objevte svůj příběh na

chorvatsko.hr

Naplňte své dny opravdovým životem.

D. Rostuhar

M. Romulić & D. Stojčić

Chor vatsko
Objevte svůj příběh

z až ij c horvats ko | 4-2 7
poz n ej c horvats ko | 2 8-1 0 7
i stri e. | 2 8-35
kva rn er. | 36 -43
dalmáci e. z a da r. | 44-51
dalmáci e. ši ben i k . | 52 -59
dalm áci e. spli t. | 6 0 -6 7
dalmáci e. du brov n í k . | 6 8-7 5
lika – k a rlovac | 7 6 -83
s t ře dni chorvatsko . | 84-9 1
za h řeb . | 92-99
s l avon i e. | 100-107

Vyberte si v Chorvatsku
svou destinaci a najděte pravé
rozličnosti.
Čakovec
Varaždin
Koprivnica
Krapina
Bjelovar

Virovitica

Zagreb
Osijek
Karlovac

Vukovar

Sisak
Požega

Rijeka

Slavonski brod
Pazin

Pula
Gospić

Zadar

Šibenik

Split

Dubrovnik

Plné života
Od divukrásného nedotčeného
jaderského pobřeží po okouzlující
přírodní parky ve vnitrozemí,
Chorvatsko se vyznačuje výjimečnou
přírodou, architektonickou
rozmanitostí a krásou.
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Bez ohledu na to, zda vás přitahují nedotčené ostrovy, starobylá místa,
ochutnávky nejlepších lokálních jídel a
nápojů nebo sportovní aktivity, Chorvatsko nabízí přehršel všeho v letních
měsících i po zbytek roku.

Chorvatsko představuje dokonalé spojení
živoucí energie, kterou byste očekávali od tak
mladé země, se srdečností, uvolněností a pohostinností tradičního Středomoří.

| 3. |

|2|

| 4. |

| 5. |

| 1. |

1. Ostrov Brač / B. Kačan | 2. Pula / I. Biočina | 3. Ústřice / D. Fabijanić | 4. Vinohrad, Istrie / D. Fabijanić | 5. Trakošćan / I. Biočina

Plné slunce
Rajské pláže pro rodiny, odlehlá místa
pro odvážné a toužící po dobrodružství,
mořské aktivity pro ty, kdo nechtějí jen
ležet na pláži, soukromé destinace k
relaxaci a meditaci...
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Se svými 1 244 ostrovy má Chorvatsko nejčlenitější pobřeží ve Středomoří,
a to s plážemi, které uspokojí potřeby
každého hosta.

ra j s k é pl á že

obl á z kové pláž e

odlehlé pláž e

Písečné pláže a mělčiny s mnoha
zábavnými atrakcemi pro děti i dospělé
jsou nejpopulárnějšími destinacemi k
opalování, plavání a relaxaci s rodinou
a přáteli. Rajská pláž na ostrově Rabu,
pláž Bačvice ve Splitu, pláž Saharun na
ostrově Dugi otok, Lumbarda na Korčule
a Kukljica na ostrově Ugljanu jsou některé z nejpopulárnějších písečných pláží
v Chorvatsku. Pokud toužíte po útěku
od davů a soukromí, ale současně chcete
cítit písek mezi prsty, navštivte pláž
Spiaza na odlehlém ostrově Susak.

Většina chorvatských pláží je pokryta oblázky, omývána křišťálově čistým
mořem a nabízí řadu aktivit, jako jsou
potápění, jízda na vodním skútru, volejbal nebo hra populárního místního
sportu ‘picigin’. Světově proslulá pláž
Zlatni rat na ostrově Brač je nejoblíbenější chorvatskou pláží. Vážné konkurenty
v soutěži o tento prestižní titul má však
v plážích Punta rata v Brelách, Baška na
Krku a Banje v Dubrovníku.

Pokud za ideální místo k opalování
považujete to, které se nachází co nejdále od civilizace, pak pro vás nebude
obtížné nalézt svůj kousek ráje. Zátoka
Stiniva na ostrově Ostrov Vis je nejodlehlejší chorvatskou pláží. Je těžké se do
zátoky dostat suchou nohou, ale často
jí navštěvují jachtaři, aby si vychutnali
tamní ticho a klidné moře. Mys Kamenjak na jihu Istrie zase skýtá mnohé
skryté zátoky a ostrůvky s písečnými a
kamenitými plážemi, zatímco jedna z
nejpopulárnějších chorvatských pláží –
Lubenice – se rozkládá ve skryté zátoce
obklopené strmými útesy ostrova Ostrov Cres.

| 2. |

| 3. |

| 1. |

1. Ostrov Dugi otok / B. Kačan | 2. Ostrov Brač / I. Biočina | 3. Ostrov Dugi otok / A. Gospić | 4. Ostrov Vis / A. Gospić

| 4. |

Plné
přírodních
krás
Od nedotčeného modrého moře
po tajemné hory, od okouzlujících
přírodních parků po bujnou divočinu –
přírodní krásy Chorvatska jsou stejně
rozmanité jako početné.
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Chráněná území v Chorvatsku
zahrnují osm národních parků,
dvanáct přírodních parků, dvě přísně
chráněné rezervace a sedmdesát sedm
zvláštních rezervací.
brijun y
| Istrie

kor naty
| Dalmácie

krka
| Dalmácie

Národní park Brijuny zahrnuje skupinu
dvou větších a dvanácti menších ostrovů u západního pobřeží Istrie. Brijuny
prosluly členitostí souostroví a dobře
dochovanou středomořskou vegetací.
Ostrovy se též mohou pochlubit neocenitelným kulturním dědictvím, které
datuje z doby starého Říma a Byzance.
Brijuny nejsou obydleny, ale po celý rok
skýtají četné turistické atrakce.

Souostroví Kornaty je nejhustší skupina ostrovů ve Středomoří. V roce
1980 bylo 89 z Kornatských ostrovů vyhlášeno národním parkem. Mimořádná
scenérie a nádherné přírodní zátoky
vám vyrazí dech. Ostrovy jsou známé
svými vysokými útesy, neobyčejnými
tvary a sporou vegetací. Labyrint skalisek a moře je ideální pro jachty,
plachetnice i „robinzonský“ cestovní
ruch.

Národní
park
Krka,
situovaný
severovýchodně od Šibeníku je krasový
přírodní fenomén, který se vyznačuje
mimořádnou hojností endemických
druhů. Hlavní atrakcí Národního parku
Krka je sedm vodopádů. Nejslavnější z nich je Skradinski buk, jeden z
nejkrásnějších evropských travertinových vodopádů.

| 2. |

| 3. |

| 1. |

1. Národní park Plitvice / I. Čorić | 2. Národní park Brijuny | 3. Národní park Kornaty / D. Fabijanić | 4. Ostrov Visovac

| 4. |
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pa klen ic a
| Dalmácie

r i s n ja k
| Gorski kotar

pli tvice
| Lika

Národní park Paklenica se rozkládá u
města Zadaru, na jižních svazích Velebitu, největšího pohoří Chorvatska. Park
oplývá neobyčejnými krasovými útvary
a jeskyněmi. Nejimpresivnějším úkazem jsou dvě soutěsky, Velika a Mala
Paklenica. Díky zvláštním klimatickým
podmínkám se park vyznačuje hojností
flóry a fauny.

Národní park Risnjak se rozkládá u
města Delnice v lesnaté horské oblasti severně od Rijeky. Jedná se o domov
mnoha divoce žijících živočišných
druhů a vyvěrá zde pramen řeky Kupy,
který je přírodní hydrologickou pamětihodností. Park navštěvují hlavně milovníci přírody, především vyznavači
horské turistiky, pro něž představuje
neodolatelnou výzvu nejvyšší vrchol
masívu.

Národní park Plitvice je nejznámější
chorvatský národní park, který byl jako
jediný zapsán na seznam světového dědictví unesco. Světově proslulé místo
je známé svými jezery, do nichž padají
vodopády: skládá se z 16 malých jezer
vzájemně spojených vodopády, které
vznikly usazováním travertinu, zvláštního druhu vápence. Tento nádherný
park je populární výletní destinací bez
ohledu na období roku.

| 5. |

| 6. |

| 7. |

| 8. |

5. Národní park Paklenica / I. Biočina | 6. Národní park Risnjak | 7. Národní park Plitvice / M. Romulić & D. Stojčić | 8. Národní park Plitvice / I. Čorić |
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sjever n i vel ebit
| Velebit

m lj e t
| Dalmácie

Národní park Severní Velebit se rozkládá v severní části největšího chorvatského pohoří Velebit a prochází jím
četné horské stezky. Park je proslulý
dvěma krasovými útvary, jimž se říká
Hajdučki kukovi, a jeskyní Lukina
jama, která je osmou nejhlubší propastí
na světě.

Národní park Mljet se nachází na
stejnojmenném ostrově a jedná se o
nejdůležitější chráněné území jižní
Dalmácie. Zahrnuje západní lesnatou
část ostrova Mljetu, který je významný
svou mimořádně bujnou středomořskou vegetací i kulturním dědictvím.
Park proslul dvěma hlubokými zálivy,
jež jsou vzhledem k velmi úzkému spojení s mořem považovány za jezera,
pročež jsou tak i nazývány: Veliko jezero a Malo jezero.

| 9. |

| 10. |

| 11. |

| 12. |

9. Velebit / A. Gospić | 10. Národní park Mljet / I. Pervan | 11. Národní park Mljet / D. Fabijanić | 12. Národní park Paklenica / M. Romulić & D. Stojčić

Plné
nepoznaných
ostrovů
Díky mírnému podnebí je
po Jadranu možné plout po
celý rok.
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Stovky šarmantních ostrovů bez husté dopravy,
které okouzlují krásou a přírodními jevy, vám
zaručí zcela odlišný druh dovolené ve Středomoří, než na jaký jste zvyklí.

Díky spektakulárnímu pobřeží od Istrie
po Dubrovníku, které dosahuje délky
5 835 kilometrů, představuje chorvatský
Jadran se svými takřka 60 marinami
ideální místo pro jachtaře.

|2. |

| 3. |

| 4. |

| 5. |

| 6. |

| 1. |

1. Ostrov Cres / M. Šćerbe | 2. Babino polje / S. Surać | 3. Komiža | 4. Národní park Kornaty / I. Pervan | 5. Lastovo / S. Gobbo | 6. Porer / I. Zirojević

Plné
dobrodružství
Příroda je sama o sobě
dobrodružstvím a chorvatská
příroda vás odzbrojí svou
pohostinností.
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Mírné kontinentální a středomořské podnebí skýtají celoročně četné příležitosti k
rozmanitým aktivitám. Jezdíte na kole nebo
se věnujete horské turistice, potápíte se nebo
skáčete s padákem, surfujete ve vlnách nebo
dobýváte vrcholky hor – jen za nosem! Kamkoliv se totiž vydáte, čekají vás nezapomenutelné zážitky.
Chorvatsko si vzhledem k různorodým
a zachovaným přírodním zdrojům
buduje image dobrodružné a sportovní destinace se značným růstovým
potenciálem. Díky současnému úsilí
Chorvatsko zaujalo přední pozici mezi
potápěčskými destinacemi ve Středomoří a zároveň figuruje mezi první
pěticí destinací, kde se pěstuje kajakářství na moři. Celoročně jsou organizovány dobrodružné soutěže ne-

| 2. |

jrůznější intenzity a náročnosti, od
lehkých a krátkých závodů, až po ty
dlouhé a velmi náročné. Soutěžící i
amatéři, milovníci extrémních sportů
odhalují krásu a divokost hor a lesů,
ostrovů a moře. Rozmanitost terénů
tak organizátorům skýtá neomezené
možnosti plánování dobrodružných
závodů i zavádění nových podob dobrodružství do Chorvatska.

| 4. |

| 1. | | 3. |

1. Řeka Zrmanja / I. Pervan | 2. Národní park Paklenica / I. Biočina | 3. Gola Plješivica / A. Gospić | 4. Kajak / D. Rostuhar

Plné
cyklostezek
Chorvatsko si díky svým
neuvěřitelným přírodním zdrojům
úspěšně buduje image přední
cyklistické destinace ve Středomoří.
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Milovníci cyklistiky si mohou vychutnat nádherné prostředí, vůni květů
i svěžest vodopádů, zpěv ptáků nebo
chuť pitné vody přímo z pramene. Silnice na venkově, lesní cesty a cyklostezky po vinohradech i přírodě umožňují
cyklistům, aby si vychutnali jízdu na
kole mimo rušné tahy. Cyklostezky jsou
jasně vyznačeny v národních parcích –

Národní park Plitvická jezera se pyšní
jednou z nejkrásnějších cyklostezek v
Evropě. Cyklisté jsou ovšem vítáni v
každém koutu Chorvatska. Za trochu
námahy budete odměněni pohledy na
rozmanitou krajinu: údolí a kopce slunné Istrie, stezky procházející hornatým
Gorskim kotarem, zelené kopce Záhoří,
nížiny Slavonie a Turopolje. Cyklisté

jsou vítanými hosty i na ostrovech.
Ačkoliv je na ostrovech v létě méně
zeleně, zároveň jsou obklopeny okouzlující modří. Na prvním místě je výstavba
nových a modernizace stávajících cyklostezek, zvláště ve větších destinacích.

| 2. |

| 1. | | 3. |

| 4. |

1. Grožnjan / I. Biočina | 2. Karlovacká župa / V. Metelko | 3. Varaždin / D. Vurušić | 4. Trakošćan / D. Vurušić

Plné květin
Když se čerstvé suroviny ze sluneční
lázně setkají ve směsi různorodých
gastronomických vlivů, tak si
zkrátka musíte přidat. Proč ne, vždy
se ještě najde místo.
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Chorvatská kuchyně je různorodá a spojuje různé oblasti. Její současná verze pochází z
praslovanských a pravěkých časů. Rozdíly ve
výběru surovin a způsobu přípravy jsou nejvíce patrné, když srovnáme vnitrozemské a
přímořské oblasti:

vnitrozemská kuchyně se vyznačuje
praslovanskými kořeny a nedávnými
kontakty s vyspělými gastronomickými
školami – maďarskou, vídeňskou a tureckou. Dominují v ní masné výrobky,
sladkovodní ryby a zelenina. Pobřežní
oblasti se vyznačují vlivem Řeků,
Římanů, Ilyrů a pozdějších středomořských kuchyní – italské a francou-

| 2. |

zské. Vynikají četné speciality z plodů
moře (olihně, sépie, chobotnice, humři,
langusty...) připravované na nejrůznější
způsoby, dále olivový olej, pršut, různé
druhy zeleniny, chorvatská vína jako
jsou malvazija, dingač a vrbnička žlahtina, nebo různé likéry jako proslulé
maraschino.

| 3. |

| 1. | | 4. |

1. Ostrov Vis / I. Pervan | 2. Slavonie / D. Bota | 3. Pažský sýr / D. Fabijanić | 4. Vinohrady / D. Rostuhar

Plné historie
a kultury
Chorvatsko od pradávných časů
oplývá obdivuhodnými svědectvími o
zázracích vytvořených rukama člověka.
Prozkoumejte četné historické a kulturní
lokality a oslavte lidskost, která nás
spojuje.
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Chorvatsko je země, jejíž bohaté kulturní
dědictví se nezkoumá pouze uvnitř četných
muzeí, galerií a kostelů, z nichž jsou mnohé
zapsány na seznam světového dědictví unesco jako památky prvotřídního významu.

Na tomto kouzelném místě ve Středomoří toho můžete objevit mnohem
více. I z té nejkratší procházky se zde
totiž stává cesta tisíce let do minulosti, která vás provází turbulentními,
vzrušujícími i slavnými dějinami. Je
přitom jedno, zda se procházíte labyrintem úzkých kamenných ulic a
průchodů nebo se bavíte v živoucích
přístavních městech Istrie, Kvarneru a

| 2. |

Dalmácie či stoupáte zelenými serpentinami severního Chorvatska k pohádkovým hradům a zámkům. Každý krok,
který učiníte, představuje nový zážitek
díky střetu čtyř kultur, které se prolínají a doplňují – kultury západní,
východní a střední Evropy a jižního ducha Středomoří.

| 3. |

| 4. |

| 1. |

1. Pula / D. Fabijanić | 2. Dubrovnik / I. Biočina | 3. Zaton / I. Čorić | 4. Split / A. Verzotti

Plné relaxace
Tradice zdravotně orientovaného
cestovního ruchu se v Chorvatsku
rozvinula koncem 19. a začátkem
20. století.
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První místa, která poskytovala služby zdravotně orientovaného cestovního ruchu, byly léčebny a lázně i
pobřežní oblasti s mírným podnebím.
Mezi prvními destinacemi takto orientovaného cestovního ruchu byly
Opatija, Lošinj, Crikvenica, Lipik a
Varaždín. Všechna tato místo se přitom

vyznačovala bohatým společenským
životem. Dnes Chorvatsko nabízí četné
kvalitní pobytové a léčebné balíčky, jejichž součástí je péče vysoce kvalifikovaného personálu. Ceny zdravotních a
léčebných služeb jsou přitom v Chorvatsku výrazně nižší než v okolních
zemích. Mírné podnebí skýtá ideální

| 2. |

podmínky ke zdravému životu, zatímco geografická poloha země a její dopravní infrastruktura představují dodatečné přednosti v oblasti zdravotně
a léčebně orientovaného cestovního
ruchu.

| 3. |

| 4. |

| 1. |

1. Ostrov Brač / I. Biočina | 2. Dubrovnik / N. Matić | 3. Řeka Zrmanja / A. Gospić | 4. Zagreb / H. Serdar

Plné
příležitostí
Jedná se o odvětví cestovního ruchu, které je
stejně důležité a zastoupené ve vnitrozemských
i přímořských oblastech.
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Výstavba infrastruktury a multifunkčních kongresových center spolu
se zlepšením stávajících kapacit kongresových hotelů totiž Chorvatsku
umožnily, aby vkročilo na trh kon-

| 2. |

gresového cestovního ruchu a dohnalo
své konkurenty v atraktivitě pro korporace a pořadatele konferencí. Chorvatsko sebevědomě kráčí i na trhy motivačních cest a team buildingu, na nichž

| 3. |

| 5. |

proslulo nejen jako země s různorodou
turistickou nabídkou, ale také díky zajímavým atrakcím a kreativním, vysoce kvalitním programům.

| 4. |

| 6. |

| 1. |

1. Opatija / M. Vrdoljak | 2. 4. Istrie / S. Ćetković | 3. Zadar / B. Kačan | 5. Rovinj / S. Ćetković | 6. Záhřeb / S. Ćetković

Plné cest
Chorvatsko bývá pravidelně řazeno
mezi nové destinace venkovského
a horského turistického ruchu.
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Panoramatická různorodost Chorvatska a nabídka autochtonních potravin
a vín se zakládá na několika horských
centrech a mezinárodně proslulých venkovských a turistických sdruženích
s rostoucím počtem dochovaných
tradičních rurálních společenství. K
přednostem tohoto druhu cestovního
ruchu patří také nabídka místních vín
a potravin, bohatý živočišný svět, ho-

jnost pitné vody. Vzdělání a spolupráce
mladých podnikatelů umožňují organizovanější, bohatší a větší turistickou
nabídku venkovských statků a skupin
destinací. Výlety do přírody, zdravé
životní prostředí a zdravá strava stále
více podněcují lokální hospodářství,
aby se zabývala cestovním ruchem a
rozvinula se v destinace venkovského
cestovního ruchu. Rozličné klimatické

podmínky, krajinný ráz a historické artefakty představují jen část kvalit center
venkovského cestovního ruchu ve Slavonii, Baranji, Srijemu, Chorvatském
Záhoří, Příhoří, Mezimuří, Podravině,
Posavině, Pokupí, Moslavině, Gorském
kotaru, Žumberku, Lice a Kordunu, Istrii, Chorvatském Přímoří a Dalmácii.

| 2. |

| 3. |

| 4. |

| 5. |

| 1. |

| 6. |

1. Baške Oštarije / A. Gospić | 2. Ostrov Krk / B. Kačan | 3. Řeka Gacka / M. Romulić & D. Stojčić | 4. Hügel von Vivodina / M. Hlača | 5. Lika / A. Gospić | 6. Klek / S. Surać

Istrie
Kde se sny stávají skutečností.
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Srdcovitý poloostrov ponořený
hluboko do průzračných
modrých vod Jadranu, je skrytou
zahradou krásy, která otevírá
bránu slunného a teplého
Středozemí.

Pootevřete ji bez váhání a dovolená
snů se stane skutečností. Multikulturní
a pohostinná, země, která na malém
prostoru šťastně spojuje velké množství
rozmanitostí. Zatímco svým křišťálově
průzračným mořem, čistým pobřežím a
přístavy, veselými rybářskými loď kami
a rušnými kamennými uličkami promlouvá opravdovým kouzlem Středozemí,
tato okouzlující píď země se svými
malebnými středověkými městečky,
rozkvetlými po pahorcích istrijského
zázemí, oddechuje klidem a vlídností
kontinentu, jehož krajina neodolatelně připomíná nejhezčí části Toskánska
nebo Provence.

Prozkoumejte zemi
opravdových rozmanitostí,
kde modrá a zelená budou
vaší inspirací
Zatímco na pobřeží Puly,Rovinje, Vrsaru, Poreče, Novigradu nebo Umagu budete nacházet kontury antiky a dědictví
Benátek, v istrijském vnitrozemí se hla-

sitě ozývá duch střední Evropy. Proto si
zapamatujte – Istrie nenabízí jen moře,
slunečné pobřeží, romantické zátoky a
přístavy! Ona vás jednoduše vábí abyste vkročili na vílí stezky, co vedou do
středověkých městeček, která korunují
její pahorkovitou krajinu. Vystupte
alespoň k jednomu z nich, ať už je to
Motovun, Grožnjan, Završje, Oprtalj
nebo nejmenší město na světě – Hum,
procházka jejich kamennými uličkami se změní v kouzelnou pouť jednou
zcela jinou historií. Sledujte tuto zvláštní cestu, od masivní městské brány k
lavičce v městské lóži a pak vystupte
ke kostelíku na náměstí a zvoníku, ze
kterého vám Istrie na okamžik zazáří ze
zcela jiného pohledu. I když se zdá, že
jsou si vzájemně velmi podobná, každé
toto středověké městečko je unikátní.
Buďte zvědaví! Nahlédněte do vchodů,
prohlédněte si erby a paláce, vejděte
do kostelíků a odpočiňte si v chládku
kapliček. Tady pochopíte lidové legendy o pilných vílách, které v noci staví
a obnovují hradby, ale i o skřítcích, co
způsobují nepříjemnosti. A pokud ně-

koho potkáte, klidně ho zastavte a ptejte se na všechno, co vás napadne. Lidé
jsou zde laskaví a vstřícní a rádi vám
poví příběh o Istrii – zemi, na které i
největší různorodosti žijí v klidu a harmonii, pyšníce se svojí otevřeností.

Umag
Grožnjan
Motovun

Novigrad

Poreč

Pazin

Vrsar
Rovinj

brijuny

Labin
Rabac

Pula
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Najděte skrytá bohatství
netknuté přírody
Istrie je opravdovou magickou zemí
(terra magica). Obdařená panensky netknutou přírodou, kterou korunuje daleko známé souostroví Brijuny – jeden z
nejhezčích archipelagů Středozemí se
vzácnými rostlinnými a živočišnými
druhy. Istrie je zemí, jejíž nánosy dlouhé
a bohaté historie můžete jak málokde
vyčíst, počínaje doslova od otisků stop
dinosaura.
Zocelovaná bórou a posilovaná mistralem, voňavá od vítečníku, šalvěje
a levandule a ospalá od pinií, smilu a
tymiánu, s ideálním podnebím, jehož
koupací sezona trvá až šest měsíců, tato
země je prostě ideálním turistickým
cílem. Samozřejmě že přitom nesmíte
zapomenout ochutnat Istrii! Od
mořských lahůdek až po chutné lanýže,
stejně jako i zlatého moku původní Malvazie, voňavého Momjanského muškátu
nebo rubínového Teranu, kterým se
kdysi posiloval samotný Casanova, vaše
chuťové buňky tyto božské požitky
navždy zařadí do syntézy nezapomenutelných istrijských zážitků. Nesněte o
krásné dovolené! Probuďte se na Istrii!
Vydejte se na cestu křižovatkou
ušlechtilé civilizace, jejíž kulturní arboretum je pěstováno od dávných Histranů, Keltů a Římanů přes Byzantince,
Slovany a Benátčany až po samotnou
Rakousko-uherskou monarchii a záhy
pochopíte, proč je Istrie tolik zvláštní. Pro začátek si postačí připomenout
mýtus o Argonautech. Při neúspěšném
pronásledování Jasona a uloupeného
zlatého rouna, Kolchiďané dopluli k Istrijským břehům a nikdy už se nechtěli vrátit do své vlasti. Má v sobě cosi
magického jak žádné jiné místo Středozemí. Najdete zde město, které je
podobně jako Řím rozložené na sedmi
pahorcích a pyšní se slavným amfiteátrem. Na jednom z těchto sedmi pahorků
jeden unavený uherský král zatoužil
své bohaté roucho vyměnit za obyčejnou řeholní kutnu a zemřít ve svátosti, zatímco nesmrtelný Dante, inspirovaný vyhlídkou, psal verše své Božské
komedie. Jméno tohoto města je Pula
a je to největší urbánní centrum, pul-
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sující srdce poloostrova s třítisíciletou
historií, ojedinělé město Středozemí,
které se může pochlubit tak impresivní rozmanitostí kulturního dědictví. A stejně jako jméno poloostrova,
na kterém vzniklo, není bezdůvodně
zapsáno v ženském rodě. Tajemná a
okouzlující Istrie je od pradávna známá
jako kouzelnice mnoha tváří, která již
po tisíciletí svádí návštěvníky. Kdo jednou zavítá do jejího náručí a pozná byť
zlomek jejího veselí, často se k ní znovu vrací!
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NÁRODNÍ PARK

PŘÍRODA

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Národní park Brijuny — výjimečně bohaté kulturně—historické dědictví souostroví 14 ostrovů;
bývalá známá Titova rezidence nabízí překrásné
pláže, pozůstatky z antického období, zoo—safari,
golf, pólo a špičkovou gastronomii

Gornji kamenjak — a Medulinski archipelag
- charakteristická krajina / Donji kamenjak —
charakteristická krajina / Palud — chráněná ornitologická rezervace / Limský záliv — chráněná
mořská rezervace / Motovunský les — chráněná
rezervace lesní vegetace / Istrijská vegetace —
charakteristická krajina

Amfiteátr (Pula) — velkolepá antická památka
z 1. stol., kdysi římské kolbiště zápasů gladiátorů se lvy, dnes jedinečná koncertní a festivalová
scéna / Eufrasiova bazilika (Poreč) — komplex
raně byzantského umění ze 6. stol. je na seznamu
světového kulturního dědictví unesca. / Kostel
sv. Eufemie (Rovinj) — impozantní dílo barokního umění s bohatou sbírkou uměleckých předmětů a sarkofágem patronky města / Istrijské
fresky — množství dochovaných fresek na Istrii
je ohromující, většina z nich se nachází v kostelech rozesetých po celém poloostrově / Dvigrad
— pozůstatky středověkého města / Dvouhlasná
stupnice istrijských intervalů — Reprezentační
seznam nehmotného dědictví unesca / Ekomuzeum Batana — založeno na principu dialogu s
místním obyvatelstvem a péče o místní kulturu.
Skládá se z interpretačního centra, městského přístavu, menších lodí, malé loděnice a tradiční kantýny, která hostům nabízí možnost nahlédnout do
každodenního života malého rybářského městečka.
Jde o jediného chorvatského zástupce v Rejstříku
nejlépe zachovaného nemateriálního dědictví světa
unesco. / Umění stavění kamenných zídek na
sucho — Umění stavění kamenných zídek na sucho
bylo r. 2018 zapsáno na Reprezentativní seznam
nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Tato
dovednost zdění nasucho zahrnuje znalosti i dovednosti potřebné ke stavbě kamenných konstrukcí a
to tím způsobem, že se pokládá kámen na kámen
bez použití jiného materiálu, s tou výjimkou, kdy
je nutno použít suché hlíny.
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PROZKOUMEJTE

NABÍDKY PLUS

GASTRONOMIE

Grožnjan, Motovun — architektura, galerie, filmové a hudební události v pohádkových istrijských
městečkách / Labin — středověké město, jehož
ulice jsou v létě scénov různých událostí / Vinné
stezky a stezky olivového oleje / Cyklostezky –
více než 100 upravených stezek v celkové délce více
než 3 200 km

Zelená Istrie — vychutnejte si krásy nedotčené
přírody a objevte všechna kouzla agroturistiky,
venkovských stavení k rekreaci nebo malých rodinných hotelů i luxusních vil.

Lanýže, istrijský pršut, olivový olej, rybí speciality a mořské plody, masitá a rybí jídla pod pekou,
‘fritaja’ se šparglemi, ‘fuži’ se zvěřinovým gulášem,
rakije ‘biska’ istrijská supa, původní vína Teran,
Refošk, Istrijská malvazie

| 19. |
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titulní fotografie: Grožnjan / I. Biočina | 1. Lupoglav / D. Fabijanić | 2. Umag / I. Pervan | 3. Novigrad / M. Hlača
| 4. Kažun / Z. Jelača | 5. Pula / I. Tomljenović | 6. Rovinj / I. Biočina | 7. Ostrůvek Gaz / R. Kosinožić | 8. Fažana / I.
Tomljenović | 9. Poreč / B. Kačan | 10. Pula / I. Šeler | 11. Motovun / I. Biočina | 12. Hvězdárna Višnjan / Z. Tanocki | 13.
Dvouhlasná stupnice istrijských intervalů / I. Pervan | 14. Porer / M. Šćerbe | 15. Národní park Brijuny / I. Biočina | 16.
Limský záliv / I. Šeler | 17. Poreč / I. Pervan | 18. Grožnjan | 19. Hum / I. Biočina | 20. Vinohrad / I. Šeler | 21. Lanýže /
D. Fabijanić | 22. Rovinj / B. Kačan
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Kvarner.
Kde se setkávají opravdové různorodosti.
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Představujete si ideální
dovolenou, kdy se z pobřeží
vydáváte ke slunečným
ostrovům a pak plujete zpět
na pevninu, abyste našli klid
na vrcholcích hor.

Přitom sníte o slunečné riviéře, kterou můžete, kdykoli vás napadne za
pouhou desítku kilometrů vystřídat
s asketickým klidem a svěžestí hor,
kde vám společnost dělají šedí orli,
vlci a medvědi a plíce se dmou čistým
vzduchem voňavých lesů. Objevte
Kvarner a Gorski kotar, tyto rozdílné
oblasti v tak malé vzdálenosti.

Pod bdělým okem velebného trsatského
hradiště, nejstarší mariánské svatyně v
Chorvatsku s františkánským klášterem, katedrálou sv. Víta a daleko proslavenou kaplí votivních darů, Rijeka
vás kromě centra námořnictva bude
fascinovat i jako město záviděníhodného kulturně-uměleckého života a největším karnevalem v Chorvatsku.

Začněte se od opatijské
riviéry...

Epické výjevy azurového
moře

Pro začátek se vydejte po božské opatijské riviéře a vyhledejte 12 km dlouhou
promenádu podél moře. Základy turizmu jsou zde položeny dávného roku
1844, kdy jeden vizionářský obchodník
s obilím postavil první opatijský hotel
– dnes známou vilu Angolinu. Rychle
se rozrůstá v jedno z nejelitnějších letovisek Rakousko-uherské monarchie
a do opatijské knihy hostů se zapisují mnohá slavná jména, od členů
císařských rodin až po umělce, vědce a
politiky. Honosné opatijské vily, hotely, nádherné zahrady a parky vás poté
odvedou ve směru Rijeky, metropole
Přímoří, dnes největšího obchodního
a námořního centra severního Jadranu.

Pokud toužíte po klidu nekonečného
moře a kouzlu ostrovů, vydejte se
vstříc kvarnerské modři, lemované
mýtickými Apsirtskými ostrovy z argonautské legendy: ostrovu Rabu, Krku,
Cresu a Lošinji. Kromě toho, že budete užívat v epických výjevech bórou
vybílených skal, zátok a výběžků,
které se ponořují do jadranské modři,
slunečných městeček s kouzelnými
kamennými
domy,
aromatickými
vůněmi levandule, šalvěje myrty a pinií a jedinečné flóře s více než 2 700
rostlinných druhů, tyto ostrovy vám
jako pravé arkadické útočiště odkryjí i záviděníhodný počet živočišných
druhů. Zatímco budete v městečkách

Rijeka

Delnice

Opatija
Lovran

Crikvenica
Novi Vinodolski
krk

cres

rab

lošinj
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Lošinje, Osoru na Cresu a Bašce nebo
Vrbniku na Krku na každém kroku nacházet četné pozůstatky bohatého dědictví, jako jsou Bašćanská deska – tesaný kamenný památník chorvatského
jazyka z roku 1100, na skalních srázech
pozorovat biotopy chráněných supů
bělohlavých a ve vodách pod skalami užívat v okouzlující hře delfínů a
středozemní medvědice (druh tuleně).
Všichni co hledají obzvláště léčivý a
čistý vzduch, ať pokračují směrem k
crikveničko-vinodolské riviéře, která
je již v roce 1906 úředně prohlášena
klimatickou léčebnou a jejíž velebný
Hotel Therapia, postavený v roce 1895,
je jedním z nejkrásnějších hotelových
staveb na celém chorvatském pobřeží.

Oázy klidu a ticha
nadosah moře
Zcela výjimečný zážitek vás čeká na
strmých vyvýšeninách pohoří Učky,
které se klene nad Istrií a západní částí
Kvarneru, především v jeho přírodním parku. Překrásné zelené krajiny,
vyvýšené pouhou desítku kilometrů
od moře směrem do vnitrozemí, svojí výjimečnou ekologickou hodnotou
a koncentrací chráněných druhů, jsou
opravdovou oázou klidu a ticha a stále
navštěvovanějším cílovým místem
chorvatského turizmu. Když se vydáte
více na sever regionu, před vámi se objeví Národní park Risnjak vedle Delnic
a četné rezervace bohaté původní flóry
a ohrožených živočišných druhů, rozsuté podél překrásných zelených hor.
Řadou všechny jsou ideálními místy
odpočinku těch, co touží po opravdovém soužití s přírodou.
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NÁRODNÍ PARK

PŘÍRODA

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Risnjak — bohatý rostlinný a živočišný svět, krasové fenomény

Učka — přírodní park / Vela draga — geomorfologická přírodní památka / Park Angiolina a sv.
Jakub (Opatie) — památky parkové architektury
/ Lopar (ostrov Rab) — výjimečný pejzáž, překrásná písečná pláž, dlouhá 1 500 m / Dundo (ostrov
Rab) — speciální lesní rezervace / Fojiška podpredogošćica (ostrov Cres) — speciální ornitologická
rezervace / Pramen řeky Kupy (Čabar) — přírodní památka / Fužine — horská jezera a jeskyně /
Zelený vír — speciální geomorfologická rezervace
/ Japlenški vrch - (Delnice) — lesopark / Bílé a
Samarské skály (Mrkopalj) — přísně chráněná
rezervace Cyklostezky, pěšiny, horské stezky

Svatyně Panny Marie — nejstarší mariánská svatyně v Chorvatsku s františkánským klášterem /
Město Rab — středověké kostely a patricijské paláce / Bašćanská deska (ostrov Krk) -nejvýznamnější chorvatský památník, psaný staroslovanským
písmem hlaholicí z 12. století / Zámek Zrinských
(Čabar) / Muzeum I.G.Kovačiće a amfiteátr
(Lukovdol) / Vrbovsko — tradiční architektura /
Dvouhlasná stupnice zpěvu a hudby Chorvatského přímoří — zapsaná v Reprezentačním seznamu nehmotného dědictví unesca / Každoroční
masopustní obchůzka masek se zvonky z oblasti
Kastavu — zapsaná do Reprezentačního seznamu
nehmotného dědictví unesca / Umění stavění
kamenných zídek na sucho — Umění stavění kamenných zídek na sucho bylo r. 2018 zapsáno na
Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědic-tví lidstva. Tato dovednost zdění nasucho
zahrnuje znalosti i dovednosti potřebné ke stavbě
kamenných konstrukcí a to tím způsobem, že se pokládá kámen na kámen bez použití jiného materiálu, s tou výjimkou, kdy je nutno použít suché hlíny.
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PROZKOUMEJTE

NABÍDKY PLUS

GASTRONOMIE

Opatijská riviéra — promenáda podél moře dlouhá
12 km / Ostrov Košljun — duchovní a vegetační
ráj – lesopark / Lubenice (ostrov Cres) — kamenné
městečko, vybudované ve výšce 375 m nad mořem
/ Osor — město s bouřlivou minulostí a hudebních
večerů / Léčebný turizmus — Opátie, Crikvenica,
(Thalassoterapie), Lovran (léčení onemocnění kostí),
wellness, kongresový turizmus / Pozorování delfínů — cresko-lošinjské vody / Pozorování ptáků
— v Přírodním parku Učka, ornitologické rezervace
Kruna a Podokladi (ostrov Cres)

Lyžování — Platak / Lov, rybolov, rafting, kanoistika, paragliding, jezdectví, windsurfing, skákání s
padákem, , auto-moto sporty, wake-boarding, kajakářství, cyklistika, potápění, plachtění

Kvarnerský humr, domácí těstoviny, „šurlice“
(Krk), creské jehněčí, speciality z třešní, šparglí a
jedlých kaštanů (Lovran), původní vína Vrbnička
žlahtina (Krk) a Trojišćina (ostrov Susak), Rapska
torta, zvěřina, žáby, houby, sladkovodní ryby, horské likéry, slivovice a hruškovice

| 22. |
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titulní fotografie: Mali Lošinj / D. Kalogjera | 1. Bílé a Samarské skály / G. Šafarek | 2. Vrbnik / D. Mance | 3. Opatija
/ P. Trinajstić | 4. Rijeka / I. Biočina | 5. Kastav/ I. Pervan | 6. Mrkopalj / D. Rostuhar | 7. Rabský dort / D. Fabijanić | 8.
Ostrov Krk / R. Kosinožić | 9. Ostrov Cres / R. Kosinožić | 10. Opatija / S. Gulić | 11. Mali Lošinj / I. Biočina | 12. Ostrov
Rab / M. Šćerbe | 13. Lubenice, Cres / D. Fabijanić | 14. Trsat | 15. Opatija / I.Biočina | 16. Učka / L. Tambača | 17. Risnjak |
18. Bílé a Samarské skály / G. Šafarek | 19. Bašćanská deska / S. Gobbo | 20. Lubenice, Cres / M. Šćerbe | 21. Delfini / M.
Jelavić | 22. Gorski kotar | 23. Krevety / B. Prezelj | 24. Dobrinj / R. Kosinožić
| 21. |
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Zadar.
dalmácie

Kde začíná chorvatská kultura.
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Se svým centrem v tři tisíce let
starém Zadaru, městu s největším
prozkoumaným římským fórem
na východní straně Jadranu a
nezapomenutelnými románskými
kostely, jako jsou sv. Anastázie
a sv. Krševan a nejstarším
chorvatským městem

– nedalekým Ninem, které se pyšní
nejmenší katedrálou na světě (kostel
sv. Kříže je dlouhý pouhých 36 kroků!), prostor zadarského regionu vás
lépe než jakákoliv kniha seznámí s bohatými dějinami pramene chorvatské
kulturní identity.

Odkryjte 3 tisíce let
impresivní historie Zadaru
Jako staleté středisko ilyrských Liburnů
a tisícileté hlavní město Dalmácie, Zadar je městem,o jehož bohaté duchovní i hmotné kultuře nejlépe svědčí
zachovalé hradby a četné sakrální
památky, korunované symbolem města – kostelem sv. Donáta z 9. stol., nejmonumentálnější chorvatskou stavbou ranného středověku. Pod nebeskou
ochranou dokonce čtyř světců: Zoila,
Šimona, Krševana a Anastázie, Zadar
se kromě svého nesmírného archeologického a památkového bohatství,
pečlivě střeženého během minulých

staletí, pyšní i skutečností, že zde byl
v dávném roce 1936 položen základní
kámen nejstarší chorvatské univerzity. Plný bohatých a jedinečných archivů, knihoven a důležitých sakrálních hudebních klenotnic, Zadar je
městem, kde vznikl první chorvatský
román a kde se tiskly první noviny v
chorvatském jazyce.

Prostor opravdové božské
inspirace
když na první pohled zcela neskromně
nazývaný prostorem božské inspirace,
zadarský region je opravdu zemí neopakovatelné krásy přírody, o čemž nejlépe
svědčí její národní parky. Od hor, jezer
a vodopádů přes kaňony, skály, jeskyně a propasti až po modré moře, lemované řadou nejkrásnějších ostrovů,
plných klidných přístavišť, zátok a romantických pláží, tento prostor bylo
odjakživa jednodušší zobrazit štětcem
než slovy. Za zvuků mořských varhan –
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dugi otok
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| 10. |

architektonického zázraku zadarského
nábřeží, ze kterého, jak kdysi prohlásil
slavný Alfred Hitchcock, je pohled na
nejkrásnější západ slunce – se uvolněte
při plátku pažského ovčího sýra a sklence známého Maraschina, domácího
desertního likéru z původní višně
marasky a užívejte v požehnáních prostoru a plodů země neopakovatelných
božských inspirací.

| 11. |
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NÁRODNÍ PARK

PŘÍRODA

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Národní park Paklenica — ojedinělé kaňony a bohatství flory i fauny

Saljsko pole (Dugi otok) — charakteristická krajina / Kaňon řeky Zrmanje — charakteristická
krajina / Telašćica — přírodní rezervace s nejbezpečnějším, nejhezčím a největším přírodním
přístavem Jadranu / Vranské jezero — přírodní
rezervace / Velebit — přírodní rezervace

Kostel sv. Donáta (Zadar) — symbol města / Kostel sv. Kříže (Nin) — nejmenší katedrála na světě
/ krajkářství na Ostrov Pagu — reprezentační seznam nehmotného dědictví unesca / Tanec ‘Němé
kolo’ z Dalmatského záhoří — Reprezentativní
seznam nehmotného kulturního dědictví unesca /
Zpěv ‘Klapa’ — Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví unesca / Obranný systém Zadaru — Městské hradby s řadou silných bastionů, předsunutou pevností Forte a monumentální
pevninskou branou jsou zásadním dílem renesanční
architektury 16. století a jsou zapsány na seznam
světového dědictví unesco / Dávné a prastaré
bukové lesy — NP Paklenica — Unikátnost těchto
přírodních krás je založena na jejich původnosti, zeměpisné poloze, stáří, výjimečnosti a rozloze. Spolu
s dávnými a prastarými bukovými lesy v Národním parku Severní Velebit byly zapsány na seznam
světového dědictví unesco, což je potvrzení toho,
že Chorvatsko patří mezi nejbohatší země Evropy,
pokud jde o biodiverzitu a přírodní krásy / Umění stavění kamenných zídek na sucho — Umění
stavění kamenných zídek na sucho bylo r. 2018 zapsáno na Reprezentativní seznam nemateriálního
kulturního dědictví lidstva. Tato dovednost zdění
nasucho zahrnuje znalosti i dovednosti potřebné ke
stavbě kamenných konstrukcí a to tím způsobem,
že se pokládá kámen na kámen bez použití jiného
materiálu, s tou výjimkou, kdy je nutno použít suché hlíny.

| 22. |
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PROZKOUMEJTE

NABÍDKY PLUS

GASTRONOMIE

Ostrov Pag — architektura města, výroba pažské
krajky / Ostrovy Ugljan a Pašman — architektura
kamenných domů na ostrovech

Cyklostezky, lov, jezdectví, rybolov, rafting, bungee
jumping, off road Velebit, surfing, kitesurfing, paragliding

Pažský sýr a jehněčí, pažská a ninská sůl, posedarský pršut, ‘Ninský šokol’, likér Maraschino, červené
víno a benkovacký Rose

| 26. |
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titulní fotografie: Zadar / A. Gospić | 1. Zadar / I. Biočina | 2. Pozdrav slunci / S. Gobbo | 3. Nin / S. Gobbo | 4. Zadar / M. Romulić & D. Stojčić | 5. Ostrov Dugi otok / A. Gospić | 6.
Ostrov Dugi otok / I. Pervan | 7. Národní park Paklenica / A. Gospić | 8. Novigrad u Zadaru / I.Čorić | 9. Ostrov Molat / I. Pervan | 10. 11. Zadar / I. Čorić | 12. Zadar / L. Esenko | 13.
Ostrov Dugi otok / A. Gospić | 14. Zadar / A. Gospić | 15. Ostrov Galešnjak / I. Pervan | 16. Ostrov Pag / S. Ćetković | 17. Zadar / B. Kačan | 18. Zadar / I. Biočina | 19. Ostrov Dugi otok / A.
Gospić | 20. Zadar / B. Prezelj | 21. Zadar / I. Biočina | 22. Národní park Paklenica / L. Tambača | 23. Vranské jezero / D. Peroš | 24. Tanec ‘Němé kolo’ z Dalmatského záhoří / I. Pervan |
25. Ostrov Dugi otok / B. Kačan | 26. Krajkářství / Z. Ramničer | 27. Ostrov Pašman / A. Gospić | 28. Pažský sýr / S. Surać | 29. Ostrov Pag / I. Pervan

| 29. |

. Šibenik
dalmácie

Kde se snadno nalézají perly.
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Vdivoké kráse bílého
krasového kamení a modři
průzračného moře, šibenické
vody jako opravdový nautický
ráj, se pyšní počtem dokonce
240 ostrůvků a útesů, z
nichž každý skrývá svoji
zajímavost. Pokud si přejete
najít nejznámější korály na
Jadranu,

odplujte na Zlarin a jestliže vás zajímá místo známé lovci mořských hub,
vydejte se na Krapanj. Ale chcete-li
zažít něco opravdu jedinečného, vyplujte na moře a vyhledejte Kornaty.
‘Bohové chtěli korunovat své dílo a
tak poslední den z hvězdných slz a
mořského dechu stvořili Kornaty’,
zapsal při jedné příležitosti George
Bernard Shaw, dumajíce o tomto fantastickém souostroví. O této neopakovatelné kreaci přírody, nejpočetnější středomořské řadě ostrovů stačí
říci, že těch božských hvězdných slz

zkamenělých v moři, je přesně tolik,
kolik je dnů v roce. Zde opravdu platí:
‘Pro každý den v roce jeden ostrov’ a
z 365 krasavců 150 tvoří jeden zvláštní
celek – Národní park Kornaty. Krajková
mříž kolmých skal, vybělených ušlechtilou jadranskou solí a vybičovaných
voňavou bórou, nořících se hluboko do
modrého moře, je bezkonkurenčním
epickým výjevem, zatímco klidné domky, romantické zátoky a skryté pláže
jsou pravým nautickým rájem pro
moderní Robinzony, toužící po panensky netknuté přírodě.

Knin

Vodice
Šibenik
kornaty
Primošten
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Od kouzelných vodopádů
Krky do Krešimirova města
Šibeniku
Když budete sledovat tajemné stezky
podivuhodného krasového království
řeky Krky až k moři, jste na správné
cestě k pootevření brány nejchráněnějšího přírodního přístavu středního
Jadranu a seznámení s hrdým městem
krále Krešimira – Šibeníkem. Na této
zelené cestě, magickém prostoru kde
žije více než 222 druhů ptactva a které
se pyšní jediným sokolnickým centrem v Chorvatsku, krasavice Národní
park Krka přelévá své ušlechtilé vody
přes sedm vodopádů. Mezi nejkrásnějšími z nich,Roškým slapem a Skradinským bukem, lidské ruce přírodu
okorunovaly dvěma daleko známými
stavbami: pravoslavným klášterem sv.
Archanděla a klášterem Visovac. Jako
mýtický Avalon, jedinečný svojí pohádkovou polohou na ostrůvku uprostřed
smaragdového jezera, který vytvořila
řeka Národní park Krka, františkánský
klášter Visovac je místem, které střeží
vzácnou knihovnu, umělecké předměty a velké množství drahocenností, mezi jiným i šavli jednoho slavného
bohatýra.

Okouzlující kulturní dědictví
tisíciletého města
Poprvé zmíněný v roce 1066 v dokumentech chorvatského krále Petra
Krešimira iv. a proto jej dodnes nazývají Krešimirovým městem, Šibenik je
město, které během více než tisíciletí
vytvořili Chorvaté. Projděte městem
a nahlédněte do jeho ulic, na schodiště a náměstí a nejcennější umělecká
díla Dalmácie se před vámi objeví jako
na dlani. Pokud zde budete v létě a v
pravý čas, v těchto stejných ulicích se
odehrává jediný světový Mezinárodní festival dětí, festival Dalmatského
šansonu a malebný Šibenický středověký jarmark. Hrdý na své věže a
opevnění, rodné město Fausta Vrančiće
– vynálezce padáku, Šibenik je přece
jen nejznámější svojí největší a nejcennější sakrální památkou – goticko-renesanční katedrálou sv. Jakuba (15. a
16. stol.), jejíž kupole z bílého kamene
jako koruna dominuje městu. Budová| 11. |
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| 12. |

na více než sto let mistrovskýma rukama výlučně z kamene ostrova Brače a
Korčuly, tato katedrála je pro svůj originální montážní způsob stavby z velikých kamenných kvádrů zařazena do
seznamu chráněného světového dědictví unesca. Zvedněte pohled na smělou
konstrukci, ojedinělou v dějinách evropské architektury a zatím co se vám
tají dech nad inovací domácího mistra
Jurja Dalmatinca představte si: je 15. století, bez moderní techniky a nad vámi
monumentální sudovitá klenba bez
dřeva a tašek, jen ze samých několikatunových kamenných bloků, vyžlábkovaných do kamenných žeber! Opravdu
impresivní! Když si prohlédnete křtitelnici, vznešené třílisté renesanční
průčelí a slavný věnec 88 hlav kolem
vnější zdi apsidy katedrály, bude vám
jasné, čím je sv. Jakub tak výjimečný a
že s právem nosí titul nejkrásnější dalmatské katedrály a církevní stavby v
Chorvatsku.

Odkryjte kouzlo pravé
dalmatské kuchyně
Na
závěr
ochutnejte
kuchyni
šibenického kraje, především známé
šibenické slávky, nasbírané v místech,
kde se zelená krasavice Národní park
Krka vlévá do Jadranu a upijte doušek
původního Babiće z nedalekých primoštenských vinohradů. Právě pro
svoji krásu, neobyčejnou zeměpisnou
polohu a skoupou zemi z které vyrůstají navzdory bóře, jsou tyto vinohrady
památníkem pilných selských rukou. Ve vstupní hale Spojených národů
obraz těchto vinohradů předává svůj
příběh ve stovce jazyků!

| 13. |
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NÁRODNÍ PARK

PŘÍRODA

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Národní park Kornaty — nejčlenitější ostrovní
skupina Středozemí / Národní park Národní park
Krka — přírodní krasový fenomén

Ostrov Krapanj — nejnižší ostrov v Chorvatsku /
Park přírody "Dinara" — je významný kvůli zachovaným původním přírodním hodnotám, bohaté
geo-rozmanitosti, mnoha divokým druhům flory a
fauny a díky bohatému kulturnímu a historickému
dědictví zachovanému v četných archeologických
nálezech a kulturně-historických lokalitách

Katedrála sv. Jakuba (Šibenik) — renesanční katedrála z 15. a 16. století, (zařazená do seznamu světového dědictví unesca) / Archeologické naleziště
Bribirska glavica — archeologická lokalita 16. a 17.
stol. / Tvrz na kopci Spas (Knin) — vojenské opevnění z 9. stol. / Hudební výraz ‘Ojkanje’ — Seznam
nehmotného kulturního dědictví, vyžadujícího rychlou ochranu / Tanec ‘Němé kolo’ z Dalmatského
záhoří — Reprezentativní seznam nehmotného
kulturního dědictví unesca / Zpěv ‘Klapa’ — Reprezentativní seznam nehmotného kulturního
dědictví unesca / Pevnost sv. Mikuláše — Kvůli
obraně Šibeniku před osmanskou flotilou v polovině
16. století byla na skalnatém útesu nad samotným
vjezdem do šibenického průlivu postavena izolovaná
bastionová pevnost ve tvaru trojúhelníku se třemi
úrovněmi, která je zapsána na seznam světového
dědictví unesco / Umění stavění kamenných zídek na sucho — Umění stavění kamenných zídek
na sucho bylo r. 2018 zapsáno na Reprezentativní
seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.
Tato dovednost zdění nasucho zahrnuje znalosti i dovednosti potřebné ke stavbě kamenných konstrukcí
a to tím způsobem, že se pokládá kámen na kámen
bez použití jiného materiálu, s tou výjimkou, kdy je
nutno použít suché hlíny.
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PROZKOUMEJTE

NABÍDKY PLUS

GASTRONOMIE

Šibenik — tvrze sv. Michaela, sv. Ivana, Barone
a sv. Mikuláše / Ostrov Visovac —františkánský
klášter

Rafting (Národní park Krka), bungie jumping (Šibenický most), rybolov, jachting, cyklostezky, lov,
jezdectví, safari, surfing, kajakaření, trekking, horolezectví

Drnišský pršut / červené víno primoštenský Babić /
Skradinska torta

| 18. |

| 19. |

| 20. |

titulní fotografie: Národní park Kornaty / S. Surać | 1. Ostrov Visovac / Z. Tanocki | 2. Šibenik / I. Pervan | 3. Šibenik
/ B. Prezelj | 4. Tribunj / I. Pervan | 5. Primošten / M. Hlača | 6. Národní park Kornaty / I. Biočina | 7. Šibenik /D. Fabijanić |
8. Ostrov Purara / B. Kačan | 9. Knin / S. Gobbo | 10. Šibenik / Tvrz kultury Šibenik | 11. Národní park Krka / I. Biočina | 12.
Šibenik / D. Fabijanić | 13. Ostrov Zlarin / Z. Sunko | 14. Národní park Kornaty / I. Biočina | 15. Mořské houby, Krapanj / S.
Gobbo | 16. Koralji, Zlarina / I. Pervan | 17. Národní park Krka / I. Biočina | 18. Ostrov Visovac / I. Biočina | 19. Loď / S. Surać
| 20. Drniš / D. Fabijanić | 21. Šibenik / I. Pervan
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. Split.
dalmácie

Kde
císařství není pojmem pouze
pro přírodu.
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Když se v roce 305 římský
císař Dioklecián, kterému
ležel u nohou téměř celý svět,
rozhodl vybudovat své letní
sídlo a v něm strávit zbytek
života, věděl kde ho postaví.

V srdci Dalmácie, v dobře skryté zátoce
rodného Aspalathosu (Splitu), chráněné
z mořské strany ostrovy splitského archipelagu a z pevniny vysokými horami, Dioklecián vizionářsky zakreslil
bod na mapě Jadranu – budoucí město
Split.

Velkolepé město římského
císaře
Pouhých 6 kilometrů vzdálené od tehdejší kosmopolitní Salony, známého
centra provincie Dalmácie, která v té
době měla téměř 60 000 obyvatel, se
silnými hradbami, četnými věžemi,
chrámy, paláci a lázněmi, což je dnes
největší komplex antických památek
v Chorvatsku. Byla to bezkonkurenční
rezidence v tehdejším stavitelství. I
když jí sedmnáct století existence a
nepřetržitého života smazalo mnohé

původní tvary, na oplátku je obohacena
jinými pozdějšími architektonickými
a uměleckými díly. Mezi nimi, téměř
ironií osudu, je velkolepé mauzoleum
posledního římského císaře pohana
místem, na němž byla postavena část
katolické katedrály, zasvěcené sv. Duji
(Dominiu) - mučedníku, kterého dal
popravit právě Dioklecián, se známými
ořechovými vraty, dílem mistra Andrije Buviny z roku 1214. Šťastně odolávajíc historickým změnám, hluboce sžita
s městem jako jeho hustě obydlené historické jádro, plná kouzelných kamenných paláců, Diokleciánova rezidence
je dnes místem rozezpívaných hospůdek (konob), ve kterých se nabízí
domácí speciality od mořských lahůdek
až po jehněčí a sinjské ‘arambašiće’, zalité nejlepšími druhy červeného vína.
Majíce pod ochranou i nejmenší ulici
na světě, zvláštního jména ‘Nech mě

Sinj
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projít’, je toto kouzelné a neopakovatelné splitské jádro plným právem
prohlášeno památkou nulové kategorie a zařazeno do seznamu chráněného
světového kulturního dědictví unesca.

Pravé kouzlo
středozemního jihu
Opláchnutý teplým kouzlem středozemního jihu, Split je městem, které
svoji bohatou historii nevypráví pouze uvnitř svých muzeí a kostelů, ale
jehož dědictví od antiky až dodnes se
nejvíce ozývá z Peristilu a kamenných
domů, zatímco pravý středozemní
duch číhá z veselých rozezpívaných
hospůdek, šumu zákoutí, uliček a krásy
na nábřeží. Když budete sledovat propletenec bílých kamenných ulic až k
nábřeží, u kterého se na moři houpají
loď ky, objevíte město, v němž slavný
římský vládce vtisknul svoji císařskou
přítomnost hluboko do každého kouta společně se světcem, kterého dal
popravit. Zvláštní kuriozitou tohoto
města jsou i špičkoví světoví sportovci,
vítězové Wimbledonu, mnozí olympionici i esa nba ligy a nejkrásnější ženy
světa. Pokud o tom pochybujete, troufněte se projít po splitském nábřeží...

Objevte uměleckou
klenotnici města-muzea
Ikdyž je jeho centrum veliké pouhých
750 kroků, jak ho pro nás změřil a zapsal
před několika stoletími jeden snaživý
historik, Trogir je harmonické kamenné městečko s bohatou historií, o jehož
významu nejlépe svědčí skutečnost,
že je jeho jádro, stejně jako splitské,
zařazeno do seznamu chráněného
světového kulturního dědictví unesca.
Nazýván i městem-muzeem pro slavný
portál trogirské katedrály mistra Radovana z roku 1240, renesanční městskou
lóži a tisíciletý klášter sv. Mikuláše, ve
kterém se střeží známý reliéf antického
boha Kairose ze 4. stol. před Kristem
– boha šťastného okamžiku, Trogir je opravdovou uměleckou pokladnicí, kterou se každé léto nesou árie
soutěžících mladých světových tenorů.

Modř a celková harmonie
přírody
Příroda byla ke střední Dalmácii opravdu štědrá, když její pobřeží a dlouhé
oblázkové pláže, zušlechtěné stínem
voňavých zelených borovic, ozdobila
náhrdelníkem ostrovů nevšední krásy.
Bezprostředně nad plážemi známé Makarské riviéry, z masivu Přírodního
parku Biokovo, po kterém se dodnes
potulují kamzíci, přivítejte s ranním
rozbřeskem nezapomenutelné východy
slunce a pohledem se zatoulejte až k nejvzdálenějším ostrovům Jadranu. Mezi
nimi největší ostrov splitského souostroví Brač, je daleko známým ostrovem
kamene a větru.Ostrov kamene proto,
že na Brači pilné ruce kameníků již
po staletí těží nejlepší kámen, o jehož
slávě svědčí skutečnost, že právě z něj
jsou kromě domácích katedrál, stavěné
i mnohé světové budovy a ostrov větru
jednoduše proto, že nikde jinde na Jadranu, jak znalecky prohlašují milovníci windsurfingu, nefouká tak skvělý
mistral, jako v průlivu mezi Bračem
a Ostrov Hvarem, obzvláště nad pláží
Zlatni rat, jejíž vzhled se mění právě v
záOstrov Vislosti na směru větru a vln.
Odnedávna na seznamu nejkrásnějších
deseti ostrovů světa, slunečný Ostrov
Hvar je bezkonkurenčně jedním z nejsvůdnějších dalmatských ostrovů. S
největším ostrovním náměstím na obou
stranách Jadranu, prvním komunálním divadlem v Evropě, postaveným v
dávném roce 1612, Arsenálem, slavným
palácem ‘Tvrdalj’ Petra Hektoroviće a
vyleštěnými kamennými uličkami blýskajícími se na slunci, na Ostrov Hvaru
nepoznáte jestli vás více ohromuje harmonie dějin a umění nebo krása přírody
okořeněné omamující vůní levandule.
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KULTURNÍ DĚDICTVÍ

PŘÍRODA

NABÍDKY PLUS

Diokleciánův palác (Split) — palác římského císaře Diokleciána (seznam světového dědictví unesca)
/ Městské jádro (Trogir) —staré jádro města (seznam světového dědictví unesca) / Antické město
Salona (Solin) — hlavní město římské provincie
Dalmácie / Renesanční městské jádro (Ostrov
Hvar) — katedrála sv. Štěpána, městská lóže s
věží a Arsenál s divadlem z roku 1612 / Svatyně
Panny Marie Sinjské — největší mariánské poutní místo v Dalmácii / Starigradské pole na Ostrov Hvaru (seznam světového dědictví unesca) /
Procesí ‘Za křížem’ na Ostrov Hvaru — Reprezentační seznam nehmotného dědictví unesca /
Krajkářství na Ostrov Hvaru — Reprezentační
seznam nehmotného dědictví unesca / Sinjska
alka — Reprezentační seznam nehmotného kulturního dědictví unesco / Hudební výraz ‘Ojkanje’— Seznam nehmotného kulturního dědictví,
vyžadujícího rychlou ochranu / Tanec ‘Němé kolo’
z Dalmatského záhoří — Reprezentativní seznam
nehmotného kulturního dědictví unesca / Zpěv
‘Klapa’ — Reprezentativní seznam nehmotného
kulturního dědictví unesca / Středomořská strava na chorvatském Jadranu — Reprezentativní
seznam nehmotného kulturního dědictví unesco /
Stećky — středověké náhrobky - unesco Seznam
světového dědictví / Chorvatský Světový geopark
unesco — Višský archipelag - Světový geopark
unesco - Višský archipelag se nalézá nedaleko
chorvatského jaderského pobřeží a tvoří jej jedna
z nejstarších formací skalních útesů v Jaderském
moři. Mezi některé z nejznámějších atrakcí na Archipelagu patří Modrá a Medvidina jeskyně. / Umění stavění kamenných zídek na sucho — Umění
stavění kamenných zídek na sucho bylo r. 2018 zapsáno na Reprezentativní seznam nemateriálního
kulturního dědictví lidstva. Tato dovednost zdění
nasucho zahrnuje znalosti i dovednosti potřebné ke
stavbě kamenných konstrukcí a to tím způsobem,
že se pokládá kámen na kámen bez použití jiného
materiálu, s tou výjimkou, kdy je nutno použít suché hlíny.

Řeka Cetina — charakteristická krajina, 105 km
říčního toku a kaňon (Omiš) nadchne milovníky
raftingu a kanoistiky / Přírodní park Biokovo —
nejvyšší pohoří chorvatského pobřeží s bohatstvím
flory a fauny/ Zlatni rat — charakteristický pejzáž / Ostrov Ravnik, Donja Brela, Paklené ostrovy(Ostrov Hvar) — charakteristická krajina
/ Modrá a Medvidina (Tulení) jeskyně (ostrov
Biševo) — geomorfologická přírodní památka /
Jeskyně Vranjača (Pohoří Moso) — geomorfologická přírodní památka / Červené a Modré jezero
(Imotski) — geomorfologická přírodní památka /
Park přírody "Dinara" — je významný kvůli zachovaným původním přírodním hodnotám, bohaté
geo-rozmanitosti, mnoha divokým druhům flory a
fauny a díky bohatému kulturnímu a historickému
dědictví zachovanému v četných archeologických
nálezech a kulturně-historických lokalitách

Vinné stezky, cyklostezky, jezdectví, rafting, paragliding, lov, rybolov, rybolov, windsurfing, volné
lezení, kanoe safari, kajakaření a jachting, zipline,
canyoning, trekking
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GASTRONOMIE
Dalmatská pašticada, klobásy ‘luganige’, hovězí
maso v zelných závitcích ‘arambašići’ (Sinj); višská
pogača; Ostrov Hvarské pepřenky, víno s mlékem
‘smutica’ (ostrov Brač); vína Vugava a Plančić (ostrov Ostrov Hvar)
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‘Ti co hledají ráj na zemi, musí
přijet do Dubrovníku’, napsal při
jedné příležitosti George Bernard
Shaw, okouzlený městem, jehož
netknuté městské hradby, dnes
pod ochranou unesca,
v nepřetržité délce 1 940 metrů obklopují město, nazývané doma i ve
světě ‘perla Jadranu.’. Nachází se na
nejzazším jihu Chorvatska, po staletí zušlechťovaný uměním nejlepších
architektů a umělců, v teplém středozemním podnebí, kde se kromě středozemní vegetaci daří i subtropické, se
sadbami voňavých citronů, pomerančů
a mandarinek, krásných palem a agáve
co zdobí renesanční parky a rozkvetlé
zahrady středověkých kamenných
paláců a tajemných klášterů.

Město, které nikoho
nenechává lhostejným
Dubrovník byl kdysi jedním z nejmenších, ale velmi důležitých středozemních
námořně-obchodních
států, o čem svědčí skutečnost, že ve
svém nejslavnějším období měl konzulární zastoupení ve více než 80 městech a jeho obchodní flotila s téměř 700
plachetních lodí se vyrovnala benátské.
Pod nebeským patronátem sv. Blažeje,
korunovaný známým praporem Libertas, který vlaje na vysokém kamenném
sloupu pod bdělým okem rytíře Orlanda, Dubrovník je městem, jehož bohatou pověst vám nejlépe ukáže procházka
hlavní ulicí – ‘vyleštěným’ kamenným
Stradunem. Slavné hradby tohoto měs-

ta s velkolepými věžemi a tvrzemi vám
umožní pohled na okouzlující Elafitské
ostrovy Šipan, Lopud, Koločep, rozsuté
jako perly v azurovém moři. Nazvaná
Jeleními ostrovy (řecky elaphos – jelen), tato skupina ostrovů a ostrůvků,
na kterých kdysi žila ušlechtilá zvěř,
doslova vyzařuje kvalitou netknutého
Středozemí s bohatou subtropickou
vegetací, prostrannými borovicovými
lesy a olivovými háji a vše to lemují překrásné písečné pláže. Od Onofriovy fontány až po městskou zvonici,
filigránsky zpracovaných goticko-renesančních staveb paláce Sponza a
slavného Knížecího dvora stejně jako
barokních kostelů sv. Blažeje, katedrály
Nanebevzetí Panny Marie nebo sv. Ignáce se slavným jezuitským seminářem,
v tomto městě každý váš krok bude
zážitkem par excellence.Kromě toho,

pokud sem přijedete v létě, Dubrovník
září charakteristickým leskem, kdy se v
době tradičních Dubrovnických letních
her celé staroměstské jádro v okamžiku promění v kouzelné kulisy ojedinělé
scény a z nedaleké tvrze Lovrijenac,
postavené na útesu vysokém 37 metrů
nad mořem, uslyšíte jak se nesmrtelný
Hamletův monolog ‘být či nebýt’ rozléhá s jakousi zvláštní tíhou...

Prozkoumejte ostrovy
okouzlujících dějin
Již od chvíle, kdy se světoznámý mořeplavec Marko Polo vydal plnými plachtami z rodného města Korčuly směrem k
neznámé zemi, jeho rytířské městečko,
vzniklé na pozůstatcích řecké kolonie, se pomalu rozrůstalo ve svéráz-

pelješac
korčula

Dubrovnik
lastovo

mljet
Cavtat
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| 10. |

nou kamennou skulpturu pravidelných tvarů, velmi dobře zachovalou
dodnes. Řazené s důmyslností jakéhosi
domácího architekta zároveň i moudrého stavitele, korčulanské ulice jsou
opravdovou kuriozitou. Stavěné ve tvaru rybí kosti, tyto ulice jsou blažené
především v létě, protože bez ohledu
na to, že je ranní i odpolední slunce
zaplavuje svým zlatým světlem, jsou
ušetřené jeho tepla v období poledního
vedra. Pokud chcete zažít opravdovou
korčulanskou atmosféru, přijeďte v
červenci, kdy se koná Mezinárodní festival zpěvu a vína na počest slavného
mořeplavce, nebo Festival rytířských
her tradičních šavlových tanců v originálních oděvech ze 16. stol. se známou ukázkou zápasu bílého a černého
krále. Část bývalé Dubrovnické republiky, poloostrov Pelješac, byl se svými
dodnes zachovalými 5,5 km dlouhými
hradbami kamenného městečka Stonu,
kterými bránil přístup slavné Republice, důležitým strategickým bodem.
Posilován laskáním teplých jižních
větrů, Pelješac je pro milovníky vína
dobře známým královstvím nejvzácnějšího chorvatského vína Dingač, zatímco město Orebić, známé jako středisko mořeplavby 18. stol., je dnes rádo
navštěvovaným místem uměleckých
historiků. Hrdý na své překrásné
kamenné paláce a vily, na jejichž
fasádách se odráží bohatství a rozkoš
života rodin mořeplavců a zvlášť známý
svými nádhernými zahradami, v nichž
rostou nejexotičtější rostliny, přivážené
po staletí ze všech koutů světa. Orebić
je zcela jistě městem, které vám zůstane
ve vzpomínkách. Pokud jste někdy, dojatí Odyseovým příběhem, které na ostrově zajala nymfa Kalypsó, přemýšleli
o tom útočišti s otázkou, jak asi mohla
vypadat ta slavná Ogigie, vydejte se na
Mljet na nejzazším jihu Chorvatska a
najdete výjev jak vytrhnutý z obrázkové knihy nejkrásnějších pohádek.
Před vámi se objeví jezero uprostřed
ostrova a na jezeru ostrůvek s klášterem z 12. století. I když Kalypsó nebude
nablízku, tento výjev postačí k tomu
aby získal navždy vaše srdce a možná si
budete přát odtud nikdy neodejít.
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NÁRODNÍ PARK

PŘÍRODA

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Národní park Mljet —bohatý středozemní vegetací
a kulturním dědictvím (Benediktinský klášter z 12.
stol. na ostrůvku na Velikém jezeře)

Arboretum Trsteno — památka parkové architektury / Ústí Neretvy — specifická ichtyologicko—ornitologická rezervace / Malostonský záliv
— specifická mořská rezervace / Ostrůvek Lokrum
— specifická rezervace lesní vegetace / Vela spila
(Vela Luka) — geomorfologická přírodní památka
/ Kočje (vesnice Žrnovo na Korčule) — charakteristická rezervace lesní vegetace / Konavovske dvory
(Konavle) — charakteristická krajina / Lastovské
souostroví — přírodní rezervace

Staré městské jádro - město jedinečné historie
pod ochranou unesca, jedno z nejatraktivnějších a
nejznámějších měst Středozemí / Narona - antické
město Narona ve vesnici Vid u Metkoviće / Městské
hradby (Ston) - fortifikační celek ze 14. stol., výjimečný svojí délkou 5,5 km / Město Marka Pola
(Korčula) - jedno z nejzachovalejších středověkých
měst Středozemí / Staré městské jádro (Cavtat)
- je turistickým a kulturním centrem Konávlí:
mauzoleum rodiny Račić, rodný dům malíře Vlaha
Bukovce, Knížecí dvůr, tvrz Sokol / Svátek svatého
Blažeje - na Reprezentačním seznamu nehmotného
dědictví unesca / Zpěv ‘Klapa’ — Reprezentativní
seznam nehmotného kulturního dědictví unesca/
Stećky — středověké náhrobky - unesco Seznam
světového dědictví. / Umění stavění kamenných
zídek na sucho —Umění stavění kamenných zídek
na sucho bylo r. 2018 zapsáno na Reprezentativní
seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.
Tato dovednost zdění nasucho zahrnuje znalosti i
dovednosti potřebné ke stavbě kamenných konstrukcí a to tím způsobem, že se pokládá kámen na
kámen bez použití jiného materiálu, s tou výjimkou, kdy je nutno použít suché hlíny.

| 15. |

| 16. |

| 18. |

| 17. |

| 75

PROZKOUMEJTE

NABÍDKY PLUS

GASTRONOMIE

Věž Minčeta — tvrz Lovrijenac a / Palác Sponza
(Dubrovník) / Gotická a goticko — renesanční
letní sídla (Od Pelješacu po Konavle) / Františkánský klášter (Orebić) / Knížecí dvůr (Luka Šipanská) / Františkánský klášter (Rožat) / Lázně —
Vela Luka

Vinné stezky, pěší stezky, cyklostezky, jezdectví,
volné lezení, adrenalinové parky v Konavlích

Jehněčí a telecí, brodet z úhořů nebo žab (údolí Neretvy), stonské ústřice, slávky a sůl, zákusky ‘kontonjata’, ‘mantala’ a ‘arancina’ (Konavle), mandarinky a citrony, vína Dingač a Postup (Pelješac), Pošip a
Grk (Korčula), Dubrovnická malvazie (Konavle)
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Lika —
Karlovac.
Romantické spojení s přírodou.

l i k a — k a r l o vac | 7 8

Vítejte v krajině snů! Před
vámi jsou překrásné zelené
kraje, vzdálené pouhou desítku
kilometrů od moře v zázemí,

které jsou pro svoji výjimečnou ekologickou hodnotu a koncentraci chráněných
přírodních rezervací, opravdovými oázami klidu a stále navštěvovanějšími
místy chorvatského turizmu.

Vodopády minulosti a
současnosti
Vpředhistorickém a antickém období
země statných Ilyrů – Japodů, zelená a
tichá, nedotčená a téměř mýtická příroda dnešní Liky, je dodnes útočištěm
vzácných druhů ptactva, vlků, medvědů a endemických druhů jako je Degenia velebitica. Epická příroda Liky je
i rodným krajem jednoho z nejznámějších světových vynálezců, génia Nikoly Tesly, jehož muzeum, otevřené při
příležitosti 150 výročí jeho narození,
můžete navštívit v jeho rodném Smiljanu. Toto je magický kus země, ve kterém
se nachází nejslavnější, nejstarší a nejnavštěvovanější ze všech osmi národních parků Chorvatska – Plitvická
jezera. Nejznámější svými krápníkovými
vodopády a 16 kaskádovitými jezery, jejichž obraz vyráží dech, Plitvice nabízí i
mnohé jiné atrakce různých geomorfologických tvarů, lesní biotopy, trávníky,
floru a faunu a přehršli zajímavých turistických programů. np Plitvická jezera
jsou vrcholovým dílem přírody, které
nemá obdoby a jediná přírodní společně
s kulturními hodnotami, která byla
dávného roku 1979 mezi prvními na světě
zařazena do seznamu světového dědictví unesca. Pokud se chcete něco doz-

vědět o legendárních hajducích, vydejte
se do města Senj kde se nachází věž Nehaj – renesanční tvrz ze 16. stol., dnes
ojedinělé muzeum, věnované pirátům
‘senjským uskokům’. Nezapomeňte
se seznámit i s ostrovem Ostrov Pag,
který svojí severní částí, na níž se nachází známé letoOstrov Visko Novalja
a populární pláž pro celonoční zábavu
Zrće, připadá právě prostoru licko-senjské župy (zatímco jižní částí spadá do
regionu Dalmácie, lépe řečeno Zadarské
župy). Často zvaný ostrovem kamene a
soli, Ostrov Pag je místem, které svými
20 km dlouhými oblázkovými plážemi
definitivně okorunuje zkušenost prostoru tolika výrazných různorodostí.

Ideální renesanční město
Karlovac
Postaven podle konceptu pravého ideálního renesančního města ve tvaru šesticípé hvězdy, jako významná pevnost,
která pevně odolávala tureckým nájezdům, s bohatým historickým dědictvím, obklopen vodami čtyř řek a zalesněným pohořím Veliké a Malé Kapely,
Karlovac i jeho okolí jsou ideálním
místem ke koupání v čistých sladkých
vodách, pro veslování, sjíždění, rybolov,
kanoistiku, jízdu na čtyřkolkách po
překrásných lesních stezkách, jízdu na
kolech na 11 župních cyklo-turistických
trasách a jezdectví. Překrásný kontinentální drahokam, který vznikl ze
středověké tvrze, kdysi určené k obraně
od tureckých nájezdů do střední Evropy,

je dnes jedním z největších dopravních
uzlů v Chorvatsku, který je navzdory
své tranzitní poloze, stále oblíbenějším
cílem velikého počtu turistů v honbě za
stále novými formami rekreace. Kromě
toho, že je dalekoznámým cílem lesního
lovu od Draganiće až po Klek a Modrušu a cílem milovníků zimních sportů
na svazích Bjelolasice, Karlovacká župa
má i přehršli utajených památek kulturního dědictví, od šarmantních
starých měst a zámků jako Dubovec,
Ozalj, Ogulin, Bosiljevo, až po františkánské, pavlánské a dominikánské
kláštery, které vznikly v zelené krajině.
Ogulin s okolím jsou pravou pohádkovou krajinou, korunovanou údolími
řek Zagorky, Mrežnice a Dobry, Frankopanskou tvrzí, postavenou nad Đulinou

Karlovac

Ogulin

Senj

Gospić

Novalja
pag
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propastí a Klekem – horským obrem,
kolébkou chorvatského horolezectví a
alpinistiky. Bohatá pokladnice legend –
o kleckých čarodějnicích, jménu Đuliny
propasti, Kleku a Klecké jeskyni, vílí
vodě – je důkazem síly vlivu rodného
kraje na jeho obyvatele a i na nejznámější Ogulinku Ivanu Brlić Mažuranić, nejpřekládanější chorvatskou dětskou spisovatelku. Pohádkovost můžete zažít
na trase pohádky, která spojuje krásu
přírody, bohatství dějin a báji. Dojem je
silnější, pokud jste ve společnosti postav
‘Povídky z dávných časů’.
| 9. |
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NÁRODNÍ PARKY

PŘÍRODA

PROZKOUMEJTE

Plitvická jezera — nezapomeňte navštívit NP,
který je na seznamu světového přírodního dědictví
unesca / Severní Velebit — dekretem unesca je
prohlášen světovou rezervací biosféry

Lesy Draganiće (Kleka a Modruša) — Veliké
a Malé Kapely / Jasikovac (Gospić) – lesopark /
Cerovačke jeskyně (Gračac) — geomorfologická
přírodní památka / Baračevy jeskyně v Rakovici
/ Jeskyně Vrlovka v Kamanju / Rastoke ve Slunji
— osada vodních mlýnů v místě, kde se modrozelená voda Slunčice vlévá do řeky Korany / Klek —
charakteristická krajina / Štirovača — rezervace
lesní vegetace s nejkrásnějšími a nejzachovalejšími
smrkovými lesy / Jeskynní park Grabovača poblíž Perušiće / Kaňon řeky Liky / Lun — nejstarší olivovníky v této oblasti

Turistické středisko Petrova hora / Lovecký
dům Muljava — nedaleko Vojniće

| 16. |

| 19. |

| 17. |

| 18. |

| 83

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

NABÍDKY PLUS

GASTRONOMIE

Svatyně Panny Marie Krasnarské, (Krasno) –
největší mariánské poutní místo v Lice / Svatyně
Panny Marie Zázračné v Oštariích / Stari Drežnik — město poblíž Rakovice / Pavlánský klášter
ve Sveticích / Etno galerie v Rečici u Karlovce /
Rodný dům Nikoly Tesly (Smiljan) — moderní
muzeum na počest jednoho z nejznámějších světových vynálezců / Turecká věž v Perušići — jediná
zachovaná turecká věž z 15. stol. v Lice. / Města a
zámky — jako Dubovec, Ozalj, Bosiljevo až po františkánské, pavlánské a dominikánské kláštery, které
vznikly v zelené krajině / Tvrz Nehaj (Senj) — renesanční tvrz vybudovaná v 16. stol, dnes muzeum
věnované pirátům ‘Senjským uskokům’ / Frankopanská tvrz v Ogulinu / Staré jádro města Karlovce ve tvaru šesticípé hvězdy / Krajkářství na
Ostrov Pagu — Reprezentační seznam nehmotného
dědictví unesca / Dávné a prastaré bukové lesy
— NP Severní Velebit - Unikátnost těchto přírodních
krás je založena na jejich původnosti, zeměpisné poloze, stáří, výjimečnosti a rozloze. Spolu s dávnými a
prastarými bukovými lesy v Národním parku Paklenica byly zapsány na seznam světového dědictví
UNESCO, což je potvrzení toho, že Chorvatsko patří
mezi nejbohatší země Evropy, pokud jde o biodiverzitu a přírodní krásy / Umění stavění kamenných
zídek na sucho — Umění stavění kamenných zídek
na sucho bylo r. 2018 zapsáno na Reprezentativní
seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.
Tato dovednost zdění nasucho zahrnuje znalosti i dovednosti potřebné ke stavbě kamenných konstrukcí
a to tím způsobem, že se pokládá kámen na kámen
bez použití jiného materiálu, s tou výjimkou, kdy je
nutno použít suché hlíny.

Rafting, kajakaření, cyklistika, horolezectví, alpinismus, fotolov, lov, lyžování, jezdectví, turistické
stezky a stezky pro nordickou chůzi, rybolov, jeskyňářství

Lické brambory s jehněčím pečené pod pekou, ogulinské kyselé zelí a řepa, ogulinská masnica, sýr
škripavac, slivovice a hruškovice
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titulní fotografie: Plitvická jezera / A. Gospić | 1. Senj / G. Sekula | 2. Karlovac / S. Gobbo | 3. Gospić / A. Gospić | 4.
Krasno / A. Gospić | 5. Novigrad na Dobri / M. Hlača | 6. Plitvická jezera / D. Rostuhar | 7. Koně / A. Gospić | 8. Řeka
Mrežnica / D. Kalogjera | 9. Rastoke / V. Metelko | 10. Rastoke / I. Biočina | 11. Velika Kapela / I. Pervan | 12. Rastoke / I.
Biočina | 13. Hrad Dubovac / Z. Tanocki | 14. Memoriální centrum Smiljan / G. Sekula | 15. Lika / A. Gospić | 16. Plitvická
jezera / S. Surać | 17. Čorkova zátoka / A. Gospić | 18. Severní Velebit / A. Gospić | 19. Senj / A. Gospić | 20. Ozalj / M. Hlača
| 21. Gastronomie / G. Sekula | 22. Řeka Kupa / D. Rostuhar
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Střední
Chor vatsko.
Kde je barva romance zelená.

s t ř e d n í c h o rvat s ko . | 8 6

Odjakživa jste toužili po
odpočinku daleko od letního
vedra a středozemní vřavy, v
idylickém a klidném zeleném
kopcovitém kraji, bohatém
stoletými lesy, vinohrady a
řekami!

Dáváte přednost tiché a příjemné atmosféře kontinentu, která vede od romantických středověkých hradů, letních zámků a kurií až k termálním
pramenům, lázním a poutním místům?
Vydejte se na sever od Záhřebu a užívejte v dobrodiní středního Chorvatska.

Užívejte v idylických
okamžicích ve městech
středního Chorvatska
Pro začátek se vydejte od Chorvatského
záhoří, idylického kopcovitého kraje
zpřetínaného horami a řekami a najděte
Krapinu, známé naleziště ‘Krapinského
pračlověka’. Nachází se v kraji, který je
odjakživa známý četnými termálními
prameny, jako jsou nedaleké Tuheljske
a Stubičke toplice a ve světě ji proslavil
prof. Dragutin Gorjanović-Kremberger,
když v roce 1899 na kopci Hušnjakovo
objevil pozůstatky diluviálního člověka,
ve vědě známého pod jménem Homo

sapiens neanderthalensis. V kraji, který
se pyšní největší koncentrací zámků po
údolí Loiry ve Francii, najdete malebné
středověké hrady a překrásné barokní
zámky, jejichž návštěvu nezapomeňte
obohatit velkolepou gastronomickou
nabídkou a samozřejmě i kapkou zdejších ušlechtilých vín. Pokud vás zajímá
náboženský turizmus a duchovní posilnění v největším mariánském poutním
místě v Chorvatsku, do kterého již více
než 300 let proudí ročně kolem 800 000
věřících z celého světa a v roce 1998 ho
navštívil i samotný papež Jan Pavel II.,
zamiřte do Marie Bistrice.
Nejbaroknější ze všech chorvatských
měst,
Varaždin,
je
opravdovým
zeleným městem. S upravenými parky
a významným památníkem zahradní
architektury – hřbitovem, jehož tuje
jsou zformované do paravánů a arkád
podle vzoru francouzského Versailles,
Varaždin je město hudby, umění, řemesel a obchodu a dvou významných fes-

Čakovec
Lepoglava
Ludbreg
Varaždin
Krapina
Koprivnica
Križevci

Marija Bistrica

Bjelovar

Daruvar

Sisak
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tivalů, které se pořádají v září: Festival
barokní hudby a osobitého Špancirfestu
– festivalu uličních prochazečů. Kromě toho, že je známý svojí kulturní
nabídkou a dokonce 354 registrovanými
kulturními památkami, varaždinský
region je slavný ještě svým lesoparkem
Trakošćan se známým zámkem-muzeem a třemi geologicko-paleontologickými přírodními památkami se třemi
jeskyněmi, svědky kontinuity tisícileté
přítomnosti člověka na tomto území.
Nedaleko Varaždinu se nachází Ludbreg, známá eucharistická svatyně
Přesvaté Krve Ježíšovo, jediná svatyně v
Chorvatsku ale i jedna z mála na světě,
kterou písemným ediktem založil sám
papež a povolil veřejné uctívání sv. Relikvie poté, co v kapličce zámku Batthyany v roce 1512 došlo k zázračnému
zjevování Přesvaté Krve Ježíšovo.
Lepoglava, městečko do jejíž bohaté
kulturní historie se nejvýznamněji zapsal pavlánský řád stavbou kostela a kláštera, je i místem vzniku slavné
krajky, která pro svoji originalitu a
umělecké provedení získala na světové
výstavě v Paříži roku 1937 zlatou medaili.
Pokud chcete najít jedno z mála míst,
kde si ještě můžete vyzkoušet říční
rýžování zlata, užívat v lázních Sv.
Martina, bezstarostně jezdit na kole po
cyklostezkách a ochutnávat vynikající
vína, vydejte se na nejzazší sever na trojmezí Slovinska, Maďarska a Chorvatska a seznamte se s Mezimuřím a jeho
hlavním městem Čakovcem. Jestli jste
jedním z milovníků naivního umění,
tradice a folkloru, starých řemesel a
zvyků, ať vás cesta zavede na východ
od Záhřebu, na prostor Podraviny v
červnu, kdy se zde pořádají tři veliké
etno-akce – v Koprivnici, Đurđevci a
Križevcích. Ohraničená řekou Dravou
a pohořím Bilogory a Kalniku, Podravina je bohatým rybolovným a lovným
územím s upravenými cyklostezkami,
které vedou překrásnou krajinou podél
jezera Šoderice a kolébky naivního
malířství – místa Hlebine.
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Kalnik — charakteristická krajina / Přírodní park
Lonjsko polje — vzácné spojení zachovalé přírody a
tradičního stavitelského dědictví / Cret Dubravica
(Dubravica) — botanická rezervace / Jeskyně Vindija (Varaždin) — přírodní památka / Řeka Mura
— charakteristická krajina / Veliki pažut (Legrad)
— zoologická rezervace / Rakita (Sisak) — ornitologická rezervace / Đurđevački pijesci — botanická
rezervace / Lipik, Bjelovar a Daruvar — památky
parkové architektury / Klek — charakteristická
krajina / Crna Mlaka — specifická ornitologická
rezervace / Žumberak — Samoborsko gorje — přírodní park / Slušnica u slunje — charakteristická
krajina / Arboretum opeka (Vinica) — památník
parkové architektury

Zámek Trakošćan — nejromantičtější a podle
mnohých nejkrásnější zámek v Chorvatsku / Město Varaždin — město kultury plení nádhernými
kostely, městskými paláci a varaždinským hřbitovem / Zámek Zrinských (Čakovec) — se nachází
v komplexu Starého města Zrinských, kulturně—
historické památky nulové kategorie a v jeho paláci je Muzeum Međimurja / Stari grad (Kalnik)
— velkolepé pozůstatky středověkého města/ Stari
grad (Đurđevac) — vzácná kulturní památka se
středověkou tvrzí / Zámek hraběte Jankoviće (Daruvar) — barokní zámek postavený v létech 1771
– 1777 / Pevnost (Sisak) — dobře zachovalé středověké opevnění umění výroby tradičních dřevěných
dětských hraček z oblasti / Chorvatského záhoří — Reprezentační seznam nehmotného dědictví
unesca / Krajkářství v Lepoglavě — Reprezentační seznam nehmotného dědictví unesca / Medařské řemeslo — Reprezentační seznam nehmotného kulturního dědictví unesco / Međimurský
popěvek — tradiční nápěv Mezimuří (chorv. Međimurje) - Međimurský popěvek - tradiční nápěv
severozápadní části Chorvatska, Mezimuří - byl r.
2018 zapsán na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

Muzeum Staro selo (Kumrovec) — ojedinělé muzeum pod širým nebem se zachovalými původními
vesnickými domy z přelomu 19./20. stol. / Muzeum
krapinských neadrtálců – jedno z nejmodernějších muzeí v Chorvatsku / Naleziště krapinských
neadrtálců – jedna z nejbohatších lokalit neandrtálského člověka na světě / Muzeum Turopolja (Velika Gorica) — exponáty od prehistorie do
současnosti (mamutí kly z období do 10. tisíciletí
před Kristem, zachovalé dřevěné kapličky a šlechtické kurie) / Lázně — četná známá léčebná centra
s termálními prameny (Stubičke toplice, Krapinske
toplice, Varaždinske toplice, Sveti Martin na Muri)
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Lov, rybolov, paragliding, cyklostezky, pěší a horské stezky, speedway, vinné stezky, tematické stezky, jezdectví, lyžování

Pikantní omáčka Samoborska muštarda, Samoborský salám, Samoborská kremšnita, likér Samoborský bermet, krůta s mlíncema, pohanková
kaše, kraví sýr ‘prga’, tykvový olej, koláče Zagorski
štrukli, kukuřicová zlevka a vrbovecká pera, pečiva
Varaždinské klipiće, sekt Šenpjen, mléčné výrobky,
speciality ze sladkovodních ryb a zvěřiny, víno
Graševina a Bijeli pinot, medovina a ovocná vína

titulní fotografie: Žumberak / R. Ibrišević | 1. Chorvatské Záhoří / I. Pervan | 2. Marija Bistrica / S. Gobbo
| 3. Řeka Dráva / D. Mance | 4. Veliki Tabor / Z. Jelača | 5.
Bjelovar / D. Fabijanić | 6. Varaždin / D. Sever | 7. Samobor
/ I. Pervan | 8. Varaždin / I. Biočina | 9. Bjelovar / D. Fabijanić | 10. Čakovec / D. Mance | 11. Mezimuří / M. Hlača |
12. Sisak / S. Gobbo | 13. Kalnik / D. Mance | 14. Řeka Sáva
/ S. Gobbo | 15. Hrozny / D. Fabijanić | 16. Muzeum krapinských neandrtálců / S. Gobbo | 17. Varaždin / Z. Jelača |
18. Jelen / M.Romulić & D. Stojčić | 19. Hřib / D. Sever | 20.
Zámek Trakošćan / D. Vurušić
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Záhřeb
Kde inspirace přichází od srdce.

záhřeb. | 94

Seznamte se s
okouzlujícím srdcem
Chorvatska.

Město vzniklo spojením dvou středověkých osad, které se po staletí rozvíjely na dvou sousedních pahorcích. S
dějinami, psanými již od roku 1094 kdy
bylo založeno biskupství, hlavní a největší město Chorvatska Záhřeb, je typickým středoevropským městem, na jehož klasicistických a secesních fasádách
historického jádra jsou kromě hrdého
ducha Rakousko-uherské monarchie
někde viditelné i kontury pražských
vedut. S téměř všemi důležitými
městskými a kulturními znamenitostmi přímo v centru, plný šarmantních
kaváren, dobrých restaurací, zahradních teras a především pečlivě kultivovaných parků jako je Ribnjak pod hradbami Kapitolu s filigránskými věžemi
velebné novogotické katedrály nebo
Lenucijeva zelená podkova se Zrinjevcem, Záhřeb je opravdu městem podle
lidského měřítka.

Vydejte se ulicemi metropole
na jedinečnou procházku
dějinami
Ikdyž je nejlepší poznávat město zvolna
procházkou z nohy na nohu, načínajíc
vrstvy jeho bohatého příběhu v ulicích,
které stoupají z hlavního městského

náměstí bána Jelačiće a jedné z největších a nejmalebnějších městských
tržnic v této části Evropy – Dolca přes
Opatství ke Kapitolu, nebo Radićevou
ulicí ke Kamenné bráně, Bánským
dvorům a Kostelu sv. Marka s charakteristickým malebným krovem, je nutné ho poznat i při jízdě jeho modrými
tramvajemi. Jezdí všemi směry, ve dne
i v noci pulsují živou městskou tkání a
okna těchto městských dobrých duší
často nabízejí nejoriginálnější scény,
na které budete dlouho vzpomínat. Se
svými asi 20 divadly, třicítkou muzeí,
45 galeriemi a 13 uměleckými sbírkami,
velikou zoologickou zahradou a téměř
milionem obyvatel, Záhřeb je opravdovou chorvatskou metropolí, která
jako magnet přitahuje hosty nejrůznějších profilů.
Umístěný na dolním konci Přírodního parku Medvednica, jehož nejvyšší
vrch Sljeme se od roku 2005 pyšní titulem pořadatele lyžařského fis závodu
Snow Quen Trophy a s velikým sportovně-rekreačním centrem na jezeře
Jarun, upraveným pro závody regat,
Záhřeb skutečně není pouze městem
bohatého kulturního dědictví, opery,
baletu, divadla, muzeí a koncertů, ale
jeho jméno se stále častěji zakresluje
do mapy důležitých světových spor-

tovních událostí. Na závěr – pokud jste
jedním z těch, kteří rádi píšou pohledy nebo zapisují zážitky z cest do svého
notesu, vzpomeňte si, že právě v tomto
městě vzniklo první plnící pero, jehož
vynálezce Slavoljub Penkala za svoji inspiraci může poděkovat možná právě
dlouhým záhřebským procházkám.

Zagreb
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PROZKOUMEJTE

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

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

| 9. |

| 12. |

| 10. |

NABÍDKY PLUS
Lyžování, pěší túry, horolezectví, kongresový turizmus/ Park přírody Medvednica — turistické
stezky a lyžařské centrum Sljeme, atraktivní soutěsky, jeskyně, vodopády a krasové jevy

| 11. |
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GASTRONOMIE
Krůta s mlinci, ‘štrukle’, fleky se špekem, krpice se
zelím, tvaroh a smetana, koblihy

| 13. |
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titulní fotografie: Záhřeb / M. Špelić | 1. Horní město / M. Vrdoljak | 2. Medvedgrad / I. Pervan | 3. Chorvatské národní divadlo / B. Kačan | 4. Chorvatské národní divadlo / M. Vrdoljak| 5. Bundek / S. Gobbo
| 6. Park Maksimir / I. Pervan | 7. Horní město / D. Rostuhar | 8. Archeologické muzeum / M. Vrdoljak | 9. Záhřeb
/ S. Gobbo | 10. Elektrická lanovka / M. Vrdoljak | 11. Sljeme / V. Metelko | 12. Kostel sv. Marka / J. Duval | 13.
Dolac / R. Rajtić | 14. Náměstí krále Tomislava / Z. Tanocki | 15. Pomník A. G. Matoše / M. Vrdoljak | 16. Záhřeb /
M. Špelić | 17. Jarun / M. Vrdoljak | 18. Manduševac / I. Pervan | 19. Záhřeb / D. Rostuhar
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Slavonie.
Tam, kde je stále zlatý horizont.

s l avo n i e . | 1 0 2

Slavonie je skutečnou
mytickou zemí utvářenou
kreativní silou mocných řek
Drávy, Dunaje, Sávy a Ilovy,
která po staletí střeží své
poklady.

Se svými nedozírnými zlatými nížinami vynořenými z plodné Panonie, silnými toky řek a náplavovými oblastmi,
z nichž vyrůstají staleté lesy mohutného dubu lesního (Quercus robur), je
Slavonie klidným domovem více než
dvou tisíc biologických druhů a plodným koutem Země, který lidská ruka
zušlechťuje již více než osm tisíc let. Od
chvíle, kdy v pleistocénu zmizelo Panonské moře, se někdejší ostrov Papuk
stal pohořím, které nám odhaluje nejstarší skály této části Evropy – granity a metamorfní skály z prvohor plné
svědků, kteří nám dnes vyprávějí geologické dějiny Země. Plodná slavonská
nížina se vynořila z hlubin Panonského
moře poté, co deset miliónů let byla
mořským dnem a záhy se stala zemí
zaslíbenou.

Dějinami proslavené
Zlaté údolí
Zařazena v prvních stoletích našeho letopočtu do systému Římského císařství,
s dvěma cestami, z nichž jedna vedla do
Osijeku a východních provincií, zatímco druhá spojovala lázně Aquae Balissae – dnešní Daruvar a plodné vinorodé
kraje Požegu, Đakovo a Vinkovce, Sla-

vonie je i zemí, která zplodila dva
římské císaře: schopného, statečného
a odvážného Valentiana I. a jeho bratra
Valensu. Oslavujíce ji jako sýpku, ale i
vinorodý kraj, v němž zvlášť vynikají
kutjevacké vinohrady s jedním z nejstarších vinných sklepů, Římané tento
kraj s inspirací pojmenovali Vallis Aurea (Zlaté údolí). Pokud toužíte po blahosloveném klidu, charakteristických
velkolepých inscenacích pradávného
rozbřesku, kdy se země každé ráno
nenápadně vynořuje ze tmy, zahalená
do závoje mlhy nad širokými říčními
dolinami, objevte zemi Slavonii.

divokých hus, které vzlétly ze známé
Přírodní rezervace Kopački rit, objevte
ilocký františkánský klášter, v němž je
pochován známý italský františkán Jan
Kapistran a barokní pevnosti Slavonského Brodu a Osijeku, pravé urbánní
a kulturní panonské metropole, jejíž
vysokoškolské vědecké ovzduší zplodilo i dva chorvatské laureáty Nobelovy
ceny. Na závěr se ještě projděte malebným šorem (ulicí) slavonské vesnice,
kde se šat zdobí obzvlášť nádherným
tradičním tkaním a zlatou výšivkou,
zatímco na stole voní chutná šunka
a skvělý kulen a v hrnci bublá známý
rybí paprikáš. Vítejte ve Slavonii!

Jedinečné zážitky ve
městech Slavonie a Baranje
Toto je kraj, ve kterém lidé chovají
hlubokou úctu vůči své zemi živitelce
a z jejichž tvářích lze vyčíst osobitou
slavonskou hrdost. Ne váhejte, vydejte
se po cestách, po kterých mezi hrdými
městy se středověkými pevnostmi,
kláštery a barokními zámky Osijeku,
Vinkovců, Požegy a Slavonského Brodu až po Vukovar a Ilog se prohání
ušlechtilé plemeno đakovackých hřebců Lipicánů a svá hnízda staví vzácní
ptáci, zatímco obzorem přelétají hejna

Virovitica
Osijek

Požega

Đakovo

Vukovar
Vinkovci

Slavonski Brod

Ilok
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PŘÍRODA
Přírodní park Papuk — park původní biologické, geologické a kulturní autentičnosti / Přírodní park Kopački rit — ojedinělá mokřadní
rezervace, biotop známých jelenů kapitálů a jiné
zvěře, ornitologická rezervace a líhně ryb / Gajna
(Slavonski Brod) — charakteristická krajina /
Radiševo (Županja) — rezervace lesní vegetace /
Erdut — chráněná krajina / Bijela topola — přírodní památka / Virovitica — památky parkové
architektury / Spačva — památky parkové architektury / Lisičine (Vočin) – arboretum

| 9. |

| 11. |
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KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Pevnost Brod a klášter (Slavonski Brod) — tvrz
z 18. stol. patří mezi největší fortifikační objekty
v Chorvatsku a barokní františkánský klášter /
Tvrđa (Osijek) — romantické staroměstské jádro
/ Zámek Odeshalchi a středověké hradby (Ilok)
— renesanční parková architektura, kostel a klášter
sv. Jana Kapistranského / Zámek Pejačević (Našice) — barokně-klasicistický zámek z roku 1804
s parkem, který je chráněnou přírodní památkou
/ každoroční jarní průvod ‘Královny’ (Ljelje) z
Gorjanu — Reprezentační seznam nehmotného
bohatství unesca / Píseň „Bećarac“ ze Slavonie,
Baranje a Srijemu — Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví unesco

| 13. |

PROZKOUMEJTE
Státní hřebčinec Lipicánů (Đakovo) — založený
již v 16. století, dnes hřebčinec se vzácným genetickým potenciálem / Vukovar — barokní františkánský klášter a kostel sv. Filipa a Jakuba, zámek Eltz
/ Đakovo — barokní katedrála a biskupský dvůr /
Valpovo, Donji Miholjac — barokní zámky Prandau Mailath a Prandau Norman / Požega — kostel
sv. Vavřince ze 14. stol. / Lázně — Bizovac, Terme
Lipik

| 14. |
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NABÍDKA PLUS

GASTRONOMIE

Lov, rybolov, vinné stezky, pěší stezky, cyklostezky,
jezdectví

Čobanac, rybí paprikáš, slavonský kulen, a kulenova seka, víno ilocký tramín, slivovice

titulní fotografie: Slavonie / D. Rostuhar | 1. Našice /
M. Topić | 2. Ilok / I. Biočina | 3. Slunečnice / H. Serdar |
4. Lidová píseň bećarac ze Slavonie, Baranje a Srijemu /
M. Romulić & D. Stojčić | 5. Slavonie / D. Rajle | 6. Ilok / I.
Biočina | 7. Zmajevci, Baranja / B. Prezelj | 8. Đakovo / I.
Biočina | 9. Přírodní park Papuk / M. Romulić & D. Stojčić
| 10. Vinný sklep / M. Romulić & D. Stojčić | 11. Přírodní
park Kopački rit / G. Šafarek| 12. Ilok / I. Biočina | 13. Đakovo / M. Romulić & D. Stojčić | 14. Đakovo / S. Gobbo | 15.
Veslařství / D. Rajle | 16. Sarma / M. D. Pečanić | 17. Osijek
/ G. Šafarek | 18. Osijek / D. Mance
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