-etno Gacka“ (červenec), Gospić a přátelé(červenec),
Senj – Uskocké dny (červenec), Senj – Letní senjský karneval (srpen), Korenica – maratón Adria Bike
(červen), Novalja – Novaljské kulturní léto, Ogulin – Ogulinský festival pohádek (červen), Dny medu
a ogulinského zelí (říjen), Frankopanské letní večery
(červenec), Duga Resa – Říční kino (celé léto), Karlovac – Svatojánský oheň (červen), Duga Resa – Kunstbunker MUSIC & ART festival, Mezinárodní folklórní festival (červenec), Mezinárodní Ethno jazz festival (červenec), Říční kino (celé léto), Dny piva (srpen), Září v srdci (září), Ozalj – Dny vína (červen),
Ozaljské dvorní plesy (září, říjen), Říční kino (červenec), Staré venkovské hry, Vrhovac (červenec),
ŠtrúdlFest (září), Slunj – Bubnování na řece (červen),
Výstavní korzo (červenec), Vodní hry (červenec),
MODEM festival elektronické hudby (červenec),
MOTO setkání (červenec).

8

STŘEDNÍ CHORVATSKO.

Severní stopa

Zaprešić – Dožínky (červenec), Jelačićovy dny
(květen, říjen), Samobor – Samoborský jarmark
(únor), Bitva u Samoboru (březen), Sv. Nedelja – rybí
festival „Svetonedeljska fišijada“ (září), Brdovec,
Dubravica, Marija Gorica – Jak sklízeli naši předci
(září), Jastrebarsko – Jaskanské vinné slavnosti (září),
Krašić – Dny krašického kraje (květen), Pisarovina –
Večery na Kupě (červenec), Gornja Stubica – Rytířský turnaj (červen), Varaždín – Špancirfest (srpen),
Varaždínske barokní večery (září), okres Sveti Martin – Vincekovo (leden), Štrigova – Urbanovo (květen), Brezje – Forestland (červenec), Čakovec – Porcijunkulovo (červenec), Koprivnica – Podrávské motivy (červenec), Renesanční festival Koprivnica (září),
Donja Stubica – Selská vzpoura (únor), Zabok – Zagorje Trekk (květen), Varaždín – Trash Film Festival
(září), Ludbreg – Dny ludbrežské Svaté Neděle (srpen, září), Lepoglava – Mezinárodní festival krajky
(září), Varaždín – Mezinárodní veletrh Lov, rybolov,
příroda, cestovní ruch (říjen), Ivanec – Ivanecké hornické dny (prosinec), Marija Bistrica – Advent v Mariji Bistrici (prosinec), Oroslavje – Rollerský World Cup

(červenec), Stubičke Toplice – Gljivarenje v Stubakima (říjen), Pregrada – Branje grojzdja (září), Krapina – Noc krapinského pračlověka (červen), Léto v
Krapině (červenec), Týden kajkavské kultury (září),
Krapinsko-zagorská župa – Babiččiny koláče (duben), Sljeme – VIP pohár Sněhová královna (leden), Krapinsko-zagorská župa – festival „Štruklijada“ (květen), Gornja Stubica – Setkání pro Rudiho
(květen), Bedekovčina – Jarmark a výstava zagorských vín (květen), Kumrovec – Den mládí a radosti
(květen), Léto v Mariji Bistrici (červen – srpen), Hrad
Veliki Tabor – Tabor Film Festival (červenec), pouť
„Vozočašće u Mariju Bistricu“ (srpen), Hum na Sutli – Hoomstock (srpen), Marija Bistrica – Silvestrovské poledne (prosinec), Varaždín – VAFI – Mezinárodní festival animovaného filmu pro děti a mládež Varaždín (květen, červen), Novi Marof – Den sv.
Antonína v Marofu (červen), Varaždinske Toplice –
Aquafest (červen), Varaždín – Advent ve Varaždinu
(prosinec), Ludbreg – Flora centrum mundi – mezinárodní jarmark kvítí (květen), Trakošćan – První květnový výlet (květen), Varaždín – Dny performancí (červen), Novi Marof – Rabuzinovi dny (březen, duben), Križevci – festival „Križevačko veliko
spravišče“ (červen), Legrad – Léto na jezeře Šoderica (červen, červenec, srpen), Varaždin – Festival varaždinských dvorků (červenec), Varaždin – mezinárodní letecký mítink CIAV 2018. (červenec), Varaždin – Kliker festival (říjen), Nový Marof – Dny hub
v Pace (Paka) (říjen), Varaždinské lázně – Lovrečevo (srpen).

8

STŘEDNÍ CHORVATSKO.

Severovýchodní stopa

Čazma – Vánoční příběh v Čazmě (prosinec, leden), Virovitica – Viroexpo – mezinárodní veletrh
řemesel, hospodářství a zemědělství (únor), Daruvar – Vinodar – Nejzábavnější festival vína (červen),
Velika Gorica – Gastro Turopolje (říjen), Ivanić-Grad
– Bučijada (říjen), Dugo Selo – Dugoselské podzimy a Svátek sv. Martina (listopad), Križ – Červnová
setkání Milky Trniny (červen), Sv. Ivan Zelina – Mezinárodní rytířstký turnaj zelinogradských rytířů
(červen), Vrbovec – gastronomický festival „Co jedli naši předci?“ (srpen), Čigoć – Den evropské čapí
vesnice (červen), Đurđevac – Picokijada (červen),
Đurđevac – dětský pěvecký festival „Kukuriček”
(červen), Virje – mezinárodní gastronomická přehlídka „Prkačijada” (květen), Bjelovar – sportovněkulturní přehlídka Terezijana (červen), Kutina – Kutinské léto (červen, srpen), Pitomača – hudební festival „Pjesme Podravine i Podravlja“ (červen), Virovitica – „Rokovo“ (srpen), Voloder – Voloderské podzimy (září), Kapela Dvor, Virovitica – Panonsko-bilogorský cyklistický maratón (září), festival kaštanů Kestenijada – Hrvatska Kostajnica (říjen), Lipovljanská setkání (srpen), Výstava vín MoslaVina Kutina – květen, Dny medu – Topusko (únor), Kupské
noci – Sisak (září), Bitvy o Sisak (červen), Lovrenčevo – Petrinja (srpen), Lukovo – Novska (srpen), Dny

architektonického dědictví v Krapje (září), Letovanić,
vesnice u Kupy (srpen), Dny bána Jelačiće a pošťáka Klempaje (srpen), Mezinárodní Una regata – lodí
po Uně (červenec).

9

město ZÁHŘEB.

Město Záhřeb

Snow Queen Trophy (leden), Noc muzeí (leden),
Zagreb Dox (únor, březen) Záhřebský stroj času (duben – září), Mezinárodni pouliční festival „Cest is d’
Best“ (červen), Týden soudobého tance (květen, červen), Léto na Štrosu (květen – září), INmusic Festival
(červen), Animafest (červen), Zagreb Fantastic Film
Festival (červen, červenec), Mezinárodní folklórní
přehlídka (červenec), Amadeo (červenec), Zagreb
Classic (červen, červenec), Záhřebské histrionské
léto (červenec, srpen, září), Festival světového divadla (září), Festival světové literatury (září), Mezinárodni festival loutkového divadla (září), Zagreb Film
Festival (listopad), Záhřebský maratón (říjen), Advent v Záhřebu (prosinec, leden), Dvory (červenec),
Večery na Griči (červen, červenec), Floraart (květen,
červen), Zagreb Design District (červen), Letní kino
Gradec (červenec, srpen), Letní kino Tuškanac (červenec, srpen), Malý piknik na Vranicaniho pláni (srpen), Léto na Bundeku (červen, červenec), Týden restaurací (březen – říjen), Festival tolerance (duben),
Festival svatého Marka (duben, květen), Festival ohňostrojů (červen), Léto v Muzeu současného umění (červen, červenec), Art park (červen – říjen), Medvedgradské hudební večery (červenec), Zagreb
Tourfilm Festival (září), Bílá noc (říjen).

10

SLAVONIE.

Slavonská stopa

Đakovo – Đakovački bušari (leden, únor), Dionnýsos – mezinárodní festival divadelních akademií (březen), Ðakovo Expo Zlaté ruce (duben), Strossmayerovy dny (květen), Ðakovačské výšivky (červen, červenec), Ðakovačské léto (srpen), festival Obruč (září),
Jablečné dny (říjen), Přehlídka historických i měšťanských tanců a staroměstských chorvatských písní (listopad), Advent v Ðakovu a vánoční bál lipicánů (prosinec), Slavonski Brod – Svět pohádek Ivany Brlić Mažuranić (duben), Mega Bikers setkání (květen), Auto
rally (květen), Brodsko kolo (červen), Brodské hudební léto (červen, červenec), Fišijada (červenec), CMC
festival (srpen), Slavonija Open (říjen), Kateřinský jarmark (listopad), Advent ve Slavonském Brodě (prosinec), Nova Gradiška – zemědělské a podnikatelské
nápady (leden), Sarmijáda a provijáda (březen), Rybářské večery a fišijáda (červen), Mezinárodní setkání Oldtimerů (červenec), Nova gradiška, Strmac – Motoristická setkání (červenec), Novogradišské hudební léto (srpen), Festival kávy i slavonských koláčů (srpen), Advent – Nová Gradiška (prosinec), Staro Petrovo Selo – Rock Starci (červenec), Davor – Rybářské večery (srpen), Trnjanski Kuti – Rezevláté Hřívy (květen),
Tamburašská setkání (říjen), Beravci–Izimača (září),
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Brodski Stupnik – Stupničké vinobraní (září), Slavonský Kobaš – tamburašská setkání (říjen), Županja –Šokačko sijelo (únor), Chléb náš vezdejší – žně a mlat v
minulosti (červen, červenec), Orahovica – Orahovické jaro (červen), Đakovo – Đakovacké výšivky (červenec), Donji Miholjac – folklórní přehlídka Miholjačko
sijelo (červenec), Donji Miholjac Backyard Art Festival
(červenec), Vinkovci – Masopustní jízda na koních (leden, únor), Vinkovačské podzimy (září), Římské dny
(červen), Vinkovačské léto, Jarmark zdraví (duben),
Rockabilly festival (srpen), Advent Slavonie a Srijemu
(prosinec), Ilok – Ilocké vinobraní (září), Vinkovo v Iloku (22. ledna), festival„Divan je kićeni Srijem“ (červen) – Nijemci, Masopustní jízda (únor) – Nijemci, Triatlon (září) – Nijemci, Vánoce v Nijemcích (prosinec),
Karanac, Baranja, Belišće – Belišćanský zlatý podzim
(září), Advent v Baranji a Čvarakfest v Karanci (prosinec), Zmajevac – Vinný maratón (říjen), Šećeransko
jezero, Baranja, Slama Land Art Festival (srpen), Bahenní akademie – Karanac, Baranja (červenec), Grahijada – Mistrovství světa a okolních vesnic ve vaření fazolí – Beli Manastir, Baranja (červenec), Beli Manastir, Baranja – Podzim v Baranji (září), Bonofest (květen) – Vukovar, Ferragosto Jam – hudební festival,
Orahovica (srpen), Středověký rytířský turnaj na Jankovci / Přírodní park Papuk (září), Hudební festival
Dny Milka Kelemena – Slatina (říjen), Festival květin
(duben) – Vukovar, Festival herců (květen) – Vukovarsko-srijemská župa, Vukovar – Mezinárodní den Dunaje (červen) Vukovar Film Festival (srpen), Vukovarský farmářský jarmark (říjen) – Vukovar, Vzpomínkový
den na oběť Vukovaru (listopad), Advent ve Vukovaru a Vánoční trhy (prosinec) – Vukovar, Bonofest (prosinec), Đakovo – Vánoce v Đakovu a Vánoční ples lipicánů (prosinec), Požega – Chorvatský festival jednominutového filmu (květen), Velika – Mezinárodní
folklórní přehlídka a Nejdelší stůl mezi Chorvaty (květen), Kutjevo – Festival graševiny (červen), Pleternica – Devetnice Gospi od Suza (srpen), Požega – Zlaté
struny Slavonie (Aurea Fest) (září), Rybářské dny, Kopačevo (září), Dny zámku Eugena Savojského, Bilje
(květen), Festival papriky, Lug, Dalj pohoří – Trh květin a agroturistiky (květen), Erdut – Dny třešní v Erdutu (červen), Aljmaš – Aljmašská rybářská noc (červen),
Dalj – Daljská slavnost (červen), Aljmaš – Nanebevzetí Panny Marie (srpen), Bijelo Brdo – Pudarina (září),
Bijelo Brdo – Konjogojská spřežení (září), Aljmaš – Erdut – Panona Fest (září), Erdut – Wain-Bike Tur (říjen), Dalj – Trh starých řemesel, obyčejů a Gužvarijada (říjen) Erdut – Aljmaš – Podunajský Trail & Cross (říjen). Bijelo Brdo- Fišajada okresu Erdut (listopad), Osijek – Velikonoce v Osijeku (březen, duben), CraftBeer
Festival (květen), Festival květin (květen), Grand prix
Osijek, světový pohár v gymnastice (květen), Pannonian Challenge (květen), Panonský folklorní festival
(květen), Osiječské léto kultury (červen), Osiječské letní noci (červen, červenec, srpen), Dny prvního chorvatského piva (září), UFO – Urban fest Osijek (září),
Malý Oktoberfest (říjen), Advent v Osijeku (prosinec),
WineOs (prosinec).
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Věděli jste, že?
Lidé...
tvar a mechanismus torpéda, jak
jej známe dnes, vynalezl chorvatský důstojník rakousko-uherského
válečného námořnictva ve výslužbě Ivan Lupis Lukić v roce 1860. První továrna na torpéda se nacházela v Rijece,
fyzik Nikola Tesla (1856 – 1943)
narozený v Chorvatsku je světově
uznávaným inovátorem a vynálezcem v oblasti přenosu energie a telekomunikace, jeho nejcennější vynález je střídavý proud,
Záhřeban Slavoljub Penkala (1871 – 1922) vynalezl kuličkové
pero a plnicí pero v roce 1906,
za oficiální počátek naturismu
na Rabu je považován rok 1936, kdy
na ostrově pobýval anglický král Edvard VIII., jemuž rabské úřady dovolila, aby se s manželkou koupal nahý v
zátoce Kandarola,
svatý Marin, tesař původem z ostrova Rabu, po svém odchodu na
Apeninský poloostrov v roce 301 založil republiku San Marino,
první zaznamenaný nákres padáku (homo volans) je dílem chorvatského vynálezce Fausta Vrančiće
(1551 – 1617) ze Šibeniku,
filmový režisér Alfred Hitchcock
(1899 – 1980) během svého pobytu v Zadaru prohlásil, že je v Zadaru
nejkrásnější západ slunce na světě,
Richard Lví srdce se při návratu z
křížové výpravy v roce 1192 zachránil před bouří v Dubrovníku a ve své
vděčnosti dal Dubrovnickým peníze
na zahájení stavby katedrály,
vynálezce daktyloskopie, metody
k odhalování zločinců pomocí otisků
prstů, byl Ivan Vučetić (1858 – 1925)
z Hvaru

je Lavoslav Růžička, první chorvatský nositel Nobelovy ceny, narozen ve Vukovaru,
jsou Vinkovci město s nejdelší
kontinuitou života v Evropě (více než
8300 let),
první automobil v Chorvatsku již
r. 1898 přivezl hraběte Bombellese na
jeho statek do Vinice nedaleko Varaždinu? Byl to automobil značky Nesseldorfer.

Zvláštnosti...
Lázně Lipik byly první ozdravovnou v Chorvatsku,
geotermální vody v Lipiku stovky
let tryskají ze země s konstantní teplotou 60°C,
od roku 1875 se termální voda
„Lipiker thermalquelle“ plnila do
lahví a distribuovala v RakouskuUhersku a Americe,
Istrie má svou šikmou věž – zvonici v městečku Završje, je vysoká 22
metrů a nachýlená 40 cm k severu
Opatijská riviéra, spolu s Azurovým pobřežím, byla hlavní destinací
habsburské elity a dodnes nosí titul
jadranské Nice,
městem Senj prochází 45. rovnoběžka, které se říká „sluneční“
karneval v Rijece patří mezi tři
nejatraktivnější karnevaly v Evropě,
je crikvenická riviéra turistickým
cílem pro hosty s domácími mazlíčky se světově známou pláží pro psy
Podvorska, kde se nalézá jedinečný
„Monty’s beach bar“ s nabídkou pro
domácí mazlíčky,
je Crikvenica městem maratonu – na jaře pořádá cyklistický, v létě
plavecký a na podzim běžecký maraton,
město Zadar má první mořské
varhany na světě, které zvuk vytvářejí výlučně pod vlivem větru a mořských vln,

na vodopádech Krka byla 28. srpna 1895 spuštěna do provozu jedna z prvních hydroelektráren na světě. Město Šibenik tak získalo elektrické osvětlení dřív než mnoho evropských měst: Vídeň, Budapešť, Řím,
Londýn aj,
trogirskou kapli zdobí 150 lidských postav – soch,
nejstarší městské divadlo v Evropě bylo postaveno ve městě Hvar v
roce 1612,
Dubrovník má nejstarší zákon
o pojištění v Evropě, a to z roku
1395, který je o tři století starší než
Lloydův zákon z počátku 17. století,
Dubrovnická republika byla prvním státem, který uznal nezávislost
Spojených států amerických,
Chorvaté mají své písmo? Jmenuje se hlaholice a vznikla v 9. století, přičemž se pravidelně používala
(vedle latinky) až do 18. století,
císařovna Marie Terezie na vídeňském dvoře měla krajkářku z Pagu,
která pro potřeby dvora pletla pažské krajky,
má Osijek nejstarší tramvajové spojení v jihovýchodní Evropě, již z r. 1884,
má Osijek nejstarší pivovar v
Chorvatsku, v provozu od r. 1664,
ve Vinkovcích bylo r. 2012. nalezeno stříbrné nádobí nevyčíslitelné
hodnoty?

Příroda...
kosatec je chorvatská národní květina,
v Chorvatsku na vzdálenosti pouhých sto kilometrů můžete spatřit
moře, kras, lesy, hory i nížiny,
Chorvatsko je jedna z ekologicky
nejlépe zachovalých zemí v Evropě a
jedna z několika na Starém kontinentě, která svým obyvatelům zajišťuje
pitnou vodu na veřejných místech,
v národním parku Plitvická jezera,
na Velebitu a Zrmanji se natáčel dobrodružný seriál Vinnetou,

?

VĚDĚLI JSTE, ŽE?
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Zlatni rat, pláž v Bolu na ostrově
Brač, mění svůj tvar v závislosti na působení větru,
na Mljetu můžete najít „ostrov na
ostrově“. Na Velkém jezeře na ostrově Mljetu se nachází ostrůvek, což je
vzácný přírodní úkaz,
v Makarské se nachází Malakologické muzeum s největší sbírkou mušlí
a plžů na světě,
psí rasa dalmatin je pojmenována po Dalmácii a starém ilyrském kmenu Dalmatů,
poslední oáza evropských supů bělohlavých se nachází na ostrově Cres

Móda...
Chorvatsko je domovem kravaty. Jako módní doplněk ji po Evropě v 17. století rozšířili chorvatští vojáci a v roce 1667 za vlády Ludvíka XIV. byla založena i zvláštní jednotka Royal Cravates, pojmenovaná
po Chorvatech. Od nich tento nový
módní předmět, který se nosil á la
Croate (po chorvatském způsobu)
převzali Pařížané. Výraz se brzy stal
kořenem nového francouzského slova cravate.

Gastronomie...
každý rok 1. dubna u příležitosti
Dne centra světa v Ludbregu teče z
místní fontány víno místo vody,
maraschino je autentický zadarský likér, který se v 18. století vyvážel do téměř všech evropských zemí
a své místo našel na stolech proslulých panovníků: anglického krále Jiřího IV., Napoleona Bonaparta či ruského cara Mikuláše,
v oblasti kolem Lipiku se vyrábí
původní koňský salám podle receptu
starého sto let,
v Belici byl vystavěn jediný památník bramboru (klamperu) na světě?
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Chor vatsko v
srdci

1 I. Šeler, 2 B. Kačan, 3 J. Grđan, 4 M. Šćerbe, 5 R. Kosinožić, 6 K. Zorović,
7 I. Radošević, 8 N. Ruszkowski, 9 TZ Grada Ivanić-Grada, 10 M. Šlafhauzer, 11 I. Biočina, 12 M. Bernfest

5

Chorvatsko v srdci

11

10

1

KAŽUN – miniatura tradičního zemědělského kamenného domku, který sloužil na poli k uschování nářadí a
jako skrýš před nepřízní počasí.

2

DESKA Z BAŠKY – zmenšená replika
největší chorvatsky psané památky z
12. století, která je napsaná hlaholicí.

3

ČAPKA Z LIKY – součást lidového kroje oblasti Lika a zároveň její tradiční
poznávací znak.

4

PAŽSKÁ KRAJKA – ručně vyrobený ozdobný předmět s ostrova Pag vyšívaný
jehlou a tenkou nití.

5

LEVANDULE – suvenýr v podobě voňavého pytlíčku naplněného květy levandule a lahvičky s vonným olejem z
levandule.

6

HEDVÁBNÁ VÝŠIVKA Z KONAVLÍ –
ručně a doma vyrobená ozdobná výšivka vyšitá hedvábnou nití.

7

MILNÍKY – zmenšená replika historického dopravního značení z 18. a 19. století.

8

PERNÍKOVÉ SRDCE – barevně ozdobený perník z medového těsta nabarvený zářivou červenou barvou, který se
tradičně daruje milované osobě nebo
drahému příteli.

9

LNĚNÝ RUČNÍK Z IVANIĆ GRADU –
ručně vyrobený předmět ze lnu ozdobený jedno nebo vícebarevným folklórním motivemi.

10

VUČEDOLSKÁ HOLUBICE – archeologická keramická nádoba ve tvaru ptáka
z doby vučedolské kultury.

11

TRADICE CHOVU LIPICÁNŮ VE SLAVONII, BARANJI A SRIJEMU – nehmotné kulturní bohatství Chorvatské
republiky?

12

ORION – nádoba Orion, nejstarší evropský kalendář, vznikl r. 2600 let před
Kristem.

12
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Užitečné informace
Cestovní doklady pro vstup
do Chorvatska
Občanský průkaz (občané EU, EHS a Švýcarska) nebo cestovní pas. Občané některých třetích zemí potřebují též vízum.
Přehled chorvatského vízového systému:
http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava0/.
Informace: Diplomatická zastoupení a
konzulární úřady Chorvatské republiky
v zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních a evropských věcí Chorvatské republiky.
Tel.: +385 (0)1 4569 964
Web: www.mvep.hr/en/

Celní předpisy
Na území Chorvatské republiky platí celní
zákony Evropské unie a národní zákony
harmonizované s předpisy Evropské unie.
Dovoz osobních zavazadel je osvobozen
od dovozních poplatků bez ohledu na
výši hodnoty zavazadel. Toto se týká každé osoby – cestujícího, který vstupuje na
území pod celní správou EU, bez ohledu
na to, zda má zavazadlo u sebe nebo dorazilo samostatně, ale pod podmínkou, že
může dokázat, že všechna uvedená zavazadla byla při odjezdu přihlášena osobě,
která je zodpovědná za jejich dopravu.
Zboží, které se nachází v osobních zavazadlech cestujícího, je osvobozeno od placení dovozních poplatků, pokud není určeno k prodeji, svým charakterem i množstvím nepřevyšuje osobní potřeby cestujícího a členů jeho rodiny a jeho celková

hodnota nepřesahuje 2 200 HRK, respektive 3 200 v letecké a námořní dopravě.
Toto osvobození se vztahuje na každého
cestujícího jednotlivě a může být využito jednou denně. Předměty, které přesahují uvedenou částku nebo nemají označení osobního zavazadla, podléhají výpočtu a úhradě cla a daně z přidané hodnoty (eventuálně též spotřební daně). Cestující mladší 15 let mohou osvobození
od placení dovozních poplatků uplatnit
do celkové výše 1 100 HRK, nezávisle na
dopravním prostředku, kterým cestují.
Při vstupu nebo opuštění území Evropské
unie jsou cestující povinni přihlásit celní
správě hotovost, kterou mají u sebe, pokud její výše přesahuje 10 000 €. Totéž platí i pro hotovost v téže výši v jiných měnách či v jiných platebních prostředcích,
jako jsou například šeky.
Občané cizích zemí, stejně jako chorvatští občané přechodně pobývající ve třetích zemích, jsou plně osvobozeni od dovozních poplatků na dočasný dovoz různých předmětů určených k jejich osobní
potřebě či potřebě členů rodiny. Identickým způsobem mohou osoby s trvalým
bydlištěm v EU dočasně vyvážet předměty, které potřebují po dobu svého pobytu ve třetích zemích.
Fyzické osoby, které nemají na území Evropské unie trvalé bydliště ani přechodný pobyt, mají právo na vrácení daně z
přidané hodnoty (DPH) za zboží, které
zakoupili v Chorvatsku, pokud hodnota
zboží na jednom vystaveném účtu převyšuje 740 HRK. Děje se tak na základě vyplněného formuláře PDV – P, respektive
Tax free formuláře, který potvrzuje celní správa při vývozu zboží mimo Evropskou unii, který se realizuje do 3 měsíců
od data uvedeného na účtu za vyvezené
zboží. Žádost o vrácení daně musí občan
cizí země podat do šesti měsíců od dne
vydání účtu. Dodatečné potvrzení DPH
formuláře nebo Tax-free formuláře po vývozu zboží z Evropské unie není možné.

Dodatečné informace můžete najít na
stránkách Celní správy (https://carina.
gov.hr/pristup-informacijama/propisi-isporazumi/carinsko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/2715).
Před cestou do Chorvatské republiky (ale
i do jiných států) s domácím mazlíčkem
má vlastník povinnost, aby se s dostatečným časovým předstihem informoval o
všech platných předpisech, které musí
splnit při takovémto nekomerčním cestování s živočichem.
Všechny potřebné a aktualizované informace spjaté s nekomerčním převozem domácích mazlíčků v Chorvatské republice
jsou dostupné na oficiálních internetových stránkách Ministerstva zemědělství:
Veterinární správa – Veterinární správa a
bezpečnost potravin
- rubrika Domácí mazlíčci – nekomerční převoz;
- rubrika Veterinární inspekce, –podrubrika Pohraniční veterinární inspekce.

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
akutní zdravotní ošetření 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 spolupodíl na nákladech na
zdravotní péči (participace), a to v případech, kdy jej hradí i chorvatští pojištěnci.

i

UŽITEČNÉ INFORMACE

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 akutní zdravotní ošetření, 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 spolupodíl 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.

Veterinární péče
Informace o sítí veterinárních služeb
v Chorvatské republice (veterinární kliniky, ambulance apod.) jsou též dostupné na oficiálních internetových stránkách Ministerstva zemědělství:
Veterinářství – Veterinární správa a
bezpečnost potravin
- rubrika: Síť veterinárních služeb
Pro dodatečné informace může-
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te kontaktovat Ministarstvo zemědělství – Správa veterinářství a bezpečnosti potravin na telefonním čísle: +385 (0)1 6443 540
nebo přes E-mail: veterinarstvo@
mps.hr, Web: www.veterinarstvo.hr

Elektrické napětí v
městské síti

Svátky a dny pracovního volna

ČÍSLO 112

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 obráncůi
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

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.

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 24 h – 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

220 V, frekvence 50 Hz
Voda z kohoutku je ve všech částech
Chorvatska pitná.

Pokud zpozorujete přírodní či technickotechnologické nebezpečí nebo havárii, které ohrožují život a zdraví lidí, majetek nebo
životní prostředí, vytočte číslo 112, na nějž
lze volat zdarma 24 hodin denně z jakéhokoliv telefonu v Chorvatské republice.
Po vytočení čísla 112 vám může být
poskytnuta:
– první pomoc
– pomoc hasičů
– pomoc policie
– pomoc záchranné horské služby
– pomoc při pátrání a záchraně na moři
– pomoc jiných akutních služeb a
operativních sil systému ochrany a
záchrany.

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 (1) +385 1 1987
- ze zahraničí (2) +385 1 4693 700
Situace na silnicích: 072 777 777 (z Chorvatska)
- ze zahraničí (2) +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.

CHORVATSKO
AUTOMOBILEM
Doklady
Na území Chorvatské republiky může samostatně řídit motorové vozidlo v silničním provozu jen osoba, která vlastní platný řidičský průkaz vydaný v Chorvatské republice, zahraniční řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o
podané žádosti o vydání řidičského průkazu (potvrzení o podané žádosti o vydání řidičského průkazu platí pro řízení vozidel v provozu po 30 dnů od dne podání úřední žádosti) pro tutéž kategorii vozidla, které řídí. Při řízení u sebe musí řidič mít řidičský průkaz nebo potrzení o
podané žádosti o vydání řidičského průkazu a je ho povinen předložit na žádost
policisty. Řidič v silničním provozu, který
řídí vozidlo, musí mít u sebe i technický
průkaz, který je povinnen předložit na žádost policisty. Technický průkaz nesmí být
ponechán ve vozidle bez dozoru řidiče.
Na území Chorvatské republiky se mohou
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účastnit silničního provozu motorová i přípojná vozidla, pokud jsou registrována a
mají platný technický průkaz. Ve výjimečných případech nemusí být registrována
motorová a přípojná vozidla, která jsou pojištěna a označena testovacími SPZ.
Řidič, který přijíždí na území Chorvatské
republiky vozidlem registrovaným v zahraničí nebo v členské zemi Evropského
hospodářského prostoru musí mít platné
mezinárodní potvrzení o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které platí na
území Evropské unie, nebo nějaký jiný důkaz o existenci takovéhoto pojištění. Za důkazy o existenci mezinárodního potvrzení
jsou pokládány oficiální SPZ, již nosí vozidlo, které je běžně provozováno na území
země, jejíž národní úřad je signatářem Multilaterální úmluvy (členské země Evropského hospodářského prostoru a další přidružené státy) respektive platná zelená karta
vydaná pro vozidlo, které pochází ze země,
jejíž národní pojišťovací úřad není signatářem Multilaterální úmluvy (členské země
Systému zelené karty pojištění, signatářské země Krétské úmluvy) a jiná osvědčení a důkazy, jejichž platnost uznává Chorvatský pojišťovací úřad.
Podmínky nájmu a pronájmu vozidla (renta-car) jsou specifikovány nájemní smlouvou, respektive obecnými ustanoveními,
která jsou součástí uvedené smlouvy.

Silniční poplatky
Informace se nachází na webových stránkách: Web: www.hak.hr, www.hac.hr, www.
hac-onc.hr, bina-istra.com, www.arz.hr,
www.azm.hr, www.huka.hr
Taxi služba je provozována ve všech městech a turistických letoviscích.
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Jak se vyhnout
dopravním zácpám
Před cestou se informujte o aktuálním
stavu na silnicích a v trajektové dopravě
u Chorvatského autoklubu HAK (Informační centrum HAK:
072 777 777 nebo +385 1 464 0800 (ze
zahraničí) nebo na www.hak.hr. Všechny aktuální informace o dopravě můžete
najít na vícejazyčné aplikaci pro mobilní
telefony. Během jízdy si na druhém programu Chorvatského rozhlasu (98,5 MHz)
po Zprávách poslechnětě zprávy o dopravní situaci v chorvatském jazyce a od
konce června i v angličtině a němčině.

Mezinárodní letiště Záhřeb – Franjo
Tuđman
Tel.: +385 (0)1 4562 222
Web: www.zagreb-airport.hr

LETECKY

Letiště s povolením užívat letiště v souladu s článkem 74. paragraf 1. zákona o
letecké dopravě (Úřední věstník, číslo:
69/09, 84/11, 54/13 i 127/13).
Bjelovar – Brezovac, Zvekovac, Zabok –
Gubaševo, Buševec, Vukovar – Borovo Naselje, Vrsar, Grobničko polje, Daruvar, Lučko, Čakovec, Hvar, Osijek – Čepin, Sinj,
Sopot – Vinkovci, Otočac a Jelsa i vodní přistávací plochy: Split – Resnik, Hvar
– Jelsa, Rab, Pula, Split – Port Split a Lastovo – Ubli.
Všechny dodatečné informace o letecké
dopravě hledejte na: www.ccaa.hr

Letiště přijímající letadla veřejné letecké dopravy:

Mezinárodní letiště

Letiště Brač
Tel.: +385 (0)21 559 711
Web: www.airport-brac.hr
Letiště Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 773 100
Web: www.airport-dubrovnik.hr
Letiště Mali Lošinj
Tel.: +385 (0)51 231 666
Web: www.airportmalilosinj.hr
Letiště Osijek
Tel.: +385 (0)31 284 611
Web: www.osijek-airport.hr
Letiště Pula
Tel.: +385 (0)60 308 308
Web: www.airport-pula.hr
Letiště Rijeka
Tel.: +385 (0)51 841 222
Web: www.rijeka-airport.hr
Letiště Split
Tel.: +385 (0)21 203 506
Web: www.split-airport.hr
Letiště Zadar
Tel.: +385 (0)23 205 800
Web: www.zadar-airport.hr

Záhřeb, Split, Dubrovník, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač a Mali Lošinj.
Informace:
Záhřeb 060 320 320, +385 1 4562 170
(volání ze zahraničí)
Split +385 (0)21 203 506, 203 555
Dubrovník +385 (0)20 773 333
Pula +385 (0)52 530 105
Rijeka +385 (0)51 841 222
Zadar +385 (0)23 205 800
Osijek +385 (0)31 514 441, 514 442
Brač +385 (0)21 559 711
Mali Lošinj +385 (0)51 231 666
Kontaktní centrum
Telefon: 072 500 505 (pro volání z Chorvatska), +385 (0)1 6676 555
Web: www.croatiaairlines.com
E-mail: contact@croatiaairlines.hr
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LODÍ

Bura line & off shore (www.buraline.com)

Agentura pro pobřežní linkovou námořní dopravu:
Tel.: +385 (0)21 329 370
Fax: +385 (0)21 329 379
E-mail: info@agencija-zolpp.hr
Web: www.agencija-zolpp.hr

Zemědělské družstvo Komiža (Tel:+385
(0)21 713-849, E-mail: info@nautica-komiza.com)

Mezinárodní trajektové linky

Porat Ilovik d.o.o. (www.ilovik.hr)

Zadar – Ancona
(Jadrolinija – www.jadrolinija.hr)
Split – Stari Grad – Ancona
(SNAV – www.snav.it)
Split – Stari Grad – Ancona
(Jadrolinija – www.jadrolinija.hr)
Dubrovník – Bari
(Jadrolinija – www.jadrolinija.hr)
Mezi Chorvatskem a Itálií plují kromě trajektových linek také rychlé katamarány.

KTD Bilan d.o.o. (Tel:+385 (0)20 713-073,
E-mail: ktd.bilan@du.htnet.hr)

Jadrolinija
Hlavní chorvatský civilní lodní přepravce
provozuje většinu pravidelných, mezinárodní i domácích linek trajektů, lodí a katamaránů. Sídlí v Rijece.
Web: www.jadrolinija.hr
Další lodní přepravci, kteří se podílejí na
provozu státních linek trajektů, katamaránů a lodí v Chorvatské republice:
Rapska plovidba d.d.
(www.rapska-plovidba.hr)
Linijska nacionalna plovidba d.d.
(www.lnp.hr)
G & V Line d.o.o. (www.gv-line.hr)
G & V Line Iadera d.o.o.
(www.gv-zadar.hr)
Miatrade d.o.o. (www.miatours.hr)
MB Kapetan Luka – Ivan Tomić t.p.
(www.krilo.hr)

Rybářské výrobní družstvo Vrgada
(www.vrgada-rpz.hr)

Městský parking Šibenik (www.gradski-parking.hr/hrv/gp/krapanj.asp)
Více informací o všech státních linkách
trajektů, katamaránů a lodí, které spojují
ostrovy s pevninou nebo ostrovy navzájem na www.agencija-zolpp.hr.
Výletní loďařská sdružení
Chorvatské sdružení soukromých loďařů
Web: www.hrvatski-brodari.com
Chorvatské sdružení loďařů
Chorvatské sdružení loďařů a stavitelů
lodí Adria
Koordinace sdružení lodních přepravců,
stavitelů lodí, rybářů a námořníků Chorvatska v Dubrovníku
Sdružen´malých loďařů severního Jadranu
Přístavy otevřené pro mezinárodní dopravu, zahraniční cestovní lodě a sportovní
či rekreační plavidla, v nichž je možné vyřídit celní formality
stálé: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split,
Ploče, Korčula, Ubli, Cavtat a Dubrovník.
sezónní (během letní sezóny): ACI marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža, Cavtat, Vela Luka (letní sezóna od
1. dubna do 31. října).
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PLAVBA V CHORVATSKÉ
REPUBLICE
Kapitán plavidla, které vplouvá do Chorvatské republiky po moři, musí nejkratší cestou vplout do nejbližšího přístavu
otevřeného pro mezinárodní dopravu
za účelem provedení hraniční kontroly, jíž je povinen se podřídit, ověřit seznam posádky a cestujících, kteří se na
plavidle nacházejí, v přístavním kapitanátu či na jeho pobočce, zaplatit předepsané poplatky za bezpečnost plavby a
ochranu moře před znečištěním, zaplatit pobytovou taxu a přihlásit pobyt cizích státních příslušníků na plavidle v
souladu se zvláštními předpisy.
Kapitán plavidla, které bylo do Chorvatské republiky převezeno po souši nebo
kotví v přístavu či na jiném povoleném
místě v Chorvatské republice, je před započetím plavby povinen zaplatit předepsané poplatky za bezpečnost plavby a
ochranu moře před znečištěním, pobytovou taxu a přihlásit pobyt cizích státních příslušníků na plavidle v souladu
se zvláštními předpisy.
Od 1. ledna 2014 jsou cizí plavidla, stejně jako plavidla plující pod chorvatskou
vlajkou, povinna platit poplatek za bezpečnou plavbu a ochranu před znečištěním. Výše poplatku závisí na délce plavidla a výkonu motoru a platí se na celý
kalendářní rok bez ohledu na časové
období plavby v teritoriálních vodách
či vnitřních mořských vodách Chorvatské republiky.

Pobytová taxa
Povinnost platit paušální pobytovou taxu
mají vlastníci či uživatelé plavidel a všechny osoby, které nocují na plavidle delším
než 5 metrů, jenž se využívá k odpočinku,
rekreaci či plavbě.
Pobytová taxa se platí před vyplutím pla-

vidla v prostorách přístavního kapitanátu či na jeho pobočce přístavního kapitanátu v paušální částce za časová období v délce 8 dní, 15 dní, 30 dní, 90 dní
a jednoho roku.

VLAKEM
Chorvatsko má přímé každodenní vlakové
spojení se Slovinskem, Maďarskem, Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Srbskem. Se všemi ostatními evropskými zeměmi má spojení s přestupem.
Informace
Telefon: 060 333 444 (cena volání z pevné linky je 1,74 kn/min. + DPH, a z mobilu
2,96 kn/min., HT d.d., 01 3782 583), *VLAK
(*8525 cena volání z mobilní sítě odpovídá ceně volání na pevnou linku podle tarifu operátora), +385 (0)1 3782 583
E-mail: informacije@hzpp.hr
Web: www.hzpp.hr

AUTOBUSEM
Pravidelné mezinárodní linky spojují Chorvatsko se sousedními zeměmi i
většinou středoevropských a západoevropských států.
Telefonní číslo služby Informací při volání z Chorvatska: 060 313 333
Telefonní číslo Informací při volání z ciziny: +385 (0)1 6112 789
Mezinárodní doprava (pokladna):
+385 (0)1 6008 631
Vnitrostátní doprava (pokladna):
+385 (0)1 6008 620
Autobusové nádraží Rijeka
Tel: +385 (0)51 660 660 – info centrum,
+385 060 302 010 – informace
E-mail: info@autotrans.hr
Web: www.autotrans.hr

Autobusové nádraží Split
Tel: +385 (0)21 329 180
+385 060 327 777
E-mail: info@ak-split.hr
Web: www.ak-split.hr
Autobusové nádraží Šibenik
Tel: +385 060 368 368
Autobusové nádraží Zadar
Tel: +385 (0)60 305 305
E-mail: liburnija-zadar@zd.t-com.hr
Autobusové nádraží Záhřeb
Telefonní číslo služby Informací při
volání z Chorvatska: 072 500 400
Telefonní číslo Informací při volání z
ciziny: +385 1 647 11 00
E-mail: odnosi_s_javnošću@akz.hr
Web: www.akz.hr
Autobusové nádraží Dubrovník
Obala Pape Ivana Pavla II. 44A
Tel.: +385 (0)60 305 070
E-mail: kolodvor@libertasdubrovnik.com
Web: www.libertasdubrovnik.com, www.
autobusni-kolodvor-dubrovnik.com/hr
Autobusové nádraží Osijek
Tel: +385 (0)60 33 44 66
Autobusové nádraží Pula
Tel: +385 (0)52 522 786, +385 (0)52 544 537
E-mail: brioni@brioni.hr

Významnější muzea
Betina – Muzeum betinského dřevěného loďařství
Bošnjaci – Lesnické muzeum Bošnjaci
Škrip, ostrov Brač – Muzeum ostrova Brač
Cavtat – Dům Bukovac
Čilipi – Domovské muzeum Konavlí
Crikvenica – Muzeum Města Crikvenice
Prelog – Muzeum „Croatainsulanus“ Města
Prelogu.
Čakovec – Muzeum Mezimuří
Desinić – Zámek Veliki Tabor
Donja Kupčina, Pisarovina – Vlastivědné muzeum Donja Kupčina
Dubrovník – Dubrovnické muzeum – Kní-
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žecí palác, Etnografické muzeum – Rupe,
Městské hradby, Muzeum dominikánského kláštera, Námořní muzeum, Katedrální klenotnice, Dům Marina Držiće, Akvárium – Biologický institut Dubrovník, Muzeum františkánského kláštera Minorité,
Muzeum pravoslavné církve
Đakovo – Muzeum Đakovska – stálé expozice etnologie a kulturno-historického vývoje Đakova, aktuální etnografické, historické, archeologické a umělecké
výstavy, Pamětní muzeum biskupa Josipa Juraje Strossmayera – ve stále expozici jsou vystaveny originální dokumenty, fotokopie, knihy, předměty a umělecké obrazy, vše co je spjaté a co vypovídá
o biskupovi Josipovi Juraji Strossmayerovi
Đurđevac – Muzeum města Đurđevac,
Etnografická sbírka rodu Čamba
Gola – Venkovské stavení Večenaj, Galerie Večenaj
Gornja Stubica – Muzeum selských
povstání
Gospić – Muzeum Liky, v blízkém Smiljanu se nachází Memoriální centrum Nikola Tesla
Hlebine – Galerie Hlebine a Muzejní sbírka Ivana Generaliće, Galerie Hlebine, Galerie Josipa Generaliće
Hvar – Sbírka františkánského kláštera
Ilok – Muzeum města Ilok, zámek Odescalchi
Památné území Jasenovac (Memoriální muzeum)
Karlovac – Městské muzeum Karlovac,
hrad Dubovac, Muzeum františkánského kláštera a kostel Přesvaté Trojice, Muzeum řek
Klanjec – Galerie sochaře Antuna Augustinčiće
Koprivnica – Muzeum města Koprivnica,
Muzeum výživy, Městská galerie Koprivnice
Krapina – Muzeum krapinských neadrtálců, Domovské muzeum Ljudevita Gaje,
Muzeum oldtimerů Presečki
Križevci – Muzeum města Križevci, Městská galerie Križevci
Kumrovec – Muzeum Stará vesnice – je-
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dinečný skanzen s původními selskými
domy, rodný dům Josipa Broza Tita
Kutina – Muzeum Moslaviny
Makarska – Malakologické muzeum –
muzeum ryb, korýšů a měkkýšů, Městské
muzeum
Mali Lošinj – Muzeum Apoxyoména
Mošćenička Draga – Dům moře
Našice – Regionální muzeum v zámku
rodu Pejačevićů
Nijemci – Vlastivědné muzeum Nijemci
Novalja – Městské muzeum Ogulin – Vlastivědné muzeum a Ivanin dům pohádek
Omiš – Muzeum města
Opatija – Chorvatské muzeum cestovního ruchu
Otočac – Muzeum Gacky
Ozalj – Vlastivědné muzeum a Ethno
park Ozalj
Osijek – Muzeum Slavonie
Pazin – Etnografické muzeum Istrie,
Muzeum města Pazinu
Podravske Sesvete – etnografická sbírka
Cugovčan, Pregrada – Muzeum města Pregrada „dr. Zlatko Dragutin Tudjina“ – numismatická, hornická a lékárenská sbírka
Pula – Archeologické muzeum, Historické
muzeum Istrie, Aréna
Radoboj – Muzeum Radboa
Rijeka – Muzeum moderního a současného umění, Námořní a historické muzeum Chorvatského přímoří, Přírodovědecké muzeum
Poreč – Regionální muzeum Porečska
Senj – Městské muzeum
Sinj – Alkarské muzeum a Muzeum Cetinského kraje
Sisak – Městské muzeum Sisak
Slatina – Vlastivědné muzeum
Slavonski Brod –Muzeum Brodského Posáví, Galerie uměleckých předmětů města
Slavonski Brod s Galerií Ružić, Muzeum
tambur (první na světě), pamětní dům
Dragutina Tadijanoviće
Split – Muzeum chorvatských archeologických památek, Archeologické muzeum Splitu, Galerie Ivana Meštroviće, Městské muze-

um, Etnografické muzeum, Přírodovědecké
muzeum, Umělecká galerie, Chorvatské námořní muzeum, Klenotnice katedrály, Galerie Emanuela Vidoviće, Galerie – ateliér Vaska Lipovce, Dům slávy splitského sportu
Šibenik – Muzeum města Šibenik
Trakošćan: Zámek Trakošćan – zámecké
muzeum s bohatou sbírkou starých zbraní
Varaždín – Varaždínské městské muzeum
v hradu – historické oddělení, Entomologická sbírka Svět brouků a Galerie starých
i nových mistrů
Turanj – Muzejní sbírka bojové techniky
Vlastenecké války
Varaždinske Toplice – Vlastivědné muzeum Varaždinske Toplice
Vinkovci – Městské muzeum Vinkovci,
rodný dům Ivana Kozarce
Virovitica – Muzeum františkánského
kláštera
Vis – Archeologická sbírka Issa
Vodice (Prvić) – Memoriální centrum
Fausta Vrančiće
Vukovar – Pamětní dům a masový hrob
Ovčara, Memoriální hřbitov obětí vlastenecké války, Pamětní místo – vukovarská
nemocnice 1991, Pamětní dům chorvatských obránců Vukovar, Memoriální centrum vlastenecké války Vukovar, Muzeum
Vučedolské kultury, Veřejná kulturní instituce Chorvatský dům Vukovar, zámek
Eltz – Městské muzeum Vukovar
Zadar – Archeologické muzeum – stálá
výstava církevního umění, Národní muzeum Zadar, Muzeum antického skla
Záhřeb – Archeologické muzeum, Etnografické muzeum, Chorvatské muzeum
naivního umění, Moderní galerie, Muzeum města Záhřebu, Muzeum Mimara,
Muzeum uměleckých řemesel, Muzeum
moderního umění, Chorvatské přírodovědecké muzeum, Strossmayerova galerie
starých mistrů, Technické muzeum, Galerie Klovićevi dvori, Chorvatské historické
muzeum, Muzejní a memoriální centrum
Dražen Petrović, Umělecký pavilón; Muzeum iluzí, Muzeum rozpadlých vztahů,

Ateliér Meštrović – Muzeum Ivana Meštroviće, Muzeum mučení, HDLU – Chorvatské
sdružení výtvarných umělců, Glyptotéka
Chorvatské akademie věd a umění, Chorvatské školní muzeum, Muzeum pošty
a telekomunikací, Tiflologické muzeum,
Memoriální centrum ostřelování Záhřebu,
Muzeum hub, Muzeum 80tých let
Županja – Vlastivědné muzeum Stjepan
Gruber

Významnější poutní místa
Marija Bistrica: Matka Boží Bistrická
Trsat: Matka Boží Trsatská
Sinj: Zázračná Panna Marie Sinjská
Aljmaš: Panna Utěšitelka
Krasno: Matka Boží Krasnovská
Belec: Matka Boží Sněžná
Karlovac – Dubovac: Sv. Josef
Lobor: Matka Boží Horská
Ludbreg: Převzácná Krev Ježíšova
Remete: Matka Boží Remetská
Solin: Matka Boží z Ostrova
Trški Vrh: Matka Boží Jeruzalémská
Vepric: Matka Boží Lurdská
Voćin: Matka Boží Voćinská

Kulturní a přírodní dědictví
na Seznamu světového
dědictví UNESCO
V Chorvatsku jsou četné kulturní památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se o staré město v
Dubrovníku, Diokleciánův palác ve Splitu, historické jádro Trogiru, raně křesťanský komplex Eufrasiovy baziliky v Poreči,
katedrálu sv. Jakuba v Šibeniku a Starogradské polje na Hvaru, benátská obranná soustava Zadaru a pevnost sv. Mikuláše v Šibeniku, stećky – středověké náhrobky Velika a Mala Crljivica v Cistě Veliké a Dubravka v Konavlích. Plitvická jezera – nejkrásnější a nejznámější chor-
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vatský národní park je naší jedinou položkou na tom prestižním seznamu v kategorii přírodní dědictví.
Na Reprezentativním seznamu nehmotného světového kulturního dědictví lidstva UNESCO se nachází slavnost sv. Blažeje, slavnost sv. Blažeje, krajkářství v Lepoglavě, na Hvaru a na Pagu, každoroční
masopustní procesí zvonkařů z okolí Kastavu, hvarské procesí Za křížem, dvojhlasý
zpěv a hra v těsných intervalech z Istrie a
Chorvatského Přímoří, jarní procesí Ljelja
(Královna) z Gorjanu, umění výroby tradičních dřevěných hraček z Chorvatského Záhoří, klapský zpěv, sinjská alka – rytířský turnaj v Sinji, medařské řemeslo na
území severního Chorvatska, lidová píseň
„bećarac“ ze Slavonie, Baranje a Srijemu,
tanec „němé kolo“ z Dalmatského Záhoří, středomořská strava na chorvatském
Jadranu, jeho pobřeží, ostrovech a části přilehlého vnitrozemí. Chorvatsko patří mezi země s největším počtem chráněných nemateriálních statků na světě,
které jsou zapsány na seznam UNESCO.
Druh zpěvu zvaný „ojkanje“ se pak nachází na Seznamu nemateriálního kulturního dědictví, které naléhavě potřebuje ochranu. Projekt Ekomuzeum Batana je zapsán v Rejstříku nejlepších příkladů ochrany nemateriálního kulturního dědictví světa UNESCO.

NÁRODNÍ PARKY
NP Brijuny: souostroví dvou větších a 12
menších ostrůvků u západního pobřeží
Istrie.
Informace:
Adresa: JU NP Brijuni
Brionska 10, 52212 Fažana
Tel.: +385 (0)52 525 888; +385 (0)52 525
882; +385 (0)52 525 883
Fax: +385 (0)52 521 367
E-mail: brijuni@np-brijuni.hr
Web: www.np-brijuni.hr
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NP Kornaty: nejhustší souostroví ve Středomoří s celkem 89 ostrovy, ostrůvky a
útesy.
Informace:
Adresa: JU NP Kornati, Butina 2
22243 Murter
Tel.: +385 (0)22 435 740
Fax: +385 (0)22 435 058
E-mail: kornati@np-kornati.hr
Web: www.np-kornati.hr
NP Krka: nejkrásnější krasová řeka
v Chorvatsku.
Informace:
Adresa: JU „NP Krka“
Trg Ivana Pavla II. n.c. 5, 22000 Šibenik
Tel.: +385 (0)22 201 777
Fax: +385 (0)22 336 836
E-mail: info@npk.hr
Web: www.np-krka.hr
NP Mljet: ostrov jihozápadně od
Dubrovníku.
Informace
Adresa: NP Mljet
Pristanište 2
20226 Goveđari
Tel.: +385 (0)20 744 041
Fax: + 385 020 744 043
E-mail: np-mljet@np-mljet.hr
Web: www.np-mljet.hr
NP Paklenica: Národní park na jižní straně Velebitu, největšího horského masivu
v Chorvatsku.
Informace:
Adresa: JU NP Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a
23244 Starigrad-Paklenica
Tel.: +385 (0)23 369 155, +385 (0)23 369
202 (Ředitelství a kemp); +385 (0)23 369
803 (vstupní recepce národního parku)
Fax: +385 (0)23 359 133
E-mail: np-paklenica@paklenica.hr,
prezentacija@paklenica.hr
Web: www.np-paklenica.hr

NP Plitvická jezera: nejstarší a nejznámější chorvatský národní park, součást
světového přírodního dědictví UNESCO.
Informace:
Adresa: JU NP Plitvička jezera
Josipa Jovića 19
53231 Plitvička Jezera
Tel.: +385 (0)53 751 015 (rezervace, Prodejní oddělení), +385 (0)53 751 014; +385
(0)53 751 026 (dodatečné informace,
vstup)
Fax: +385 (0)53 751 013
E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr
Web: www.np-plitvicka-jezera.hr
NP Risnjak: převážně zalesněný horský
masiv severovýchodně od Rijeky, v němž
se nachází i hydrogeomorfologický přírodní úkaz – pramen řeky Kupy.
Informace:
Adresa: JU NP Risnjak
Bijela Vodica 48
51317 Crni Lug
Tel.: +385 (0)51 836 133, +385 (0)51 836 261
Fax: +385 (0)51 836 116
E-mail: np-risnjak@ri.t-com.hr
Web: w ww.np-risnjak.hr
NP Severní Velebit: po přírodní stránce
nejhodnotnější a nejpřitažlivější oblast
vrcholové části severního Velebitu.
Informace:
Adresa: JU NP Sjeverni Velebit
Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.: +385 (0)53 665 380
Fax: +385 (0)53 665 390
E-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr
Web: www.np-sjeverni-velebit.hr

PŘÍRODNÍ PARKY
PP Biokovo: najvyšší pohoří Dalmácie a druhá nejvyšší hora Chorvatska
tvoří neopakovatelný kontrast pevniny a moře.

Informace:
Adresa: JU PP Biokovo, Marineta – Mala
obala 16, 21300 Makarska
Tel./Fax: +385 (0)21 616 924
E-mail: info@pp-biokovo.hr
Web: www.pp-biokovo.hr
PP Kopački rit: jedna z největších močálovitých oblastí v Evropě ležící při ústí
Drávy do Dunaje.
Informace:
Mali Sakadaš 1
31328 Bilje, Kopačevo
Tel.: +385 (0)31 285 370; +385 (0)31 445
445; +385 (0)31 752 320; +385 (0)31 752
322 (Vstupní centrum Kopačevo)
E-mail: uprava@pp-kopacki-rit.hr
Web: www.pp-kopacki-rit.hr
PP Lonjsko polje: největší chráněná záplavová oblast dunajského povodí.
Informace:
Adresa: JU PP Lonjsko polje
Krapje 16, 44325 Jasenovac
Tel.: +385 (0)44 672 080, +385 (0)44 611
190, +385 (0)44 715 115 (Vstupní a vzdělávací centrum Čigoč); +385 (0)44 652 427
(Vstupní a vzdělávací centrum Repušnica)
Fax: +385 (0)44 606 449
E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
PP Medvednica: horský masiv severně
od Záhřebu.
Informace:
Adresa: JU PP Medvednica, Bliznec 70
10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 4586 317
Fax: +385 (0)1 4586 318
E-mail: info@pp-medvednica.hr
Web: www.pp-medvednica.hr
PP Papuk: nejhezčí část slavonských hor,
člen Evropské i světové sítě UNESCO geoparků.
Informace:
Adresa: JU přírodní rezervace Papuk
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Stjepana Radića 46
34300 Velika
Tel.: +385 (0)34 313 030
Fax: +385 (0)34 313 027
E-mail: kontakt@pp-papuk.hr
Web: www.pp-papuk.hr,
www.papukgeopark.com
PP Telašćica: rozkládá se na jihovýchodní straně ostrova Dugi Otok, v blízkosti NP Kornaty
Informace:
Adresa: JU PP Telašćica, Sali IV 2, 23281 Sali
Tel./Fax: +385 (0)23 377 096
E-mail: telascica@telascica.hr
Web: www.pp-telascica.hr
PP Učka: nejvyšší istrijské pohoří nad liburnskou riviérou
Informace:
Adresa: JU PP Učka, Liganj 42
51415 Lovran (mimo přírodní park)
Tel.: +385 (0)51 293 753
Fax: +385 (0)51 293 751
E-mail: park.prirode.ucka@inet.hr
Web: www.pp-ucka.hr
PP Velebit: zahrnuje většinu stejnojmenného masivu, největší chráněná
oblast v Chorvatsku, která je na seznamu mezinárodních biosférických rezervací UNESCO.
Informace:
Adresa: JU PP Velebit
Kaniža Gospićka 4b 53000 Gospić
Tel.: +385 (0)53 560 450
Fax: +385 (0)53 560 451
E-mail: velebit@pp-velebit.hr
Web: www.velebit.hr
PP Vranské jezero: největší přírodní jezero v Chorvatsku, přírodní rezervace s ornitologickou rezervací, nachází se mezi Zadarem a Šibenikem. Vedle cyklostezek a
naučných stezek nabízí pozorování ptactva, vzdělávací programy, pronájem kol a
kajaků, sportovní rybolov.
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Informace:
Adresa: JU PP Vransko jezero
Kralja Petra Svačića 2
23210 Biograd na Moru
Tel.: +385 (0)23 383 181
Fax: +385 (0)23 386 453
E-mail: info@pp-vransko-jezero.hr
Web: www.pp-vransko-jezero.hr
PP Žumberak – Samoborská pahorkatina: malebná kopcovito-hornatá
oblast jihozápadně od Záhřebu.
Informace:
Adresa: JU PP Žumberak – Samoborsko gorje
Slani dol
10430 Samobor
Tel.: +385 (0)1 3327 660
Fax: +385 (0)1 3327 661
E-mail: park@pp-zumberak-samoborskogorje.hr
Web: www.park-zumberak.hr
PP Lastovské souostroví: součást vnější
skupiny jihodalmatských ostrovů, kromě
ostrova Lastovo zahrnuje ostrovní skupiny
Lastovnjaci a Vrhovnjaci a ostrov Sušac.
Informace:
Adresa: JU PP Lastovsko otočje
Trg Svetog Petra 7, 20289 Ubli
Tel./Fax: +385 (0)20 801 252
E-mail: info@pp-lastovo.hr
Web: www.pp-lastovo.hr
Ministerstvo ochrany životního prostředí a přírodya energetiky
Informace:
Tel.: +385 (0)1 3717 111 (centrála)
Web: www.mzoip.hr
E-mail: press@mzoip.hr

kempech a naturistických kempech s
dlouhou tradicí. Ve vnitrozemí se nachází velký počet lázní s léčivými minerálními a termálními prameny.
Informace: turistická sdružení a cestovní
kanceláře.
Sdružení chorvatských cestovních
kanceláří
Izidora Kršnjavoga 1/II
10000 Zagreb
Tel.: 01 2304 992
Fax: 01 236 0655
E-mail: uhpa@uhpa.hr
Web: www.uhpa.hr
Mládežnické hostely, kterou jsou členy sdružení Hostelling International se
v Chorvatsku nacházejí v následujících
místech: Dubrovník, Zadar, Rijeka, Veli
Lošinj, Pula, Záhřeb, Samobor, Biograd na
moru, Karlobag, Kaštel Štafilić, Krk, Mrkopalj, Starigrad na Hvaru a Zaostrog.
Informace
Chorvatský rekreační a hostelový svaz
Savska cesta 5, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 4829 296, 4829 294
Fax: +385 (0)1 4870 477
E-mail: info@hicroatia.com
Web: www.hfhs.hr

Námořní cestovní
ruch a mariny

UBYTOVÁNÍ

Sdružení marin při HGK
(Chorvatská hospodářska komora)
Tel.: +385 (0)51 209 130
Fax: +385 (0)51 216 033
E-mail: psolic@hgk.hr
Web: www.hgk.hr

Chorvatsko nabízí ubytování v četných
hotelech, apartmánových osadách, soukromých domech a pokojích, na venkovských hospodářstvích (agroturistika), v

ACI d. d.: Adriatic Croatia International
Club d.d.
Řetězec 22 marin podél chorvatského
pobřeží

Informace
Tel.: +385 (0)51 271 288
Fax: +385 (0)51 271 824
E-mail: aci@aci-club.hr
Web: www.aci-marinas.hr
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Ohledně turisticky-rekreačního potápění v Chorvatsku kontaktujte potápěčská
centra, která se starají o vaši informovanost a bezpečí.
Informace:
Sdružení hospodářských potápěčů při
HGK (Chorvatská hospodářská komora)
Tel.: +385 (0)1 4561 570
Fax: +385 (0)1 4828 499
E-mail: turizam@hgk.hr

Liky, ovčí sýr, slavonský kulen, vynikající samoborské nebo zagorské klobásy
češnjovke, tvaroh s kysanou smetanou
ad. Hlavní jídla se liší podle podnebí,
v němž se nacházíte. V Dalmácii, Chorvatském přímoří, na ostrovech a na Istrii
převažují ryby a plody moře nebo hovězí pašticada nebo vařené jehněčí.
Vnitrozemská část Chorvatska vyniká rozmanitou nabídkou masitých pokrmů. Zdejšími specialitami jsou krůta se zapékanými fleky (mlinci), vepřová panenka na bílém víně Stubica, pečené jehněčí, pečené sele nebo vařené i pečené těsto s tvarohem (štrukli). Mezi sladkostmi vynikají kromě
zmíněných štruklí speciality jako ořechovník, makovník či závin s tvarohem nebo různými druhy ovoce.

JÍDLA A NÁPOJE

Co si dát k pití?

Potápění

Kde si něco dát?
Kromě hotelů nabízejících pobyt s polopenzí nebo plnou penzí jsou ve všech
městech, turistických letoviscích a u hlavních silnic restaurace, hostince, taverny,
konoby, pizzerie a objekty rychlého občerstvení. Gurmány však nejvíce zaujmou
restaurace a hostince nabízející domácí
chorvatskou kuchyni.
Všechny potraviny živočišného původu
podléhají stejným předpisům jako v zemích Evropské unie a jsou pod trvalým veterinárně-zdravotním dozorem.

Co si dát k jídlu?
Kromě standardní evropské kuchyně
nabízí Chorvatsko svá nejpopulárnější domácí jídla a speciality. Ze studené kuchyně se jedná o věhlasný dalmatský nebo istrijský pršut, sýry z Pagu či

Ve vnitrozemí, v Přímoří i v Dalmácii má
staletou tradici pěstování vinné révy a výroba jakostních a přívlastkových vín. Pro
pobřeží jsou typická červená vína teran,
merlot, cabernet, opolo, plavac, dingač
a postup, respektive bílá vína malvazija,
pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškát ad. Ve vnitrozemí proslul ryzlink, graševina (vlašský ryzlink) , burgundské, tramín a další odrůdy. Z destilátů jsou nejoblíbenější rakije (pálenky) – slivovice, travarica, lozovača a biska, z dezertních nápojů prošek a maraschino.
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INFORMACE
CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD
Iblerov trg 10/IV
10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 (0)1 4699 333
Fax: +385 (0)1 4557 827
E-mail: info@htz.hr
Web: www.hrvatska.hr,
www.facebook.com/croatia.hr,
www.youtube.com/croatia,
www.issuu.com/croatia.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus
Österreich
E-mail: office@kroatien.at
Web: at.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
Frankfurt/M, Deutschland
E-mail: info@visitkroatien.de
Web: de.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
München, Deutschland
E-mail: office@visitkroatien.de
Web: de.croatia.hr
Ente Nazionale Croato per il Turismo
Italia
E-mail: info@enteturismocroato.it
Web: it.croatia.hr
Chorvatské turistické sdružení
Česká republika
E-mail: info@htz.cz
Web: cz.croatia.hr
Chorvátske turistické združenie
Slovenská republika
E-mail: infohtz@chello.sk
Web: sk.croatia.hr

Horvát Idegenforgalmi Közösség
Magyarország
E-mail: info@htz.hu
Web: hu.croatia.hr
Office National Croate de Tourisme
France
E-mail: info@croatie-tourisme.fr
Web: fr.croatia.hr
Croatian National Tourist Office
United Kingdom
E-mail: info@croatia-london.co.uk
Web: gb.croatia.hr
Croatian National Tourist Office
USA
E-mail: cntony@earthlink.net
Web: us.croatia.hr
Chorwacka Wspólnota Turystyczna
przedstawicielstwo w Polsce
Polska
E-mail: info@visitcroatia.pl
Web: pl.croatia.hr
Kroatiska Turistbyrån
Sverige
E-mail: croinfo@telia.com
Web: se.croatia.hr
Kroatisch Nationaal Bureau Voor
Toerisme
Nederland
E-mail: nl@infocroatia.net
Web: nl.croatia.hr
Kroatische Nationale Dienst voor
Toerisme - Office National Croate
du Tourisme
België - Belgique
E-mail: be@infocroatia.net
Web: be.croatia.hr
Хорватское туpиcтичeckoe
cooбщecтвo
Russia
E-mail: htzmoskva@mail.ru
Web: ru.croatia.hr

Hrvaška turistična skupnost
Slovenija
E-mail: info@hts-slovenija.si
Web: si.croatia.hr

IMPRESUM
VYDAVATEL
Chorvatské turistické sdružení ve spolupráci s Ministerstvem cestovního ruchu, Ministerstvem moře, dopravy a infrastruktury, Ministerstvem kultury, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství – Správou veterinářství
a bezpečnosti potravin, Ministerstvem zahraničních a evropských věcí, Chorvatským autoklubem (HAK), Chorvatskými dálnicemi, Chorvatskou hospodářskou komorou, Chorvatskými železnicemi, Státní správou pomoci a záchranných služeb a Chorvatským rozhlasem.
Všechny informace shromáždilo a aktualizovalo Samostatné oddělení pro vztahy s veřejností Chorvatského turistického sdružení.
DESIGN
ORGANIZACIJA d.o.o., Pula

Vážení,
prosíme vás, abyste v zájmu vlastního
pohodlí a dodržování zákona prověřili,
zda jste přihlášeni na celou dobu svého
pobytu, ode dne příjezdu do odjezdu.
Vaše kontrola je zvláště důležitá a potřebná, pokud jste ubytováni v soukromí. Přispějete tak ke kvalitě služeb, vaší
osobní bezpečnosti a prevenci ilegálního podnikání neregistrovaných hostitelů, kteří nabízejí ubytovací služby
v rozporu se zákonem. V Chorvatsku
není dovoleno a je trestné kempování ve volné přírodě mimo registrované kempy a parkoviště pro karavany
a obytná auta.
Předem vám děkujeme za spolupráci a
přejeme vám příjemný pobyt.
Vaše Chorvatské turistické sdružení
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