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Všeobecné 
informace

Zeměpisná poloha
Chorvatsko zaujímá většinu východní-
ho pobřeží Jaderského moře. Jedná se 
o část Středomoří, která se nejhloubě-
ji zarývá do evropské pevniny. Chorvat-
sku náleží též podstatná část celkového 
pobřeží Jadranu, téměř se všemi ostro-
vy. Úzké horské pásmo Dinarid oddělu-
je jeho středomořskou část od středoev-
ropské vnitrozemské části, která se roz-

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, dvanáct přírodních 
rezervací a četné památky pod ochranou 
UNESCO, pak musíme konstatovat, že 
Chorvatsko je skutečně zemí výjimečné 
přitažlivosti.

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. 

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. 

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. 

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. 

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!
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mnoha slunečnými dny, léta jsou zde su-
chá a horká, a zimy mírné a vlhké. Průměr-
né teploty vzduchu naměřené na meteo-
rologických stanicích v nížinatém vnitro-
zemí Chorvatska jsou mezi 0 °C a 1,4 °C, 
mimo centra města Záhřebu, kde v obdo-
bí 1991 -2019 byla průměrná teplota vzdu-
chu 2,5 °C. V Lice jsou průměrné lednové 
teploty kolem 0°C. Průměrné teploty kon-
tinentálního pohoří a horské části Chor-
vatska v nadmořské výšce více než 750 
m jsou mezi –3,5 °C i –0,4 °C. Na Istrii jsou 
průměrné lednové teploty mezi 3,2 °C ve 
vnitrozemí a 6,2 °C na pobřeží. Lednové 
teploty ve vnitrozemské pahorkatině jsou 
od 3,7 °C do 5,2 °C. Teploty pobřeží a ost-
rovů severního Jadranu jsou mezi 5,7 °C a 
9,1 °C, a jižního mezi 7,0 °C a 9,8 °C.
Průměrná červencová teplota vzduchu 
ve vnitrozemí Chorvatska je mezi 20,8 °C 
a 23,1 °C. V Lice jsou průměrné červenco-
vé teploty kolem 20 °C. Kontinentální po-
hoří a horská část Chorvatska jsou příjem-
ně teplé na 13,6 °C do 17,8 °C. Na Istrii jsou 
průměrné červencové teploty od 21,8 °C 
ve vnitrozemí do 25 °C na pobřeží, a v dal-
matinské pahorkatině kolem 24 °C. Prů-
měrné červencové teploty pobřeží a ost-
rovů severního Jadranu jsou mezi 24,5 °C i 
26,0 °C, a jižního o něco více, mezi 25,2 °C 
i 26,8 °C. 
Průměrné teploty moře v období 
1981–2010 v lednu jsou od 10,7 °C na se-
verním Jadranu do 14,4 °C na jižním. V čer-
venci jsou průměrné teploty podobné po-
dél jadranského pobřeží a to kolem 24 °C.

Peníze
Oficiální měnou Chorvatska je kuna.
 (1 kuna = 100 lipa). 
Cizí valuty lze směnit v bankách, směnár-
nách, poštovních úřadech a ve většině turis-
tických kanceláří, hotelů a kempů. Platební 
karty (Eurocard/Mastercard, Visa, American 
Express, Diners) přijímá většina hotelů, ma-
rin, restaurací, obchodů i bankomatů.

VŠEOBECNÉ INFORMACEi
kládá od nejzazších východních úbočí 
Alp na severozápadě až k břehům Du-
naje 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 Chorva-
té, nejpočetnějšími národnostními men-
šinami jsou Srbové, Bosňáci, Italové, Al-
bánci, Romové, Maďaři, Slovinci a Češi.

Státní zřízení
Chorvatsko je pluralitní parlament-
ní republikou.

Hlavní město
Záhřeb je se svými 807 254 obyvateli 
hospodářským, dopravním, kulturním 
a akademickým centrem země.

Délka mořského pobřeží
6 278 km, z toho činí 1 880 km pev-
ninského pobřeží a 4 398 km pobře-
ží ostrovů, ostrůvků a útesů.

Počet ostrovů, ostrůvků, 
útesů a skalisek
Chorvatsko má celkem 1244 ostro-
vů, ostrůvků a útesů. Největší ostro-
vy jsou Krk a Cres. Trvale osídleno je 
47 ostrovů. 

Nejvyšší hora
Dinara 1831 m n. m.

Podnebí
V Chorvatsku se vyskytují tři klimatic-
ká pásma: v nížinách ve vnitrozemí pře-
vládá mírné kontinentální klima, ve výš-
kách nad 1 200 m vysokohorské podne-
bí, chladnější i se sněhem a podél jad-
ranského pobřeží přímořské klima s 
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 Na Istrii se vystřídaly mnohé 
civilizace a kultury, které po sobě 
zanechaly mnohem víc, než jen his-
torické příběhy. V nevelké oblasti 
naleznete předhistorická hradiska i 
antická městečka. Dokonce i ta stře-
dověká, opevněná, která si přivlast-
nila téměř každý pahorek nacházejí-
cí se ve vnitrozemí Istrie se zachova-
lými charakteristickými ulicemi, ná-
městím, kostelem i městskou lodžií.
Zjistěte, proč se Humu říká nejmen-
ší město na světě, a co inspirova-
lo francouzského spisovatele Jule-
se Verna k tomu, aby děj jednoho ze 
svých románů umístil do města Pazi-
nu. Zjistěte také, proč Dvigrad v 17. 
století jednoduše zmizelo ze světa a 
mnoho dalších věcí. 
Brány istrijských městeček jsou pro 
vás otevřeny dokořán.
Vítejte!

ISTRIE.1

1

Rovinj 4

1a

1b

2

3a
3b

4

5
1c

6a

6b
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Gastronomie
Istrijská kuchyně je známá i ve světo-
vém měřítku a svědčí o tom i skuteč-
nost, že se nachází v mnohých prestiž-
ních etnogastronomických, takže i Mi-
chelinových průvodcích, v nichž jsou re-
staurace a sklípky z celého poloostrova 
zahrnuty do jejich elitních okruhů.
Kromě kulinářských pochoutek Istrie 
má i mimořádná vína i velkolepý olivo-
vý olej. FlosOlei, světová „bible“ extra 
panenských olivových olejů, Vini buoni 
d´ Italia a Michelinův průvodce Itinerari 
tra i vigneti své stránky naplnili istrijský-
mi oleji a víny.
Splnění přísných kritérií, která jsou před-
pokladem k tomu, aby se dostaly na 
tyto prestižní stránky, poukazuje na to, 
že Istrie má skutečně co nabídnout gur-
mánům, kteří plni zvědavosti přijíždějí 
na tento kouzelný jadranský poloostrov.   

Cyklostezky a turistické stezky: 
Istrie je stále vyhledávanější destina-
cí všech milovníků aktivit pod širým ne-
bem, kde si mohou užívat v každém roč-
ním období. 
Od východního po západní pobřeží Istrij-
ského poloostrova, od jeho kopcovitého 
severu přes zelené vnitrozemí až po již-
ní pobřeží, které svou krásou bere dech, 
prochází více než 160 značených cyklos-
tezek a - kolem 80 značených turistických 
stezek a - 20 horských stezek, které Istrii 
pokrývají jako pavučina. Tady se můžete 
procházet podél pobřeží, běhat vinicemi 
nebo si vychutnat jízdu na kole atraktiv-
ními stezkami, které se vinou středověký-
mi městečky.

Turistické sdružení Istrijské župy
Pionirska 1A, 52440 Poreč
Tel.: +385 (0)52 88 00 88
E-mail: info@istra.com
Web: www.istra.com
Facebook/Instagram: @VisitIstria

Poreč 5

J. DuvalPazin 1c

D. KalogjeraPula 3a

A. Gospić

Labin 2

I. Pervan
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ISTRIE.

Brijuni 3b

Umag 6a

Novigrad 6b

Brijuni 3b

1M. Vrdoljak

I. Zirojević I. Zirojević

R. Ibrišević

D. Dubokovič G. ŠebelićR. Kosinožić
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1. Pyšní strážci zelené Istrie
Vystavěny na pahorcích, pod nimiž se 
nalézá plodné údolí řeky Mirny, láka-
jí návštěvníky městečka Grožnjan 1a , 
Oprtalj, Motovun 1b i Buzet. A to před-
ně svojí architekturou i četnými akce-
mi a událostmi. Jihovýchodně od Bu-
zetu se nachází středověké městeč-
ko Hum, domov starého slovanského 
písma hlaholice a cenných fresek z 12. 
století. Hum byl nazván nejmenším 
městem na světě.
Nesčetná údolí a pahorky střední Is-
trie vytvořily mnohé kouzelné osady, 
zatímco v jejím srdci se umístilo měs-
tečko Pazin1c . Jeho tvrz je největším 
a nejlépe dochovaným středověkým 
opevněním v Istrii. Tyčí se nad hlubo-
kým údolím kudy protéká  řeka Pazin-
čica. Nad údolím řeky Raša se tyčí Bar-
ban, známý rytířskými hrami „Trka na 
prstenac“. 

2. Krásy východního pobřeží

Na východním pobřeží istrijského poloos-
trova, kde se vysoké pahorky noří do moř-
ského blankytu Jadranu, naleznete histo-
rický Labin 2  i Kršan, Svetu Nedelju, nej-
mladší istrijské městečko Rašu a turistic-
kou perlu Rabac. V Labinu vás okouzlí sta-
ré městské jádro s městskou lodžií a s čet-
nými paláci. Kostelní zvonice ze XVII. st. 
zve k výstupu odkud se rozléhá impresivní 
výhled na Kvarnerský záliv a Rabac. Neda-
leko od Labinu střeží Kršan kulturní a his-
torické dědictví, které v jednotlivých osa-
dách pamatuje XI. st., zatímco dějiny Raše 
začínají teprve ve 30. letech XX. st., kdy 
bylo pro potřeby těžby postaveno měs-
tečko pojmenované podle řeky, o níž jsou 
zmínky již z doby antiky. Ještě v IX. st. byl 
Rabac malou rybářskou vesnicí, ale pře-
krásná mořská zátoka nemohla být delší 
dobu skryta. Brzy tam zavítali i první výlet-
níci, ale i anglický cestopisec Richard Fran-
cis Burton, který v něm pobýval r. 1876. 

3. Antická města jižní Istrie

Zmínka o Pule3a  a její neuvěřitelné his-
torii je již známá z mýtu o Argonautech 
a jejich pátrání po zlatém rounu. Třítisíci-
letá minulost města od Histru až po Řím-
skou říši, - Benátskou Republiku a Ra-
kousko-Uherskou monarchii nabízí bo-
haté itineráře. Největší antická památka 
v Pule (Aréna) pochází z 1. století. Někdej-
ší 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 Brijuni3b. Někdejší mís-
to 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, městečko, které 
si bedlivě hlídá a oživuje stoletou rybář-
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skou tradici. V zázemí se nalézá městečko 
Vodnjan s nejvyšší zvonicí v Istrii, a ten vzni-
kl na místech předhistorických hradisek ve 
tvaru koncentračních kruhů.
Jihovýchodní část istrijského pobřeží zdo-
bí ještě stále neobjevené atraktivní pobře-
ží Marčan a Ližnjan, zatímco na nejjižněj-
ším konci Istrie najdete jedno z nejznáměj-
ších turistických měst na poloostrově a je 
jím Medulin, ale nejjižnější mys Kamenjak, 
mimořádně chráněná krajina obehnána řa-
dou jedenácti neosídlených ostrůvků.

4. Rovinj 4

Rovinj, to nejromantičtější městečko 
ve Středomoří vás svede svými úzký-
mi uličkami i příjemným ovzduším, tra-
dičním zpěvem u sklenice vína v čet-
ných sklípcích, ale i rybářským člunem 
batanem, jehož Projekt se nalézá v rejs-
tříku UNESCO mezi v praxi nejlépe do-
chovaným nehmotným dědictvím. Kos-
tel sv. Eufémie se tyčí nad městečkem a 
patří mezi nejkrásnější barokní stavby 
na Istrii. Sv. Eufémie je zároveň patron-
kou města a její relikvie jsou uchovává-
ny v sarkofágu stejnojmenného kostela. 
Městečko Bale je typickým představite-
lem istrijských městeček vystavěných na 
kopcích. Jistě  vás okouzlí svými úzkými 
klikatými uličkami i kamennými dom-
ky a získá si vás jak krásou, tak i autenti-
citou. Pokud na své cestě zelenou Istrii 
budete pokračovat, ocitnete se ve Svet-
vinčenatu, jehož tvrz, kostel i nádherné 
renesanční náměstí vytváří dokonalou 
scénografii k velkolepým uměleckým 
akcím i událostem. Ve Žminji se nachá-
zejí starobylé istrijské domy, které dnes 
patří k tzv. agroturizmu anebo farmář-
skému cestovnímu ruchu. Kromě ubyto-
vání se tam nabízí i domácí istrijská ku-
chyně, zatímco u Kanfanaru, dopravní-
ho uzle Istrie, se ukrývá tajůplný pomník 
– středověký Dvigrad.

ISTRIE.1
5. Poreč 5  a perly západního pobřeží

Poreč, bývalá římská kolonie, je mimo-
řádným příkladem města, které se vy-
víjelo v románském slohu spolu s pře-
krásnými benátskými gotickými palá-
ci. Díky nim se z obvyklé procházky stá-
vá skutečný zážitek. Eufráziova bazilika 
je jedinečný příklad raného byzantské-
ho umění ve Středomoří z 6. století. Ba-
ziliku dal postavit tehdejší biskup Eufra-
zius. Celý komplex (bazilika, křtitelnice, 
atrium, zvonice, biskupský palác) figu-
ruje na Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. Oblasti 
Tar a Vabriga jsou široko daleko známé 
svým extra panenským olivovým ole-
jem, ale velmi specifické je i zázemí zá-
padní istrijské riviéry a patří tam Kašte-
lir a Labinci, Višnjan a Vižinada obklope-
ny plodnými poli, olivovými háji i vinice-
mi. Vrsar a Funtana jsou rybářská měs-
tečka mezi Porečí a Limským kanálem a 
okouzlují svým jedinečným archipela-
gem, zelení i křišťálově čistým mořem.

6. Severozápadní Istrie

Umag6a  je městečko s výjimečně zajíma-
vými dějinami: odhalili jej římští šlechti-
ci a rozhodli se, že si jej přivlastní jakožto 
letní rezidenci. Veškerý lesk, přepych i pů-
vab oněch časů se dodnes odráží na be-
nátských domech ve starém městském já-
dru. Novigrad6b je typickým rybářským 
městečkem s velmi dobře chráněným pří-
stavem a malebným pobřežím. Pyšní se 
svým bohatým kulturním dědictvím a 
oplývá jak historickými pamětihodnost-
mi, tak i vrcholnými gastronomickými po-
choutkami. V jeho zázemí se nalézají pře-
krásná pahorkatá místa – opevnění s ne-
uvěřitelnými výhledy a s obdivuhodnou 
minulostí. Městečka Buje a Brtonigla jsou 
středem tohoto známého vinařského kra-
je, kde se také hojně pěstují olivové háje.
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oblast ve Středomoří s příjemným po-
časím a bohatou vegetací volila ke své-
mu odpočinku. Díky ní zde vznikly první 
rozkošné vily a hotely, a stejně tak i první 
chorvatské riviéry: opatijská, crikvenická, 
novovinodolská... Tehdy ale nebyli světo-
běžníky jen šlechtici, nýbrž i námořníci z 
Lošinje, kteří ze svých plaveb dovezli do 
vlastních zahrad více než 80 druhů exo-
tických rostlin. Na vaší cestě vás dopro-
vází rozkvetlé městské zahrady a krajina 
zkrášlená lesy, olivovníky, keři šalvěje, roz-
marýnem a levandulemi. Vítejte u provo-
něné brány Jadranu!

 Střet zcela rozlišných světů je jen 
velmi mírným porovnáním s tím, co lze 
spatřit i pocítit v královské Opátii a Crik-
venici, v námořnické Rijece, v kameni vy-
tesaném ostrově Krku i v lesem pokry-
tém Gorskem kotaru. Ale rozmanitost 
zde nekončí, pokračuje na jadranských 
ostrovech a zlatém ostrově Krku a Cresu, 
na léčivém ostrově Lošinji, písečném os-
trově Susku, na květinovém ostrově Ilo-
viku a na zalesněném ostrově Rabu. Co 
ale mají všechna tato místa společného? 
Možná je to něco, co už dávno v 19. sto-
letí odhalila evropská šlechta, když si tuto 

Po stopách 
provoněných r iviér, 
ostrovů a pohoř í

KVARNERSKÁ STOPA
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Turistické sdružení Kvarneru
N. Tesle 2, 51410 Opatija 
Tel.: +385 (0)51 623 333, +385 (0)51 272 988 
E-mail: info@kvarner.hr
kvarner@kvarner.hr
Web: www.kvarner.hr
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Příroda
Památka parkovní architektury – park Angio-
lina a památník parkové architektury Perivoj 
Sv. Jakova (Opatija), Park přírody Učka, Mytic-
ký park s naučnou stezkou k Trebišći (Mošćenič-
ka Draga), lesopark Dubec (ostrov Krk – Omi-
šalj), ostrůvek Košljun – zvláštní rezervace les-
ní vegetace (ostrov Krk – Punat), zvláštní bota-
nicko-zoologický rezervace ostrov Prvić a Grgu-
rov (Řehořův) kanál (ostrov Krk – Baška) prohlá-
šen v r. 1972 se vzácnou florou a faunou, Orni-
tologická rezervace Kuntrep – prohlášena chrá-
něnou v r. 1969 kvůli ochraně supů bělohla-
vých, jejichž četnost na ostrově Krku padá (os-
trov Krk – Baška), Vela Říká – jediný a stálý vod-
nítok na chorvatských ostrovech (ostrov Krk 
– Baška)  jeskyně Biserujka (ostrov Krk - Omišalj, 
Dobrinj) - jedna z nejznámějších přírodních vý-
letních atrakcí ostrova Krku, rezervace lesní ve-
getace tvoří lesy dubu cesmínového na Glavo-
toku a ostrůvku Košljunu, lesopark Komrčar a 
vzácná rezervace lesní vegetace Dundo (ost-
rov Rab), Rab – Geopark Rab (území celého os-
trova), lesopark Čikat (Mali Lošinj), lesopark Pod 
javori (Veli Lošinj), podmořský archeologický 
park Čikat (Mali Lošinj), ornitologické rezerva-
ce Kruna a Pod Okladi (ostrov Cres) a jezero Vra-
na - kryptodeprese (Vrana, ostrov Cres), Národ-
ní park Risnjak (vrchol Risnjaku – Gorski Kotar), 
Mimořádná krajina Kukuljanske ponikve, kra-
sový jev – jezero, které vzniká a mizí „jednou 
je tu, podruhé ne“ – (Ponikve, Bakar), pramen 
řeky Kupy (Národní park Risnjak, Gorski ko-
tar), lesopark Japlenški vrh (Delnice, Gorski ko-
tar), lesopark Golubinjak Lokvarsko jezero, jes-
kyně Lokvarka (Lokve, Gorski kotar), jezera Ba-
jer a Lepenica, jeskyně Vrelo (Fužine, Gorski ko-
tar), významná krajinná oblast (chráněná krajin-
ná oblast) – kaňon Kamačnik (Vrbovsko, Gorski 
kotar), památka parkovní architektury – Seve-
rin na Kupi zahrada zámku Zrinských a Franko-
panů (Severin na Kupi, Gorski kotar), mimořád-
ná chráněná krajinná oblast Zeleni vir a Vraž-
ji prolaz (Skrad, Gorski kotar), rezervace prvního 
stupně Bijele a Samarske stijene (Mrkopalj, Gor-
ski kotar), pramen řeky Čabranka (Čabar, Gorski 
kotar), Nebeské labyrinty (Krmpote, Novi Vino-
dolski), Stezka kamenných sloupů (Grižane, Vin-
odol), Oči Vinodola (Vinodol, Novi Vinodolski), 
vyhlídky Kavranova a Orlova stijena (Brod Mo-
ravice, Gorski Kotar). 

Architektonické zajímavosti
Kompaktní příklady městské ostrovní architek-
tury vystavěné v přímořsko-mediteránním du-
chu (Krk, Cres, Osor, Rab), městečko na kop-
ci, jehož historie sahá až do prehistorie (Kastav 
a Bakar), Bakarske prezidi – Takala – chráněné 
kulturní dobro – etnologická zona prezidi (su-
chozeď) (Bakar), Turecký dům (Bakar) – orientál-
ní stavební a  stylové znaky, které v této oblas-
ti nejsou, Římský dům – monumentální vzhled 
s neorenesančními stylovými charakteristi-
kami stavby, kostel (konkatedrála) sv. Andre-
je, ap. s katakombami (Bakar), hrady rodu Fran-
kopanů (Krk, Omišalj, Rijeka, Hrad Grobnik, Ba-
kar, Hreljin, Kraljevica, Bribir, Drivenik, Grižane, 
Novi Vinodolski a Stara Sušica, Brod na Kupi a 
Čabar), rakousko-uherské vily (Lovran, Opatija, 
Mošćenička Draga, Mali Lošinj), secesní archi-
tektura a průmyslové dědictví (Rijeka), historic-
ká knihovna a sbírka Mažuranić-Brlić-Ružić, Vil-
la Ružić (Rijeka), Katedrála sv. Víta je jedinou ba-
rokní rotundou monumentálních rozměrů po-
stavená na území Chorvatska (Rijeka), pavilony 
Městské tržnice (Rijeka), budova bývalého Gu-
vernérova paláce (Rijeka), hotel Kvarner Palace 
Crikvenica – prolínání vrcholné secese a histo-
rismu (Crikvenica), Skleněná kaplička (Krmpo-
te, Novi Vinodolski), muzejní sbírka „Dům Klo-
vić“ (Grižane –Vinodolská obec), Věž Turan – in-
terpretační centrum kulturně-turistické stezky 
„Po cestách Frankopanů“ (Bribir – Vinodolská 
obec),Vinodolska vrela i perila (Vinodol), kos-
tel sv. Lucie s Baščanskou deskou v Jurandvo-
ru, jedna z nejvzácnějších chorvatských pamá-
tek (ostrov Krk), tzv. mrgari -– ovčíny stavěné na 
sucho s půdorysem ve tvaru květu – Baška, Ju-
randvor, Batomalj a ostrov Prvić, jedinečné ka-
menné stavby, které se i dnes používají k třídě-
ní ovcí, známé jsou jen ve Velké Británii ve Wale-
su , na Islandu a ve Švýcarsku, v Alpách, kanton 
Wallis, Draški bunari (studny) – sloužily k ucho-
vávání dešťové vody a jsou stavěny speciální 
suchou technikou skládání kamene a jako ta-
kové jsou jedinečné (Baška, ostrov Krk), Valun-
ská deska (Valun, ostrov Cres), kostel sv. Justý-
ny s expozicí sakrálního umění a čtyři román-
ské zvonice v historickém centru města (Rab), 
stálá  expozice „Divočina s výhledem na moře“, 
Interpretační centrum „Po cestách Frankopa-
nů“ (Brod na Kupi a Čabar, Gorski kotar), Inter-
pretační centrum „Skrytý poklad Risnjaku“ (Crni 
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lug, Gorski kotar), Interpretační centrum „Rod-
ný dům řeky Kupy (Kupari, Gorski kotar), Inter-
pretační centrum „Goranský dům vědomostí“ 
(Razloge, Gorski kotar), Centrum pro návštěv-
níky „Velká zvířata“ (Stara Sušica, , Gorski ko-
tar), lidové stavení Palčeva šiša (Plešce, Gorski 
kotar), vodní pila Malinarić a mlýn Žagar (Za-
most, Gorski kotar), lidová expozice a stavení 
Vesel (Prezid, Gorski kotar), naleziště japodské-
ho hrnčířství a římský obranný val – Liburn-
ský limes (Čabar, Gorski kotar), antická lokali-
ta Mirine (Omišalj), dům Delač – 1644. (Brod 
Moravice – osada Delači, Gorski kotar), Claus-
tra – pozdněřímský obranný systém 3.  –5. sto-
letí (Jelenje), Gašparov mlin – poslední funkční 
mlýn na Rječině(Jelenje).

Gastronomie
Domácí těstoviny „šurlice“ s krevetami nebo 
jehněčími kousky (žvacet) (ostrov Krk), krč-
ský pršut s ochranou známkou zeměpis-
ného původu na úrovni EU (město Krk, os-
trov Krk), creské jehněčí, kvarnerské kreve-
ty, divoký chřest, „grašnjaki“ – sladké karne-
valové vdolky (Matulji), autochtonní druh 
vína ze Zvoneće – jarbola (Matulji), autoch-
tonní kastavská odrůda vína – „bjelica“ (Kas-
tav), zákusky s třešněmi a kaštany (Lovran), 
polenta „kompirica“ a grobnický sýr (Čavle a 
Jelenje), po stopách sýrů (město Grobnik – 
Čavle), přívlastkové šumivé víno Stara ba-
karska vodica (Bakar), bakarský preclík „baš-
kot“, bakarský dort (Bakar), kostrenský dort 
(Kostrena), tvarohový koláč „presnac“ (ost-
rov Krk), dort Krčská kněžna (město Krk, ost-
rov Krk), olivový olej (Punat a Cres), dort cre-
ských kapitánů a olito (ostrov Cres), rabský 
dort (ostrov Rab), specialita Rapska grota, 
„štufad“ – vařené ovčí, sušený „štokalj“ s vej-
ci („fritaja“) (ostrov Rab), autochtonní vína 
„vrbnička žlahtina“ (ostrov Krk) a „trojišći-
na“ (ostrov Susak), dort „Opatijska kamelija“ 
(Opatija), frankopanský dort (Crikvenica), Po 
stopách modrých ryb (Riviéra Crikvenica), 
víno „žlahtina“ z Pavlomiru (Novi Vinodol-
ski), bribirský tvarohový koláč „prisnac“ (Bri-
bir), Apoxioménova antická kuchyně (ost-
rov Lošinj), závin z borůvek a dalších lesních 
plodů (Gorski kotar), goranská nádivka, zvě-
řinový guláš, medvědí a jelení pršut, domácí 
chléb a sýr (Gorski kotar).

Lázně: Opatija, Crikvenica, Selce, Veli Lošinj.
Cyklostezky: v  parku přírody Učka, Lovran, 
Matulji, cyklistická transverzála Rijecký prs-
tenec – Kastav, Klana, Viškovo, Rijeka, Jelen-
je, Čavle a Platak, Kostrena, Bakar, Kraljevi-
ca (bikerijeka.com), Crikvenicko-vinodolská 
riviéra ostrovy: Krk (Krk Bike Story - Omišalj, 
Malinska, Krk, Punat, Dobrinj, Vrbnik a Baš-
ka), Cres, Lošinj, Rab, Goranská cyklistická 
transverzála – cyklostezky: Delnice, Fužine, 
Čabar, Vrbovsko, Ravna Gora, Mrkopalj, Brod 
Moravice, Skrad, Lokve (Gorski kotar).
Turistické stezky: park přírody Učka, Lungo-
mare (Volosko, Opatija, Ičići, Ika, Lovran), Opa-
tijska horská stezka (OPO), promenáda Car-
men Sylva (Opatija), naučné stezky, stezky a 
horské stezky Lovranu (Lovran), Riječka hor-
ská stezka (značka RT/RPO; Lovran – Crikveni-
ca (Učka, Ćićarija, Obruč, Platak, Snježnik, Ris-
njak, Tuhobić, Viševica, Grižane)), Mýticko-na-
učná stezka Trebišće - Perun (Mošćenička Dra-
ga), schody k městečku Mošćenici (Mošćenič-
ka Draga), promenády přes Lozu a Lužinu (Kas-
tav), Rijeka Trails: promenády a pěší stezky Rije-
ky a okolí – Rijeka, Kraljevica, Kastav, Klana, Viš-
kovo, Jelenje, Čavle a Platak, Kostrena, Bakar 
(www.RijekaTrails.com), Naučná stezka Ponik-
ve – krasový fenomén, velká zvířata, rostlinný 
svět a stopy historie Liburnská stavba (Bakar), 
Grobničke alpe (Jelenje), „Ljubavna cestica“ 
(Crikvenica), turistické trasy a stezky – Crikve-
nicko-vinodolská riviéra, Stezkami Dobrinjské-
ho kraje (Dobrinj, ostrov Krk), tematická stezka 
olivového oleje „Po stopách zlatých kapek krč-
ského pokladu“ (město Krk, ostrov Krk), téma-
tická stezka – Lokna – po stopách vodních ná-
drží (město Krk, ostrov Krk), poutní trasa Cami-
no Krk – část evropské sítě Camino stezek, kte-
ré vedou do Santiaga de Compostela (měs-
to Krk, ostrov Krk), naučná stezka Baška – Ba-
tomalj – Lipica (Baška, ostrov Krk), promená-
da „Put ka Mjesecu“ (Baška, ostrov Krk), olivo-
vá promenáda a promenáda ze samorostlé-
ho rostlinstva (Punat), Ekostezka (Beli, ostrov 
Cres), Via Apsyrtides a stezka stoletých olivo-
vých hájů (ostrov Cres), Po stopách lošinjských 
kapitánů (Čikat, Mali Lošinj), horská transver-
zála Osoršćica (Nerezine, ostrov Lošinj), Po sto-
pách delfínů (ostrov Lošinj), Promenáda vitali-
ty (Mali – Veli Lošinj, ostrov Lošinj), Premužićo-
va stezka, Geopark Rab (po celém ostrově je 
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rozeseto více než 100 značených zajímavých 
geobodů, které mohou turisté v letních měsí-
cích navštívit zdarma v doprovodu průvodce, 
ostrov Rab), Rab Archaeological Traces (3 na-
učné stezky přes 40 km nedotčné přírody při 
hledání archeologických, kulturních, etnogra-
fických pokladů ostrova), Po stopách našich 
předků (Malinska), Kupa: Riblje – Lesici (Vrbov-
sko), naučná stezka kaňonu Kamačnik – Vr-
bovsko (Vrbovsko, Gorski kotar), naučná, ener-
getická, duchovní a rekreační stezka Trbuhovi-
ca (Prezid, Gorski kotar), turisticko-edukativní 
stezka Po stopách tršćanských horníků (Tršće, 
Gorski kotar), naučná stezka Tropetarska stije-
na – stezka se zakládá na přírodních hodno-
tách a rozmanitosti složení flóry (Čabar, Gorski 
kotar), naučná stezka Stezka predátorů (Tršće, 
Gorski kotar), Botanická stezka (Tršće, Gorski 
kotar), naučná stezka Plody pahorkatiny (Rav-
na Gora, Gorski kotar).
Pozorování ptáků: v parku přírody Učka, 
lesopark Lisina, Centrum pro návštěvníky a 
záchranná stanice pro bělohlavé supy Beli 
(Beli, ostrov Cres), ornitologické rezervace 
Kruna a Podokladi (ostrov Cres), Plavnik – 
hnízdiště supů, jezero v Njivicích – pozoro-
vání jeřábů (ostrov Krk). Ornitologická rezer-
vace Prvić (ostrov Krk), kde žije sup bělohla-
vý, a chráněná oblast Kuntrep.
Pozorování delfínů: pobřežní vody Cresu a 
Lošinje, Institut Modré moře (Veli Lošinj), zo-
tavovna mořských želv (Mali Lošinj).
Adrenalinové sporty: windsurfing (Baš-
ka, Preluk – Rijeka, Volosko, Mošćenička Dra-
ga, Punat), Sup – Volosko (Opatija), wakeb-
oarding (Dunat, ostrov Krk), podmořský pi-
rátský park (Punat, ostrov Krk), vodní spor-
ty Flyboard, Jet Ski Safari, Rocket Rush (Nji-
vice, ostrov Krk), parašutismus a paragli-
ding (Učka, Grobnik, Tribalj, Lubenice), au-
to-moto sporty (Grobnik), rock climbing Ka-
menjak a Vela Peša (Čavle), potápění (Rijeka, 
Mošćenička Draga, Crikvenica, Selce, Novi 
Vinodolski), seakayaking (ostrov Rab a os-
trov Cres), zip line Baška (ostrov Krk) a Beli 
(ostrov Cres), jachtařství, potápění, spor-
tovní lezení (Mošćenička Draga, Baška, ost-
rov Krk a ostrov Lošinj), plachtění a potápě-
ní (Kostrena, ostrov Cres), panoramatický let 
(ostrov Lošinj), skok s padákem (lošinjské le-
tiště), akvapark Čikat (Mali Lošinj), adrenali-
nový park Crikvenica (Crikvenica), Big game 

fishing (Novi Vinodolski), kanoistika a raf-
ting (Gorski kotar), rafting / kajak, kanoe sa-
fari a canyoning (Delnice – Brod na Kupi, 
Gorski kotar), adrenalinový park Tršće (Ča-
bar, Gorski kotar), lyžařský areál Rudnik (Tr-
šće, Gorski kotar), adrenalinový park Kupjak 
(Kupjak, Gorski kotar), zabavný a paintball 
park Vrata (Vrata – Fužine, Gorski kotar), vý-
letní místo „Lesní pohádka“ (upraveno pro 
děti, Lič, Gorski kotar), Nordické centrum Vr-
bovska poljana (Mrkopalj, Gorski kotar), ly-
žařská sjezdovka Čelimbaša (Mrkopalj, Gor-
ski kotar), kovbojská vesnice Roswell (Fu-
žine, Gorski kotar), fotolov (Čabar a Ravna 
Gora,, Gorski kotar), jízda na quadech (Je-
lenje, Mrkopalj, Brod Moravice, Fužine, , Gor-
ski kotar),  Regionální sportovně-rekreační a 
turistické centrum Platak – zimní sporty (ly-
žování, noční lyžování, běžkaření, běh na ly-
žích, snowboard, sáňkování) a letní spor-
ty (turistika, panoramatická jízda lanovkou, 
sportovní hřiště, dětská hřiště, disc golf a tu-
bing) (Čavle), dobrodružné potápění v za-
plaveném lese (Ponikve, Bakar), freeclim-
bing (Grižane, Vinodol), rybolov na jezeru 
(Tribalj, Vinodol).
Suvenýry: Bašćanská tabulka, šperk „morčić“ 
(Rijeka), figurka „grobnický dondolaš“ (Čav-
le), halubajský zvončar (Viškovo), Zametský 
zvončar (Rijeka), vonný pytlíček levandule 
Kvarner, originální lošinjské suvenýry (ostrov 
Lošinj), Apoxiomenovy suvenýry (ostrov Lo-
šinj), původní goranské suvenýry (Gorski ko-
tar), unikátní kastavský suvenýr V klíně mat-
ky Kastvu, bakarski baškotić (Bakar), certifiko-
vané dárkové předměty Dar z Krku, kosme-
tické výrobky vyrobené z ekologicky pěsto-
vané slaměnky zařazené do seznamu ostrov-
ních produktů ostrova Krk, které mají značku 
Chorvatský ostrovní produkt (Omišalj, ostrov 
Krk), krabička Krk, krabička obsahující domá-
cí ručně vyráběné produkty z ostrova Krk (ku-
ličky z recyklované ovčí vlny do pračky a su-
šičky, přírodní mýdlo a stojánek z olivového 
dřeva, suvenýr s práškovou keramikou a di-
vokými bylinkami ostrova Krk a přívěšek na 
uvítanou, ilustrované pohlednice, ochucené 
soli) (Malinska, ostrov Krk) ,omalovánky Majs-
tor Macmalić: Tajemství Macmaliće s balíč-
kem filcové vlny pro výrobu lesního skřítka  
Macmaliće (Cres).
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Opatija 1a

2

P. Trinajstić

Rijeka 2a

I. Biočina

KVARNER.

1. Opatijská riviéra 1a  a park 
přírody Učka 1b

Turistické informační centrum Opatija
M. Tita 146, 51410 Opatija
Tel.: +385 (0)51 271 310 
E-mail: info@visitOpatija.com; 
tic@visitopatija.com
Web: www.visitOpatija.com
www.pp-ucka.hr
E-mail: info@pp-ucka.hr
Tel.: +385 (0)51 770 100

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 blíz-
kost parku přírody Učka, výjimečné pří-
rodní pamětihodnosti.
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Trsat 2b

Učka 1b

I. Biočina

I. Biočina

Rab 3a

B. H. Markičević

R. KosinožićKrk 

2. Město Rijeka 2a  a Svatyně Matky 
Boží Trsatské2b a město Rijeka 
Turistické informační centrum Rijeka
Korzo 14, 51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 335 882 
E-mail: info@visitRijeka.hr
Web: www.visitrijeka.hr 

Rijeka je město bohaté historie a dy-
namické přítomnosti, nových výhledů 
a životní radosti. První město v Chor-
vatsku, které v roce 2020 neslo titul Ev-
ropského hlavního města kultury. Ri-
jeka společně s městy Bakar, Kastav a 
Kraljevica a obcemi Čavle, Jelenje, Kla-
na, Kostrena a Viškovo nabízí nezapo-
menutelné zážitky, poznávání kultur-
ně-historických památek, užívání si 
gastronomické nabídky a četné kul-
turně-zábavné a sportovní akce na je-
dinečných lokalitách, protože v Rije-
ce a v prstenu okolo – tak rozmanitých 
a s tak mnoha osobnostmi – každý pří-
běh je mimořádný a jiný. Pod bdělým 
okem hradu Trsat a nejstarší marián-
ské svatyně v Chorvatsku a největší-
ho poutního centra západního Chor-
vatska, ve kterém v r. 2003 přenoco-
val svatý otec Jan Pavel II. , s františkán-
ským klášterem, kostelem a široce pro-
slulou Kaplí votivních darů žije již po 
staletí město Rijeka, středisko námoř-
nictví a karnevalů. 

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 pa-
láců. Ostrov Rab nabízí též překrásné pí-

sečné pláže, z nichž je neznámější Rajská 
pláž v Loparu dlouhá 1 500 metrů.

Turistické sdružení okresu Lopar
Lopar 284, 51281 Lopar
Tel.: +385 (0)51 775 508
Faks: +385 (0)51 775 487
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
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KVARNER.

Pro návštěvu tohoto duchovního a ve-
getačního ráje potřebujete pouhých 
10 minut plavby lodí z Punatu. V ob-
jektu františkánského kláštera se na-
chází archeologická, přírodovědecká, 
etnografická, numismatická a sakrál-
ní sbírka. Ostrov je prohlášen chráně-
nou oblastí v kategorii mimořádné re-
zervace lesní vegetace, kterou si žád-
ný návštěvník ostrova Krku nesmí ne-
chat ujít.

5. Lubenice 5

Turistické sdružení města Cres
Peškara 1, 51557 Cres
Tel.: +385 (0)51 571 535 
E-mail: info@visitcres.hr
Web: www.visitcres.hr 

Lubenice je kamenná vesnice situovaná 
na útesu vysokém 378 metrů. Slouží jako 
rozhledna výletníkům i stálým obyvate-
lům 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 kul-
turní institucí na středozemních pro-
storech, v úplnosti zasvěcena jediné-
mu exponátu – bronzové soše mla-
dého atleta Apoxyomenose. Sochu v 
moři u ostrova Lošinje v hloubce 45 m 
nalezl turista z Belgie r. 1997. Apoxyo-
menos byl r. 1999 vyzvednut z moře, 
na jehož dně ležel téměř dva tisíce let. 
Muzeum Apoxyomenose originálním 
způsobem představuje sportovce do-
konalých 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 květ-
nu r. 2016 v paláci Kvarner v samotném 
centru Malého Lošinje. Nádherná antic-
ká skulptura téměř po dvě desetiletí od 
vyzdvižení z mořských hlubin až do ná-
vratu na Lošinj, a Muzeum tu slouží jen 
pro něho, se stala symbolem i ochran-
nou známkou ostrova Lošinje. Apoxyo-
menosova nadčasová krása, jeho neob-
vyklý i mysteriózní osud spolu s muzeál-
ním vystavením ještě žádného navštěv-
níka nenechali lhostejného.

2

Mali Lošinj 6

Apoxioménovo
muzeum 6

Košljun 4

S. Gobbo

M. Vrdoljak

I. Dorotić & M. Bosnić

A. ZubovićLubenice 5

M. Šćerbe

Lopar 3b

I. Pervan
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Zadar 1

ská krajka a pažský sýr, jehož tajnými 
přísadami jsou bóra a sůl, jež mu dodá-
vají specifické aroma. Vydat se po sto-
pách chorvatských panovníků zname-
ná získat rozličnou škálu zážitků, kte-
ré skýtají tisíciletá města, jako je 3 000 
let starý Zadar, jejichž obranné systémy 
(hradby) jsou zapsány na listinu světo-
vého dědictví UNESCO. V Ninu najde-
te nejmenší katedrálu na světě, zatím-
co vás specifickým dalmatským tempe-
ramentem uchvátí moderní a živá tu-
ristická střediska jako Biograd, krásná 
místa v dalmatském vnitrozemí, oblast 

 Stopy chorvatských panovníků vás 
zavedou na výlet časem, skrze stará 
chorvatská hlavní města – Nin, Knin, Bi-
ograd a Šibenik, k počátkům chorvatské 
státnosti (7. – 12. stol.) a probudí duchy 
prastarých chorvatských panovníků-vá-
lečníků. Stopa začíná na severu, na pře-
krásných bílých útesech pod Velebi-
tem, kde se před očima skýtá neskuteč-
ný pohled na nejčlenitější chorvatský 
ostrov – Pag. Pag láká překrásnými zá-
tokami a plážemi v nedotčené přírodě, 
stejně jako centry moderního cestov-
ního ruchu. Široko daleko prosluly paž-

SEVERODALMATSKÁ STOPA. ZADAR.

Po stopách 
chor vatských 
panovníků
Zadar
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DALMÁCIE. ZADAR.

Ravni kotari nebo ostro-
vy. Každý, kdo na sklon-
ku dne na kole nebo 
pěšky navštíví středově-
kou pevnost Sv. Mihovil 
na ostrově Ugljan, bude 
odměněn nebeským po-
hledem na ráj na zemi 
utkaný z řady smaragdo-
vých ostrovů a zlatých 
strun v moři tonoucího 
slunce, který mu navždy 
utkví v paměti.

3

3

5a 5b
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Příroda
Národní park Paklenica, parky příro-
dy Telašćica, Vranské jezero a Vele-
bit, zvláštní rezervace Lun, Velo a Malo 
blato a mimořádná rezervace Kolan-
sko blato (ostrov Pag) a chráněná kra-
jinná oblast Kaňon řeky Zrmanje, 
chráněné území Ninská laguna s osmi 
biotopy Natura 2000, přírodní ekobo-
tanickou zahradou, mělkým pobře-
žím, bažinatými částmi, ornitologic-
kou rezervací s 200 druhy ptáků, pí-
sečnými plážemi, léčivým bahnem a 
ekologickým solivarem, Významná 
krajinná oblast – severozápadní část 
ostrova Dugi Otok (pláž Sakarun – za-
řazena do asociace The most beautiful 
bays in the world, maják Veli Rat).
Mimořádná botanická rezervace – oli-
vový háj Saljsko polje, jeskyně Straš-
na peć, Brbišćica – geomorfologic-
ká lokalita. 
Kaňona a ústí řeky Karišnice s františ-
kánským klášterem a léčivým bahnem.

Architektonické zajímavosti
Město – urbanistická pamětihodnost 
(Pag), pozůstatky římské architektury a 
největšího římského chrámu na Jadra-
nu a příklady starochorvatského před-
románského stavitelství (Nin), římské 
stavební prvky „cardo“ a „decumanus“, 
římské fórum, nejkrásnější příklady ro-
mánského umění v Chorvatsku, měst-
ské hradby, urbánní instalace „Mořské 
varhany“ a „Pozdrav Slunci“, nejstar-
ší dalmatský gotický kostel sv. Františ-
ka (Zadar), lidové stavitelství kamen-
ných domů na ostrovech (ostrovy Ug-
ljan i Pašman), římská hráz, sůl ze sali-
ny Nin, pozůstatky a megalitické hrad-
by starobylé Asserie, dělo Leonarda 
da Vinciho vystavené ve Vlastivědném 
muzeu Benkovac, tradiční kamenné re-
kreační stavby v oblastech Bukovica a 
Ravni kotari, „mirila“ – unikátní pamět-
ní kamenné bloky podél velebitských 
stezek, Novigrad – malebné městeč-
ko s částečně dochovanými městský-

mi hradbami, které si zachovalo svou 
původní středověkou podobu. Urba-
nistický celek Novigradu byl v roce 
1972 prohlášen kulturní památkou. Od 
roku 2011 má kulturně-historický celek 
města Novigradu status kulturního dě-
dictví. Novigrad – pevnost Fortica, v níž 
byla spolu s Alžbětou Kotromanićovou 
vězněna chorvatsko-uherská královna 
Marie, dcera Ludvíka z Anjou a snou-
benka Zikmunda Lucemburského. 

Gastronomie
Posedarský pršut, uzenářský výrobek 
„Ninski šokol“, „mišni“ sýr, pažský sýr 
a jehněčí, benkovacký koláč „prisnac“, 
přívlastková červená a bílá vína z ob-
lasti Ravni Kotari, bílá vína „gegić“ a 
„paška žutica“, likér „maraschino“, no-
vigradské 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 seg-
mentech, počínaje MTB přes cestovní 
cyklistiku až po pohodlné rodinné stez-
ky. Zadar BikeMagic cyklistům dopo-
ručuje 96 standardizovaných klasifiko-
vaných 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 sportov-
ní rybolov, mořský sportovní rybolov.
Jezdectví: Polača, Zaton, Vranské jezero.
Avanturistický cestovní ruch: kanois-
tika, kajakářství, rafting (řeka Zrmanja), 
bungee jumping (Maslenický most), of-
f-road Velebit, tematická antická silnice 
Bruška – Medviđa, surfing, kitesurfing 
v Ninu, Dugi Otok (Sakarun) – windsur-
fing, paddelboarding, lezectví, horská 

Turistické sdružení Zadarské župy
Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar 
Tel.: +385 (0)23 315 316 
E-mail: info@zadar.hr
Web: www.zadar.hr 
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Zadar 1

Zadar 1

I. Čorić M. Romulić & D. Stojčić

B. Kačan

D. Fabijanić

Pag 6

B. Kačan D. Peroš Vranské jezero 4

D. Fabijanić

A. Gospić

DALMÁCIE. ZADAR.

turistika, speleologie – Národní park 
Paklenica/ Park přírody Velebit.
Suvenýry: pažská krajka, likér „ma-
raschino“ v ručně opletené láhvi (Za-
dar), „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 Vinne-
touova pamětní místnost se stálou ex-
pozicí (Starigrad Paklenica).

3

Nin 5b
S. Surać
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1. Kostel sv. Donáta v Zadaru 1  
Archeologické muzeum Zadar
Trg opatice Čike 1, 23000 Zadar
Tel.: +385 (0)23 250 542
E-mail: mbrkic@amzd.hr
Web: www.amzd.hr 

Symbol města Zadaru a nejznáměj-
ší monumentální stavba v Chorvat-
sku z raného středověku, která je uni-
kátní v evropském měřítku. Díky výji-
mečným akustickým vlastnostem se 
využívá ke koncertním programům.  

2. Národní park Paklenica 2

Veřejná instituce Národní park Paklenica
Dr. F. Tuđmana 14A  
23244 Starigrad-Paklenica
Tel.: +385 (0)23 369 202 (Ředitelství a 
kemp); +385 (0)23 369 803 (vstupní recep-
ce 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 turisti-
ku. Vyniká jedinečnými kaňony Velika 
a Mala Paklenica i rozmanitou flórou a 
faunou. Přitahuje horolezce, vědce i mi-
lovníky přírody.
Prohlášením a zápisem na Seznam svě-
tového dědictví v r. 2017 se bukové lesy 
na území Národního parku Paklenica a 
Národního parku Severní Velebit staly 
součástí světově významných lokalit.

3. Park přírody Telašćica 3

Sali X 1, 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 Park pří-
rody Telašćica se stejnojmenným nej-
bezpečnějším, nejkrásnějším a nej-
větší přírodním přístavištěm na Jadra-

nu, dále útesy (strminy), které se kol-
mo tyčí do výšky 160 metrů nad hladi-
nu moře a klesají do hloubky 80 m pod 
hladinou moře,  i jezerem Mir, které je 
jediným slaným jezerem na Jadranu.

4. Vranské jezero 4

JU Park přírody 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

Návštěvníci v parku mohou pozorovat 
ptáky, pronajmout si dalekohledy, kola 
a kajaky, vyzkoušet atrakce v adrenali-
novém parku, jet turistickým a elektric-
kým vlakem a brzy budou moci i plout 
po jezeru. Na Vranské jezero je možné 
vyplout a vychutnat si tak mokřady, kte-
ré jsou jinak těžko přístupné nebo zcela 
nepřístupné ze břehu. Vody tohoto jeze-
ra jsou bohaté na sladkovodní i mořské 
ryby, což přitahuje četné rybáře. 

5. Kostel sv. Kříže v Ninu5a ,  
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 lo-
kalit v Chorvatsku.  Místo je osídleno již 
3 000 lety a patří mezi nejstarší města ve 

Nin 5a

I. Biočina
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Středomoří. Jsou zde patrné pozůstatky 
největšího antického chrámu na Jadra-
nu, jeden Jidášův zlaťák, mozaiky, kostel 
přezdívaný nejmenší katedrála na světě, 
jedinečný románský korunovační kostel, 
originální starochorvatská loď Condu-
ra aj. Všechny tyto pamětihodnosti jsou 
svědky antické epochy i časů, kdy toto 
město bylo biskupským sídlem a prv-
ním hlavním městem Chorvatů.

6. Saliny v Pagu a Ninu 5b

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 stra-
tegickým 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 roz-
kládá na ploše 55 hektarů v mělké la-
guně hlubokého Ninského zálivu. Život 
byl odpradávna spjatý s mořem a stej-
ně tak i sůl je součástí každého z nás. 
Pažská a ninská sůl obsahují všechny 
minerály, kterou jsou vedle vody zá-
kladními přísadami mořské vody. V sa-
lině Nin se výroba uskutečňuje tradič-
ním ekologickým způsobem jako za 
římských časů. Jejich připomínkou jsou 
zde pozůstatky římské hráze.

DALMÁCIE. ZADAR.

Telašćica 3

Zadar 1

I. Pervan

D. Fabijanić

Zrmanja

A. Gospić

Paklenica 2 I. Čorić

Zadar 1 I. Čorić
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Po stopách 
chor vatských 
panovníků

lou starou přes 6 000 let, se řekou Kr-
kou vydáme k jednomu z nejznáměj-
ších chorvatských přírodních feno-
ménů, vodopádu Skradinski buk. Ob-
jevování vnitrozemí vás odmění ješ-
tě jedním starým sídelním městem 
chorvatských panovníků, Kninem, v 
jehož okolí vám čas uteče jako voda 
díky aktivnímu odpočinku, který vrá-
tí síly vašemu tělu i duši. V Šibeniku 
vás uchvátí katedrála sv. Jakuba, je-
jíž kupole se tyčí nad ostatními stře-
dověkými stavbami. Úzké uličky měs-
ta pak za teplých letních večerů zvou 
k zábavě stejně vyzývavě jako tempe-
ramentní středomořská kráska.
Pokud vás na konci vašeho putování 
po stopách chorvatských panovníků 

 Stopy chorvatských panovní-
ků 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 chorvat-
ských panovníků-válečníků. Jak po-
stupujeme dále na jih, tak nám stře-
domořské ovzduší stále více naplňu-
je 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 vi-
nic, které si užívali jak chorvatští, tak i 
četní světoví vládci, nemohou odolat 
ani ti s nejvytříbenějšími chutěmi. Ze 
Skradinu, malého města, jež je per-

SEVERODALMATSKÁ STOPA. ŠIBENIK.

Šibenik
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Kornati 4   

možná úplně nepřekvapí ostrov 
mořských hub Krapanj, který má 
tři přívlastky: nejmenší, nejniž-
ší a nejhustěji osídlený ostrov 
Středozemního moře, pak 
vaši duši jistě naplní plav-
ba po proslulém jachtař-
ském ráji, národním par-
ku Kornaty, během kte-
ré budete nabiti pozi-
tivními emocemi sle-
dujíce hru ostrovů, 
ostrůvků a útesů, 
která na žádném 
jiném místě 
není tak roz-
verná jako 
právě zde.
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Příroda
Chráněné přírodní pamětihodnos-
ti – významná krajinná oblast Čiko-
la, řeka Guduća, Murter, Prokljan-
ské jezero, významný krajinný pr-
vek Žutsko-sitská ostrovní skupi-
na, řeka Krka – horní tok, kanál sv. 
Antonína a šibenický záliv, Gvozde-
novo – Kamenar, řeka Krčić, národ-
ní parky Krka a Kornaty, parky příro-
dy Vranské jezero a Velebit, pohoří a 
park přírody Dinara – nejvyšší vrchol 
Chorvatska Sinjal 1 831 m, souostro-
ví – 285 ostrovů, ostrůvků a nad hla-
dinu čnících útesů, geologická pří-
rodní pamětihodnost: Stara straža 
– geologicko-geografický památník 
Vrela Cetiny,  Morinjský záliv a záto-
ka Makirina – léčivé bahno.

Architektonické zajímavosti
Šibenik – město a pevnosti sv. Miho-
vil, sv. Ivan, sv. Nikola (UNESCO), Ba-
rone, katedrála sv. Jakuba (UNESCO), 
středověká středomořská zahra-
da, starochorvatský kostel sv. Spa-
sitele, hrobka rodiny Ivana Meštro-
viće, kostel Přesvatého Vykupite-
le, Kninská pevnost, Prvić – Šepuri-
ne – nejzachovalejší původní ostrov-
ní obec, „Jurlinovi dvori“, hydroelekt-
rárna Krka z roku 1895, vodní mlýny 
na řece Krka, Primošten – autentická 
kamenná architektura, Bunje – vni-
trozemské zázemí obce Vodice, kul-
turně-historické celky – Betina a Po-
povići, Biskupija.

Gastronomie
Mořské speciality – šibenické sláv-
ky „na buzaru“, rizoto z plodů moře, 
pečené ryby, rybí „brodet“, drnišský 
pršut, pakovacký sýr, sýr z měchu, 
skradinské rizoto, černé rizoto, bo-
rajské a kornatské jehněčí, skradin-
ský dort, „rožata“, „kroštule“, „fritule“, 

šibenická pálenka „travarica“, vínovi-
ce „lozovača“, dezertní víno „prošek“, 
primoštenské přívlastkové víno „ba-
bić“, „plavina“,, lasina“, „drniški mer-
lot“, bílá vína „maraština“ a „debit“. 

Cyklostezky: Šibenik, NP Krka, 
Knin, ostrov Murter, Drniš, Grebaš-
tica – Primošten – Rogoznica, Vodi-
ce – Murter – Pirovac, Skradin.
Lov: Knin, Drniš, Šibenik, Vodice, 
Skradin. 
Rybolov: lov velkých ryb – Vodice, 
Jezera, Rogoznica, mořský sportov-
ní rybolov.
Avanturistický cestovní ruch: sa-
fari Guduća – Prokljan, bungee 
jumping – Šibenik, zipline – Drniš, 
windsurfing – Jadrija, , kajaking – 
kanál sv. Anteho, Zlarin, Vodice, ho-
rolezectví – Promina, Dinara, hor-
ská cyklistika, potápěení. 
Jezdectví: farma Happy Hor-
se – Dubrava, Sdružení „Grabari-
je“ – Knin.
Suvenýry: šibenická čapka, šibe-
nický gombík, šperky z červených 
korálů z ostrova Zlarin, krapanjská 
mořská houba, vědro „bukara“, mince 
šibenický „bagatin“, „tkanica“.

Turistické sdružení 
Šibenicko-kninské župy
Fra Nikole Ružića b.b.
22000 Šibenik 
Tel.: +385 (0)22 219 072
E-mail: info@dalmatiasibenik.hr
Web: www.dalmatiasibenik.hr   
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Šibenik 3

Knin 1

Krka 2  

Šibenik 3

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

Vojenská pevnost byla postavena na staro-
chorvatském kulturním dědictví z 9. století 
v jižní části kopce Spas, který se tyčí nad Kni-
nem 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 velkolepými vodopády, 
celkovým výškovým rozdílem 224 m a nej-
delší travertinovou bariérou v Evropě – vý-
značným vodopádem Skradinski buk 
– představuje unikátní přírodní a krasový 
fenomén.  Kromě četných rostlinných a ži-
vočišných druhů a endemitů se na jeho 
území nacházejí i mnohé kulturně-histo-
rické památky: archeologické lokality, stře-
dověké pevnosti, etnografické dědictví, 
sakrální dědictví (Visovac, manastir Krka) a 
památky průmyslové architektury. 

3. Katedrála sv. Jakuba 
v Šibeniku 3

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

Jedinečná památka evropského sakrální-
ho stavitelství a součást světového dědictví 
UNESCO je dekorována 72 do kamene vyte-
sanými hlavami. Jedná se o nejvýznamnější 
stavbu z 15. a 16. na území Chorvatska. 
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Kornati 4

Skradin 6

Krapanj 5

Krapanj 5

4. Národní park Kornaty 4

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 přibliž-
ně 150 ostrovů, ostrůvků a útesů o cel-
kové 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 za-
hrnuje 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 nejhus-
těji osídlený ostrov ve Středomoří o 
rozloze 0,36 km2 a průměrné nadmoř-
ské výšce 1,5 m. Je proslulý tradičním 
lovem a zpracováním mořských hub. 
Je vzdálen přibližně 300 m od nejbliž-
ší pevniny, kde leží osada Brodarica.

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 sa-
mém 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 če-
muž se v jeho bezprostředním oko-
lí nacházejí četná archeologická nale-
ziště. Celé centrum města Skradinu je 
chráněnou kulturní památkou.
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Po stopách 
starobylých 
kultur

 Následujte vůni cypřišů a roz-
marýnu po stopách starých Říma-
nů až do antického města Traguri-
on, kde vaši fantazii rozehraje pře-
krásný kámen, každý portál, koste-
lík, palác nebo balkón, které vyprá-
vějí 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 du-
cha rytířů sinjské alky, vzdor a tou-

hu dalmatské písně v Omiši mezi 
holými skalami, odpočiňte si na ne-
odolatelných plážích Makarské rivi-
éry, pod vysokými svahy Biokova a 
vyplujte po modrých stopách sta-
rých řeckých mořeplavců k sluneč-
ným ostrovům, které skýtají řadu 
podivuhodných zážitků, křišťálově 
čisté moře, bílý kámen, levanduli a 
vinnou révu, kterou odedávna živili 
tak, že půdu vyrvali ze spárů kame-
ne a pak její jižanskou vřelost přeta-
vili ve víno.

STŘEDODALMATSKÁ STOPA
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Příroda
Park přírody Biokovo, park přírody Dina-
ra, geopark Viški archipelág, chráněné kra-
jinné oblasti Vidova gora a Zlatni rat na os-
trově Brači, chráněná krajinná oblast Ka-
ňon Cetiny (Omiš), chráněná krajinná ob-
last Brela, chráněná krajinná oblast Pakle-
né ostrovy (ostrov Hvar), přírodní památky 
Červené a Modré jezero, chráněná krajin-
ná oblast Proložské mokřady (Imotski), pří-
rodní úkaz Modrá jeskyně (ostrov Biševo), 
ostrovy Jabuka a Brusnik, zvláštní rezerva-
ce: pramen a horní tok řeky Jadro a řeky 
Vrliky, mimořádná rezervace močál Pan-
tan (Trogir), lesopark Marjan (Split), přírod-
ní památka jeskyně Vranjača (Dugopol-
je – Split), Palagruža – souostroví Palagru-
ža je od pobřeží nejvzdálenější skupina os-
trovů ze všech chorvatských ostrovů.

Architektonické zajímavosti
Kamenné zídky a lidové stavitelství se-
mknutých kamenných domů a ulic na os-
trovech a v pobřežních městečcích (Ma-
karska, Omiš, Sinj a Imotski, ostrovy Brač, 
Hvar, Vis a Šolta), bunje – kamenná pří-
střeší na polích, příklad římské dvorní ar-
chitektury – Diokleciánův palác (Split), 
nejlépe zachovalé románsko–gotické 
město ve střední Evropě, hradby se zám-
kem a věží, kamenné uličky (Trogir), fran-
tiškánský klášter sv. Marie (Zaostrog).

Gastronomie
Dalmatské „kroštule“, dalmatská „pašti-
cada“, klobásky „luganige“, hovězí maso 
v zelných listech „arambaši“ (Sinj), placka 
„pogača“ z Visu a Komiže, koláče „papren-
jaci“ z Hvaru, pokrm z jehněčího „vitalac“, 
bračský dort „hrapoćuša“, „vugava“ (ost-
rov Vis), bogdanuša Plančić (ostrov Hvar), 
vína Zlatan otok a Tomić (ostrov Hvar), 
vína Stina (ostrov Brač), Hvarská „gregada“, 
dort Makarana (Makarska), ravioli a „fritu-
le“ z Baškavody, „biokovska peka“, „bašćan-
ski sir“, solené sardinky, „poljički soparnik“ 
(Omiš), víno Dobričić (Šolta), žáby „na bru-

det“ nebo smažené žabí nožičky, vína 
Krolo (Strmendolac, Čaporice, Trilj), víno 
s mlékem „bikla“ v kraji za Biokovem (Vr-
gorac), „viški hib“, „komiški cviti“, „roga-
čica“, imotský dort a „rafioli“, dalmatské 
„kroštule“, víno „kaštelanski crljenac – zin-
fandel“, vína Opačak – Gornji Tučepi.

Lázně: Makarska.
Cyklostezky: Přírodní park Bioko-
vo – Makarská riviéra, Dalmatské Zá-
hoří, ostrovy Brač, Hvar, Šolta, Vis, Split-
ská riviéra.
Vinné stezky: Biokovo, Kaštela, ostrovy 
Brač, Hvar, Vis a Biševo, Dalmatské záhoří.
Lov: státní loviště „Biokovo”, „Mosor”, 
„Pelegrin”, „Kopršnica-Tijarica”.
Rybolov: řeky Cetina a Vrljika, řeka Grab 
(Vrlika, Sinj, Trilj, Omiš), Peručské jezero 
(Vrlika), Big Game Fishing (Hvar a Vis).
Jezdectví: Trilj, Sinj, Ogorje Donje.
Avanturistický cestovní ruch: rafting 
(řeka Cetina), paragliding (Bol, Vis, Ko-
miža, Hrvace – Sinj, pohoří Mosor a Bi-
okovo), windsurfing (Bol), volné lezení 
(Sutivan, Komiža, Omiš, Marjan – Split, 
Biokovo, Šolta), kanoe safari (Hrva-
ce – Sinj), Kajakářství a Sailing (Hvar, Vis), 
zip-line, kanoistika, trekking, wind sur-
fing (Omiš), ATV Quad Adventure Hrva-
ce – Sinj, rafting, canoe safari Čikotinova 
loď (Nova sela – Trilj).
Suvenýry: existují četní výrobci dalmat-
ský suvenýrů, kteří ručně vyrábějí před-
měty z kamene, dřeva, skla a kovů, vy-
rábí dalmatské pálenky, likéry, suše-
né ovoce a sladkosti, vonné oleje a kos-
metické prostředky, levandule (ost-
rov Hvar), krajka z agáve (ostrov Hvar), 
měděné plachetnice „falkuše“, Kalan-
ko – 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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1. Trogir 1  – románské historické 
jádro města
Turistické sdružení města Trogir
Trg Pape Ivana Pavla II. br. 1, 21220 Trogir
Tel.: +385 (0)21 885 628 
E-mail: info@visittrogir.hr
Web: www.visittrogir.hr

Historické jádro města obklopené hrad-
bami s dobře zachovalým zámkem a 
věží i četnými stavbami a paláci z román-
ského, gotického, renesančního a barok-
ního období zapsané na seznam světo-
vého dědictví UNESCO.  

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

Turistické sdružení města Split
Obala hrvatskog narodnog preporoda 9
21000 Split
Tel.: +385 (0)21 348 600 
E-mail: info@visitsplit.com
Web: www.visitsplit.com
TIC +385 (0)21 360 066
 +385 (0)21 345 606

Turistické sdružení města Solin
Kralja Zvonimira 69, 21210 Solin
Tel.: +385 (0)21 210 048 
E-mail: tz@solin-info.com
Web: www.solin-info.com

V dávných časech římské říše byly vybu-
dovány první urbánní celky na tomto úze-
mí. Důkazem je palác římského císaře Di-
okleciána 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 Ceti-
na, která tak spojuje města Vrlika, Sinj, Trilj 
a Omiš. Bohaté vody Cetiny nejvíce na-
dchnou milovníky raftingu a kanoistiky. 

Trogir 1

Split 2a

Cetina 3 D. Peroš
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4. Starogradské polje 4a

a města Stari Grad 4a  a Hvar 4b

Kulturní krajinná oblast – Starogradsko 
polje je zapsána na seznam UNESCO a 
představuje nejlépe dochovanou staro-
řeckou parcelizaci půdy na Mediteránu 
starou téměř 2 400 let. 

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: info@visit-stari-grad.com
Web: www.visit-stari-grad.com 
www.starogradsko-polje.com 

Turistické sdružení města Jelsa
Riva b. b., 21465 Jelsa
Tel./fax.: +385 (0)21 761 017
E-mail: info@tzjelsa.hr
Web: www.tzjelsa.hr
www.starogradsko-polje.net

Město Hvar bylo kdysi významným ná-
mořním a obchodním přístavem. Dnes 
se jedná o jednu z nejoblíbenějších tu-
ristických destinací v Chorvatsku. 

Turistické sdružení města Hvar
Trg sv. Stjepana 42, 21450 Hvar
Tel.: +385 (0)21 741 059; 742 977 
E-mail: tzg-hvar@st.t-com.hr, info@tzhvar.hr
Web: www.visithvar.hr

5. Park přírody 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 chor-
vatském pobřeží. Vyznačuje se nezvyk-
lými kontrasty přírody, rozmanitos-
tí flóry a fauny s mnoha endemickými 

DALMÁCIE. SPLIT.
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Stari Grad 4a

I. Biočina

Biokovo 5
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Sinj 6 B. Ljubičić

druhy a vzácnými dravci i četnými geo-
morfologickými fenomény obohacený-
mi spektakulární vyhlídkou Skywalk.

6. Svatyně Panny Marie Sinjské 6  
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 Dal-
mácii se zlatem korunovaným obrazem 
Zázračné Panny Marie Sinjské, který s 
sebou v roce 1687 přinesli františkáni z 
Ramy, když spolu se svým lidem prcha-
li před Turky. Věřící sem směřují již více 
než tři století, a to zvláště na svátek Vel-
ké Bohorodičky 15. srpna.
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 Stopy starých kapitánů nás vedou 
oblastí plnou bouřlivých historických 
událostí a bitev za svobodu, oblastí, 
kde se odedávna rozvíjel obchod, ná-
mořnictví a stavitelství lodí, tam, kde 
se odedávna žilo v souladu s mořem 
a řekou. Poznejte prastarý domov ná-
mořnictví na poloostrově plachetnic 
Pelješaci, v Námořním muzeu v koléb-
ce kapitánů Orebići, v rodném městě 
mořeplavce Marka Pola Korčule, v his-
torickém městě Dubrovníku, který byl 
po celá staletí samostatnou Dubrov-
nickou republikou a poznejte také po-
kračování tradice v současných moř-
ských a říčních přístavech Ploče a Met-
ković. 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 os-
trovy Koločep, Lopud a Šipan a stvoři-
la různorodou a příjemnou krajinu Ko-
navlí. Pohleďte na otevřené moře, kde 
se v minulosti vedly četné námořní bi-
tvy, kde se bránila a chránila svobo-
da, a kudy s plachtami naplněnými vě-
trem pluly obchodní plachetnice. Kro-
mě loděnice slavné dubrovnické ka-
raky v obci Grgurići (Slano) je dubrov-
nické pobřeží (Slano) proslavené také 
čtyřmi admirály španělského námoř-
nictva, kteří z této oblasti pocházejí.

Dubrovnik 5

Po stopách starých 
kapitánů

JIHODALMATSKÁ STOPA
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Příroda
Národní park Mljet, Park přírody Lastovské 
souostroví, památka parkové architektu-
ry Arboretum Trsteno, zvláštní rezervace: 
ústí Neretvy (ichtyologicko–ornitologická 
rezervace), Malostonský záliv (mořská re-
zervace), zvláštní rezervace. ostrov Lokrum 
(rezervace lesní vegetace), geomorfologic-
ký přírodní úkaz jeskyně Vela jama (Vela 
Luka), zvláštní rezervace Kočje (vesnice Žr-
novo na Korčule), významný krajinný pr-
vek Saplunara (ostrov Mljet), Odyseova 
jeskyně (Mljet), jeskyně Morvica a Ostaše-
vica (Mljet), Konavoski dvori (Konavle), mi-
mořádná rezervace lesní vegetace cypřišo-
vý lesopark „Pod Gospu“ (Orebić), lesopark 
Ošjak (Vela Luka), lesopark Velika i Mala 
Petka (Dubrovník), Baćinská jezera. Zvlášt-
ní herpetologická rezervace Lokve v Maj-
kovi, území výskytu přísně chráněné říční 
želvy (Mauremys rivulata).

Architektonické zajímavosti
Gotická i goticko-renesanční šlechtická let-
ní sídla (od Pelješace po Konavle), františ-
kánský klášter (Orebić), Knížecí palác (Luka 
Šipanska), dubrovnické hradby s pevnost-
mi Minčeta, Lovrijenac, Revelin, Bokar a Sv. 
Ivan, Knížecí palác, františkánský klášter, 
dominikánský klášter a palác Sponza, kos-
tel sv. Blažeje, katedrála Nanebevzetí Blaže-
né Panny Marie (Dubrovník), františkánský 
klášter (Rožat), mauzoleum rodiny Račićo-
vých (Cavtat), tradiční kamenná architek-
tura (osady v Konavlích) a Sokol grad (věž 
v Konavlích), Stonské hradby (Ston), Saliny 
Ston, předrománský kostel „Rotonda“ (Dub-
rovnické přímoří), náhrobní kameny „stećci“ 
Dubrovnického přímoří, Knížecí palác (dub-
rovnické přímoří), historický dům dubrov-
nického přímoří (dubrovnické přímoří), be-
nediktýnský kláštěr (Mljet), pozůstatky řím-
ského paláce a pozůstatky starokřesťanské 
baziliky (Polače, Mljet), náhrobní kameny 
„stećci“ okolí Ploče, Jezero Plina. 

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 označe-
ní originality) a slávky, ústřice a slávky Dub-
rovnického přímoří (Bistrina), domácí kůz-
lečí 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), „po-
šip“ a „grk“ (Korčula), dubrovnická „malvazi-
ja“ (Konavle).

Lázně: Vela Luka.
Cyklostezky: Konavle, ostrovy Korčula 
(Blato Vela Luka) a Mljet (NP Mljet), po-
loostrov Pelješac, tematická cyklostez-
ka – Stećci Dubrovnického přímoří (Sla-
no – Bistrina), údolí Neretvy, Baćinská 
jezera, Neretva – Údolí života (tematic-
ká stezka).
Turistické stezky: stezky po Konavlích, 
stezky po Orebići, stezky po dubrovnic-
kém přímoří, stezky po ostrovech Kor-
čula, Mljet, Lastovo a Lopud, Napoleo-
nova silnice (1. etapa poloostrova Pel-
ješac).
Vinné stezky: Pelješac říše vína (Pelješ-
ac), Pelješacké vinné stezky (Pelješac), 
ostrov Korčula.
Jezdectví: Konavle.
Volné lezení: Konavle, ostrovy Korčula, 
Mljet a Lastovo.
Avanturistický cestovní ruch: Adrena-
linové parky v Konavlích.
Fotosafari a sběr mandarinek: Údo-
lí Neretvy
Suvenýry: Hedvábná výšivka (Konavle), 
plachetnice dubrovnická karaka (Dub-
rovník), pletená levandule (Dubrovnic-
ké přímoří).

Turistické sdružení Dubrovnicko-
neretvanské 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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1. Archeologické naleziště 
Narona 1

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, sou-
stava starokřesťanských bazilik, měst-
ské hradby a fórum s chrámem Au-
gusteum – toto jsou nejcennější po-
zůstatky historického dědictví na 
tomto území. 

Přírodopisné muzeum Metković
Kralja Zvonimira 4, 20350 Metković
Tel.: +385 20 690 673
E-mail: muzej@pmm.hr
webová stránka: www:pmm.hr

Nejlepší příklady bohatého a růz-
norodého ptačího světa v deltě Ne-
retvy je možno shlédnout v boha-
té ornitologické sbírce v Metkovići. 
Založil ji slavný chorvatský ornito-
log Dragutin Rucner a dnes je sbír-
ka součástí Přírodopisného muzea 
Metković.

2. Stonské hradby 2

Turistické sdružení okresu Ston
Gundulićeva poljana 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 jedi-
nečný svou mimořádnou délkou (5,5 
km), monumentalitou a obranými i 
urbanistickými řešeními. Hradby za-
čínají/končí pevnostmi Koruna v Ma-
lém Stonu a Veliki kaštio ve Stonu. 
Nejmonumentálnější je pak pevnost 
Bartolomeo nad Stonem. 

Narona 1

Mljet 4

I. Biočina

I. Biočina

Ston 2 Z. Jelača

Korčula 3M. Romulić & D. Stojčić
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Cavtat 6

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 cent-
rem stejnojmenného ostrova a jed-
ním z nejlépe zachovalých středově-
kých měst ve Středomoří. Rodné mís-
to mořeplavce Marka Pola se vyzna-
čuje 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 stejno-
jmenného nejzalesněnějšího ostrova 
Jadranu a pyšní se hlubokými zálivy 
Velké a Malé jezero, bujnou a různoro-
dou středomořskou vegetací a boha-
tým kulturním dědictvím, jehož sou-
částí je i význačný benediktýnský kláš-

ter 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 nej-
atraktivnějších a nejznámějších měst 
ve Středomoří, které se vedle rozma-
nitých 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 turis-
tickým a kulturním střediskem oblas-
ti Konavle. Mezi zdejší kulturní paměti-
hodnosti patří mauzoleum rodiny Ra-
čićových, rodný dům malíře Vlaha Bu-
kovce, knížecí palác se Sbírkou Baltaza-
ra Bogišiće a nedělní folklórní předsta-
vení v obci Ćilipi, komplex mlýnic a ha-
mrů na řece Ljuta a pevnost Sokolgrad, 
jsou jen některé z atrakcí rurální části 
obce Konavle. 

DALMÁCIE. DUBROVNÍK.

Dubrovnik 5
Z. Jelača
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Plitvická jezera 2

Po stopách pramenů 
př írody
 Karlovac, město na čtyřech řekách 
a město parků je výchozím bodem k 
zážitku z přírodních pramenů. Brzy se 
nížinná krajina změní v zalesněné pa-
horky a pohoří protkané prameny nej-
čistší vody v Evropě, která hasí žízeň i v 
zaoceánských zemích. Na točitém mos-
tě přes řeku Koranu ve městě Slunj ne-
spěchejte, neboť přímo pod ním, mezi 
vodopády, najdete jedinečnou mlynář-
skou vesničku Rastoke. Množství zurčí-
cích vodopádů dává tušit, kudy vedou 

stopy pramenů přírody, které se v celé 
své kráse odhalují na Plitvických jeze-
rech. Krása a jedinečný zážitek z pohle-
du na světové přírodní dědictví, stej-
ně jako tradiční kuchyně, to jsou roz-
hodně důvody, proč se zde na chvíli za-
stavit a oddechnout si. V okolí Josipdo-
lu se nachází husté lesy plné lovišť di-
voké zvěře. Milovníci horolezectví se v 
zimě rádi vydají k Ogulinu a dále k po-
hoří Klek, kolébce horolezectví v Chor-
vatsku. Pro ty, kteří milují přímý dotek s 

LICKÁ STOPA
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LIKA - KARLOVAC.

tichou a uklidňující přírodou, je 
pravou volbou cesta do měs-
ta Otočac a na pstruhy bo-
hatá řeka Gacka. Pouhých 
45 minut jízdy od Gos-
piće se můžete vykou-
pat v Karlobagu, kde je 
moře stále ochlazová-
no vodami, které sem 
mohutně přitékají z 
podzemí horských 
masivů.

7
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Plitvická jezera 2

Senj

Velebit 4b

Turistické sdružení 
Karlovacké župy
Jurja Haulika 14, 47000 Karlovac
Tel.: +385956153200
E-mail: info@tzkz.hr
Web: www.visitkarlovaccounty.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  

Velebit 4a

Karlovac 6
R. Ibrišević

Smiljan 3 M. Romulić & D. Stojčić
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Příroda
Národní parky Plitvická jezera a Severní Ve-
lebit, park přírody Velebit, rezervace první-
ho stupně Hajdučki a Rožanski kukovi, le-
soparky Jasikovac a Vujnović brdo (Gos-
pić), významný krajinný prvek Zavratni-
ca (v podhůří Velebitu), Zvláštní rezervace  
Lun – olivové háje (Lun na Pagu), význam-
ná krajinná oblast Slunjčica, geomorfolo-
gický přírodní úkaz Cerovacké jeskyně (Gra-
čac), Jeskynní park Grabovača, významná 
krajinná oblast  Baraćovy jeskyně v Rako-
vici, Významná krajinná oblast Klek, Đulina 
propast – jeskynní systém uprostřed měs-
ta Ogulinu, Park přírody Žumberak – Samo-
borsko gorje

Architektonické zajímavosti
Karlovac, historický urbánní celek Zvijezda, 
jediná zachovalá turecká věž v Lice z 15. sto-
letí (Perušić), Sokolac, památka nulté katego-
rie (Brinje), věž Nehaj v Senji, antický vodo-
vod v Novalji, točitý most přes řeku Koranu 
(Slunj), staré kamenné mosty (na řece Dob-
ra – Novigrad, Kosinj, Otočac, Brinje), kamen-
ný dvoupatrový most (Tounj), hydroelekt-
rárna Munjara v obci Ozalj postavená v roce 
1895, opevněné město Ozalj postavený na 
skále nad řekou Kupou (ve kterém se nachá-
zí Etnografické muzeum Ozalj), hrad rodu 
Frankopanů v Ogulinu.

Gastronomie
Měkký sýr „škripavac“ a četné další lokální 
sýry vyráběné v malých sýrárnách na stez-
kách sýrů Karlovacké a Ličko-senjské župy, 
lický brambor, lické jehněčí, výrobky z les-
ních plodů a starobylých odrůd jablek a 
hrušek, volně rostoucí jedlé a léčivé byliny, 
volně rostoucí houby, slivovice a hruško-
vice, 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), ogulinská masnica a  štrúdl (nejdel-
ší štrúdl byl upečen v Jaškovu, malé obci u 
zámku Ozalj a jako takový je zapsán v Guin-
nessově knize rekordů).

Cyklostezky: cyklostezky podél toku řeky 
Mrežnice (Duga Resa) a podél řek Dobra a 
Kupa ve směru hradu Ozalj, Jaškova a Žakanja 
(Štrudla by bike). Z četných cyklostezek kolem 
Karlovacké župy je zvláště atraktivní ta, která 
vede kolem jezera Sabljaci. Cyklostezky kolem 
města Slunj se napojují na cyklostezky v okre-
su Rakovica, kde na ně navazují cyklostezky 
na území Národního parku Plitvická jezera. Po-
tom pokračují údolím řeky Gacka a vesnicemi 
na úpatí Velebitu. Mimořádně atraktivní jsou 
též cyklostezky na území Parku přírody 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 ved-
le trasy spatřit starobylý hrad Drežnik, nauč-
nou stezku, mlýn, kaňon řeky Korany, vodo-
pády nebo ranč s koňmi.
Horské turistické stezky: Ogulin – Bjelsko – 
Klek, Baške Oštarije – Zavižan (Premužićova 
stezka), Krasno – Zavižan, Krasno – Begovača, 
turistická stezka Marković rudine – Otočac, du-
bovacká turistická stezka, karlovacký obchvat. 
Zelená stezka Vida Dinarice, která se prostírá po 
délce 100 km přes Karlovackou župu od Kama-
čniku do hranice s Bosnou a Hercegovinou.
Lov: revíry kolem obcí Duga Resa, Krnjak (li-
nie Karlovac – Slunj), Rakovica, Ogulin, Josip-
dol a Petrova gora, revíry severního a střední-
ho Velebitu, Gospiće, Perušiće, Otočce, Vrho-
vina a revíry severně od města Ozalj.
Rybolov: řeka Mrežnica, řeka Gacka, území 
kolem Gospiće, řeky Kupa, Korana a Dobra, 
jezero Sabljaci u Ogulinu, štěrkovny v Ozlju.
Rafting a kanoistika: řeky Mrežnica (Duga 
Resa), Kupa a Korana, Gacka a Lika. Speleolo-
gie: Baraćevy jeskyně (Rakovica), Plitvické jesky-
ně (NP Plitvická jezera), jeskynní park Grabova-
ča (Perušić), Cerovacké jeskyně (Gračac), jeskyně 
Vrlovka (Kamanje), propast Đulin ponor (Ogu-
lin), jeskyně Bubijeva jama (Barilović).
Suvenýry: lická čapka, keramická nebo dře-
věná miniatura říční bárky (Karlovac), kera-
mická ovečka, „coklje“ (autochtonní papuče), 
řidičský průkaz k létání na koštěti.
Gastro suvenýry: autochtonní tradiční sýry 
z malých sýráren, místní vína, mošty a pá-
lenky.
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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

Rastoki vznikly díky nahodilé hře příro-
dy, která zelenomodré vody Slunjčice 
žene přes krápníkové skály do Korany, 
přičemž vytváří mnohé vodopády, pe-
řeje, jezírka a kaskády.  

Muzeum Liky Gospić Muzej Like Gospić
Ulica dr. Franje Tuđmana 3, 53000 Gospić
Tel.: + 385 (0)53 572 051 
E-mail: info@muzejlike.hr 
Web: www.muzejlike.hr

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

4. Park přírody Velebit 4a  a 
Národní park Severní Velebit4b

PP Velebit
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
Tel.: +385 (0)53 560 450
E-mail: velebit@pp-velebit.hr
Web: www.pp-velebit.hr

Díky jedinečným krasovým útvarům, kra-
jinnému rázu, fauně a flóře byl celý park 
přírody Velebit prohlášen světovou biosfé-
rickou rezervací UNESCO. Velebit nabízí roz-
manité možnosti aktivní dovolené: horole-
zectví, procházky naučnými stezkami, ná-
vštěva jeskyní, rafting a kanoistika, cyklis-
tika, alpinismus... Jedním z nejvýznamněj-
ších chorvatských speleologických objek-
tů Cerovačke jeskyně – se nacházejí na již-
ní straně Parku přírody Velebit. Tyto jeskyně 
jsou mimořádně bohaté, co se týká nálezů 
z dávné minulosti. Kromě velkého množ-
ství archeologických ostatků je zde také 
jedno z větších nalezišť jeskynního medvě-
da v Chorvatsku. Jedna z nejkrásnějších zá-
tok Chorvatska, zátoka Zavratnica, se na-
chází v severní části Parku přírody Velebit, 
nedaleko Jablance. Zajímavá je i návštěva 
Premužićovy stezky, která vede nejatraktiv-
nějšími částmi severního a středního Vele-
bitu. Tato stezka je chráněná jako kulturní 
dobro a jsou z ní nezapomenutelné výhle-
dy na moře. Krásou vodopádů, hloubkou 
kaňonů, rozmanitostí fauny a flory vápen-
cových řek Zrmanja a Krupa obohacují jižní 
části Parku přírody Velebit.

2. Národní park Plitvická jezera 2

NP Plitvická jezera
Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera 
Tel.: +385 (0)53 751 732 (rezervace, pro-
dejní oddělení), +385 (0)53 751 014, +385 
(0)53 751 015 (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 pří-
rodního dědictví UNESCO, krášlí své-
rázná přírodní krása četných jezer, vo-
dopádů a slapů, které umírají a znovu 
se rodí, přičemž stále mění svůj vzhled. 
Proto se vyplatí zachytit neopakovatel-
ný moment z té přírodní galerie.  

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

I. Biočina

Rastoke 1
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LIKA - KARLOVAC.

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
kuca-velebita.np-sjeverni-velebit.hr

Nejatraktivnější částí je národní park 
Severní Velebit, který proslul skála-
mi Hajdučki kuk a Rožanski kuk či Ve-
lebitskou botanickou zahradou. Ústře-
dí národního parku sídlí ve vesnici Kras-
no, velkém mariánském poutním místě 
ve výšce 714 m n. m. Kuća Velebit je ná-
vštěvnické a informační středisko pro ná-
vštěvníky Národního parku Severní Vele-
bit. Je umístěna i v Krasnu. Žádoucí, mo-
derní a atraktivní obsah umožňuje pre-
zentaci přírodních i kulturních hodnot 
Parku během celého roku.

5. Ogulin 5  – domov pohádek: 
Centrum pro návštěvníky Ivanin 
dům pohádek

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: info@visitogulin.hr 
Web: wwwvisitogulin.hr 

Kouzelné přírodní dědictví ogulinského 
kraje, bouřlivé historické události, nejza-
jímavější místní události i samotní lidé již 
odedávna rozdmýchávali fantazii obyva-
tel ogulinského kraje. Tímto lidové ústní 
podání zušlechtilo každý koutek našeho 
kraje a představuje nám mimořádné ne-
materiální dědictví našich předků. 

6. Aquatika – sladkovodní 
akvárium Karlovac 6

Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac
Tel.: +385 47 659 112

7

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

Sladkovodní akvárium Karlovac je jed-
iným sladkovodním akváriem v Chor-
vatsku 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.

Velebit 4a A. Gospić

Ogulin 5

M. Romulić & D. Stojčić

Aquatika – sladkovodní akvárium Karlovac 6

D. Stošić
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 Kdysi dávno příslušníci vysokých 
společenských vrstev, vážení pánové 
a šlechta, při hledání krásy a pohod-
lí zbudovali v pečlivě vybraných loka-
litách zámky a rodinná sídla obklope-
ná zahradami, parky a promenádami. 
Šlechtické vily vás provedou překrás-
nými 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 mno-

hým dalším zámkům a hradům roze-
setým po okolních kopcích, které kdy-
si představovaly centrum kulturního a 
politického života. Vykročte do minu-
losti návštěvou cenných ukázek rurál-
ního stavitelství v Kumrovci, seznamte 
se se světem starobylých předků člo-
věka v jedinečném Muzeu neandrtál-
ců v Krapině, které se nachází u samot-
ného naleziště, nebo se oddejte umě-
ní ve vesnici Hlebine – kolébce naivní-
ho umění. Oddejte se šlechtickým vi-
lám, ať vám vypráví o dějinách a zave-
dou vás na romantickou cestu do dáv-
ných časů rozkoše a pozlátka šlechty.

Po stopách 
šlechtických 
vil

SEVERNÍ STOPA

Turistické sdružení Záhřebské župy
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb 
Tel.: +385 (0)1 4873 665
E-mail: info@visitzagrebcounty.hr
Web: www.visitzagrebcounty.hr
Turistické sdružení 
Koprivnicko-križevecké župy
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica 
Tel.: +385 (0)48 624 408 
E-mail: ured@podravinaiprigorje.hr 
Web: www.podravinaiprigorje.hr 
Turistické sdružení 
Krapinsko-zagorské župy
Magistratska 3, 49000 Krapina 
Tel.: +385 (0)49 233 653 
E-mail: info@visitzagorje.hr
Web: www.visitzagorje.hr
Středisko pro návštěvníky Zagorje
Vrankovec 1, 49223 Sveti Križ Začretje
tel.: +385 (0)49 556 021
E-mail: info@visitzagorje.hr
Web: www.visitzagorje.hr
Turistické sdružení Varaždínské župy
Franjevački trg 7,42000 Varaždin 
42000 Varaždin 
Tel.: +385 (0)40 310 071
E-mail: info@turizam-vzz.hr
Web: www.turizam-vzz.hr
Turistické sdružení Mezimuřské župy
Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec 
Tel.: +385 (0)40 374 064
E-mail: info.tzmz@gmail.com
Web: www.visitmedimurje.hr
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Příroda
Park přírody Žumberak – Samoborsko 
gorje, park přírody Medvednica, Stra-
hinjčica, zvláštní botanická rezervace 
Dubravica (Dubravica), přírodní úkaz 
jeskyně Vindija (Donja Voća), památ-
ník přírody Gupčeva lípa, zvláštní or-
nitologická rezervace Veliki pažut (Le-
grad), zvláštní geograficky-botanická 
rezervace Đurđevački pijesci (Đurđe-
vac), zvláštní floristická rezervace 
Mali Kalnik (Kalnik), Významná lokali-
ta Kalnik, Regionální park Mura – Drá-
va, Bedekovčanská jezera (Bedekov-
čina), památník parkové architektury 
Arboretum Opeka (Vinica), Význam-
ná krajinná památka Zelenjak - Ri-
svičká a Cesarská hora, tis u Horvato-
va schodiště,  dub zimní „Galženjak“.

Architektonické zajímavosti
Zámek Januševec (Prigorje Brdoveč-
ko), zámek Lužnica (Zaprešić), kom-
plex Novih dvora Jelačićevih (Zapre-
šić), zámek Oršić (Gornja Bistra), zá-
mek Vranyczany-Dobrinović (Gorn-
ji Laduč), zámek Jakovlje (Jakovlje), 
zámek Erdödy, zámek Oršić (Jastre-
barsko), františkánský klášter s koste-
lem Nanebevzetí Blahoslavené Pan-
ny Marie (Klanjec), kaple Blahosla-
vené Panny Marie Sněžné v Volavju 
(Jastrebarsko), řeckokatolické koste-
ly v Žumberku, hrad Veliki Tabor (De-
sinić), Stari grad (Varaždín), staré dře-
věné domy (horní Mezimuří), dřevě-
ný říční mlýn (Sveti Martin na Muri), 
Staré město Đurđevac, historické já-
dro města Križevci a řeckokatolická 
katedrála Nejsvětější Trojice, etnolo-
gická lokalita Obreška kleti (Kalnič-
ko gorje).
Poutní místo: Marija Bistrica, kostel 
Nanebevzetí Blahoslavené Panny Ma-
rie na nebe v Molvách, kostel Pan-
ny Marie Sněžné (Belec), Kostel Mat-
ky Boží Horské (Lobor), Kostel Mat-
ky Boží Jeruzalémské (Krapina), Kos-
tel Marie poutní (Vinagora),  dřevěná 

stavení Bednjanske klijeti (Bednja), Mu-
zeum „Staro selo” Kumrovec, Muzeum 
krapinských neandrtálců, , zámek Oršić 
(Gornja Stubica), , Památník chorvat-
ské hymny (Risvica), kostel Nanebevze-
tí Blahoslavené Panny Marie (Pregra-
da), Údolí kardinálů (Krašić).

Gastronomie
Krůta se zapečenými fleky („mlinci“) 
(chráněno značkou zeměpisného půvo-
du na území EU), hajdinská kaše, jídla a 
nápoje z kopřiv, kraví sýr „prga“, dýňový 
olej, „maso z tzv. tiblice“, zákusky: zagor-
ské „štrukli“ (chráněno značkou země-
pisného původu na území EU, příprava 
zagorských „štrukli“ chráněna jako ne-
materiální kulturní dobro), dýňový ko-
láč, kukuřičná buchta „zlevka“ a koláč 
„vrbovečka pera“, plešivički copanjek, 
samoborska kremšnita (nehmotný kul-
turní statek – chráněné kulturní dob-
ro Chorvatské republiky), rudarska gre-
blica (chráněno značkou zeměpisné-
ho původu na území EU-a), samoborska 
češnofka (chráněný výrobek  – národní 
ochrana zeměpisného původu), muštar-
da, beli žganci, gibanica, lanýže záhřeb-
ského kraje, samoborska salama, kotlo-
vina, bele kobase i vankuši, kotlet s tr-
sja, žumberacká štika, zelinska loparka, 
graševina, chardonnay, ryzlink rýnský, 
neuburger, rulandské šedé, rulandské 
bílé, tramín, voňavý tramín, sauvignon, 
sylvánské zelené, žuti plavec a šumivá 
vína, bermet, tradiční pálenky a likéry 
z ovoce, bylin a medu, malé craft pivo-
vary v okolí Záhřebu, slané pečivo „va-
raždinski klipići“, mezimuřský koláč „gib-
anica“, sekt Šenpjen, víno Pušipel, auto-
chtonní klanjecká odrůda vína Sokol, le-
dová vína Bodren, Bregofská pita (status 
nehmotného kulturního statku Chor-
vatské republiky od roku 2012), poga-
ča z oreje (status nehmotného kulturní-
ho statku Chorvatské republiky od roku 
2021), podravska mazanica (status ne-
hmotného kulturního statku Chorvat-
ské republiky od roku 2021, víno z pes-

52



kov  autochtoní vinná odrůda Klešćec 
bijeli (Kalnický vinohrad), vepřová pa-
nenka Stubica, zagorská polévka, šu-
mivá vína Vuglec Breg, varaždínské 
zelí, varaždinský olej z dýňových semí-
nek, sýr se smetanou, Zagorský aká-
tový med (chráněný značkou půvo-
du EU).

Lázně: Stubičke Toplice, Krapinske to-
plice, Varaždinske toplice.
Termální lázně: Terme Jezerči-
ca – Donja Stubica, Terme Tuhelj 
– Tuheljske toplice, Stubičke Toplice, 
Krapinske toplice, Terme Sveti Martin.
Cyklostezky: Záhřebská župa: 13 
cyklistických map a 37 tras o celko-
vé délce 1336,7 km, Žumberak 311,5 
km, cykloturistická mapa Záhřebské 
župy o délce 207 km. Tři nové cyklo-
turistické trasy dostupné na mobilní 
aplikaci ZG bike: Sávská trasa o dél-
ce 87,59 km (v jejím rámci jsou tři tra-
sy – Jezerní trasa, Trasa ptáků a želv, 
Trasa dřevených mostů), Trasa vodo-
pádů o délce 47,79 km a Záhřebská 
trasa dlouhá 41,06 km. Aplikace Jas-
ka Bike nabízí osm tras. Sedm cyklis-
tických tras kolem Samoboru: lehké, 
rovné silniční stezky a náročné hor-
ské; stezky po Svatonedělských pa-
horcích a jezerech; cyklostezky Sav-
sko-sutlanského údolí a pahorků, 
cyklostezky v okolí Pisaroviny, domá-
cí stezka Kupa, stezka borůvek a kap-
lí, stezka sv. Víta, stezka Titanic, stez-
ka “Od čapí vesnice k čapí vesnici” a 
stezka koní a hub, Ivanec, Lepoglava, 
Krapinsko-zagorská župa: pět cyklis-
tických map a 59 cyklistických tras o 
celkové délce 1850 km; síť Međimur-
je Cyclist Welcome síť, 750 km silnič-
ních a off-road cyklostezek, Legrad, 
Drava route: Legrad – Šoderica – Hle-
bine – Molve – Đurđevac – Kalinovac 
– Križnica (80 km), Koprivnica, Križev-
ci, Kalnik, BOK (na kole kolem Kalni-
ku), Gravel staze Koprivnicko-križe-
vačke župy v délce 482 km. Varaždin-

STŘEDNÍ CHORVATSKO.

Marija Bistrica Varaždin 5

Veliki Tabor I. Biočina

S. GobboM. Romulić & D. Stojčić

S. Gobbo

D. Mance

Drava

8

ská župa – Drávská cyklostezka (Dub-
rava Križovljanska – Varaždín – Lud-
breg – Mali Bukovec), cyklostezka Od 
hradu k hradu (Varaždín – Trakošćan), 
Toplická trasa (Varaždín – Varaždin-
ske Toplice).
Jezdecké stezky: třináct jezdec-
kých stezek na území Krapinsko-za-
gorské župy o celkové délce 205 km. 
Dvě jezdecké stezky na území Brdov-
ce, Marije Gorice a Dubravice. Turis-
tická jezdecká stezka podél Dravy 
Koprivnicko-križevecké župy o dél-
ce 100 km (Statek Plavec, Sveti Petar 
Orehovec). 
Turistické stezky: naučné stezky 
(park přírody Medvednica), naučné 
stezky (Stubičke Toplice, Kalnik), Tep-
lický pěší prsten (Krapinske Toplice), 
naučná stezka Kalnik, naučná stezka 
Legrad, naučná stezka Borik, stezka 
podél řeky Drávy, okolí Trakošćanu, 
horní Mezimuří, Marija Bistrica – tu-

Čakovec 
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ristická okružní stezka „Pro duši i tělo 
– Mirko Fulir, naučné stezky (PP Žum-
berak – Samoborsko gorje), stezka 
knížat, Budinjak, naučná stezka „Okić-
nica“, naučná stezka Otruševec Sv. Ne-
delja – naučná stezka Ornitologické 
rezervace Sava-Strmec, turistické stez-
ky po kopcích v okolí Sv. Nedjele, tu-
ristické stezky Tuhelj, PP Medvedni-
ca – Horvatove stube, Pregrada – Le-
nartove stube, Grad labirinata v Donjí 
Stubici, Jesenje – Po cestách neander-
tálce, Radoboj (Strahinjčica) – Po ces-
tách orchidejí, stezka korunami stro-
mů Zelenjak.
Horské turistické stezky: Park příro-
dy Žumberak – Samoborské pohoří, 
Park přírody Medvednica, horská bou-
da Strahinjčica Ivanšćica, Kalnik, Ravna 
Gora, Bilogora, Pregrada – Kunagora, 
Kajbumščakova cesta, Marija Bistrica – 
turistický okruh „Pro duši i tělo”.
Tematické stezky: Stezka sýrů Záhřeb-
ské župy, Plešivická vinná stezka, Sa-
moborská vinná stezka, Zelinská vin-
ná stezka (okolí Sv. Ivana Zeliny), galerij-
ní stezka (výchozí bod Hlebine), Cami-
no Podravina, duchovně-ekologická-na-
učná stezka svatého Nikoly (Ferdinan-
dovec), Đurđevačka vinná cesta, Križe-
vačka vinná cesta vinná stezka „Klam-
potić“ (Cestica), Ludbrežská vinná ces-
ta,), naučná stezka Trakošćan, Mezimuř-
ská vinná stezka, Stezka černého oleje, 
Mezimuřská stezka tradice, naučná stez-
ka Gaveznica – Kameni Vrh (Lepoglava), 
vinné stezky Krapinsko-zagorské župy, 
naučná turistické stezka Po stopách or-
chidejí (Radoboj), Po stopách Gubco-
vých vzpouřenců (Donja Stubica), pouč-
ná-rekreační procházková cesta „Kapel-
ščak“ (Stubičké teplice), Kruhová stez-
ka Hušnjakovo. Po stezkách krapinských 
neandertálců (Jesenje).
Krapinsko-zagorská župa – Mariánská 
poutní cesta, Cesty selského povstání.
Lov: revíry Zelendvor, Trakošćan, Ča-
kovec, Štrigova, loviště Repaš, Legrad, 
Koprivnica, Križevci. 

Rybolov: řeky Mura, Dráva, jezera Za-
jarki, Čabraji, Jegeniš, Šoderica, Je-
škovo, Čingi Lingi, Drnić, Prosenica, 
Autoput, svetonedeljská jezera (Ra-
kitje, Strmec, Orešje, Kerestinec), Plit-
vica, Bednja, sportovně-rekreační je-
zero „Jarki“ Stubičke Toplice, Bedekov-
čanská jezera.
Jezdectví: Sveti Martin na Muri, Don-
ja Dubrava, Zaprešić – KK Trajbar, Sam-
obor – etnofarma Mirnovec, KK Jaska, 
KK Tetra, sdružení Lipicanska barokní 
rozkoše, Sdružení chovatelů koní chor-
vatského posavce Vranac (Samobor), 
KK Geronimo, KK Windy, KK Hidalgo, Bi-
logori, Jezdecké sdružení dobrovolní-
ků Vlastenecké války Pokuplje (Pisaro-
vina), Koňský ranč (Pisarovina), Cen-
tar „Rytmus s koněm“ Stubičke Toplice, 
Maruševec, jezdecký klub Kumrovec, 
Donja Stubica – Ranch Zara, Sveti Križ 
Začretje – OPG Piljek, Krapinské láz-
ně - Jezdecký klub „Horses for Champi-
ons“, Vuglec Breg (Krapina), Vinski vrh 
(Hraščina), Konjščina, OPG Majerling 
(Majerje).
Lyžování: Sljeme (Medvednica). 
Paragliding: Prigorec (Ivanšćica), 
Kalnik, Đurđevac, Cvetlin a Višnjica 
(Ravna Gora), Plešivica (Japetić), Stra-
hinjčica, Kunagora. 
Climbing: Kalnik.
Speedway: Hodošan, Kupljenovo 
(Zaprešić). 
Lety balonem: Krapinsko-zagorské 
letiště (Balon klub Zagreb)
Suvenýry: Akatový med zagorských 
kopců, perníkové srdce, perníkářské 
kalupy, dřevěné hračky (Laz), lepo-
glavská krajka, dýňový olej, miniatu-
ra naivního malířství (Hlebine), „bili-
kum“ (Križevci), „koprivnjak“ (Kopriv-
nica), lužnický čaj (zámek Lužni-
ca – Zaprešić), Smart Souvenirs (Vr-
šilnica Zaprešić), samoborský křišťál, 
samoborský kraluš, perníky a per-
níková srdce (Samobor), svetone-
deljski kraluž (pletený náhrdelník) 
(Sveta Nedelja).
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1. Park přírody „Žumberak − 
Samoborsko gorje“ 1  
Slani Dol 1, 10430 Samobor 
Tel.:  +385 (0)1 3327 660
E-mail: 
park@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
Web: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr/

Tento horský masiv, chráněný jako 
park přírody a kulturní krajina, je pro-
tkán hlubokými údolími, četnými ře-
kami a horskými potoky, skrývá pěti-
nu všech rostlinných druhů Chorvat-
ska, 847 pramenů a 34 archeologic-
kých nalezišť. V oblasti najdeme i ma-
lebné vesničky ve výšce 700 m nad 
mořem. Skryté kaňony a vápencové 
vodopády, nejvyšší vrcholy střední-
ho Chorvatska a bohaté kulturní dě-
dictví se prostírají na 300 km cyklis-
tických stezek a více než 350 km hor-
ských cest.

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 venkovský-

Krapina 3

Kumrovec 2

Varaždin 5 Varaždin 5

mi staveními z přelomu 19. a 20. sto-
letí a expozicemi tradičního způso-
bu života na území podél řeky Sutly 
koncem 19. století jako jsou Zagorská 
svatba, Od konopí po plátno, Hrnčíř-
ství a Od zrna po chléb.

3. Muzeum krapinských 
neandertálců v Krapině 3  
Šetalište Vilibalda Sluge b.b.
49000 Krapina
Tel.: +385 (0)49 371 491 
E-mail: rezervacije-mkn@mhz.hr
Web: www.mkn.mhz.hr, www.mhz.hr
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Jedinečné Muzeum krapinských ne-
andertálců v Krapině otevřené v roce 
2010 se nachází v blízkosti jednoho 
z nejdůležitějších paleontologických 
nalezišť v Evropě. Kromě expozice o 
neandertálcích je jeho součástí také 
znázornění vývoje Země od jejího vzni-
ku do současnosti. 

4. Zámek Trakošćan 4  – perla 
Chorvatského Záhoří

Muzejní instituce Zámek Trakošćan
Trakošćan 1, 42253 Bednja
Tel.:+385(0)42 796 309, 
Fax:+385(0)42 771 698
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-
tů v Chorvatsku s vlastní dochovanou 
dokumentací, historicky úzce spjatou s 
architektonickým provedením a živo-
tem svých vlastníků.

Trakošćan 4 Sveti Martin na Muri 6

STŘEDNÍ CHORVATSKO.

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 uchva-
cuje nádhernými kostely, městskými pa-
láci a hřbitovem i svými uměleckými pa-
mětihodnostmi 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 bi-
ologické rozmanitosti pod ochranou 
UNESCO (rezervace biosféry Mura – Dra-
va – Dunav; program „Člověk a biosféra“) 
a krajinné a kulturní zajímavosti, tradiční 
moudrosti, které střeží pohostinní staro-
usedlíci a etnologicky zabarvené tradič-
ní přehlídky. Přívozy, které plují po Muře, 
plovoucí mlýny, tradiční architektura, 
prvky historie a expozice, které znázor-
ňují život venkovského obyvatelstva. 
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 Některá tajemství čekají na své od-
halení miliony let. Hluboko ve skalách 
je zanechaly živé bytosti v prehistoric-
ké 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 se-
tkání se selským živlem, který je posled-
ním příkladem zapomenutého skrom-
ného života, ve zvlněné přírodě, v níž se 
střídají pastviny a hory, kde se čas počí-
tá podle polohy slunce a k návštěvě vás 
zvou četné rybníky a loviště, tam odha-

líte přírodní stránku svého bytí. Grilová-
ní u rybníka s rodinou je vítanou krato-
chvílí v blízkosti městských center jako 
jsou Bjelovar, Daruvar, Đurđevac, Viro-
vitica, 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 ptá-
ků. Mezi krásami kopců leží zemědělský 
kraj, jehož gastronomické úspěchy vám 
k ochutnání nabízí Vrbovec, Bjelovar, 
Đurđevac, Daruvar, Velika Gorica, Sveti 
Ivan zelina, Ivanić-Grad a Dugo Selo.

Po stopách 
podzemních 
tajemství

SEVEROVÝCHODNÍ STOPA
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Turistické sdružení 
Koprivnicko-križevecké župy
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica 
Tel.: +385 (0)48 624 408 
E-mail: ured@podravinaiprigorje.hr
Web: www.podravinaiprigorje.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)33 726 069; +385 (0)33 730 031
E-mail: ured@tzvpz.hr
Web: www.tzvpz.hr 

Turistické sdružení 
Sisacko-moslavinské 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@visitzagrebcounty.hr
Web: www.visitzagrebcounty.hr
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Příroda
Přeshraniční Biosférická rezervace UNESCO 
Mura – Dráva – Dunaj, (Návštěvnické centrum 
Dravska priča), chráněné krajinné oblasti Križ-
nica, Jelkuš, Širinski otok a močálovitý biotop 
Vir (Pitomača), Park přírody Lonjsko polje, mi-
mořádná ornitologická rezervace Rakita (Si-
sak), zvláštní geograficko-botanická rezervace 
Đurđevacké písky, lesopark Borik (Đurđevac), 
Významná lokalita Kalnik,  kapří rybníky Kon-
čanica (Daruvar-Grubišno Polje), rybníky Blat-
nica – 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).
Poilovlje s rybníky – informačně-edukativ-
ní body Kaniška Iva a Pepeljni zahrady Hras-
tovac, (Garešnica), naučná stezka Poilovl-
je – pozorování ptáků, škola v přírodě (Gareš-
nica), plavební stezka Ilove – prohlídka Poi-
lovlja vodní cestou (Garešnica), mezinárodní 
park tmavého nebe Vrani kamen – pozorová-
ní hvězd (Daruvar).

Architektonické zajímavosti
Barokní komplex františkánského klášte-
ra a kostel sv. Roka (Virovitica), kostel Navští-
vení Blažené Panny Marie (Vukovina), dře-
věná turopoljská architektura (kurie, kaple i 
staré dřevěné domy), kaple sv. Barbare (Ve-
lika Mlaka), kurie Modić-Bedeković (Donja 
Lomnica), Kaštel, zámek Lukavec (Velika Go-
rica), dřevěná kaple sv. Ivana Křtitele (Buše-
vac), věž Zrinski a zámek Patačić, zámek Lo-
vrečina Grad (Vrbovec), kostel sv. Martina na 
Martin bregu, Stopa svetog Martina (Dugo 
Selo), Kostel sv. Tří králů (Komin), františkán-
ský klášter a kostel sv. Jana Křitele (Kloštar 
Ivanić), dřevěná stavení v obci Krapje – vesni-
ci stavitelského dědictví, moslavanská průče-
lí (Kutina), dřevěná kaple sv. Ondřeje z roku 
1757 (Brezine, Lipik), gotický kostel sv. Pan-
telejmona (Toranj, Pakrac), kostel Panny Ma-
rie Sněžné v Kutině, katedrála Nanebevze-
tí Svatého Kříže v Sisaku, kostel Pochodu Bla-
hoslavené Panny Marie (Garešnica), kostel 

sv. Marie Magdaleny Čazma, středověká pev-
nost Čazma.

Gastronomie
Mléčné výrobky, speciality ze sladkovodních 
ryb a zvěřiny, rybí paprikáš, speciality tradič-
ní české kuchyně  - bramborák, kynuté knedle 
na páře, cmunda, vdolky, (Daruvar), kapr na vi-
dlicích (Krapje), kopřivový chléb (Pitomača), 
beli žganci, vrbovečka pera – chráněný výro-
bek na území EU, nese ochrannou známku Za-
ručeně tradiční specialita, černé turopoljské la-
nýže, gibanica, turopoljské vepřové, víno gra-
ševina (vlašský ryzlink), chardonnay, bílý pi-
not (rulandské bílé), cabernet sauvignon, au-
tochtonní moslavačská sorta škrlet, ostružino-
vé víno a ovocné pálenky, bregofska pita (sta-
tus nehmotného kulturního statku Chorvat-
ské republiky od 2012), đurđevacký ořechový 
závin „pogača z oreji” (status nehmotného kul-
turního statku Chorvatské republiky od 2021), 
virovska podravska mazanica, (status nehmot-
ného kulturního statku Chorvatské republi-
ky od 2021), autochtonní vinná odrůda Kleš-
čec bijeli (Kalničký vinohrad) Bjelovarski kvar-
gl – 25. chorvatský výrobek s označením chrá-
něného zeměpisného původu, craft pivo Zep-
pelin (Bjelovar), bilogorski kovrtanj – tradiční 
koláč pro sváteční příležitosti. 

Lázně: Topusko, Ivanić Grad (specialní nemoc-
nice Naftalan) a Daruvar (Daruvarske Toplice).
Cyklostezky: Drava route (Koprivnica – Križ-
nica), úsek trasy EuroVelo 13 (Mezimuřská 
župa - Legrad - Koprivnica - Hlebine - Molve - 
Novo Virje - Ferdinandovac - Podravske Sesve-
te - Viroviticko-podrávská župa), moslavacká 
a sávská trasa (okolí Ivanić-gradu), v okolí Iva-
nić-Gradu a Kloštar Ivanić jsou tři dobře ozna-
čené cyklostezky: Modrá, Žlutá a Oranžová, síť 
turisticko-cyklistických stezek turopoljského 
kraje – Červená, Zelená a Hnědá stezka; cyk-
lostezky po zelinskcýh pahorcích, 20 cykloste-
zek a cestiček v oblasti Viroviticko-podrávské 
župy o celkové délce nad 1000 km, cykloturis-
tické trasy župy  SMŽ 1, 2 a 3 (Sisacko-mosla-
vinská župa) a cykloturistická národní trasa 
Sava (434 km i lokální trasy), Bjelovarsko-bilo-
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gorská župní trasa propojuje pět měst župy 
(Bjelovar, Čazma, Garešnica, Daruvar, Grubiš-
no Polje) – o celkové délce 192 km, bjelovar-
ské cyklotrasy, Bilodravska cyklostezka (Bilo-
gora, Đurđevac, Novo Virje, Maďarsko). BOK 
(Kolem kolem Kalniku, Gravel stezka Kopriv-
ničko-križevacké župy dlouhé 482 km).
Turistické stezky: naučné stezky podél řeky 
Drávy, Camino Podravina, duchovně-ekolo-
gická-naučná stezka svatého Nikoly (Ferdi-
nandovec),  naučná stezka na virovitické čás-
ti pohoří Bilogora, stezky v okolí Kutiny, na-
učná stezká Římský lesopark (Daruvar), nauč-
ná stezka Lokvanjić (Blatnica – Čazma), nauč-
ná stezka Poilovlje (Garešnica), naučná stez-
ka Bilogora (horský dům Kamenitovac), stez-
ka mýtických tvorů Bilo-gore (výletní místo 
Na Malenom brijegu), pět horských stezek na 
bjelovarské části Bilogory, naučná stezka Žu-
tica a Marča (Ivanić-Grad), naučná stezka Šu-
marica – Turopolje.
Vinné stezky: vinné stezky Moslaviny, Vinné 
stezky – Pitomača, Virovitické vyhlídky – Vi-
rovitica, Križevacká vinná stezka, Đurđe-
vacká vinná stezka, Vinná stezka Vinohoří 
Pakrac, Zelinská vinná stezka – okolí Sv. Iva-
na Zeline, Daruvarská vinná stezka, Bilogor-
ská vinná stezka.
Lov: revíry kolem měst Đurđevac, Iva-
nić Grad a Novska, na pohořích Bilogora a 
Moslavačka gora, Psunj (Pakrac), okolí kolem 
Garešnice, oblast kolem Daruvaru na svazích 
západní části Papuku.
Rybolov: jezero Gat (Đurđevac), rybníky v 
katastru obcí Bjelovar, Čazma, Grubišno Pol-
je, Virovitica, Novska, Garešnica a Kutina, ryb-
níky Končanica a Jezero (Daruvar), řeky Ilova 
a Pakra (Pakrac), řeka Dráva (Križnica), Catch 
& Release – jezero Pjeskara (Lipik), jezero Ci-
glana (Dugo Selo), ŠRD Amur, jezero Črnec 
(Vrbovec), rybníky Ključić Brdo, Jezero Skre-
sovi (Garešnica), jezero Fuka (Gradec)
Jezdectví: jezdecký klub „Diamant“ (Šeovi-
ca, Lipik),, jezdecký klub „Otrovanec“ (Pito-
mača), jezdecký klub „Konji gizdavi“ V. Pisa-
nica, hřebčín AMB Horses (Daruvar), jezdec-
ký klub Vinia (Bjelovar), jezdecký klub Veli-
ko Trojstvo, jezdecký klub „Đurđevački gra-

ničari” (Đurđevac), „Virovski konjanici” (Virje), 
Engea Hrvatska – Bilogorská jezdecká stez-
ka – první mezinárodně certifikovaná jez-
decká turistická stezka v Chorvatsku dlou-
há 90 km (Veliko Trojstvo). Jezdecký klub Ga-
rić (Garešnica), Sdružení Bjelovarski grani-
čari husari 1756, Jezdecký klub Troja, Koň-
ské sdružení Bilogora (Bjelovar), KK Jahan-
je – Sdružení chovatelů posavského koně 
(Kloštar Ivanić), KK Casus (Križ), Jezdecký klub 
Sv. Ivan Zelina, KK Vrbovec, KK Jagodno, KK 
Kurilovec, Jezdecký klub Agramer, Soukromý 
chov chorvatského Posavca, ranch Kurilo-
vec (Velika Gorica), KK Geronimo, KK Windy, 
KK Hidalgo, Konjički ranch, JK Western Ranch 
(Dugo Selo).
Suvenýry: slatinská perla (perly, náhrdelníky), 
lněný ručník (Ivanić Grad), olej z dýňových se-
mínek (Ivanić-Grad), zelinský náhrdelník (Sv. 
Ivan Zelina), miniaturní replika posávského 
stavení (Sisak), figurky autochtonního pleme-
ne hovězího skotu – tura (Turopolje), náramky 
(podgutnica, poculica), obchod se suvenýry 
Muzea Turopolje (Velika Gorica), čápi (Lonjsko 
polje), kohout „picok“(Đurđevac), vinný pohár 
Vas diatretum Daruvarense (Daruvar), „Trago-
vi i uspomene“ („Stopy a vzpomínky“) – série 
suvenýrů s etno motivy Podráví a Slavonie (Vi-
rovitica), keramická nádoba „stucka“ (Petrinja), 
šperky Muzea města Sisak – repliky rimských 
mincí, hliněná keramika a lidové tkaní, rybář-
ská výbava, keramické repliky kamenného pa-
vilonu (Bjelovar).
Atrakce: Minizoo Chorvatská Sahara– unikát-
ně vystavěný a zařízený prostor pro velblou-
dy v souvislosti s místním písečným biotopem 
(Đurđevački pijesci), Centrum pro návštěvníky 
lokality Đurđevački pijesci (Đurđevac).
Etnopark Veliko Trojstvo – tradičním způso-
bem zobrazená výstavba bilogorského kraje. 
Romský etnodům – jedinečný projekt v Ev-
ropě vypráví příběh autochtonních chorvat-
ských Romů Lovara.
Kulturní centrum Mato Lovrak – tam vás čeká 
vlak z filmu Vlak u snijegu, mlýn z Družbe Pere 
Kvržice, ale i studna, do které spadl Medo. 
Lov na turopoljské lanýže – nová turistická 
atrakce Záhřebské župy.
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1. Starý hrad – kulturní památka v 
Đurđevci 1

Muzeum Stari grad
Starogradska 21, 48350 Đurđevac
Tel.: +385 (0)48 812 230
E-mail: muzej@djurdjevac.hr 
Web: www.muzej-djurdjevac.hr

Vzácná kulturní pamětihodnost a stře-
dověká pevnost, v níž dnes sídlí gale-
rijní prostory a zajímavá stálá expozice 
uměleckých předmětů darovaných pro-
slulým naivním malířem Ivanem Lac-
kovićem Croatou a interpretační cent-
rum Picokijady (r. 2017. byla prohláše-
na za jednu ze tří nejlepších kulturních 
atrakcí v Chorvatsku). V bezprostřední 
blízkosti je i prostor s velbloudy i s ma-
lými zvířaty souvisejícími s Ðurđevec-
kými písky. Nově otevřené Návštěvnic-
ké centrum Đurđevački pijesci předsta-
vuje návštěvníkům multimediální for-
mou prostřednictvím konceptu rozšíře-
né reality v uzavřeném prostoru všech-
ny zvláštnosti pouštní krajiny a boha-
tou rozmanitost živočišného a rostlin-
ného života, který žije na píscích bez 
ohledu na to, sezóny a povětrnostních 
podmínek.  

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.gmvt.com.hr/ 

Hraběcí rod Pejačevićů vybudoval 
v roce 1804 na místě někdejší stře-
dověké pevnosti barokně-klasicistic-
ký zámek podle nákresu vídeňského 
architekta Rotha. Dnes v zámku sídlí 
muzeum a harmonický park, který jej 
obklopuje, je chráněnou přírodní pa-
mětihodností.  

3. Zámek hrabat Jankovićů v 
Daruvaru 3

Městská tržnice Daruvar 
Kolodvorska 2, 43500 Daruvar
Tel.: +385 (0)99 493 6112
E-mail: info@trznica-daruvar.com
Web: www.trznica-daruvar.com

Zámek Janković je  chráněná kulturní pa-
mátka Chorvatské republiky 1. kategorie. 
V něm se nachází 60 pokojů a prostorů s 
upraveným obchodem se suvenýry, měst-
skou galerií, hudebním salonem, památko-
vými pokoji rodiny Janković, židovské kul-
tury a tradice, Daruvaru v II. světové válce a 
Chorvatské války za nezávislost v Daruvaru. 
Ve sklepě zrají a jsou uchovávávny odrůdy 
vín Badel 1862 d.d. Vinařství Daruvar, které 
lze po předchozí dohodě degustovat.

4. Park přírody 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 Lonj-
ského polje, což vytváří vynikající podmín-
ky pro tření ryb a život ptáků. Současně zde 
naleznete vzácné sepětí zachovalé přírody a 
tradičního stavitelského dědictví. Park příro-
dy Lonjské pole, jakožto močálovitá oblast, 
se pokládá za nejohroženější shromaždiště 
ptáků na světě. Je to největší chráněná mo-
čálovitá oblast nejen v Chorvatsku, nýbrž v 
celém dunavském povodí. Tento park je za-
řazen na tzv. Ramsarský soupis močálů, kte-
ré mají mezinárodní význam, obzvláště pro-
to, že jsou obydlím ptáků bahňáků. Dle kri-
térií směrnice o ptácích (a příkazů o ptácích) 
Evropské unie, tato oblast se řadí mezi, pro 
ptáky, velmi důležité oblasti (angl. Important 
Bird Areas - IBA). Vztahuje se to hlavně na tři 
pole: Lonjské, Mokré a Poganovo pole.
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Kupa

Sisak 5 Velika Gorica 6

Đurđevac 1

Daruvar 3

STŘEDNÍ CHORVATSKO.8
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 vzhle-
dem a polohou na březích Kupy obklope-
ných rozlehlými loukami. V dobách boje s 
Osmanskou říší, za účelem znemožnění je-
jích průniku, u samotného ústí řeky Kupy 
do Sávy se začíná stavět sisacká (město Si-
sak) pevnost. Se stavbou se začalo r. 1544 a 
r. 1550 byla pevnost uzpůsobena ke svému 
základnímu účelu. Jako stavebního materi-
álu se převážně používaly rozvaliny římské 
Siscie. Tuto pevnost osmanský vojevůdce 
Hasan-paša Predojević obléhal třikrát, ale 
22. června r. 1593 utrpěl konečnou porážku 
v rozhodující bitvě při obraně Sisaku i celé-
ho Chorvatského Království. V pevnosti se 
po dobu bitvy nacházela posádka z kolem 
300 vojáků, která v rozhodujícím okamžiku 
přispěchala na pomoc křesťanskému voj-
sku pod vedením bana, královského ná-
městka, Toma Bakače. 

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 Turo-
polje jsou zachovalé dřevěné kaplič-
ky a šlechtická sídla. Nejstarším expo-
nátem v Muzeu Turopolje je mamutí 
kel z doby před více než 10 tisíci lety 
před Kristem. 
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Zagreb        Chorvatské hlavní město Záhřeb 
patří mezi nejstarší středoevropská 
města, což potvrzují i písemné prame-
ny z roku 1094, kdy bylo na jeho úze-
mí založeno biskupství. Záhřeb vyrostl 
mezi pohořím Medvednica a řekou Sá-
vou, přičemž staré centrum města tvo-
ří středověký Gradec, dnes sídlo vlá-
dy a parlamentu, a Kaptol, sídlo arcibis-
kupství. Po administrativním připoje-
ní okolních sídel v 19. století se ve měs-
tě Záhřebu budují reprezentativní bu-
dovy úřadů, náměstí, překrásné prome-

Město šité lidem 
na míru

MěSTO ZÁHŘEB
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nády, fontány a parky, které z něj dnes 
činí jedno z nejzelenějších měst Ev-
ropy. Chorvatská metropole je město 
stvořené pro procházky, které láká své 
návštěvníky na živou atmosféru v uli-
cích, početné kavárny, restaurace a uli-
ce plné obchodů. Pokud hledáte na 
své cestě odpočinek naplněný bohatý-
mi tradičními a kulturními zážitky, kte-
ré by byly osvěžením během vaší cesty 
domů nebo do některé přímořské tu-
ristické 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 ná-
rodního divadla z roku 1895 od archi-
tektů Fellnera a Helmera.

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

Suvenýry ze Záhřebu

Šestinský deštník – součást lido-
vého kroje charakteristického pro 
okolí Záhřebu, která se nosí od 60. 
let minulého století, a to na nejrůz-
nějších vystoupeních a k folklórním 
účelům. Největší koncentraci šes-
tinských deštníků (slunečníků) lze 
spatřit na záhřebské tržnici Dolac.

Zagreb

Paprenjak – aromatický zákusek ob-
délníkového tvaru, ozdobený reliéfy s 
lidovými motivy, obsahuje med, oře-
chy a pepř. Jakožto tradiční chorvat-
ské jídlo je vskutku plný protikladů, po-
dobně jako celé chorvatské dějiny: pe-
přově sladké sousto pro cizince s rozlič-
nými chuťovými návyky.
Perníkové srdce – perník ve tvaru zá-
řivě červeně obarveného srdce je v Zá-
hřebu výrazem lásky a náklonnosti. Ve 
vnitrozemském Chorvatsku se tato pů-
vodně poživatelná sladká laskomina 
s medem prodává již po staletí na po-
svíceních a připravuje se při výjimeč-
ných příležitostech. S pomocí formy se 
vyhotovuje v různých podobách a ná-
sledně se bohatě zdobí. Jedná se o ob-
líbenou ozdobu vánočního stromku.

D. Sever
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Zagreb

Centrum pro návštěvníky 
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

Centrum pro návštěvníky -  Letiště Franjo Tuđman
Ulica Rudolfa Fizira 21, 10410 Velika Gorica
Tel.: +385 (0)1 6265 091

TIC Věž Lotrščak
Strossmayerovo šetalište 9, 10000 Zagreb 
Tel.: +385 (0)1 4851 510
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 Kdysi nedozírné modré otevřené 
moře dnes krášlí zlatá barva a jeho ně-
kdejší ostrovy jsou dnes zelené hvozdy. 
Po velké vodě zbyly jen mušličky v plod-
ných rovinách slavonské nížiny. Namís-
to toho tento kraj objaly tři velké řeky 
– Sáva, Dráva a Dunaj – a člověk brzy 
zjistil, že ve zdejší přírodě najde milova-
ný domov. Panonské moře dávno zmi-
zelo, ale přesto zde zanechalo jeden sla-
ný pramen ve městě Bizovac. Teplota 
vody zde dosahuje až 96°C, což je uni-
kátní evropský úkaz. Lákavou přírodu 
milovala i šlechta, která tu kdysi stavěla 
zámky, užívala si lov, rybolov a prvotříd-

ní víno, které se pilo i na jiných evrop-
ských dvorech a královských korunova-
cích. Známé jsou vinné sklípky v Iloku, 
Kutjevu, Erdutu, Đakovu 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 slav-
nosti vám pak představí veselé průvo-
dy vyšňořených mužů a dívek v překrás-
ných krojích, muži nosí šokské klobou-
ky a dívky zlaté dukáty. Město Vinkov-
ci – město s nejdelší kontinuitou života 
v Evropě. Město Županja – první město, 
ve kterém se hrál fotbal a tenis.

Po stopách 
panonského moře

SLAVONSKÁ STOPA
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Turistické sdružení 
Požežsko-slavonské župy 
Županijska 7, 34000 Požega 
Tel.: +385 (0)34 290 262
E-mail: kontakt@visitslavonia.hr 
Web: www.visitslavonia.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 
Osijecko-baranjské župy 
Županijska 4, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 214 852
E-mail: info@tzosbarzup.hr
Web: www.visitslavoniabaranja.com
Turistické sdružení 
Vukovarsko-srijemské župy
Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci 
Tel.: +385 (0) 32 338 425
E-mail: visit@vukovar-srijem.eu 
Web: www.visitvukovar-srijem.com

Turistické sdružení 
Brodsko-posávské župy
Trg pobjede 26a
35000 Slavonski Brod
Tel.: +385 (0)35 408 393
E-mail: info@tzbpz.hr
Web: www.tzbpz.hr

Slavonija
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Příroda
Přeshraniční biosférická rezerva-
ce UNESCO Mura – Dráva – Dunaj (in-
formačně-edukativní centrum Drav-
ska priča v Noskovci), přírodní park Pa-
puk – světový geopark UNESCO a Ko-
pački rit,(Prezentačně-edukační cent-
rum Tikveš), zvláštní rezervace lesní ve-
getace Prašnik (Stara Gradiška) a Muški 
bunar (studna) (Okučani), zvláštní ornito-
logická rezervace Jelas rybníky (Oriovac) 
a Bara Dvorina (Klakar a Donja Bebrina), 
chráněná krajinná oblast Gajna (Oprisav-
ci a Poljanci), chráněné krajinné oblas-
ti Jelas polje (Slavonski Brod i obce Orio-
vac, Bebrina, Sibinj a Brodski Stupnik) a 
Pašnjak Iva (Pastvina) (Dragalić), umělé 
jezero Petnja (Sibinj), Ljeskove vode (Bu-
kovlje), Lože (Vinkovci), spačvanský ba-
zén – lesní porosty dubu letního (Vinkov-
ci), les Kunjevci (Vinkovci), výletní mís-
to Sopot (Vinkovci), Radiševo (Župan-
ja), Podpanj (Donji Miholjac), chráněné 
krajinné oblasti Erdut, Sovské jezero (Ča-
glin), lesopark Jankovac a památník pří-
rody Rupnica – první chorvatská geolo-
gická přírodní pamětihodnost (park pří-
rody Papuk),), Bansko brdo (Kneževi Vi-
nogradi – Beli Manastir/Baranja), vy-
hlídka a památník na Dunaji (Batina/Ba-
ranja), památník parkové architektury 
Strossmayerova zahrada v Đakovu, parky 
a zahrada kolem zámků ve Valpovu, Naši-
cích a Donjem Miholjci, Ivandvor – chrá-
něný kulturní statek (Státní hřebčín Đa-
kovo), Památník parkové architektury 
Ilok – park kolem starého města Šaren-
gradska ada, lesopark Adica a staré ko-
ryto řeky Vuky, řeka Dunaj, ostrov Ada, 
Gorjanovićův praporový profil – stopy 
doby ledové (Vukovar), Centrum pozo-
rování ptactva, řeky Bosut a Spačva, loď 
sv. Katarina, zachovaná příroda spačvan-
ského bazénu (lesy a ekosystém) (Nijem-
ci), neobarokní park - památník parko-
vé architektury (Lipik), Státní hřebčín Li-

pik - chráněný kulturní statek (Lipik) – lá-
zeňský park, Státní hřebčín Lipik, Otok 
– Archeologické naleziště Virgrad, Otočki 
virovi – přehrada spačvanského bazénu, 
Spačvanski bazen – největší celistvý kom-
plex nížinných lesů dubu letního v Chor-
vatsku a Evropě, pastviny, 
Čistine – nejznámější přírodní místo, 
kde se třou kapři na území Chorvatska. 

Architektonické zajímavosti
Votivní památník Přesvaté Trojice, fran-
tiškánský klášter a kostel Ducha Svaté-
ho, barokní jádro města (Požega), Kursa-
lon, Wandelbahn, Mramorové lázně, dře-
věná kaple sv. Andrije (Lipik), středově-
ký pevnostní hrad Ružica grad (Orahovi-
ca), manastýr sv. Mikuláše z 15. stol. (Ora-
hovica), papežská bazilika Navštívení Bla-
žené Panny Marie z 15. stol. (Voćin), kla-
sicistický kostel sv. Terezie Avilské (Su-
hopolje), Centrum pro návštěvníky – zá-
mek Janković (Suhopolje), barokní fran-
tiškánský klášter a kostel sv. Filipa a Ja-
kuba s františkánským muzeem, zámek 
Eltz (Městské muzeum Vukovar, Muzeum 
vučedolské kultury (Vukovar), Dům pra-
cujících – Grand hotel, historické barok-
ní centrum, Vukovarský vodojem – sym-
bol chorvatské sounáležitosti (Vukovar), 
historicistická katedrála sv. Petra a barok-
ní biskupský palác (Đakovo), kaptolské/
kanonické kurie, bohoslovecký seminář, 
vinný sklep Ðakovačsko-osijeckého ar-
cibiskupství (Ðakovo), příklad hraničář-
ské obranné architektury „čardak“, lido-
vá architektura šokského stavení (Župan-
ja), barokní zámky Prandau Mailath (Don-
ji Miholjac) a Prandau Normann (Valpo-
vo), klasicistický zámek Pejačević (Naši-
ce), kostel sv. Vavřince z konce 13.stol do 
19.stol. (Požega), barokní zámek se skle-
pením z roku 1232 (Kutjevo), katedrála sv. 
Terezie Avilské (Požega), „gatori“ – vinné 
sklepy (Suza, Zmajevac/Baranja), vinný 
sklep vinařství Vina Belje (Kneževi Vino-
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gradi/Baranja), palác Gutmann (Belišće), 
barokní zámek Odescalchi (Ilok), středo-
věká pevnost z 14. a 15. stol. (Ilok), Starý 
sklep – vinařství Ilocké sklepy (Ilok), vzác-
né příklady osmanské architektury – tur-
ba a hamam z doby Sulejmana I. (Ilok), 
kostel sv. Petra a Pavla s gotickou věží (Ša-
rengrad), románský kostel Matky Boží 
(Bapska), kostel, poutní místo a klášter 
sv. Jan Kapistránského (Ilok), letohrádek 
Principovac (Ilok), šlechtický statek Jan-
ković (Pakrac), rodný dům Ivana Kozar-
ce, kostel sv. Eusébia a Poliona z 18. stole-
tí, barokní historické centrum města, raně 
románský kostel sv. Eliáše na Meraji, kap-
lička sv. Máří Magdalény, budova Měst-
ského muzea Vinkovci (Vinkovci), barokní 
hrad Tvrđa, neogotická katedrála sv. Pet-
ra a Pavla, secesní Evropská avenue (Osi-
jek), pevnost Brod – monumentální pa-
mátník vojenské fortifikace nulové kate-
gorie, kostel sv. Anny, jediná oktogonál-
ní katolická kaple – pevnost Brod, františ-
kánský klášter (Slavonski Brod), jednolod-
ní pozdně barokní kostel sv. Terézie, kos-
tel sv. Štěpána (dnes kostel blahoslavené 
Panny Marie) (Nova Gradiška), františkán-
ský klášter (monumentální kostel sv. Pe-
tra, klášterní knihovna – památník nulo-
vé kategorie) a zámek Kulmer-Marković 
(Cernik), kostelík sv. Martina – kamenná 
pozdně gotická jednolodní stavba (Lov-
čić), Kulturní a vědecké centrum Milutin 
Milanković (Dalj), kostel sv. Kateřiny (Ni-
jemci), kostel sv. Luke Lučice (Lipovac), 
komplex zámků Tikveš (Baranja).

Gastronomie
Vařený masitý pokrm „čobanac“, rybí pa-
prikáš, kuřecí paprikáš, husí paprikáš (Žu-
panja), škvarky, uzenářské výrobky, jako 
je kulen, kulenova seka, klobása, slanina, 
„poderane gaće“, čobanac (Županja) fiš 
bez kosti (Ilok), iločki čevap, uzenářské vý-
robky „kulen“ a „kulenova seka“, škvarková 
placka, sladké pečivo „salenjaci“, víno „iloč-
ki traminac“, slivovice, kapr na vidlicích, fa-
zole v ćupu, perkelt a štika v mundiru (Ba-

ranja), jídla z černého slavonského vep-
ře, gastroprojekt Chutě Srijemu a Slavonie, 
švestkové knedlíky, vinohradnický ćevap 
– dovednost jeho přípravy je chráněna 
jako nemateriální statek RCH spolu s osla-
vami Řehořovo, řízek Barun Trenk, cicvara, 
trhance se sýrem, šnenokle (noky), koňský 
salám (Lipik), gastronomický projekt Chu-
tě Zlaté Slavonie, gastronomický projekt 
Chutě hraničářského Posavlje, pokrmy ze 
zvěřiny, uzené pečené koleno, drštky, po-
dolac – autochtonní hovězí v omáčce, šku-
bánky, tzv. krepky, unikátní polévky – le-
govaná polévka z ryzlinku, domácí tzv. tač-
ki, neodolatelný jablkový štrůdl, domá-
cí pivo (Bošnjak, Popster, Beckers, Mali Div, 
Dark Horse, Legiona, řemeslný pivovar Vu-
kovar (Walkow) a další...
Vukovar – společnost Vukovarská vína 
v barokním centru – degustace a pro-
dej vína.

Lázně: Lázně Lipik, Lázně Bizovac. 
Cyklostezky: Požežsko-slavonská 
stezka – Slavonia Outdoors,  Požež-
ská kruhová trasa, trasa Slavonija, tra-
sa Papuk, Kutjevo - Latinovac, Kutje-
vo - Venje - Vetovo- Kaptol, po strá-
ních Papuku, Pakrac - Požega, Papuč-
ská stovka, Pleternica - Bike & Wine Kli-
kun, Pleternica - víno Starac, Požega 
– Bike & Wine Zlatni lug, Požega - Kap-
tol - Požega, Požega - Velika - Požega, 
Požežská hora - Domovský kříž, Požež-
ská hora modrá, Požežská hora - kos-
tel sv. Vida, Požežská hora 2, Požežská 
hora zelená  Velika - Dubočanka, Ve-
lika - Jezerca - Jankovac, Venje - stez-
ka Labrusca, Venje - stezka Vinea, Zla-
té údolí Požežská kotlina okružní, Let 
k rybníku v Mařině vesnici, Mons Pi-
sun - Rogolicí, Lipik – Pakrac – horole-
zecká bouda  Omanovac, po stopách 
kostelů a kultury, Po stezkách lipicánů 
a kuny, Vinná cesta Pakrac, XC Pakra, 
III. požešská okružní stezka, cyklistické 
trasy Slavonia Bike, Nova Gradiška, tra-
sy Slavonski Brod východ, trasy Slavon-
ski Brod západ (posavská naučná trasa, 
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kruhová trasa Staro Petrovo Selo, kru-
hová trasa Nova Kapela, Nova Gra-
diška – Strmac, Nova Gradiška – Slav-
ča – Cernik – Opođe, Trnava – Cernič-
ka Šagovina – Mašić, Strmac – Pod-
vrško, Šumetlica – Giletinci, Baćin Dol 
– Gračanica – Bačin Dol, Strmac – 2. 
Most – Jastrebinac – Strmac, Cernič-
ka Šagovina – Predola – Strmac, Trna-
va – Cernička Šagovina – Mašić, Str-
mac – Brezovo Polje – Žakina liva-
da – Cernička Šagovina, Brezovo pol-
je – Žakina livada – Ivanovac – Boba-
re – Smrtić, Eko-etno selo Stara Ka-
pela (pěši-cyklistická stezka)), cyklis-
tická stezka Slavonski Brod – Gajna, 
park přírody Papuk, Sávská cyklostez-
ka (Slavonski Brod), Panonská stezka 
míru (Osijek), Dunajská cyklostezka, 
cyklostezka Borovik – Vuka (Drenje), 
Bike & Hike Interactive Trails, – cyk-
listická stezka podél Šećeranského 
jezera (BICBC), Vinkovci – na křivat-
ce tras Srijem a Eurovelo 6, Vukovar 
– Dunajská cyklostezka (Eurovelo 6), 
Cyklistická stezka Vukovarski noktur-
no – etapa Ovčara , Ilok – Dunajská 
cyklostezka, Cyklistická stezka Sri-
jem navazuje na stávající mezinárod-
ní Dunajskou cyklistickou stezku, kte-
rá je součástí cesty Eurovelo 6, BWC 
– Nijemci, cyklostezka Put Vinograda, 
Otok – cyklostezka Bosut, Spačva, Eu-
roVelo13 – Trasa železné opony (po-
dél toku řeky Drávy), Drava bike Tour 
– Belišće – Donji Miholjac – Maďarsko 
– Baranjsko Petrovo Selo, Amazon of 
Europe – Mura – Drava - Dunaj.
Turistické stezky: naučná stezka 
Gajna (Slavonski Brod), pěší stezka 
Eko-etno selo Stara Kapela, výletní 
místo Sopot (Vinkovci), rybník Blan-
je (Drenje), Psunj, park přírody Pa-
puk (Velika - Jankovac, Mališčak), Po-
žega - kostel sv. Vida, Požega – Soko-
lovac, naučná stezka Popovac (Dren-
je), Zelené stezky Dunaje a Drávy (Er-

dut – Aljmaš, Belišće),  naučná stez-
ka zahrada Prandau-Mailath Don-
ji Miholjac, naučná stezká Do náru-
čí Drávy (Noskovačka Dubrava), hor-
ská turistická stezka Bijelo Brdo – Alj-
maš – Erdut, Erdut – naučně panora-
matická stezka, turistické stezka Liska 
(Ilok), mezinárodní pěší trasa Sultans 
Trail (Ilok), Baranjská horská oklika, 
Otok – naučná stezka Virovi a Lože.
Vinné stezky: Brodski Stupnik– stup-
ničský vinorodný („Stupnički dvo-
ri“, vinný sklípek Jurković, vinař Kam-
pić, Vinařství Čaldarević, OPG (rodin-
né zemědělské hospodářství) Grgure-
vić, OPG Bogunović, SD Opođe - OPG 
Lazić, OPG Víno Ozren Kraljić, OPG 
Jurković, V.V.V. Hoborka Živnost; OPG 
Kovre, OPG Pero Sokić, OPG Živko-
vić), vinné stezky Požežsko-slavon-
ské župy (vinorodný region Kutjevo, 
vinorodný region Požega – Pleterni-
ca, vinorodný region Pakrac), Baranj-
ské vinné stezky, Ilocká vinná stez-
ka, vinné a turistické stezky đakovac-
kých viničných hor („Zlatarevac“ Tr-
nava a Mandićevac), vinná stezka er-
dutských viničných hor (Aljmaš, Er-
dut, Dalj), Feričanačka vinná stezka 
Frankovka, regionální vinotéka – Osi-
jek/ Tvrđa.
Lov: Migalovci – Jelas polje (Slavon-
ski Brod), Ilok, Mačkovac, Kujnjak, Na-
brđe, Tikveš, Monjoroš – Zmajevac/
Baranja, Zlatna Greda/Baranja, Podu-
navlje – Podravlje (Osijek), lesy ko-
lem měst Našice a Donji Miholjac, 
lesy Đakova a okolního kraje, Darda, 
revír Staro Petrovo Selo, les Spačva, 
Međustrugovi a Radinje (okolí měs-
ta Nova Gradiška), Papuk, Krndi-
ja, Kutjevo – Velika, Dilj gora, Požeš-
ka-Babja gora (Požega), Pustara Viš-
njica, okolí měst Slatina, Orahovi-
ca, Voćin, Lovecká bouda Fermopro-
met – Novo Nevesinje/Baranja, Ćp-
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šak šume – Zlatna Greda/Baranja, Ka-
ranac/Baranja, Vinkovci – les Kunjev-
ci i Merolino.
Sdružení Vrhunsko vukovarsko v ba-
rokním centru
Rybolov: řeky Dráva, Sáva, Dunaj, 
Bosut, Spačva, Studva, Karašica, Vuči-
ca, Otočki virovi, Bošnjački virovi, Ko-
pački rit, rybníky v okolí měst Naši-
ce, Donji Miholjac, Valpovo a Zdenci, 
jezero Borovik (Đakovština), rybníky 
Raminac a Pjeskara (Lipik – sportov-
ní rybolov), výletní místo Da-Bar (Bra-
nešci, Pakrac), rybníky Zlatni lug (Po-
žega), rybníky Trenkovo, rybník Emi-
novci, rybník Jakšić, rybník Rajsavac, 
rybník Zarilac, rybník Bektež, Šeće-
ranské jezero, řeka Vuka, rybník Gra-
bovo a Kaiševac (Vukovar), jezera So-
vinjak, Turnić, Petnja, Ljeskove vode, 
Jelas (Slavonski Brod), řeka Orljava, 
Londža, kanál Strug.

Jezdectví: Đakovo (Státník hřebčín 
Đakovo: Pastuharna a Ivandvor), Osi-
jek, státní hřebčín Lipik, Pustara Viš-
njica, Orahovica, Čeminac/Baranja, , 
Karanac/Baranja, jezdecký klub Her-
cules, Vardarac, Sdružení 4 listy, Osi-
jek,  jezdecký klub Capistro, Bilje, Vu-
kovar, jezdecký klub „Diamant“ (Li-
pik), Ranč Ćondić Vinkovci - Jezdecký 
klub Eohippus, Jezdecký klub Satir, 
Jezdecký klub Maestoso, Konjogojska 
udruga, „Dorat“, Jezdecký klub „Du-
navski raj” a sdružení Potkova, Vuko-
var, jezdecký klub Ilok, jezdecký klub 
„Ramarin“ a Ranč „Ramarin“ (Garčin).
Avanturistický cestovní ruch: léta-
ní (Papuk, Krndija, Psunj/Omanovac, 
Virovitica), paragliding (Požega, Pliš), 
sportovní lezení (Sokoline), Aquapark 
Shhuma, off-road (Karanac/Baran-
ja, Pustara Višnjica, Pakrac/Omano-
vac), trekking (Beli Manastir/Baran-
ja), foto safari (Karanac/Baranja), ka-
noistika, birdwatching, adrenalinový 
park – Zlatna Greda, Vinkovci – spor-
tovní letectví a letecký cestovní ruch 
– Letecký klub Vrabac a letiště Sopot, 
pozorování ptáků - Rybníkářství Pol-
jana (Lipik).
Suvenýry: vučedolská holubice (Vu-
kovar), vučedolská kozačka, sportov-
ní obuv, medové koláčky ve tvaru ho-
lubice a vodojemu, Vukovarský vodo-
jem, ostrovní suvare, šokský klobouk, 
rudinská hlava (Požega), dětský tkaný 
pás „tkanica“, zlatá výšivka, Morový 
sloup (Požega), baranjská mletá čer-
vená paprika, podkova (Státní hřeb-
čín Đakovo a Lipik), baranjský kulen, 
baranjské eko výrobky, šperk „slatin-
ska perlica“ (Slatina), „slavonská pod-
ložka“ (Zdenci), đakovacký kulen, Ori-
on – nejstarší indoevropský kalen-
dář (Vinkovci), víno, žlutá botka (Vu-
kovar), sklenka zdraví (Lipik), čokolá-
da (Požega).

SLAVONIE.

Baranja
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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 nej-
větší fortifikační objekty v Chorvatsku. 
Dodnes dobře zachovalý barokní františ-
kánský klášter je jednou z nejvýrazněj-
ších staveb ve Slavonii s nejreprezenta-
tivnější vnitřní klášterní kolonádou v se-
verním Chorvatsku. 

2. Park přírody Papuk / světový 
geopark UNESCO Papuk 2

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

Díky své uchované geologické, biologické a 
kulturologické autentičnosti je Park přírody 
Papuk první geopark v Chorvatsku, který byl 
zařazen na seznam dědictví UNESCO. Výletní 
místo Jankovac s ekobodem a obchodem se 
suvenýry a pronájmem kánoí pro plavbu po 
jezeru, dvě návštěvnická centra: Dům Panon-
ského moře a geo-infocentrum se suvený-
ry, ubytování v ekokempu Duboka, nedaleko 
kterého se nachází Adrenalinový park Dubo-
ka. Na všech místech je možné pronajmout 
horská kola a elektrická horská kola. 

3. Osijecká Tvrđa 3

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 získá-
vá své základní obrysy počátkem barok-
ního 18. století. Setkáme se zde se spoje-
ním vojenské pevnosti s organizovaným 
měšťanským životem. Z impozantních 
hradeb a vstupních bran se dochovala 
jen jedna část podél řeky Drávy. 

4. Park přírody Kopački rit 4

Mali Sakadaš 1, 31327 Bilje/Kopačevo 
Tel.: +385 (0)31 445 445; +385 (0)31 752 
320; (Prijemni centar Kopačevo)
Fax: +385 (0)31 285 380
E-mail: prijemni.centar@pp-kopacki-rit.hr
Web: www.pp-kopacki-rit.com

Park přírody 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
Vinoteka Baranyi Julije
Maršala Tita 197, Zmajevac
Tel.: +385(0)996991022
E-mail: vinotekazmajevac@gmail.com; 
info@tzbaranje.hr
Web: https://tzbaranje.hr/r

Uprostřed vesnic Suza a Zmajevac se 
nachází vinné ulice, tzv. surduky, lemo-
vané vinnými sklepy, tzv. gatory, kte-
rý jsou vyhloubeny do kopce a některé 
z nich jsou staré až 200 let.

5. Zámky podél Dunaje – Eltz ve 
Vukovaru a Odescalchi v Iloku 5  se 
středověkou pevností
Turistička zajednica grada Vukovara
J.J. Strossmayera 15, 32000 Vukovar
Tel.: +385 (0) 32 442 889
e-mail: info@turizamvukovar.hr
web: www.turizamvukovar.hr

Turistické sdružení města Ilok

Papuk 2 M. Romulić & D. Stojčić Osijek 3  
G. Šafarek
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Trg sv. Ivana Kapistrana 5, 32236 Ilok 
Tel.: +385 (0)32 590 020
E-mail: tourismilok@gmail.com
Web: www.turizamilok.hr 

Hradby pevnosti nad Dunajem, zámek 
knížat Odescalchi s renesanční parko-
vou architekturou, kostel a klášter sv. 
Jana Kapistrána jsou součástí velmi za-
jímavého a dobře zachovalého starého 
urbánního komplexu nejvýchodnějšího 
chorvatského města Iloku. Zámek Eltz 
ve Vukovaru je památkou nulté kate-
gorie, památkově chráněnou. Sídlí zde 
Městské muzeum Vukovaru.

Muzeum vučedolské kultury
Vučedol 252, 32000 Vukovar
Telefon: 00385 (0)32/373-930
E-mail: infovvucedol.hr
www.vucedol.hr
 
Muzeum vučedolské kultury je světo-
vým unikátem tím, že se věnuje pouze 
jediné, pravěké kultuře, eneolitu.

SLAVONIE.

6. Státní hřebčín Đakovo a Státní 
hřebčín Lipik 6

A. Šenoe 45, 31400 Đakovo 
Tel.: +385 (0)31 822 535 
E-mail: turizam@ergela-djakovo.hr 
Web: www.ergela-djakovo.hr

Ulica ergele 1, 34551 Lipik
Tel.: +385 (0)34 421 880
E-mail: turizam@ergela-lipik.org 
Web: www.ergela-lipik.org

Anglická královna Alžběta II. ještě r. 1972 
navštívila s rodinou chov koní v Ðako-
vu, a vévodkyně od Cornwallu Camil-
la jej navštívíla r. 2016. Đakovacký hřeb-
čín se svou bohatou turistickou nabíd-
kou, atraktivními koňskými představení-
mi 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 ple-
mene. Součástí turistické pohlednice, 
která každoročně láká velký počet ná-
vštěvníků, je nedotčená příroda, setkání 
s lipicány, jízda na koni a projížďka kočá-
rem po městě Lipiku.

Slavonski Brod 1

S. Pjanić Ilok 5

I. Biočina

Đakovo 6

M. Romulić & D. Stojčić
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Kopački rit 4
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Kopački rit 4 I. Biočina
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      ISTRIE. 
1  ISTRIJSKÁ STOPA

 Barban – koňské dostihy „Trka na prs-
tenac“ (srpen), Umag – ATP Croatia Open 
(červenec), NP Brijuny – sezóna Divadla 
Ulysses (červenec, srpen), Poreč – Vinist-
ra (květen), Den otevřených viných sklepů 
(květen), Dny antiky Pula Superiorum (čer-
ven), Vrsar – Casanova Tour (červen), Ist-
ra Inspirit (červen, červenec, srpen), Svet-
vinčenat – Festival tance a neverbálního di-
vadla (červenec), Pula Film Festival (červe-
nec), Motovun Film Festival (červenec), Ro-
vinj – Noc sv. Vavřince (srpen), Poreč - histo-
rický festival Giostra (září), Parenzana Bike 
Marathon (září), Dny lanýžů na Istrii (září, lis-
topad), Umag/Novigrad/Brtonigla/Buje, Bu-
zet – Gastronomické zimní rapsódie (říjen 
– květen), Subotina po starinski (září), Po-
rečský delfíl, Jazz in Lap, koncerty v Eufrazi-
ově bazilice, Festival malvázie, Mosaic City 
Poreč, Zlatna sopela (Zlatá flétna), Labin 
Art Republika (červenec, srpen), Dny medu 
v Pazinu (únor), Festival klobás v obci Sve-
ti Petar u Šumi (březen), Výstava vín střední 
Istrie v Gračišći (velikonoční pondělí), Dny 
Velikého Jože v Motovunu (červen), Festi-
val polévek v Gračišći (červen), Legendfest 
v obci Pićan (červenec), ISAP (pršutový jar-
mark) v Tinjanu (říjen), Dny otevřených dve-
ří agroturistiky Istrie (listopad), Poreč Open 
Air – Festival of Life, Rabac Open Air – Fes-
tival of Life, Dny mladého olivového oleje, 
Dance star Finals – World Dance StarMas-
ters, Festival Visualia, Sea Star Festival, akce 
Dimensions a Outlook, MTV Summerblast, 
mezinárodní triatlonový závod vytrvalců 
Ironman 70.3 Pula, Tour of Croatia.

    KVARNER. 
2  KVARNERSKÁ STOPA

 Opatija – RetrOpatija (červen), Císařské 
město (červenec), Matulji – přehlídka ma-
sek „zvončarů“ (únor), Rijeka – Rijecký kar-
neval (únor), Čavle – masopust Maškarani 
Platak (leden), Jelenje – Grobnička balinje-
rada (únor), Viškovo – Halubajský karneval 
a průvod halubajských masek „zvončarů“ 
(leden, únor, březen), Maškare va Kostre-
ne – Kostrena (leden – březen), Crikvenica 

– Masopust Crikvenica (leden, únor), Novi 
Vinodolski – Masopust (leden, únor), Vino-
dolska obec – karneval (leden, únor), Griš-
ki krabunoški susret (únor), Omišalj – Bljak 
fest (únor), Lovran – Festival chřestu (du-
ben), ostrov Cres – Dny jehněčího a oli-
vového oleje (duben), Rab – Dny chřes-
tu a Velikonoce na Rabu (duben), Kas-
tav – hodnotící setkání vinařů Kastavštine 
(duben), Rijeka – Mezinárodní festival ma-
lých scén (květen), Baška – Crna ovca (kvě-
ten), Malinska – Sensa – Dny sýru (květen), 
Punat – Festival vína „In vino veritas“ (kvě-
ten), Omišalj – KReKO (duben, květen), 
Rab – Festival ostrovního jehněčího (kvě-
ten), ostrov Lošinj– Veli Lošinj – World cup 
Downhill (duben), Svátek lošinjské kuchy-
ně (květen) a Festival aromaterapie Apsyr-
tides (květen, červen), Rijeka – Chorvatský 
festival burlesky a kabaretu (květen), Kvar-
nerský festival moře Fiumare (červen), Léto 
na Gradině (červen – září), Experience Crik-
venica (květen, září, říjen),  Lovran – Dny 
třešní v Lovranu (červen), Čavle a Jelen-
je – Festival polenty a sýrů (červen), Crik-
venica – Po stopách modrých ryb – Měsíc 
modrých ryb (červen), Kostrena – Kostren-
ský plavecký maraton (červen), ostrov 
Krk – Krk Bike Story (duben - květen), Dob-
rinj - Landart - výroba soch z léčivého bah-
na (červen), ostrov Cres - Creski kaić (čer-
ven), Čavle, Automotodrom Grobnik – Mi-
strovství světa motorek se sajdkárami (čer-
ven), Rab – Kantuni (červen, srpen, září), 
Cres – Creska butega – expozice autoch-
tonních creských výrobků (červen–září), 
Rab – Rabské hudební večery – festival 
klasické hudby (červen–září), Ravna Gora – 
Ravnogorské plody hor (červen–září), Ba-
kar – Margaretino léto (červen, červenec), 
Rijeka - Fiumanka, plachetnicová rega-
ta (červen), Krk – Krk Music Fest (červen), 
Malinska – Malinska Beerfest (červen), os-
trov Krk – Krkský folklorní festival (čer-
ven), Jelenje – Feral ki´j pušćal signál (čer-
venec), Njivice – Rapsodie ohňostrojů (čer-
ven), Festival zmrzliny (červenec), Omišalj 
a Čavle – Festival ochotnického divadla 
(červen), Omišalj – Antické dny (červenec), 

Ak
ce
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AKCE

Klasika na Mirinách (červenec, srpen), Crik-
venica – CrikvArt – Festival pouličních kejk-
lířů (červenec), Selce – (Sr)etno Selce – etno 
festival (červenec), Krk – letní představe-
ní (červen, červenec, srpen), Kastav – Kas-
tavské kulturní léto – KKL (červenec, srpen), 
Novi Vinodolski – Velký mezinárodní kar-
neval (červenec), Okolotorno – Novi Vino-
dolski (červenec, srpen), Cres – Letní kar-
neval (červenec), Mali Lošinj – Klape (muž-
ské pěvecké skupiny) na pjacalu (červenec), 
Rab – jarmark „Rapska fjera“ (červenec), Mr-
kopalj – ARTfest (červenec), Skrad – Festival 
malin (červenec),  Vinodol – Vinodolské let-
ní večery (červenec, srpen), Lubenice – Lu-
benické hudební večery (červenec, srpen), 
Cres – Creské kulturní večery (červenec, sr-
pen), Osor – Osorské hudební večery (čer-
venec, srpen), Opatijská riviéra - Jerry Ricks 
Blues Festival (červenec, srpen), Ičići Mas-
ters - International volleyball tournament 
(srpen), Čavle – Všechny tváře Platku (čer-
venec, srpen), bartoja (srpen), Automoto-
drom Grobnik – Světové mistrovství moto-
rek s přívěsem (srpen) Omišalj – Stomori-
na (srpen), Big OM (srpen, Punat – Festival 
klasické hudby Klasika na Košljunu (srpen), 
Baška – BIG Fest – Baška International Gui-
tar Festival (srpen), Rybářský den (srpen), 
Mali Lošinj – Festival lošinjských balkónů 
(srpen), Vinodol i Novi Vinodolski – Ruži-
ca Vinodola (srpen), Novi Vinodolski – jar-
mark „Fešta od kilometra“ (srpen), Crikveni-
ca – Rybářský týden (srpen), plavecký ma-
ratón Šilo-Crikvenica (srpen), Vrbnik – Dny 
vína ostrova Krku (srpen), Krk – Krčké trhy 
– Lovrečeva (srpen), Cres – Semenj (srpen), 
Viškovo – Matejna (září), Crikvenica – Ces-
ta modré ryby – Měsíc modré ryby (září), 
Malinska – Přehlídky a regata tradičních lo-
dek „Homo na jidra“ (září), Lošinj – Lošinj-
ski polomaraton (září), Rab – Kanata (září, 
říjen), Brod Moravice – Dny švestek (září), 
Mali Lošinj –  Losinava S lošinjskými plach-
tami kolem světa (září), Kastav – Bílá nedě-
le (říjen), Lovran, Liganj, Dobreć – Maruna-
da (říjen), Baška – Baška Outdoor Festival 
(říjen) Punat – Dny oliv (říjen),  Lošinj – Triat-
lon Cres – Lošinj (říjen), Vrbovsko – Bunde-

vijada – výstava autochtonně vyproduko-
vaných potravin a obyčejů Gorského kotaru 
(říjen), Lošinj – Cres & Lošinj Trail Weekend 
(listopad), Rab – Advent na Rabu (listopad, 
prosinec), Fužine – Léto ve Fužinách (čer-
ven–září), Opatija – Advent (prosinec, le-
den), Opatija – Festival čokolády (prosinec), 
Rijeka - Advent v Rijece (prosinec, leden), 
Ri Rock Festival, mezinárodní festival rock-
ové hudby (prosinec), Kostrena – Mikulna 
(prosinec), Kastav – Advent v Kastvu (pro-
sinec), Čavle – Grobnički frankopanski ad-
vent (prosinec), Crikvenica – Advent (prosi-
nec) a Crikvenica – Adria Advent maraton 
(prosinec), Advent ve Vinodolu (Vinodolska 
obec), Omišalj a Njivice – Advent (prosinec, 
leden) , Delnice – Delnická adventní pohád-
ka (listopad–leden), Novi Vinodolski – Ad-
vent a Přípitek Novému roku (31. prosince), 
Fužine – tradiční silovestrovská oslava 31. 
prosince v poledne.

      DALMÁCIE. ZADAR. 
3  SEVERODALMATSKÁ STOPA    

 Scraping – ostrov Pašman (březen), Vý-
stava květin Zadarské župy – Sv. Filip i Ja-
kov (duben), regata Gladuša v Sali (duben), 
Rafting regata Zrmanja – Obrovac (duben), 
Mezinárodní setkání lezců Paklenica (kvě-
ten), Paklenica Trail International (květen), 
Dugootocké Dny léčivých bylin (květen), 
svátek Paní Marie ze Zečeva – Nin (květen), 
Bike&Wine Ravni Kotari Tour – cyklistic-
ký závod (květen), MTB maratón – Pakošta-
ne (květen), Tradični setkání milovníků Kar-
la Maye – Starigrad Paklenica (červen), Ve-
lebit Ultra Trail (červen), Ravnokotarský ry-
bářský festival Benkovac (červen), Festival 
slunce a světla – Nin (červen), Biogradský 
dlouhý stůl – Biograd na Moru (červen), fes-
tival klap Školjka – Pakoštane (červen), Vin-
fest&Bukara Benkovac (červenec), Šokoli-
jada – Nin (červenec), Slimáčím tempem & 
Benkovacký prisnac (červenec), Chutě novi-
gradské slávky – Novigrad (červenec), Bib-
inje Summer Run – Bibinje (červenec), Bib-
injski kogo –Bibinje (červenec), „Dalmaci-
jo, Pridragu ti ljubim“ – Pridraga (červenec), 
Letní karneval – Pakoštane (červenec), Za-
dar – Zadarské divadelní léto (červen – sr-
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pen), Noc úplňku (červenec –srpen), Mille-
nium Jump (červenec), Kalelargart (červe-
nec), Mezinárodni festival současného di-
vadla ZadArs.Nova (srpen), Hudební večery 
ve sv. Donátu (červenec, srpen), VAK”AN”ZA 
– Zadar (červenec, srpen),filmový festival 
„Avantura Festival Film Forum Zadar“ (sr-
pen), Festival soli – Nin (srpen), Romantic-
ká noc – Nin (srpen), Vlajternativa rock festi-
val – Benkovac (srpen), Setkání hudebních 
uskupení klapy „ Raspivano Bibinje“ – Bib-
inje (srpen), Benkovački prisnac – Benkovac 
(srpen), Saljske užance (srpen), slavnost Na-
nebevzetí Panny Marie / pouť na Veliko Ruj-
no (srpen), Dny vranských rytířů – Vrana (sr-
pen), Námořní noční bitva – Pakoštane (sr-
pen), Open air Festival 23420 – Benkovac 
(září), Kino&Vino – Benkovac (září), festival 
Pozdrav slunce podzimu – Nin (září), Gast-
ro dny – ohlasy Šokolijady – Nin (září), festi-
val Sunčev pozdrav jeseni – Nin (září), Festi-
val česneku Zadarské župy – Benkovac (sr-
pen) Velebit MTB Maraton (září), Highlan-
der Velebit (září), Materine užance – Pakoš-
tane (září), Biograd Boat Show – Biograd 
na Moru (říjen), Evropský den sčítání ptá-
ků – Nin (říjen).

    DALMÁCIE. ŠIBENIK. 
4  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 festi-
val animace – Šibenik (červenec), Jazz fes-
tival ve Vodicích (červenec), Vodická slav-
nost (srpen), tradiční oslí závody – Tribunj, 
Dny betinské gajety (srpen), Večery dalmat-
ského šansonu – Šibenik (srpen), FRK – Knin 
(srpen), Mezinárodni jarmark ve středově-
kém Šibeniku (září), Big Game Fishing – Je-
zera (září), „Latinsko idro“ – Murter (září), 
Mezinárodni jarmark pršutů – Drniš (září).

      DALMÁCIE. SPLIT. 
5  STŘEDODALMATSKÁ STOPA

 Kulturní léta – konají se ve všech městech, 
okresech a obcích (červen, září), Noc muzeí – 

hlavně všechna města, okresy a obce (le-
den), Split – veletrh Gast (únor), veletrh Ad-
riatic Gastro Show (únor), Splitský karneval 
(únor), Marulićevy dny – Dny divadla (du-
ben), Dalmacija Wine Expo (duben), oslava 
Dne města Splitu a svátku sv. Domnia (kvě-
ten), Splitské léto – festival opery, drama-
tu a baletu (červenec, srpen), Ultra Europe 
Split (červenec), Diokleciánovy dny (září), 
Cigar Smoking World Championship (září), 
Advent ve Splitu (prosinec), Solin – Mezi-
národní kongres antických měst (únor), Ro-
mantika v Saloně (červenec), Advent v So-
linu (prosinec), Trogir – Trogir Moondance 
Festival (srpen), Advent v Trogiru (prosinec), 
Kaštela – Večery dalmatských písní (červe-
nec), Advent v Kaštelech (prosinec), Klis – 
Uskocká bitva o Klis (červenec), Sinj – Jar-
mark pršutu (březen), Sinjská alka (srpen), 
Omiš – Festival dalmatinských klap Omiš 
(červenec), Pirátská bitva Omiš (srpen), Ma-
karska – Dalmacija Wine Expo (duben), Ad-
vent v Makarské (prosinec), Baška Voda – jar-
mark Ochutnej Chorvatsko (srpen), Prvomá-
jové časné jitro (květen), Zagvozd – Herci v 
Zagvozdu (červenec), Vrgorac – Dny bikly (ří-
jen), Milna – Stomorska „Potezanje Mrduje“ 
(červenec), Supetar – Mezinárodní kulinář-
ský festival Perla moře (březen), Bol – WTA 
125K Series Bol Open (červen), Postira – Malá 
noční regata (srpen), Hvar – procesí „Za Kri-
žen“ (duben), (Hvar – Velo Grablje) – Festival 
levandule (červen), Stari Grad – Plavečký Fa-
ros maratón (srpen), Jelsa – Slavnost vína (sr-
pen), Vis – Viská regata (říjen),  Komiža – Rota 
Palagružana (červen), Big Game Fishing (čer-
venec).

     DALMÁCIE. DUBROVNIK. 
6  JIHODALMATSKÁ STOPA

 Dny malostonských ústřic (březen), Met-
ković – folklórní přehlídka „Na Neretvu mi-
sečina pala“ (květen), Maratón lodí (sr-
pen), Korčula – Marko Polo Festival (červe-
nec), Dubrovnické letní hry (červenec, sr-
pen), Cavtat – Cavtatské léto (červen, září), 
Cavtatský letní karneval (červenec), Korčul-
ský barokní festival (září), Kinookus Film & 
Food Festival – Ston (červen), Stonwall Ma-
rathon – Ston (září). Kulturní léto Dubrovnic-
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kého přímoří (červen, září), Setkání folklórních 
skupin Dubrovnicko-neretvanské župy, Epi-
daurus Festival (září), Cavtatské hudební ve-
čery (červen – září), Dubrovník & Konavle Wal-
king festival (studeni), setkání klap (mužské 
pěvecké skupiny) „Na me pogled tvoj obra-
ti“, Cavtat (září), Dubrovnik & Konavle outdo-
or festival (květen), Vůně Vánoc, Jaro u Konav-
lima (květen), Noci vína – Pelješac a Mljet (čer-
venec, srpen), Festival mediteránního filmu 
– Mljet (červenec, srpen), Skrytá mljetská zá-
koutí – Mljet (červen – prosinec), Eco-art festi-
val – Mljet (červenec, srpen), http://midsum-
mer-scene.com/, Dubrovnik – jarmark „Festa 
svetog Vlaha“ (únor), Aklapela (duben), Dub-
rovnik Festiwine (duben), půlmaratón DuRun 
(duben, květen), Midsummer Scene (červen, 
červenec), Mezinárodní festival operních árií 
Tino Pattiera (červen, červenec), mezinárod-
ní hudební festival Dubrovník v pozdním létě 
(srpen, září), hudební festival „Jesenji glazbeni 
moskar“ (září, říjen), Good Food Dubrovnik (ří-
jen), Dubrovnický zimní festival (listopad, pro-
sinec), Festival soli – Ston (konec srpna a po-
čátek září) a Dny otevřených dveří pelješac-
kých sklípků (prosinec).
Vela Luka Outdoors festival (září) 
Vela Luka Trag u beskraju – Vzpomínkové dny 
na Olivera Dragojevića (konec července)
Vela Luka Stajun od Lumblije – aromatické 
dny podzimu (říjen).
Festa Dubrovnik (leden – únor), Dubrovač-
ki karnevo (únor – březen), Dubrovačské 
hudební jaro (duben – červen), Cyklus ba-
rokní hudby Orlando Furioso (červen), Hu-
debně-scénický Festival Ana u Gradu (čer-
ven), Léto na Elafiti v Zatonu a Orašcu (červe-
nec – srpen), Letní škola filmu Šipan (srpen), 
Stradun Classic (září – říjen), Dubrovnik tria-
thlon (říjen).

     LIKA-KARLOVAC. 
7  LICKÁ STOPA

 Gospić – prezentace tradičních výrobků a 
obyčejů „Podzim v Lice“ (říjen), Otočac – jar-
mark „Eko-etno Gacka“ (červenec), Gospić a 
přátelé (červenec), Senj – Uskocké dny (červe-
nec), Senj – Letní senjský karneval (srpen), Ko-
renica – maratón Adria Bike (červen), Novalja 
– Novaljské kulturní léto, Ogulin – Ogulinský 

festival pohádek (červen), Dny medu a ogu-
linského 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), Me-
zinárodní Ethno jazz festival (červenec), Říční 
kino (celé léto), Dny piva (srpen), Září v srdci 
(září), Ozalj – Dny vína Vivodina (červen), Den-
ní pobyt na Kupě, Letní kino na Kupě (červe-
nec), ŠtrúdlFest (září), Slunj – Bubnování na 
řece (červen), Výstavní korzo (červenec), Vod-
ní hry (červenec), MODEM festival elektronic-
ké hudby (červenec), Motosetkání (červenec).

      STŘEDNÍ CHORVATSKO. 
8  SEVERNÍ STOPA

 Zaprešić – Dožínky (červenec), Jelačićovy 
dny (květen – říjen), Samobor – Samoborský 
jarmark (únor), Bitva u Samoboru (březen) a 
Samoborský hudební podzim (říjen), Sv. Ne-
delja – rybí festival „Svetonedeljska fišijada“ 
(září), Brdovec, Dubravica, Marija Gorica – Den 
řeky Sávy (červen), Jastrebarsko – Festival ja-
hod a šumivého vína (květen), a Dny vína 
(červen), Krašić – Dny krašického kraje (kvě-
ten), Pisarovina – Večery na Kupě (červenec), 
Záhřebská župa – Via Vino (přelom srpna/září) 
Gornja Stubica – Rytířský turnaj (červen), Va-
raždín – Špancirfest (srpen), Varaždínske ba-
rokní večery (září), okres Sveti Martin – Vince-
kovo (leden), Štrigova – Urbanovo (květen), 
Brezje – Forestland (červenec), Čakovec – Por-
cijunkulovo (červenec), Koprivnica – Podráv-
ské motivy (červenec), Renesanční festival 
Koprivnica (srpen), Donja Stubica – Selská 
vzpoura (únor), Zabok – Zagorje Trekk (kvě-
ten), Varaždín – Trash Film Festival (září), Lud-
breg – Dny ludbrežské Svaté Neděle (srpen, 
září), Lepoglava – Mezinárodní festival kraj-
ky (září), Varaždín – Mezinárodní veletrh Lov, 
rybolov, příroda, cestovní ruch (říjen), Iva-
nec – Ivanecké hornické dny (prosinec), Mari-
ja Bistrica – Advent v Mariji Bistrici (prosinec), 
Marija Bistrica – Přivítání nového roku v po-
ledne (prosinec), Rally Kumrovec (březen), Za-
bok - Mezinárodní festival vyhlídkových letů v 
balónu (květen),  Stubičké lázně - Malý uliční 
festival (červen), Stubičke Toplice – Gljivaren-
je v Stubakima (říjen), Pregrada – Branje groj-
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zdja (září), Krapina – Noc krapinského pra-
člověka (červen), Léto v Krapině (červenec), 
Týden kajkavské kultury (září), Krapinsko-za-
gorská župa – Babiččiny koláče (duben), Sl-
jeme – pohár Sněhová královna (leden), Kra-
pinsko-zagorská župa – festival „Štruklija-
da“ (červenec), Gornja Stubica – Setkání pro 
Rudiho (květen), Bedekovčina – Jarmark a 
výstava zagorských vín (květen), Kumro-
vec – Den mládí a radosti (květen), Léto v 
Mariji Bistrici (červen – srpen), Hrad Veliki Ta-
bor – Tabor Film Festival (červenec), pouť 
„Vozočašće u Mariju Bistricu“ (srpen), Hum 
na Sutli – Hoomstock (červenec), Marija Bis-
trica – Silvestrovské poledne (prosinec), Va-
raždín – VAFI – Mezinárodní festival animo-
vaného filmu pro děti a mládež Varaždín 
(květen, červen), Novi Marof – Den sv. An-
tonína v Marofu (červen), Varaždinske Topli-
ce – Aquafest (červen), Varaždín – Advent ve 
Varaždinu (prosinec), Ludbreg – Flora cen-
trum mundi – mezinárodní jarmark kví-
tí (květen), Trakošćan – První květnový výlet 
(květen), Varaždín – Dny performancí (čer-
ven), Novi Marof – Rabuzinovi dny (březen, 
duben), Križevci – festival „Križevačko veli-
ko spravišče“ (červen), Legrad – Léto na je-
zeře Šoderica (červen, červenec, srpen), Va-
raždin – Festival varaždinských dvorků (čer-
venec), Varaždin – mezinárodní letecký mí-
tink CIAV 2018. (červenec), Varaždin – Kliker 
festival (říjen), Nový Marof – Dny hub v Pace 
(Paka) (říjen), Varaždinské lázně – Lovrečevo 
(srpen), Vidovec – Zeljarijada. 

     STŘEDNÍ CHORVATSKO. 
8  SEVEROVýCHODNÍ STOPA

  Čazma – Vánoční příběh v Čazmě (pro-
sinec, leden), Ekoveletrh v Čazmě (září), 
Supermaraton Záhřeb – Čazma (březen), 
Čazmanski Vinokap – mezinárodní výsta-
va vín (březen), Zapovijed pod lipou (čer-
venec), Virovitica – Viroexpo – mezinárod-
ní veletrh řemesel, hospodářství a země-
dělství (únor), Daruvar – Vinodar – Nej-
zábavnější festival vína (červen), Veli-
ka Gorica – Gastro Turopolje (říjen), Turo-
poljské Jurjevo (duben), Perunfest (září), 
Ivanić-Grad – Bučijada (říjen), a Škrletovo 

(duben/květen), PP Žumberak – Samobor-
sko gorje – Žumberak trail (srpen), Dugo 
Selo – Dugoselské podzimy a Svátek sv. 
Martina (listopad), Križ – Červnová setkání 
Milky Trniny (červen), Sv. Ivan Zelina – Me-
zinárodní rytířstký turnaj zelinogradských 
rytířů (červen), Výstava vín kontinentální-
ho Chorvatska (červen), Vrbovec – gastro-
nomický festival „Co jedli naši předci?“ (sr-
pen), Čigoć – Den evropské čapí vesnice 
(červen), Đurđevac – Picokijada (červen), 
Đurđevac – dětský pěvecký festival „Kuku-
riček” (červen), Virje – mezinárodní gast-
ronomická přehlídka „Prkačijada” (květen), 
Bjelovar – sportovně-kulturní přehlídka Te-
rezijana (červen), DOKUart – mezinárodní 
festival dokumentárního filmu, Bjelovar (ří-
jen), Lovrakovy dny kultury, Veliki Grđavac 
(květen), Biloklik – bilogorská fotosetkání, 
Veliko Trojstvo (srpen), Kutina – Kutinské 
léto (červen, srpen), Pitomača – hudební 
festival „Pjesme Podravine i Podravlja“ (čer-
ven), Virovitica – „Rokovo“ (srpen), Voloder 
– Voloderské podzimy (září), Kapela Dvor, 
Virovitica – Panonsko-bilogorský cyklistic-
ký maratón (září), festival kaštanů Kesteni-
jada – Hrvatska Kostajnica (říjen), Lipovl-
janská setkání (srpen), Výstava vín Mosla-
Vina Kutina – květen, Dny medu – Topusko 
(únor), Kupské noci – Sisak (září), Bitvy o 
Sisak (červen), Lovrenčevo – Petrinja (sr-
pen), Lukovo – Novska (srpen), Dny archi-
tektonického dědictví v Krapje (září), Leto-
vanić, vesnice u Kupy (srpen), Dny bána Je-
lačiće a pošťáka Klempaje (srpen), Meziná-
rodní Una regata – lodí po Uně (červenec), 
Hercegovac – Dny brambor (srpen), Gareš-
nica – Gariglazbijada (srpen), GastroFlora 
– gastrovýstava a výstava květin (květen), 
GIF – Garešnica Infinity Festival (červen).

      MĚSTO ZÁHŘEB. 
9  MĚSTO ZÁHŘEB

 Snow Queen Trophy (leden), Noc muzeí 
(leden), Zagreb Dox (únor, březen), Festival 
světla (březen), Festival tolerance (duben), 
Festival sv. Marka (duben, květen), Záhřeb-
ský stroj času (květen – září), Mezinárod-
ni pouliční festival „Cest is d’ Best“ (srpen), 
Léto na Štrosu (květen – září), Floraart 
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(květen,), Festival ohňostroje (červen), IN-
music Festival (červen), Animafest (čer-
ven), Zagreb Fantastic Film Festival (čer-
ven, červenec), Léto v MSU-u (červen, 
červenec), Zagreb Classic (červen,), Veče-
ry na Griču (červenec), Léto na Bundeku 
(červen, červenec), Art Park (červen), Me-
zinárodní folklórní přehlídka (červenec), 
Dvory (červenec), Scena Amadeo (sr-
pen-září), Letní kino Tuškanac (červenec, 
srpen), OKOLO – umělecké intervence ve 
veřejném prostoru (, srpen), Mali piknik 
(srpen), Le Grič (kolovoz), Záhřebské hist-
rionské léto (červenec, srpen, září), Festi-
val světového divadla (září), Festival svě-
tové literatury (září), Mezinárodni festi-
val loutkového divadla (září), Hanžeko-
vićův memoriál (září), Záhřebský mara-
ton (říjen), Zagreb Film Festival (listopad), 
Advent v Záhřebu (prosinec, leden), Za-
greb Tourfilm Festival (říjen), Projekt Ilica: 
Q´art (během roku).

      SLAVONIE. 
10  SLAVONSKÁ STOPA

 Veletrh starožitností Osijek (1. víkend v 
měsíci), WineOs – mezinárodní festival vín, 
delikates a příjemného žití (leden), Đako-
vo – Đakovački bušari (leden, únor), Vin-
cekovo ve vinohradech (leden), Dionný-
sos – mezinárodní festival divadelních aka-
demií (březen), Velikonoční gastrofest Đa-
kovo, Jarní vašar v Karancu (březen), Craft 
Beer Festival Osijek (květen/červen), Ða-
kovo Expo Zlaté ruce (duben), Večer vín a 
umění Osijek (květen, červenec, říjen), Me-
zinárodní festival umělecké tamburašské 
hudby Osijek (červen), Panonský folkorní 
festival (červen), Pannonian Challenge (čer-
ven /srpen), Gator Fest i Wine&Walk Baran-
ja (červen), Reunited Festival Valpovo (čer-
ven), Mezinárodní  etnosetkání Bilje (čer-
ven), Světový pohár v gymnastice – Dob-
ro World Cup (květen/ červen), Feel Good 
Weekend Osijek (květen/ červen), ReArt 
Festival (červen), Ðakovačské výšivky (čer-
ven, červenec), Donji Miholjac Backyard 
Art Festival (červenec), Osječko kulturní 
léto, Miholjačko sijelo (červenec), Tarda Fes-
tival – Darda (červenec), Motorijada – Bi-

ker‘s Weekend Batina (srpen), Slama Land 
Art (srpen), Země bez hranic Osijek (září), 
Rybářské dny Kopačevo (září), Fišijada Beli 
Manastir (září), Olympiáda starých spor-
tů Brođanci (srpen), Wine&Bike Tour Erdut 
(září), Dny Milutina Milankovića, Arla fest 
Đakovo (srpen), Dny slavonského lesa Na-
šice (září), Memorijal Dory Pejačević Našice, 
Green Room Valpovo (srpen), UFO – Urban 
Fest Osijek (září), Febire – Chorvatský festi-
val cyklistické rekreace (září), Vinný mara-
ton Zmajevac (září), Festival Frankovke Feri-
čanci (září), CRO Race – mezinárodní cyklis-
tický závod (říjen), Dny prvního chorvatské-
ho piva (září), Baranjski polumaraton (září), 
Belišćanský zlatý podzim (září), HeadOnE-
ast Osijek (říjen), Kaleidoskop festival svjet-
losti (říjen), Malý Oktoberfest (říjen), Čva-
rak Fest/Zimski vašar Karanac (prosinec), 
Adventní slavnosti (více lokalit na úrovni 
župy), Vánoční bál lipicánů – Đakovo (pro-
sinec), Veletrh řemesel Osijek, Salori Osijek, 
Motomobil Osijek, Dron Expo Osijek, Ku-
lenDayz, Akademija blata Karanac (srpen), 
Osječský jarní/podzimní veletrh, Měsíc ba-
ranjske kuchyně, Vinný měsíc Osječko-ba-
ranjske župy, Festival papriky Lug (říjen), 
Veletrh květin a vesnického cestovního ru-
chu Daljska planina (květen), Dny třešní v 
Erdutu (červen), Aljmaš – Aljmašská rybář-
ská noc (červen), Dalj – Daljski dernek (čer-
ven), Aljmaš – Velika Gospa (srpen), Bijelo 
Brdo – Pudarina (září), Bijelo Brdo – Konjo-
gojske zaprege (září), Aljmaš – Erdut – Pa-
nona fest (září), Veletrh starých zvyků a ře-
mesel a Gužvarijada Dalj (říjen), Erdut – Alj-
maš Podunavski Trail & Cross (říjen).
Slavonski Brod – mezinárodní festival har-
moniky „Bela uroz. Panthy“ (březen), Svět 
pohádek Ivany Brlić Mažuranić (duben), 
Mega Bikers setkání (květen), Brodsko kolo 
(červen), Brodské hudební léto (červen, 
červenec), Fišijada (červenec), CMC festi-
val (srpen), Slavnosti pečení (říjen), Slavo-
nija Open (říjen), Kateřinský jarmark (listo-
pad), Advent ve Slavonském Brodě (prosi-
nec), Nova Gradiška – zemědělské a pod-
nikatelské nápady a Jarní jarmark (leden), 
Sarmijáda a provijáda (březen), Rybářské 
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večery a fišijáda (červen), Mezinárodní setká-
ní Oldtimerů (červenec), Nova Gradiška, Str-
mac – Motoristická setkání (červenec), Novo-
gradišské hudební léto (srpen), Festival kávy 
i slavonských koláčů (srpen), Advent – Nová 
Gradiška (prosinec), Oriovac - Oriovita (kvě-
ten, červen), Staro Petrovo Selo – Rock Star-
ci (červenec), Davor – Rybářské večery (sr-
pen), Trnjanski Kuti – Rezevláté Hřívy (kvě-
ten), Tamburašská setkání (říjen), Beravci–Izi-
mača (září), Brodski Stupnik – Stupničké vi-
nobraní (září), Slavonský Kobaš – tamburaš-
ská setkání (říjen), Županja –Šokačko sijelo 
(únor), Chléb náš vezdejší – žně a mlat v mi-
nulosti (červenec), Orahovica , Županjsko 
leto (srpen), Lijepa naša Sava – Sávské trhy 
v Županji (červen), Advent v Županji (pro-
sinec),), Den města Županje (srpen), River 
jazz festival (srpen), Kod konjarskih vatri (čer-
ven), Pokladna jahanja u svim mjestima oko 
Županje (leden/únor), Šokačke pisme – hu-
dební festival (leden/únor), Oj dorati (srpen), 
Moto setkání (srpen), Otočka kulenijada 
(Otok) Đakovo – Đakovacké výšivky (červen, 
červenec), Donji Miholjac  – folklórní přehlíd-
ka Miholjačko sijelo (červenec), Donji Mihol-
jac Backyard Art Festival (červenec), Vinkov-
ci – Masopustní jízda na koních (leden, únor), 
Vinkovačské podzimy (září), Římské dny (čer-
ven), Herecký festival (květen), Hang Loo-
se Rockabilly festival (červen), Pohádka na 
Bosutu - Advent ve Vinkovcích (prosinec, le-
den), Veletrh zdraví (duben), bicikliáda Tour 
natur (květen), Vinkovački festival šunky, 
vína, pálenky a kulena (říjen), Beeram domá-
cí (červenec), Vinkovacká koňská revue (kvě-
ten), Loutkářské jaro (duben), Antické filmo-
vé večery a DORF (srpen), Květinové korzo 
(květen), Vinkovci HALF marathon (září), Ilok 
– Ilocké vinobraní (září), Vinkovo v Iloku (22. 
ledna), festival „Divan je kićeni Srijem“ (čer-
ven) – Nijemci, Masopustní jízda (únor) – Ni-
jemci, Mezinárodní den stěhovavých ptáků 
(květen/říjen) – Nijemci, Letní večer ve Srije-
mu (srpen) – Nijemci, Triatlon (září) – Nijem-
ci, 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 – Ka-
ranac, Baranja (červenec), Grahijada – Mis-
trovství světa a okolních vesnic ve vaření fa-
zolí – Beli Manastir, Baranja (červenec), Beli 
Manastir, Baranja – Podzim v Baranji (září), 
Ferragosto Jam – hudební festival, Oraho-
vica (srpen), Středověký rytířský turnaj na 
Jankovci / Park přírody Papuk (září), Hudeb-
ní festival Dny Milka Kelemena – Slatina (ří-
jen), Festival květin (duben) – Vukovar, Fes-
tival herců (květen) – Vukovarsko-srijem-
ská župa, Svi zaJedno hrvatsko naj (květen), 
Vukovar Half Marathon (květen), VukovArt 
– Vukovar (červen) DunavArt – Vukovar 
(červen), Vukovar – Mezinárodní den Duna-
je (červen) Vukovar Film Festival (červenec), 
Vukovarský farmářský jarmark (září) – Vu-
kovar, Vzpomínkový den na oběť Vukovaru 
1991 (listopad), Advent ve Vukovaru a Vá-
noční trhy (prosinec) – Vukovar, Bonofest 
(prosinec), Đakovo – Vánoce v Đakovu a 
Vánoční ples lipicánů (prosinec), Požega – 
Chorvatský festival jednominutového filmu 
(květen), Požega - Vincekovo (leden), Po-
žega-Grgurevo, Den města, Bike and Hike 
(březen), Požega - Požežský kotlíček (kvě-
ten), Požega - svátek sv. Ivana tzv. Ivanjský 
oheň (červen), Požega - Požežské kulturní 
léto (červen, srpen), Požega - oslavy kule-
nu - druh tlačenky (červen), Požega - oslavy 
rybích pokrmů (srpen), Požega - Podzim-
ní chutě (listopad), Požega- Advent v Pože-
ze (prosinec), Velika – Mezinárodní folklór-
ní přehlídka a Nejdelší stůl mezi Chorvaty 
(květen), Kutjevo – Festival graševiny (čer-
ven), Martinje, Kaptol – Zlatý hlas Zlatého 
údolí, Halštatské dny, Vino-kap, Pudarija-
da, Šokačko se kolo vije, Velika – Čuvajmo 
običaje zavičaja a Nejdelší stůl u Chorvatů 
, Jakšić – Písní k podzimu (září), Pleternica 
– Devetnice Gospi od Suza (srpen), Požega 
– Zlaté struny Slavonie (Aurea Fest) (září), 
Pakrac – Motocross a quad závody Bljesak, 
Pozdrav létu (srpen) Lipik - výroční výstava 
květin a ozdobných rostlin i bylin (květen), 
Červen v Lipiku (červen), Den zdraví a re-
kreace (červen), Den státního hřebčince Li-
pik (červen), Lipik 3x3 Challenger (červen),  
tzv. Ajvar-fest (hajvar) (září), Slavonská zabí-
ječka (říjen), Vůně Vánoc (prosinec)
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? VěDěLI JSTE, ŽE?

Věděli jste, že?

Lidé...
 tvar a mechanismus torpéda, jak jej 

známe dnes, vynalezl chorvatský dů-
stojník rakousko-uherského válečné-
ho námořnictva ve výslužbě Ivan Lupis 
Lukić v roce 1860. První továrna na tor-
péda se nacházela v Rijece?

 fyzik Nikola Tesla (1856 – 1943) na-
rozený v Chorvatsku je světově uznáva-
ným 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 os-
trova Rabu, po svém odchodu na Ape-
ninský poloostrov v roce 301 založil re-
publiku San Marino?

 se na ostrůvku Košljun (ostrov Krk) 
nachází místo posledního odpočin-
ku Katariny Frankopan, jedné z nej-
známějších členek tohoto šlechtické-
ho rodu?

 první zaznamenaný nákres padá-
ku (homo volans) je dílem chorvatské-
ho vynálezce Fausta Vrančiće (1551 
– 1617) ze Šibeniku?

 filmový režisér Alfred Hitchcock 
(1899 – 1980) během svého pobytu v 
Zadaru prohlásil, že je v Zadaru nej-
krásnější západ slunce na světě?

 Richard Lví srdce se při návratu z 
křížové výpravy v roce 1192 zachránil 
před bouří v Dubrovníku a ve své vděč-
nosti dal Dubrovnickým peníze na za-
hájení stavby katedrály?

 vynálezce daktyloskopie, metody k 
odhalování zločinců pomocí otisků prstů, 
byl Ivan Vučetić (1858 – 1925) z Hvaru?

 je Lavoslav Ružićka, první chorvat-
ský nositel Nobelovy ceny, narozen ve 
Vukovaru?

 jsou Vinkovci město s nejdelší konti-
nuitou života v Evropě (více než 8000 let)?

 se ve Vinkovcích (římské město Ciba-
lae) narodil Valentinian I. (364 - 375) a Va-
lens (364 - 378), bratři a jediní římští císaři 
narozeni na území dnešního Chorvatska?

 první automobil v Chorvatsku již r. 
1898 přivezl hraběte Bombellese na jeho 
statek do Vinice nedaleko Varaždinu? Byl 
to automobil značky Nesseldorfer.

 Milojko Mike Vucelić, inženýr v NASA 
a jeden z klíčových lidí v misi Apollo, 
bez kterého by Američané nepřistáli na 
Měsíci, se narodil 11. června 1930 v Ga-
rešnici? 

 Ivo Robić, pionýr zábavné hudby s 
velkou mezinárodní kariérou, se narodil 
28. ledna 1923 v Garešnici?

 první výstřel proti nacismu vypá-
lil obyvatel Daruvaru David Frankfur-
ter, narozený 1909 jako syn daruvarské-
ho rabína? 

 Bjelovar dala na svůj příkaz vystavět 
císařovna Marie Terezie? 

 ve Velikém Trojstvu žil a pracoval Jo-
sip Broz Tito a že jsou na tamějším hřbi-
tově pochovány i dvě jeho děti? 

 hráči bjelovarského Házenkářské-
ho klubu Partizan 1972 získali titul mis-
trů Evropy? 

 se velký chorvatský sochař Vojin Ba-
kić narodil v Bjelovaru?

 Charlie Chaplin přenocoval na ces-
tě z Vídně do Terstu v roce 1932 v hostin-
ci Vila Horvat v centru obce Plešivica a že 
hostem tohoto penzionu Plešivica byla 
Isadora Duncan?

 blahoslavený Alojzije Stepinac, kar-
dinál Franjo Kuharić (narozen v Pribići), 
biskup Juraj Jezerinac (narozen v Pre-
križje), biskup Josip Mrzljak a řada dal-
ších církevních hodnostářů pochází z re-
gionu Krašić?
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 Marija Jurić Zagorka, spisovatelka, fe-
ministická ikona a první chorvatská no-
vinářka, se narodila ve vesnici Negovec u 
města Vrbovac?

 Milka Trnina, největší chorvatská 
operní umělkyně a jedna z největších 
v celé historii opery, se narodila ve Ve-
zišće, v dnešní obci Križ nedaleko Iva-
nić-Gradu?

 Josip Jelačić, národní hrdina, nejslav-
nější chorvatský bán a vojevůdce, je spo-
jen se Zaprešićem, tedy grandiózním 
komplexem Novi dvori?

Zvláštnosti...
 Lázně Lipik byly první ozdravovnou 

v Chorvatsku?
 geotermální vody v Lipiku stovky 

let tryskají ze země s konstantní teplo-
tou 64°C?

 od roku 1875 se termální voda „Lipi-
ker thermalquelle“ plnila do lahví a dis-
tribuovala v Rakousku-Uhersku a Ame-
rice?

 v r. 1894, pouhých šest let po New 
Yorku, byla do Lipiku zavedena elek-
trická energie? 

 r. 1256 byla v Pakraci uvedena do 
provozu první mincovna - moneta ba-
nalis – slavonský banovac?

 Zvečevo d.d. z Požegi je firma, která 
první na světě r. 1963/1964 vyrobila čo-
koládu s rýží - „Mikado“?

 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 habs-
burské elity a dodnes nosí titul jadran-
ské Nice?

 městem Senj prochází 45. rovno-
běžka, které se říká „sluneční“?

 karneval v Rijece patří mezi tři neja-
traktivnější karnevaly v Evropě?

 Rijeka má svou Šikmou věž, která se 
nachází ve Starém městě? 

 první fotbalový zápas na území 
Chorvatska se odehrál v Rijece v r. 1873? 

 první noviny vytištěné v italském ja-
zyce (včetně Itálie) Notizie del giorno 
se tiskly v Rijece? 

 Rijeka byla nezávislým státem od 8. 
září 1920 do 24. ledna 1924 a její zvo-
lený prezident Riccardo Zanella poža-
doval od mezinárodního společenství a 
Tita v r. 1945 obnovení nezávislosti? 

 asteroid 11706 Rijeka získla jméno 
podle města Rijeka? 

 na území Rijeky a okolních míst mů-
žete ve stejný den lyžovat na sněhu a 
plachtit nebo se koupat v moři? 

 je stálá kulturně-historická výsta-
va Glagoljica, jedinečná v Chorvatsku a 
světě otevřená v prostorách Univerzitní 
knihovny Rijeka 30. prosince 1968?

 je crikvenická riviéra turistickým cí-
lem 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 pla-
vecký a na podzim běžecký maraton?

 Vinodolský zákon, nejstarší plně do-
chovaný záznam zvykového práva psa-
ný v chorvatském jazyce, byl podepsán 
v Novi Vinodolski na zámku Frankopan?

 díky dubecké vodárenské věži v 
roce 1925 dostal Omišalj na ostrově Krk 
pitnou vodou z kohoutků a elektřinou 
do domácností, o desítky let dříve než 
podobné ostrovní osady na východním 
pobřeží Jadranu?

 ostrov Krk je osudově spojen s čís-
lem sedm: v sedmém století ho obývali 
Chorvati, sedmkrát se úspěšně ubránil 
pirátům, sedmý Frankopan byl posled-
ním krským knížetem, dnes má ostrov 
sedm hlavních center?

 se z ostrova Krk nejrychleji dosta-
nete na Měsíc? Promenáda „Cesta na 
Měsíc“, která ve své nejdelší části pro-
chází zalesněnou oblastí, ukrývá kras a 
skalnatou, zcela holou plošinu „Mjese-
čev plato“, která připomíná skalnatou 
poušť a nabízí jedinečný zážitek z pří-
rodního úkazu.
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? VěDěLI JSTE, ŽE?

 město Zadar má první mořské var-
hany na světě, které zvuk vytváře-
jí výlučně pod vlivem větru a moř-
ských vln?

 na vodopádech Krka byla 28. srpna 
1895 spuštěna do provozu jedna z prv-
ních hydroelektráren na světě. Město 
Šibenik tak získalo elektrické osvětlení 
dřív než mnoho evropských měst: Ví-
deň, 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 po-
jištění 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 Spoje-
ných států amerických?

 Chorvaté mají své písmo? Jmenu-
je se hlaholice a vznikla v 9. století, při-
čemž se pravidelně používala (vedle la-
tinky) 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 Chor-
vatsku, v provozu od r. 1664?

 ve Vinkovcích bylo r. 2012. nalezeno 
stříbrné nádobí nevyčíslitelné hodnoty?

 byl ve Vinkovcích nalezen nejstarší 
indoevropský kalendář Orion?

 v roce 1938 ve Vučedole byla na-
lezena kultovní keramická nádoba ve 
tvaru ptáčka - vučedolská holubice?

 Vukovar je třetím městem v Chor-
vatsku se statutem svobodného krá-
lovského města od roku 1231?

 rvní představení v chorvatském ja-
zyce se konalo v klášteře sv. Filipa a Ja-
kova ve Vukovaru a bylo to dílo pátera  
Grgy Čevapoviče?

 vukovarský kostel sv. Filip i Jakov, 
se svými 58 m, třetí nejdelší kostel v 
Chorvatsku?

 první chorvatské šumivé víno bylo 
vyrobeno ve Slatině r. 1864?

 vodopád Skakavac, vysoký 35 metrů 
a nacházející se v areálu lesoparku Janko-
vac je největší slavonský vodopád vůbec?

 Rupnica je lokalita v bezprostřední blíz-
kosti Vočinu, který byl již r. 1948 prohlášen 
prvním geologickým památníkem v Chor-
vatsku a je významný jedinečným výsky-
tem vulkanických skalních stěn, které jsou 
v průřezu čtyřúhelné i šestiúhelné?

 největší živý organizmus ve vý-
chodním Chorvatsku je obrovská sek-
voje ve Slatině vysoká 62 m, přičemž 
obvod kmene činí 5 metrů?

 v r. 1785 byla v Daruvaru nalezena 
důležitá římská vykopávka Vas diatre-
tum Daruvarense, křehká diatretní ob-
řadní nádoba z apalescentního skla, 
vysoká 12 a široká 9 cm? 

 nejstarší mužský strom ginko bilo-
ba v Chorvatsku se nachází v Daruvaru, 
byl zasazen kolem roku 1777, dnes je 
obvod kmenu cca. 7 m a byl prohlášen 
Chorvatským stromem r. 2019? 

 je nejstarší rybníkářství v Chorvat-
sku – Rybníkářství Končanica, kde chov 
ryb pochází ještě z doby feudální? 

 je v Městském muzeu Bjelovar ucho-
vána nejstarší chorvatská kraslice?

 je motozávod, který se jezdí na Svá-
tek práce jedinečný na světě? 

 Žse v Bjelovaru vyráběl populární 
malý traktor Tomo Vinković? 

 v Bjelovaru žije více než 20 národ-
nostních menšin? 

 se v Maglenči nachází Romský dům, 
jedinečný objekt v Evropě, ve kterém se 
můžete dozvědět vše o minulosti auto-
chtonních chorvatských Romů Lovarů? 

 jen pět kilometrů severozápadně 
od Samoboru, v Rude, se nachází první 
hornický skanzen v Chorvatsku - Rud-
nik St. Barbara?

 Budinjak je zvláštní typ bronzo-
vé přilby z doby železné, jejíž archeo-
logické naleziště se nachází v oblasti 
Žumberka, a že byl pojmenován po ne-
daleké vesnici Budinjak?
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 Chorvatsko je jednou z pouhých 
dvou lokalit léčivého naftalanu na 
světě, kterými jsou lázně Naftalan v 
Ivanić Gradu známé?

 turopolský dialekt patří ke kajkav-
skému dialektu chorvatského jazyka, 
je to chorvatský kulturní poklad?

 nedaleko Velika Gorica (Šćitarjevo) 
se nachází archeologické naleziště An-
dautonie?

 první chorvatský elektromo-
bil Concept One byl vyroben v obci 
Sveta Nedelja?

 v centru Jastrebarska se nachá-
zí sbírka starého bednářského nářa-
dí a výrobků rodiny Golubů, která byla 
prohlášena za kulturní bohatství?

 kajkavská donjosutlanstsá ikavi-
ca je jedním z chráněných nehmot-
ných statků?

Příroda...
 kosatec je chorvatská národní kvě-

tina?
 v Chorvatsku na vzdálenosti pouhých 

sto kilometrů můžete spatřit moře, kras, 
lesy, hory i nížiny?

 Chorvatsko je jedna z ekologicky nej-
lépe 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 dobrodruž-
ný seriál Vinnetou?

 Zlatni rat, pláž v Bolu na ostrově Brač, 
mění svůj tvar v závislosti na působe-
ní větru?

 na Mljetu můžete najít „ostrov na os-
trově“. Na Velkém jezeře na ostrově Mlje-
tu se nachází ostrůvek, což je vzácný pří-
rodní 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 kme-
nu Dalmatů?

 poslední oáza evropských supů bě-
lohlavých se nachází na ostrově Cres?

 na ostrově Krk roste přibližně 
1400 druhů suchozemských rost-
lin – téměř polovina celkové flóry v 
Chorvatsku?

 ostrůvek Prvić naproti Bašce je 
největším neobydleným ostrovem na 
Jadranu, známým „senjskou“ bouří, 
má oázy rostlin a je domovem supa 
bělohlavého a byl v roce 1972 vy-
hlášen zvláštní ornitologickou re-
zervací?

 Glavine - Mala luka (Kuntrep, ost-
rov Krk) je nejstarší ornitologická re-
zervace supů bělohlavých na svě-
tě a byla vyhlášena chráněnou v roce 
1969?

 se na daruvarském území nachá-
zí první chorvatský Mezinárodní park 
tmavého nebe v nejvyšší zlaté kate-
gorii, dle přísných kritérií Mezinárod-
ní organizace pro ochranu tmavého 
nebe (International Dark-Sky Associ-
ation – IDA), americké neziskové or-
ganizace?

 jsou největší místa, kde roste 
květina řebčík na území Bilogory a 
Moslaviny? 

 z Bilogory lze vidět až na Julské Alpy? 
 v Ilockém parku stojí jeden ze 

vzácných exponátů ginka biloby, kte-
rý je često nazýván i živou zkameně-
linou, protože všichni jeho příbuz-
ní vymřeli před více než 200 milio-
ny let? 

 Cret v okolí Zaprešiće je jednou 
z mála lokalit v Chorvatsku, kde se 
daří rosnačce okrouhlolisté, vzácné a 
vzácné masožravé rostlině?

 turopolské prase je jedním z nejstar-
ších původních plemen prasat, které je 
písemně zmiňováno již v roce 1352?

 jedna z největších lip, se nachází v 
Chorvatsku v samém srdci čisté příro-
dy Žumberka?

 oblast přírodního parku Žumber-
ak-Samoborsko gorje má největší bi-
odiverzitu jeskynní fauny na světě?
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? VěDěLI JSTE, ŽE?

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 Cra-
vates, pojmenovaná po Chorvatech. 
Od nich tento nový módní předmět, 
který se nosil á la Croate (po chorvat-
ském způsobu) převzali Pařížané. Výraz 
se brzy stal kořenem nového francouz-
ského slova cravate.

 je bilogorský kroj jedinečný svou 
bílou barvou? 

 se v 18 století v Bjelovaru vyrábě-
lo hedvábí?

 náramky s motivem turopoljské 
podgutnice a poculice se staly moder-
ními  nošené modní detaily jako su-
venýry? 

Gastronomie...

 každý rok 1. dubna u příležitos-
ti Dne centra světa v Ludbregu teče z 
místní fontány víno místo vody?

 maraschino je autentický zadar-
ský likér, který se v 18. století vyvá-
žel do téměř všech evropských zemí 
a své místo našel na stolech proslu-
lých panovníků: anglického krále Ji-
řího IV., Napoleona Bonaparta či rus-
kého cara Mikuláše?

 v oblasti kolem Lipiku se vyrábí pů-
vodní koňský salám podle receptu sta-
rého sto let?

 v Belici byl vystavěn jediný památ-
ník bramboru (klamperu) na světě?

 je sýr kvargl zvláštnost bjelovarské-
ho kraje a vyrábí se od dávného roku 
1756? 

 se na korunovaci královny Alžběty II. 
pil tramín z Iloku?

 se jehněčí z ostrova Krku servírova-
lo na známých Neronových hostinách 
v Římě?
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Chor vatsko v 
srdci

1
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CHORVATSKO V SRDCI

1  KAŽUN – tradiční polní kamen-
ný dům, který sloužil na poli k uscho-
vání nářadí a jako skrýš před nepříz-
ní počasí.

2  DESKA Z BAŠKY – zmenšená repli-
ka 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 vyší-
vaný jehlou a tenkou nití.

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

6

10

11

12

6  HEDVÁBNÁ VÝŠIVKA Z KONAV-
LÍ – ručně a doma vyrobená ozdobná 
výšivka vyšitá hedvábnou nití.

7  MILNÍKY – zmenšená replika histo-
rického dopravního značení z 18. a 19. 
století. 

8  PERNÍKOVÉ SRDCE – barevně oz-
dobený perník z medového těsta na-
barvený zářivou červenou barvou, kte-
rý se tradičně daruje milované osobě 
nebo drahému příteli. 

9  LNěNÝ RUČNÍK Z IVANIĆ GRADU –
ručně vyrobený předmět ze lnu ozdo-
bený jedno nebo vícebarevným folk-
lórním motivemi. 

10  VUČEDOLSKÁ HOLUBICE – arche-
ologická keramická nádoba ve tvaru 
ptáka z doby vučedolské kultury.

11  TRADICE CHOVU LIPICÁNŮ VE SLA-
VONII, BARANJI A SRIJEMU – nehmot-
né kulturní bohatství Chorvatské re-
publiky?

12  ORION – nádoba Orion, nejstar-
ší evropský kalendář, vznikl r. 2600 let 
před Kristem.

13  ŠOKAČKO KOLO a NOVLJANSKO - 
nemateriální kulturní dědictví Chorvat-
ské republiky
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Cestovní doklady pro vstup 
do Chorvatska

Občanský průkaz (občané EU, EHS a Švý-
carska) nebo cestovní pas. Občané ně-
kterých třetích zemí potřebují též vízum. 
Přehled chorvatského vízového systému: 
https://mvep.gov.hr/informacije-za-
gradjane-244593/konzularne-informa-
cije-22730/vize-22733/pregled-viznog-
sustava/22853
Informace: Diplomatická zastoupení a 
konzulární úřady Chorvatské republiky 
v zahraničí (https://mvep.gov.hr/diplo-
matske-misije-i-konzularni-uredi/vele-
poslanstva-rh-u-svijetu/22966) nebo Mi-
nisterstvo zahraničních a evropských věcí 
Chorvatské republiky.

Tel.: +385 (0)1 4569 964
Web: https://mvep.gov.hr/

Celní předpisy

Na státním území Chorvatské republiky, 
jakožto členského státu Evropské unie i 
celní unie a částečně i společného trhu 
se uplatňuje celní zákonodárství Evrop-
ské unie a zákony zkoordinované na 
úrovni Republiky Chorvatsko.

Osobní zavazadla

Jako zboží v zavazadle může být: 
1. osobní věci podstatně potřebné pro 
cestování a pobyt mimo místo obvyklé-
ho bydliště, jako jsou hygienické potřeby, 
knihy, šperky, obuv, oděv, přenosné elek-
tronické přístroje apod. pro osobní využi-
tí cestovatelů 1. nebo členů jeho rodiny  
v rozumném množství, v souladu s úče-
lem a trváním cesty. 
a

2.  další zboží nekomerčního účelu urče-
né pro osobní potřeby cestovatelů a čle-
nů jeho rodiny nebo určeno jako dárek. 
Za zavazadlo je považováno veškeré zbo-
ží, které se převáží jakýmkoliv dopravním 
prostředkem určeným pro cestování fy-
zických osob, takže předměty, které ces-
tující předkládá kompetentním celním 
orgánům při příjezdu, jakož i ty předmě-
ty, které cestující později předloží těmto 
orgánům, pod podmínkou, že může do-
kázat, že jsou všechna uvedená zavaza-
dla přihlášená zároveň v době příjezdu u 
osoby, která je zodpovědná za její převoz. 
Zboží uvedené pod 1. je osvobozeno cla 
a daně z přidané hodnoty (dále: DPH), 
bez ohledu na její množství, hmotnost a 
hodnotu a věk cestujících.

Od placení dovozního cla je osvobozeno 
zboží neobchodního charakteru v osob-
ních zavazadlech cestujícího, pokud jeho 
celková hodnota nepřesáhne částku 2 
200,00 HRK na cestujícího a 3 200,00 HRK 
v letecké a námořní dopravě. Cestující do 
15 let mohou být osvobozeni od place-
ní dovozního cla, pokud celková hodno-
ta zboží nepřesáhne 1 100,00 HRK, bez 
ohledu na to, jakým dopravním prostřed-
kem cestují.

Osvobození od cla a DPH pro zboží v za-
vazadle, která podléhá platbě cla (alkoho-
lické nápoje a tabákové výrobky), je spo-
jeno s množstvím, ne s hodnotou. Na část 
takového zboží, které překračuje množ-
ství, které je osvobozeno od placení po-
platků se platí clo a DPH. 

Více informací o osvobozeních a omeze-
ních pro zboží v osobních zavazadlech 
cestujících, včetně  dovozu potravin a dal-
ších výrobků živočišného původu, je k dis-
pozicí na následujících odkazech: 
chorvatsky – https://carina.gov.hr/pristup-
informacijama/propisi-i-sporazumi/carin-
sko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/

Užitečné informace
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oslobodjenja-i-ogranicenja/2746
anglicky – https://carina.gov.hr/featu-
red/information-for-passengers-natu-
ral-persons/relief-from-duties-and-rest-
rictions/6715.

Vnášení hotovosti

Při vstupu na území Unie nebo při opuště-
ní území jsou cestující povinni celním orgá-
nům nahlásit hotovost, kterou s sebou ne-
sou, ve výši 10 000,00 EUR nebo více (nebo 
ekvivalent této částky na jiných platebních 
prostředcích).

Za hotovost se považují: hotové peníze - 
bankovky a mince, které jsou v oběhu jako 
platební prostředek nebo byly v oběhu jako 
platební prostředek a lze je stále směňovat 
prostřednictvím finančních institucí nebo 
centrálních bank; jiné platební prostřed-
ky - například: šeky, cestovní šeky, směnky 
nebo peněžní poukázky, na kterých není 
uvedeno jméno příjemce a poprvé od 3. 
června 2021 mince s obsahem zlata ales-
poň 90 % a slitky, zrna nebo nugety s ob-
sahem zlata nejméně 99,5 %.

Další informace jsou dostupné na následu-
jících odkazech:
chorvatsky - https://carina.gov.hr/pristup-
informacijama/propisi-i-sporazumi/carin-
sko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/
unos-i-iznos-novca-nova-pravila-od-3-lipn-
ja-2021/2741,
anglicky - https://carina.gov.hr/glavni-izbor-
nik-6656/featured/information-for-passen-
gers-natural-persons/bringing-cash-and-go-
ods-across-the-border/6711

Dočasný dovoz a vývoz 
osobních předmětů

 Cestující ze třetích zemí si mohou s úpl-
ným osvobozením od dovozního cla do-
časně dovézt (tedy s povinností zpětné-

ho vývozu) různé osobní věci a předměty 
pro sportovní aktivity k použití pro svou 
osobní potřebu, ale i potřeby rodinných 
příslušníků. Stejným způsobem mohou 
osoby s bydlištěm v Unii dočasně přinést 
věci, které potřebují během svého poby-
tu ve třetích zemích.
Dočasný dovoz určitého zboží podléhá 
omezením, podrobnější informace lze na-
jít níže. 

Další informace jsou dostupné na násle-
dujících odkazech:
chorvatsky - https://carina.gov.hr/pristup-
informacijama/propisi-i-sporazumi/carin-
sko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/
privremeni-uvoz-i-izvoz/2778,
anglicky - https://carina.gov.hr/glavni-iz-
bornik-6656/featured/information-for-pas-
sengers-natural-persons/temporary-im-
port-and-export/6719 

Dočasný dovoz, který 
podléhá omezením

Domácí mazlíčci
chorvatsky – https://carina.gov.hr/pristup-
informacijama/propisi-i-sporazumi/carin-
sko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/
prijenos-zivotinja/2744
anglicky – https://carina.gov.hr/featured/
information-for-passengers-natural-per-
sons/movement-of-animals/6713

Léky
chorvatsky – https://carina.gov.hr/pristup-
informacijama/propisi-i-sporazumi/carin-
sko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/
lijekovi-i-opojne-tvari/2742
anglicky – https://carina.gov.hr/featured/
information-for-passengers-natural-per-
sons/bringing-in-medicine-and-narco-
tics/6745

Zbraně
chorvatsky – https://carina.gov.hr/pristup-
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informacijama/propisi-i-sporazumi/carin-
sko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/
oruzje/2745
anglicky – https://carina.gov.hr/featured/
information-for-passengers-natural-per-
sons/weapons/6714

Vrácení DPH při vývozu
 
Fyzické osoby, které nemají na území Ev-
ropské unie trvalé bydliště ani přechodný 
pobyt, mají právo na vrácení daně z při-
dané hodnoty (DPH) za zboží, které za-
koupili v Chorvatsku nebo jiném člen-
ském státě EU, pokud hodnota zboží na 
jednom vystaveném účtu převyšuje 740 
HRK, na základě vyplněného formuláře 
PDV – P (pro zboží koupené v Chorvat-
ské republice) respektive Tax free formu-
láře nebo faktury (předepsané dle daňo-
vých zákonů předmětného EU členské-
ho státu), který potvrzuje celní správa při 
vývozu zboží mimo Evropskou unii. Celní 
správa může potvrdit formulář jen v pří-
padě, že je zboží vyvezeno nejpozději 3 
měsíce od data uvedeného na účtu za 
vyvezené zboží. Žádost o vrácení daně 
musí být podána ve lhůtě 6 měsíců ode 
dne vydávání účtu.

Dodatečné potvrzení DPH formuláře 
nebo Tax-free formuláře po vývozu zbo-
ží z Evropské unie není možné.

Další informace jsou dostupné na násle-
dujících odkazech:

https://carina.gov.hr/pristup-informaci-
jama/propisi-i-sporazumi/carinsko-za-
konodavstvo/fizicke-osobe-2715/po-
vrat-pdv-a-pri-izvozu-dobara-u-putnic-
kom-prometu/2781,
anglicky - https://carina.gov.hr/glavni-iz-
bornik-6656/featured/information-for-pas-
sengers-natural-persons/exemption-from-
vat-on-an-export-of-goods/6746

Vstup domácích mazlíčků 
z nekomerčních účelů

Před samotnou cestou se svým domácím 
mazlíčkem je každý povinen respekto-
vat daná pravidla, která se liší a závisí od 
státu, ze kterého domácí mazlíčci přijíž-
dějí a/nebo o cílovém státě. Před samot-
nou cestou je potřeba vše dobře naplá-
novat, dobře se informovat a zjistit vše o 
všech podmínkách, které platí v samot-
ném okamžiku cesty. Pokud se domácí 
zvířata dovážejí do Chorvatské republi-
ky ze států mimo EU (tzv. třetích zemí), 
podmínky pro příjezd domácích mazlíč-
ků jsou přísnější. 
Dovoz zvířat v zájmovém chovu v dopro-
vodu majitele nebo jím pověřené osoby 
ze třetích zemí je možný pouze na hra-
ničních přechodech určených vyhláškou 
o hraničních přechodech určených k ne-
komerčnímu pohybu zvířat v zájmovém 
chovu.Nekomerčním cestováním domá-
cích mazlíčků je chápáno  cestování do-
mácích mazlíčků v doprovodu majitele 
nebo jiné osoby, která je za zvíře zodpo-
vědná, pod podmínkou, že tito domácí 
mazlíčci nejsou určeni k prodeji, předání 
jinému majiteli nebo k jiným komerčním 
účelům. Jejich přemístění musí být pod-
pořeno pohybem majitele, s kterým ces-
tují ve stejném dopravním prostředku.  

Dodatečné informace můžete najít na 
stránce Celní správy (https://carina.gov.
hr/pristup-informacijama/propisi-i-spo-
razumi/carinsko-zakonodavstvo/fizic-
ke-osobe-2715/prijenos-zivotinja/2744).

Všechny potřebné a aktualizované infor-
mace spjaté s nekomerčním převozem do-
mácích mazlíčků v Chorvatské republice 
jsou dostupné na oficiálních interneto-
vých stránkách Ministerstva zemědělství: 
Veterinářství – Veterinární správa a bez-
pečnost potravin
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- rubrika Domácí mazlíčci – nekomerční  
a komerční převoz;

(http://www.veterinarstvo.hr/default.
aspx?id=1290)  
Seznam hraničních přechodu, na kterých 
je povolen dovoz domácích mazlíčků do 
Chorvatské republiky je viditelný v rubrice 
Veterinární inspekce, http://www.veteri-
narstvo.hr/default.aspx?id=1170).
podrubrika Pohraniční veterinární in-
spekce.
Informace o sítí veterinárních služeb v 
Chorvatské republice (popis všech vete-
rinárních ambulant, stanic, klinik, nemoc-
nic apod. zapsaných v seznamu) jsou též 
dostupné na oficiálních internetových 
stránkách Správy pro veterinářství a bez-
pečnost potravin: 
 - rubrika: Síť veterinárních služeb (http://
www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=7)
 
Zdravotní péče

Ve všech větších městech jsou nemocnice 
a kliniky, v menších obcích ambulance a 
lékárny. Zahraniční turisté, kteří mají po-
vinné pojištěni v jiných státech Evropské 
unie a EHS (Norsku, Islandu a Lichtenštejn-
sku) nebo Švýcarsku, během přechodné-
ho pobytu v Chorvatsku mají nárok na 
akutní zdravotní ošetření po předložení 
Evropského průkazu zdravotního pojiště-
ní (EHIC). Zdravotní péči na základě EHIC 
mohou čerpat ve zdravotních zařízeních 
a u lékařů, kteří mají uzavřenou smlou-
vu s Chorvatským ústavem pro zdravot-
ní pojištění (HZZO). Při tom jsou povinni 
uhradit pouze spolupodíl na nákladech na 
zdravotní péči (participace), a to v přípa-
dech, kdy jej hradí i chorvatští pojištěnci. 

Turisté, kteří mají povinné pojištěni ve stá-
tech, s nimiž Chorvatsko uzavřelo úmluvu 
o sociálním pojištění, kterou je regulová-
na otázka využití zdravotní péče (Bosna a 
Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Make-

donie, Turecko), během přechodného po-
bytu v Chorvatsku mají nárok na akutní 
zdravotní ošetření, a to pod podmínkou, 
že si před odjezdem do Chorvatska od 
svého pojišťovatele zajistí potvrzení o ná-
roku na zdravotní péči během přechod-
ného 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 zdra-
votní péči (participace) v případech, kdy 
jej hradí i chorvatští pojištěnci. Osoby, kte-
ré přijíždějí z třetích zemí (nejsou členský-
mi státy EU, EHS či Švýcarska ani nemají 
uzavřenu zmíněnou úmluvu), hradí veš-
keré náklady zdravotní péče v Chorvatsku 
samy. Pro dodatečné informace prosím 
kontaktujte Chorvatský ústav zdravotní-
ho pojištění – povinné pojištění 0800 79 
79; doplňkové pojištění 0800 79 89, Bílý 
telefon Ministerstva zdraví 0800 79 99; 
Web: www.hzzo.hr, a Národní kontakt-
ní 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 (popis všech ve-
terinárních ambulant, stanic, klinik, ne-
mocnic apod. zapsaných v seznamu) jsou 
též dostupné na oficiálních internetových 
stránkách Veterinářství – Veterinární sprá-
va a bezpečnost potravin
Ministerstva zemědělství - - rubrika: Síť 
veterinárních služeb
(http://www.veterinarstvo.hr/default.
aspx?id=7). 
Pro dodatečné informace můžete kon-
taktovat Ministarstvo zemědělství – Sprá-
va veterinářství a bezpečnosti potravin, 
Planinska 2a, 10000 Záhřeb, na telefon-
ním čísle: +385 (0)1 6443 540 nebo přes 
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E-mail: veterinarstvo@mps.hr, Web: www.
veterinarstvo.hr
Oficiální web Správy pro veterinářství a 
bezpečnost potravin Ministerstva země-
dělství: www.veterinarstvo.hr

Svátky a dny pracovního volna

1. ledna –  Nový rok
6. ledna – Tři králové
Velikonoce a Velikonoční pondělí
1. května – Svátek práce
30. května – Den státnosti
Boží tělo
22. června – Den protifašistického boje
25. června – Den státnosti
5. srpna – Den vítězství a díkuvzdání vlas-
ti a Den chorvatských obráncůi
15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie – 
Velika Gospa
8. října – Den nezávislosti
1. listopadu – Svátek všech svatých
18. listopadu – Den památky na oběti 
Vlastenecké války
25. prosince – Boží hod vánoční
26. prosince – Svátek sv, Štěpána

Pracovní doba obchodů a 
veřejných služeb

Během turistické sezóny je většina ob-
chodů 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 (https://www.posta.hr/
pretrazivanje-postanskih-ureda/263). Poš-
tovní úřady, které pracují každý den do 
24 hod jsou poštovní úřad 10000 Záhřeb 
na adrese Branimirova 4 (07:00 – 24:00) 
a poštovní úřad na hraničním přechodu 

Bajakovo (00:00-24:00). Služba pro uživa-
tele je dostupná na telefonním čísle  072 
303 304 nebo prostřednictvím online for-
muláře na https://kontakt.posta.hr/; Web: 
www.posta.hr
E-mail: info@posta.hr

Elektrické napětí v městské síti

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

ČÍSLO 112

Pokud zpozorujete přírodní či technic-
ko-technologické nebezpečí nebo havá-
rii, které ohrožují život a zdraví lidí, ma-
jetek nebo životní prostředí, vytočte čís-
lo 112, na nějž lze volat zdarma 24 hodin 
denně z jakéhokoliv telefonu v Chorvat-
ské republice.

Po vytočení čísla 112 vám může být po-
skytnuta:
- první pomoc
– pomoc hasičů
– pomoc policie
– pomoc záchranné horské služby
– pomoc při pátrání a záchraně na moři
– pomoc jiných akutních služeb a opera-
tivních sil systému ochrany a civilní zá-
chrany.

Důležitá telefonní čísla

Mezinárodní předvolba pro Chorvatsko: +385
Jedinečné evropské číslo pro naléhavé pří-
pady: 112
Záchranná služba: 194
Hasiči: 193
Policie: 192
Pomoc na silnicích: (+385 1) 1987 
Národní centrála pro koordinaci pátracích a 
záchranných akcí: 195 
Chorvatský autoklub: 1987 
Všeobecné informace: 18981
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Informace o tuzemských telefonních číslech: 
11880 a 11888
Informace o mezinárodních telefonních čís-
lech: 11802

Předpověď počasí a stav vozovky: 060 520 
520 (hlasový automat); cena: 3,49 HRK/min 
z pevných a 4,78 HRK/min z mobilních sítí; 
operátor: HT d.d., Savska cesta 32, Záhřeb, 
tel.: 0800 1234
Prognostik na zavolání Státního hydrometeo-
rologického ústavu DHMZ (od 9 do 15 hodin): 
060 616 666 (T-com), cena: 6,99 HRK/min z 
pevných linek a 8,41 HRK/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 Chor-
vatska)
- ze zahraničí (2) +385 1 464 0800

Informace pro členy: 0800 9987
Web: www.hak.hr 
Interaktivní mapa s více než 40 000 za-
znamenanými zajímavostmi: http://map.
hak.hr.

CHORVATSKO 
AUTOMOBILEM

Doklady

Na území Chorvatské republiky může sa-
mostatně řídit motorové vozidlo v silnič-
ním provozu jen osoba, která vlastní plat-
ný řidičský
 průkaz vydaný v Chorvatské republice, 
zahraniční řidičský průkaz, mezinárod-
ní řidičský průkaz nebo potvrzení o po-
dané žádosti o vydání řidičského průka-
zu (potvrzení o podané žádosti o vydání 
řidičského průkazu platí pro řízení vozi-
del v provozu po 30 dnů od dne podání 
úřední žádosti) pro tutéž kategorii vozi-

dla, které řídí. Při řízení u sebe musí řidič 
mít řidičský průkaz nebo potrzení o poda-
né žádosti o vydání řidičského průkazu a 
je ho povinen předložit na žádost policis-
ty. Řidič v silničním provozu, který řídí vo-
zidlo, musí mít u sebe i technický průkaz, 
který je povinnen předložit na žádost po-
licisty. Technický průkaz nesmí být pone-
chán ve vozidle bez dozoru řidiče.

Na území Chorvatské republiky se mo-
hou účastnit silničního provozu motoro-
vá i přípojná vozidla, pokud jsou regis-
trována a mají platný technický průkaz. 
Ve výjimečných případech nemusí být 
registrována motorová a přípojná vozi-
dla, která jsou pojištěna a označena tes-
tovacími SPZ.
Řidič, který přijíždí na území Chorvatské 
republiky vozidlem registrovaným v za-
hraničí nebo v členské zemi Evropského 
hospodářského prostoru musí mít platné 
mezinárodní potvrzení o pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla, které platí na 
území Evropské unie, nebo nějaký jiný dů-
kaz o existenci takovéhoto pojištění. Za 
důkazy o existenci mezinárodního po-
tvrzení jsou pokládány oficiální SPZ, již 
nosí vozidlo, které je běžně provozováno 
na území země, jejíž národní úřad je sig-
natářem Multilaterální úmluvy (členské 
země Evropského hospodářského pro-
storu a další přidružené státy) respekti-
ve platná zelená karta vydaná pro vozi-
dlo, které pochází ze země, jejíž národní 
pojišťovací úřad není signatářem Multi-
laterální úmluvy (členské země Systému 
zelené karty pojištění, signatářské země 
Krétské úmluvy) a jiná osvědčení a dů-
kazy, jejichž platnost uznává Chorvatský 
pojišťovací úřad.

Podmínky nájmu a pronájmu vozidla 
(rent-a-car) jsou specifikovány nájem-
ní smlouvou, respektive obecnými usta-
noveními, která jsou součástí uvedené 
smlouvy.
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Silniční poplatky

Informace se nachází na webových strán-
kách: 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 měs-
tech a turistických letoviscích.

Jak se vyhnout dopravním
zácpám

Před cestou se informujte o aktuálním 
stavu na silnicích a v trajektové dopravě 
u Chorvatského autoklubu HAK: +385 (0)1 
6611 999. Informační centrum HAK072 
777 777 nebo +385 1 464 0800 (ze zahra-
ničí) nebo na www.hak.hr. Všechny aktu-
ální informace o dopravě v reálném čase 
můžete najít na www.hak.hr, odkud si mů-
žete stáhnout i vícejazyčnou aplikaci pro 
mobilní telefony nebo si během jízdy na 
druhém programu Chorvatského rozhla-
su (98,5 MHz) po Zprávách poslechněte 
zprávy o dopravní situaci v chorvatském 
jazyce a od začátku července i v angličti-
ně a němčině, je vhodné aktivovat RDS.

LETECKY 

Letiště přijímající letadla 
veřejné letecké dopravy

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.: 060 308 308, při volání ze zahraničí 
+385 (0)52 550 926 
Web: www.airport-pula.hr 
Letiště Rijeka
+385 99 525 8911 
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 
Mezinárodní letiště Záhřeb – Franjo Tuđman 
Tel.: +385 (0)1 4562 222
Web: www.zagreb-airport.hr

Letiště s povolením užívat letiště v sou-
ladu 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, Vukovar – Borovo Naselje, Za-
greb-Bratina, Vrsar, Grobničko polje, Luč-
ko, Čakovec, Hvar, Osijek – Čepin, Sinj, 
Sopot – Vinkovci, Otočac a Jelsa i vod-
ní přistávací plochy: Split – Resnik, Hvar 
– Jelsa, Rab, Split – Přístav Split a Lasto-
vo – Ubli.

Všechny dodatečné informace o letecké 
dopravě hledejte na: www.ccaa.hr 

Mezinárodní letiště

Záhřeb, Split, Dubrovník, Pula, Rijeka, Za-
dar, Osijek, Brač a Mali Lošinj. 

Informace: 
Záhřeb 060 320 320, +385 1 4562 170 pro 
volání ze zahraničí
Split +385 (0)21 203 589
Dubrovnik +385 (0)20 773 
100, +385 (0)20 773 377

96



Pula 060 308 308 (za pozive iz Hrvat-
ske), +385 (0)52 550 926 (pro volání ze 
zahraničí)
Rijeka  +385 99 525 8911
Zadar 060 355 355 (za pozive iz Hrvat-
ske), +385 (0)23 205 917 (pro volání ze 
zahraničí)
Osijek +385 (0)31 284 611
Brač +385 (0)21 559 701 
Mali Lošinj +385 (0)51 231 666

Kontaktní centrum
Telefon: 072 500 505 (pro volání z Chor-
vatska), +385 (0)1 6676 555
Web: www.croatiaairlines.com
E-mail: contact@croatiaairlines.hr

LODÍ

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

Mezinárodní trajektové linky

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

Jadrolinija

Největší chorvatský civilní lodní pře-
pravce, který provozuje většinu míst-
ních pravidelných trajektových, lod-
ních a katamaránových linek. Kromě 
spojení chorvatských ostrovů s pevni-
nou spojuje Jadrolinija i italské a chor-

vatské pobřeží mezinárodními trajek-
tovými linkami. Hlavní sídlo se nachá-
zí v Rijece. 
tel.: +385 (0)51 666 111, informace: +385 
(0) 51 211 444 
Mobilní aplikace: mJadrolinija
Web: www.jadrolinija.hr

Další lodní přepravci, kteří se podílejí na 
provozu státních linek trajektů, katamará-
nů a lodí v Chorvatské republice:

Rapska plovidba d.d. 
(www.rapska-plovidba.hr)

TP Line d.o.o. (www.tp-line.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)
Kapetan Luka – KRILO, vl. Ivan Tomić 
(www.krilo.hr)

Krilo shipping company d.o.o. 
(www.ksc.hr)

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

Nautické centrum Komiža ((http://
www.komiza.hr/wp-content/upload-
s/2022/04/612-Komiza-Bisevo-i-obrat-
no-2022.pdfTel.:+385 (0)21 713-849, e-
mail: info@nautica-komiza.com)

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

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

Městský parking Šibenik (www.gradski-
parking.hr/stranice/brodska-linija-501-
brodarica-krapanj/11.html)
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Více informací o všech státních linkách 
trajektů, katamaránů a lodí, které spojují 
ostrovy s pevninou nebo ostrovy navzá-
jem 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 Chor-
vatska v Dubrovníku
Sdružen´malých loďařů severního Jadranu
Přístavy otevřené pro mezinárodní dopra-
vu, zahraniční cestovní lodě a sportovní či 
rekreační plavidla, v nichž je možné vyří-
dit celní formality
stálé: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Brši-
ca, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, 
Ploče, Korčula, Ubli, Cavtat a Dubrovník. 
sezónní (během letní sezóny): ACI mari-
na Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primoš-
ten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža, 
Cavtat, Vela Luka (letní sezóna od 1. dub-
na do 31. října).

PLAVBA V CHORVATSKÉ 
REPUBLICE

Kapitán plavidla, které vplouvá do Chor-
vatské republiky po moři, musí nejkratší 
cestou vplout do nejbližšího přístavu ote-
vřeného pro mezinárodní dopravu za úče-
lem provedení hraniční kontroly, jíž je po-
vinen se podřídit, ověřit seznam posádky 
a cestujících, kteří se na plavidle nacháze-
jí, v přístavním kapitanátu či na jeho po-
bočce, zaplatit předepsané poplatky za 
bezpečnost plavby a ochranu moře před 
znečištěním, zaplatit pobytovou taxu a při-
hlásit pobyt cizích státních příslušníků na 
plavidle v souladu se zvláštními předpisy.

Kapitán plavidla, které bylo do Chorvat-
ské republiky převezeno po souši nebo 
kotví v přístavu či na jiném povoleném 
místě v Chorvatské republice, je před za-
početím plavby povinen zaplatit přede-
psané poplatky za bezpečnost plavby a 
ochranu moře před znečištěním, poby-
tovou taxu a přihlásit pobyt cizích stát-
ních příslušníků na plavidle v souladu se 
zvláštními předpisy.
Od 1. ledna 2014 jsou cizí plavidla, stejně 
jako plavidla plující pod chorvatskou vlaj-
kou, povinna platit poplatek za bezpeč-
nou plavbu a ochranu před znečištěním. 
Výše poplatku závisí na délce plavidla a 
výkonu motoru a platí se na celý kalen-
dářní 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 všech-
ny 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 kapitaná-
tu či na jeho pobočce přístavního kapi-
tanátu v paušální částce za časová ob-
dobí v délce 8 dní, 15 dní, 30 dní, 90 dní 
a jednoho roku.

VLAKEM

Chorvatsko má přímé každodenní vlako-
vé spojení  se Slovinskem, Maďarskem, 
Rakouskem, Slovenskem, Českou repub-
likou, Švýcarskema Německem. Se všemi 
ostatními evropskými zeměmi má spoje-
ní s přestupem. 

Zvláštní vlaky
tel.: +385 (0)1 4573 208
e-pošta: posebni.vlakovi@hzpp.hr 
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Informace 
Telefon: 060 333 444 (cena volání z pev-
né linky je 1,74 kn/min. + DPH, a z mo-
bilu 2,96 kn/min., HT d.d., 01 3782 583), 
operátora), +385 (0)1 3782 583 
E-mail: informacije@hzpp.hr 
Web: www.hzpp.hr 

AUTOBUSEM

Pravidelné mezinárodní linky spojují Chor-
vatsko se sousedními zeměmi i většinou stře-
doevropských a západoevropských států.

Telefonní číslo služby Informací při volání 
z Chorvatska: 072 500 400 / 610
Telefonní číslo Informací při volání z cizi-
ny: +385 (0)1 6471 100 
Číslo služby pro uživatele pro koupi líst-
ků prostřednictvím internetu: 
+385 (0)1 6008 610
Hlavní dopravce: +385 (0)1 6008 645

Autobusové nádraží Rijeka
Tel: +385 (0)72 660 660 – info centrum, 
+385 (0)60 88 86 66 – informace 
 e-mail: info@arriva.com.hr 
web: www.arriva.com.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 cizi-
ny: +385 (0)1 6471 100

E-mail: javnost@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)60 353 353 
E-mail: info@arriva.com.hr

Autobusové nádraží Pula 
Tel.: +385 (0)52356 532, +385 (0)52 356 533
e-mail: blagajna.kolodvor@brioni.hr

Významnější muzea

Belišće – Muzeum „Belišće“.
Betina – Muzeum dřevěného loďařství
v Betině
Biograd na Moru – Nativní muzeum Bio-
grad na Moru
Bjelovar – Městské muzeum Bjelovar
Bol, ostrov Brač - Galerie umění „Branislav 
Dešković“, Muzejní sbírka Dominikánského 
kláštera sv. Marie Milošová
Bošnjaci – Lesnické muzeum Bošnjaci
Buje – Etnografická sbírka Buje
Buzet – Native Museum Buzet
Cavtat – Konavala muzea a galerie (Buko-
vac House)
Cres – Muzeum Cres, Muzeum kláštera 
sv. Fran
Crikvenica – Městské muzeum Crikvenica
Čakovec – Mezimurské muzeum Čakovec
Čazma – Městské muzeum Čazma
Čilipi – Nativní muzeum Konavala
Desinić –Dvor Veliki Tabor
Drinovci (Visovac) – Muzejní sbírka františ-
kánského kláštera Visovac
Drniš – Městské muzeum Drniš
Dubrovník – Dubrovnická muzea (Kulturní 
a historické muzeum - Vévodský dvůr, Etno-
grafické muzeum – Rupe, Námořní muzeum, 
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Archeologické muzeum), Vlastivědné váleč-
né muzeum Dubrovník, Přírodovědné mu-
zeum Dubrovník, Umělecká galerie Dubrov-
ník, Muzeum červené historie, Muzeum do-
minikánského kláštera Svatý. Dominika, bis-
kupský palác, katedrála Moćnik, dům Mari-
na Držiće, muzeum františkánského klášte-
ra Malých bratří, sbírka ikon obce srbské pra-
voslavné církve
Đakovo – Đakovo muzeum, Pamětní muze-
um biskupa Josipa Juraje
Đurđevac – Muzeum města Đurđevac
Gornja Stubica - Muzeum rolnické vzpoury
Gospić - Muzeum Stejně jako Gospić se v ne-
dalekém Smiljanu nachází pamětní centrum 
„Nikola Tesla“ Smiljan
Hlebine – Galerie Josipa Generaliće
Hvar – Muzeum hvarského dědictví, Poklad-
nice hvarské katedrály, Sbírka benediktinské-
ho kláštera sv. Jana Křtitele a sv. Antuna Aba-
ta, Sbírka umění františkánského kláštera
Ilok – Muzeum města Ilok
Imotski – Místní muzeum Imotski, sbírka 
františkánského kláštera
Ivanić-Grad – Muzeum Ivanić-Grad
Jasenovac – Memorial Museum of the Jase-
novac Memorial Area
Jastrebarsko – Městské muzeum Jastrebarsko
Jelsa – Městské muzeum Jelsa (Dobrovićův 
dům)
Kampor, ostrov Rab – Muzeum františkán-
ského kláštera
Karlovac – Muzea města Karlovac (Městské 
muzeum Karlovac, Muzeum vlastivědné vál-
ky Karlovac – Turanj, Galerie Vjekoslava Ka-
rase, Staré město Dubovac), Františkánské 
muzeum KarlovacIlok – Muzeum města Ilok
Kaštel-Lukšić – Muzeum města Kaštela
Kaštel-Štafilić – Pokladnice farního kostela 
Neposkvrněného Početí Panny Marie
Klanjec – Galerie Antuna Augustinčiće
Kloštar-Ivanić – Pokladnice a pinakotéka fran-
tiškánského kláštera a farnosti Kloštar-Ivanić
Knin – Kninské muzeum
Koprivnica – Městské muzeum Koprivnica, 
Potravinářské muzeum Podravka

Korčula – Městské muzeum Korčula, Opat-
ská pokladnice sv. Marka, Sbírka ikon Bratr-
stva Všech svatých, Galerie umění „Fr. Ber-
nardin Sokol“ (ostrov Badija)
Košljun, ostrov Krk – Muzeum, pokladni-
ce a sakrální sbírka františkánského kláštera
Krapina - Krapinské muzeum neandrtálců, 
Městská galerie Krapina, Muzeum Ljudevita 
Gaji, Sbírky františkánského kláštera
Križevci – Městské muzeum Križevci (Umě-
lecká galerie Městského muzea Križevci)
Kumrovec –Muzeum „Staro selo“ Kumrovec
Kutina – Muzeum Moslaviny Kutiny
Labin – Národní muzeum Labin
Ludbreg – Muzeum města Ludbreg (Sbír-
ka posvátného umění, Iovia Archaeologi-
cal Park)
Makarska – Malakologické muzeum, Měst-
ské muzeum Makarska, Městská galerie An-
tun Gojak
Mali Lošinj – Lošinjské muzeum (Muzeum  
Apoxyomena)
Metković - Přírodovědné muzeum 
Metković
Metković (Vid) – Archeologické muzeum 
Narona
Nin – Muzeum ninských starožitností, Po-
kladnice farního kostela sv. Anselm
Nova Gradiška – Městské muzeum Nova 
Gradiška
Novi Vinodolski – Národní muzeum a ga-
lerie Novi Vinodolski
Novigrad – Muzeum - Museo Lapidarium
Novska – Rodná sbírka muzea města Novska
Obrovac – Rodné muzeum Obrovac
Ogulin – Ogulinské rodné muzeum, Ivanin 
pohádkový dům
Oklaj – Archeologická sbírka „Burnum“
Omiš – Městské muzeum Omiš, Sakrální sbír-
ka Farnosti sv. Michaela Archanděla, Pina-
koteka - muzeum františkánského kláštera
Opatija – Chorvatské muzeum cestovní-
ho ruchu
Orebić – Orebićské námořní muzeum, fran-
tiškánský klášter a muzeum Panny Marie An-
dělské
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Osijek – Muzeum Slavonie, Muzeum výtvar-
ných umění, Archeologické muzeum Osijek
Otočac – Museum Gacke Otočac
Ozalj – Ozaljské rodné muzeum, Ozaljská 
etno vesnice
Pag – Stálá expozice církevního umění kláš-
tera sv. Margarity na Pagu
Pakrac – Městské muzeum Pakrac, Muzeum 
vojenské a válečné historie Pakrac
Pazin – Etnografické muzeum Istrie, Pazin-
ské městské muzeum
Požega – Diecézní muzeum diecéze Požega
Bariéra – Muzeum města bariér „Zlatko Dra-
gutin Tudjina„
Prelog – Muzeum Croata insulanus měs-
ta Prelog
Prigorje Brdovečko – Muzeum Brdovec
Pula – Archeologické muzeum Istrie (Aréna), 
Muzeum současného umění Istrie, Historic-
ké a námořní muzeum Istrie
Radoboj – Muzeum Radboje
Rijeka – Muzeum moderního a současné-
ho umění, Námořní a historické muzeum 
chorvatského přímoří Rijeka, Přírodověd-
né muzeum Rijeka, Muzeum města Rijeka, 
Peek & Poke - Muzeum informatiky, Peek 
& Poke - Muzeum dětství, JGL Museum of 
Lékárna, Posvátná sbírka a pokladnice ka-
tedrály sv. Víta, Pokladnice a galerie Svaty-
ně Panny Marie Trsatské, Pamětní knihov-
na a sbírka Mažuranić-Brlić-Ružić, Stálá ex-
pozice hlaholice
Rovinj – Ekomuzeum Batana
Ružić – kostel svatého Vykupitele
Samobor – Muzeum Samobor, Galerie Prica
Senj – Městské muzeum Senj (pevnost Ne-
haj), Stálá expozice církevního umění „Po-
svátné dědictví“
Sesvete – Prigorje muzeum
Sinj – Muzeum Sinj Alka, Galerie Sikirica, Mu-
zeum Cetinska Krajina - Sinj, Archeologické 
a další sbírky Františkánského kláštera Pan-
ny Marie Sinjské
Sisak – Muzeum města Sisak, Městská gale-
rie Striegl (Nizozemský dům)
Slatina – Rodné muzeum Slatina
Slavonski Brod – Muzeum Brodu Posavlje, 

Galerie umění města Slavonski Brod (Galerie 
Branko Ružić a jeho současníci, Pamětní dům 
Dragutina Tadijanoviće), Muzeum tamburíny
Solin – Referenční sbírka a archeologické 
naleziště Salona
Split – Muzeum chorvatských archeolo-
gických památek, Archeologické muzeum 
ve Splitu, Muzea Ivana Meštroviće (Galerie 
Meštrović, Meštroviće Crikvine - Kaštilac), 
Městské muzeum Split (Galerie Emanuela 
Vidoviće), Etnografické muzeum Split, Pří-
rodovědné muzeum a ZOO, Galerie umě-
ní, Chorvatské námořní Muzeum Split, Po-
kladnice splitské katedrály, Ateliér Vasko Li-
povac, Sportovní muzeum Split - Dům slá-
vy splitského sportu, Muzejní sbírka františ-
kánského kláštera na Poljudu
Stari Grad, ostrov Hvar – Muzeum staré-
ho města, muzejní sbírka dominikánské-
ho kláštera
Sutivan, ostrov Brač – Umělecká sbírka far-
ního kostela Nanebevzetí Panny Marie
Šapjane – Pamětní centrum Lipa vzpomíná
Šibenik – Muzeum města Šibeniku, Klášter-
ní sbírka Benediktinského kláštera sv. Luce, 
Interpretační centrum katedrály sv. Jaku-
ba Civitas Sacra, Muzeum svatého Františka
Škrip, ostrov Brač – Muzeum ostrova Brač 
- Škrip
Trakošćan – Dvor Trakošćan
Trilj – Muzeum regionu Trilj
Trogir –Městské muzeum Trogir, sbírka umě-
ní „Kairos“ v benediktinském klášteře sv. Mi-
kuláše, Sbírka kláštera sv. Dominika
Umag – Muzeum města Umag
Valpovo – Muzeum valpovštiny
Varaždin – Městské muzeum Varaždin
Varaždinske Toplice – Místní muzeum Va-
raždinske Toplice
Vela Luka, ostrov Korčula – Muzejní sbírky 
Centra kultury Vela Luka
Velika Gorica – Muzeum Turopolje, Gale-
rie Galženica
Vinkovci – Městské muzeum Vinkovci, ro-
diště Ivana Kozarače
Virovitica – Městské muzeum Virovitica, Kláš-
terní muzeum Virovitica
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Vis – Referenční sbírka a archeologické na-
leziště Issa
Vodice (Prvić) – Pamětní centrum 
„Faust Vrančić“.
Vodnjan – Sbírky sakrálního umění farního 
kostela sv. Mírnější
Vrboska, ostrov Hvar – Městské muzeum 
Jelsa - Rybářské muzeum
Vrpolje – Pamětní galerie Ivana Meštroviće
Vukovar – Pamětní dům Ovčara, Památné 
místo - Nemocnice Vukovar 1991, Pamět-
ní dům chorvatských veteránů na Trpinjské 
cestě, Památník vlastivědy Vukovar, Muze-
um vučedolské kultury, Městské muzeum 
Vukovar, Františkánské muzeum Vukovar
Zadar – Archeologické muzeum Zadar, Stálá 
expozice církevního umění, Národní muze-
um Zadar, Muzeum antického skla v Zadaru, 
Pokladnice srbského pravoslavného kostela 
sv. proroka Eliáše v Zadaru, Muzeum klášte-
ra sv. Mihovila, pokladnice kláštera sv. Fran
Záhřeb – Archeologický park Andautoni-
ja - Šćitarjevo, Etnografické muzeum, Chor-
vatské muzeum naivního umění, Národní 
muzeum moderního umění, Muzeum měs-
ta Záhřebu (Pamětní centrum Záhřebské-
ho raketového útoku 1991/1995), Muze-
um současného umění (Sbírka Vjencesla-
va a Nada Kareš-Richter), Technické mu-
zeum Nikoly Tesly, Galerie Klovićevi Dvori, 
Muzeum a pamětní centrum Dražen Pet-
rović, Muzeum iluzí, Muzeum narušených 
vztahů, HDLU - Chorvatská společnost vý-
tvarných umělců, Glyptoteka Chorvatské 
akademie věd a umění, Typologické mu-
zeum, Grafický kabinet HAZU, Dům Šenoa, 
Lovecké muzeum, Pamětní centrum ostře-
lování Záhřebu, Policejní muzeum, Nezávis-
lá sbírka - Pamětní sbírka „Jozo Kljaković“, 
Muzeum blahoslaveného Alojzije Stepina-
ce, Muzeum srbské pravoslavné církve met-
ropolitní Záhřeb–Lublaň, Sakrální muzeum 
Řeckokatolického semináře, Židovské mu-
zeum v Záhřebu
Zaprešić - Muzeum Matiji Skurjeniho
Zlatar – Galerie originálního zlatarského 
umění

Významnější poutní místa

Marija Bistrica: Matka Boží Bistrická
Rijeka: Matka Boží Trsatská
Sinj: Zázračná Panna Marie Sinjská
Aljmaš: Panna Utěšitelka
Krasno: Matka Boží Krasnovská
Belec: Matka Boží Sněžná
Karlovac – Dubovac: Sv. Josef
Krašić: kostel přesvaté Trojice
Lobor: Matka Boží Horská
Ludbreg: Převzácná Krev Ježíšova
Remete: Matka Boží Remetská
Solin: Matka Boží z Ostrova
Trški Vrh: Matka Boží Jeruzalémská
Pleternica: Panna Marie Slzná
Pregrada: Nanebevzetí blahoslovené 
Panny Marie
Vinagora: Navštívení Panny Marie
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 Dubrov-
níku, Historický komplex Splitu a Diokleciá-
nův palác, historické město Trogir, komplex 
Eufrasiovy baziliky v historickém centru Po-
reče, katedrálu sv. Jakuba v Šibeniku a Sta-
rogradské polje ochrannou soustavu Benát-
ské Republiky z 16. a 17. stol. v Zadaru a Šibe-
niku, stećky – středověké náhrobní kameny, 
Plitvická jezera – nejkrásnější a nejznámější 
chorvatský národní park, bukové pralesy a 
původní bukové lesy Karpat a dalších evrop-
ských regionů, které se v Chorvatsku prostí-
rají na území Národního parku Severní Vele-
bit a Národního parku Paklenica.

Na Reprezentativním seznamu nehmot-
ného světového kulturního dědictví lid-
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stva UNESCO se nachází slavnost svaté-
ho Blažeje, patrona Dubrovníku, krajkář-
ství v Chorvatsku; každoroční masopustní 
procesí, tzv. Zvončáři z oblasti Kastavšti-
ny procesí „Za křížem“ na ostrově Hvaru, 
dvojhlasý zpěv z oblasti Istrie a Chorvat-
ského Přímoří, roční jarní církevní proce-
sí královny či Ljelji z Gorjanu, umění výro-
by tradičních hraček v oblasti Chorvatské-
ho Záhoří, klapský zpěv, sinjská alka – ry-
tířský turnaj v Sinji, medařské řemeslo na 
území severního Chorvatska, lidová píseň 
„bećarac“ – vokálně-instrumentální  ná-
pěv z oblasti Slavonie, Baranje a Srijemu, 
tanec „němé kolo“ z oblasti Dalmatského 
Záhoří, středomořská strava na chorvat-
ském Jadranu, jeho pobřeží, ostrovech 
a části přilehlého vnitrozemí; međimur-
ská popěvka; dovednost stavby na sucho. 
Dle počtu nemateriálního kulturního bo-
hatství zapsaného na soupis UNESCO je 
Chorvatsko jedním z vedoucích státu Ev-
ropy. Druh zpěvu zvaný „ojkanje“ se pak 
nachází na Seznamu nemateriálního kul-
turního dědictví UNESCO, které naléhavě 
potřebuje ochranu. Projekt Ekomuzeum 
Batana je zapsán v Rejstříku nejlepších 
příkladů ochrany nemateriálního kultur-
ního dědictví světa UNESCO.

NÁRODNÍ PARKY
NP Brijuny: souostroví dvou větších a 
12 menších ostrůvků u západního po-
břeží 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

NP Kornaty: nejhustší souostroví ve Stře-
domoří 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: JU 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: druhý nejstarší chorvatský 
Národní park zahrnuje oblast známých ka-
ňonů Veliké a Malé Paklenice, kolmo zaře-
zaných  do jižních svahů pohoří Velebit .
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 nejzná-
mější chorvatský národní park, součást 
světového přírodního dědictví UNESCO. 
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Informace:
Adresa: JU NP Plitvička jezera
Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera
Tel.: +385 (0)53 751 732 (rezervace, Pro-
dejní oddělení), +385 (0)53 751 014; 
+385 (0)53 751 026 (dodatečné informa-
ce, vstup)
Fax: +385 (0)53 751 013
E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr, pro-
daja@np-plitvicka-jezera.hr 
Web: www.np-plitvicka-jezera.hr

NP Risnjak: převážně zalesněný horský 
masiv severovýchodně od Rijeky, v němž 
se nachází i hydrologický přírodní památ-
ník – 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 strán-
ce nejhodnotnější a nejpřitažlivější ob-
last 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

PARKY PŘÍRODY

PP Biokovo: najvyšší pohoří Dalmácie a 
třetí nejvyšší pohoří Chorvatska tvoří ne-
opakovatelný kontrast pevniny a moře.
Informace:
Adresa: JU PP Biokovo, 
Franjevački put 2a, 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 mo-
čálovitých oblastí v Evropě ležící při ústí 
Drávy do Dunaje.
Informace:
Adresa JU PP Kopački rit
Mali Sakadaš 1, 31327 Bilje/Kopačevo
31328 Bilje, Kopačevo
Tel.: +385 (0)31 285 370; +385 (0)31 445 
445; +385 (0)31 752 320;  (Vstupní cent-
rum Kopačevo)
Tel.: +385 (0)31 240 445  (Prezentačn-e-
dukační centrum Tikveš) 
Fax: +385 (0)31 285 380
e-mail: prijemni.centar@pp-kopacki-rit.hr
web: www.pp-kopacki-rit.com

PP Lonjsko polje: největší chráněná zá-
plavová oblast dunajského povodí nachá-
zející se podél středního toku řeky Sávy. 
Informace:
Adresa: JU PP Lonjsko polje
Krapje 16, 44325 Jasenovac
Tel.: +385 (0)44 672 080 (Turistické infor-
mace), +385 (0)44 611 190 (Správa), +385 
(0)44 715 115 (Vstupní a vzdělávací cent-
rum Čigoč); +385 (0)44 652 427 (Vstupní 
a vzdělávací centrum Repušnica)
Vstupní a vzdělávací centrum Krapje 044 
672 080, Vstupní a vzdělávací centrum 
Osekovo 044 812 184
E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr

PP Medvednica: pokryt přírodními a dob-
ře zachovalými lesy.
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, 
www.medvedgrad.eu

PP Papuk: nejhezčí část slavonských hor, 
člen Evropské i světové sítě UNESCO ge-
oparků.
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Informace:
Adresa: JU přírodní rezervace Papuk
Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin
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 jihovýchod-
ní straně ostrova Dugi Otok, v blízkos-
ti NP Kornaty
Informace:
Adresa: JU PP Telašćica
Sali X 1, 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 li-
burnskou riviérou 
Informace:
Adresa: JU PP Učka 
Poklon 8, Vela Učka
51414 Ičići
Tel.: +385 (0)51 770 100
E-mail: info@pp-ucka.hr
Web: www.pp-ucka.hr

PP Velebit: zahrnuje většinu stejnojmen-
ného masivu, největší chráněná oblast v 
Chorvatsku, která je na seznamu meziná-
rodních 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.pp-velebit.hr

PP Vranské jezero: největší přírodní jeze-
ro v Chorvatsku, přírodní rezervace s orni-
tologickou rezervací, nachází se mezi Za-
darem a Šibenikem. Vedle cyklostezek a 
naučných stezek nabízí pozorování ptac-
tva, vzdělávací programy, pronájem kol a 
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kajaků, využívání atrakcí v adrenalinovém 
parku, jízda turistickým elektrickým vláč-
kem, sportovní rybolov.
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 pahorka-
tina:  malebná kopcovito-hornatá oblast 
jihozápadně od Záhřebu.
Informace:
Adresa: JU PP Žumberak – Samoborsko gorje
Slani Dol 1, 10430 Samobor
Tel.: +385 (0)1 3327 660
Fax: +385 (0)1 3327 661
E-mail: park@pp-zumberak-samobor-
sko-gorje.hr
Web: www.pp-zumberak-samoborsko-
gorje.hr/

PP Lastovské souostroví: součást vnější 
skupiny jihodalmatských ostrovů, kromě 
ostrova Lastovo zahrnuje ostrovní skupi-
ny Lastovnjaci a Vrhovnjaci a ostrov Sušac. 
Informace:
Adresa: JU PP Lastovsko otočje
Trg Svetog Petra 7, 20290 Lastovo 
Tel.: +385 (0)20 801 252
E-mail: info@pp-lastovo.hr
Web: www.pp-lastovo.hr

PP Dinara – nejmladší a druhý dle veli-
kosti chorvatský park přírody; vyhlášen 
v r. 2021; zahrnuje masiv Dinary (poho-
ří Dinara, Troglav a Kamešnica), část kde 
pramení a kudy prochází tok řeky Cetiny 
a vápencová pole (Hvatačko, Paško a Vr-
ličko) podél Cetiny; stanoviště více než 
1000 rostlinných druhů, z toho 75 národ-
ních endemů, a je známo více než 20 en-
demských druhů živočichů; nejvyšší vr-
chol Chorvatska: Dinara, 1831 m
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Ministerstvo hospodářství a udržitel-
ného rozvoje: 
Informace: 
Adresa: Radnička cesta 80 a Ulica grada 
Vukovara 78, 10000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 3717 111 (centrála)
web: https://mingor.gov.hr/ 
e-mail: 
press@mingor.hr a javnost@mingor.hr

UBYTOVÁNÍ

Chorvatsko nabízí ubytování v čet-
ných hotelech, apartmánových osa-
dách, soukromých domech a poko-
jích, na venkovských hospodářstvích 
(agroturistika), v kempech a naturis-
tických kempech s dlouhou tradicí. Ve 
vnitrozemí se nachází velký počet láz-
ní s léčivými minerálními a termální-
mi 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 a https://www.pu-
tovanja.hr/ 

Mládežnické hostely, které jsou čle-
ny sdružení Hostelling International 
se v Chorvatsku nacházejí v následu-
jících místech: Dubrovník, Zadar, Ri-
jeka, Lovran, Veli Lošinj, Pula, Záhřeb, 
Samobor, Starigrad na Hvaru.

Informace  
Chorvatský rekreační a hostelový svaz 
– HI Croatia
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.hicroatia.com

Námořní cestovní ruch a
mariny

Sdružení marin při HGK (Chorvatská hos-
podářská komora)

Tel.: +385 (0)51 209 148
Mob.: +385 (0)95 503 9018
E-mail: sstrljic@hgk.hr 
web: www.hgk.hr

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

Kempování

Kamping sdružení Chorvatska (KUH)
Pionirska 1A, 52440 Poreč
Tel. +385 (0)52 451 324
info@camping.hr 
www.camping.hr

Potápění

Ohledně turisticky-rekreačního potápě-
ní v Chorvatsku kontaktujte potápěčská 
centra, která se starají o vaši informova-
nost a bezpečí.

Informace: 
Sdružení hospodářských potápěčů při 
HGK (Chorvatská hospodářská komora)
Oddělení pro cestovní ruch: 
Tel.: +385 (0)1 4561 570
Fax: +385 (0)1 4828 499
E-mail: turizam@hgk.hr
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JÍDLA A NÁPOJE

Kde si něco dát?

Kromě hotelů nabízejících pobyt s polopen-
zí nebo plnou penzí jsou ve všech městech, 
turistických letoviscích a u hlavních silnic re-
staurace, hostince, taverny, konoby, pizzerie 
a objekty rychlého občerstvení. Gurmány 
však nejvíce zaujmou restaurace a hostin-
ce nabízející domácí chorvatskou kuchyni. 
Všechny potraviny živočišného původu 
podléhají stejným předpisům jako v ze-
mích Evropské unie a jsou pod trvalým ve-
terinárně-zdravotním dozorem.

Co si dát k jídlu?

Kromě standardní evropské kuchyně nabízí 
Chorvatsko svá nejpopulárnější domácí jíd-
la a speciality. Ze studené kuchyně se jedná 
o věhlasný dalmatský nebo istrijský pršut, 
sýry z Pagu či Liky, ovčí sýr, slavonský kulen, 
vynikající samoborské nebo zagorské klo-
básy češnjovke, tvaroh s kysanou smetanou 
ad. Hlavní jídla se liší podle podnebí, v němž 
se nacházíte. V Dalmácii, Chorvatském pří-
moří, na ostrovech a na Istrii převažují ryby 
a plody moře nebo hovězí pašticada nebo 
vařené jehněčí.
Vnitrozemská část Chorvatska vyniká rozma-
nitou nabídkou masitých pokrmů. Zdejšími 
specialitami jsou krůta se zapékanými fleky 
(mlinci), vepřová panenka na bílém víně Stu-
bica, pečené jehněčí, pečené sele nebo vaře-
né i pečené těsto s tvarohem (štrukli). Mezi 
sladkostmi vynikají kromě zmíněných štruk-
lí speciality jako ořechovník, makovník či zá-
vin s tvarohem nebo různými druhy ovoce.

Co si dát k pití?

Ve vnitrozemí, v Přímoří i v Dalmácii má 
staletou tradici pěstování vinné révy a vý-
roba jakostních a přívlastkových vín. Pro 
pobřeží jsou typická červená vína teran, 
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merlot, cabernet, opolo, plavac, dingač 
a postup, respektive bílá vína malvazija, 
pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muš-
kát ad. Ve vnitrozemí proslul ryzlink, gra-
ševina (vlašský ryzlink), frankovka, sauvi-
gnon, žlutý muškát, pinot crni (rulandské 
modré), tramín, merlot, cabernet sauvi-
gnon, cabernet franc burgundské a dal-
ší odrůdy. Z destilátů jsou nejoblíbeněj-
ší rakije (pálenky) – slivovice, travarica, lo-
zovača a biska, z dezertních nápojů pro-
šek a maraschino.

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 Nationale Dienst voor Toeri-
sme – Office National Croate du Tourisme 
BELGIë – BELGIqUE
E-mail: be@infocroatia.net 
Web: be.croatia.hr

Chorvatské turistické sdružení 
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: info@htz.cz 
Web: cz.croatia.hr

Office National Croate de Tourisme  
FRANCE
E-mail: info@croatie-tourisme.fr 
Web: fr.croatia.hr 
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Ente Nazionale Croato per il Turismo  
ITALIA
E-mail: info@enteturismocroato.it 
Web: it.croatia.hr 

克罗地亚国家旅游局上海代表处
CHINA
E-mail: info@cntbsh.cn
Web: www.croatia.hr 

크로아티아 관광청 서울사무소  
SOUTH KOREA
E-mail: info@visitcroatia.kr 
Web: www.croatia.hr

Horvát Idegenforgalmi Közösség  
MAGYARORSZÁG
E-mail: info@htz.hu 
Web: hu.croatia.hr 

Kroatisch Nationaal Bureau Voor 
Toerisme  
NEDERLAND
E-mail: nl@infocroatia.net 
Web: nl.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

Chorwacka Wspólnota Turystyczna  
POLSKA
E-mail: info@visitcroatia.pl 
Web: pl.croatia.hr

Хорватское туpиcтичeckoe 
cooбщecтвo 
RUSSIA
E-mail: info.ru@croatia.hr 
htzmoskva@mail.ru
Web: ru.croatia.hr 

Chorvátske turistické združenie
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
E-mail: info@htz.sk 
Web: sk.croatia.hr 

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

Kroatiska Turistbyrån  
SVERIGE
E-mail: info.se@croatia.hr
Web: se.croatia.hr 

Croatian National Tourist Office
USA 
E-mail: info.US@croatia.hr  
Web: us.croatia.hr

Croatian National Tourist Office, Inc. - 
Branch office Los Angeles
USA
E-mail: info.US@croatia.hr 
Web: us.croatia.hr

Croatian National Tourist Office
UNITED KINGDOM  
E-mail: info@croatia-london.co.uk 
Web: gb.croatia.hr
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IMPRESUM
VYDAVATEL
Chorvatské turistické sdružení ve spoluprá-
ci s Ministerstvem cestovního ruchu, Minister-
stvem moře, dopravy a infrastruktury, Minis-
terstvem kultury a médií, Ministerstvem vnitra, 
Ministerstvem zemědělství – Správou veteri-
nářství a bezpečnosti potravin, Ministerstvem 
zahraničních a evropských věcí, Chorvatským 
autoklubem (HAK), Chorvatskými dálnicemi, 
Chorvatskou hospodářskou komorou, Chor-
vatskými železnicemi, Státní správou pomoci a 
záchranných služeb a Chorvatským rozhlasem.
Všechny informace shromáždilo a aktualizo-
valo Samostatné oddělení pro vztahy s ve-
řejností Chorvatského turistického sdružení.

DESIGN
ORGANIZACIJA d.o.o., Pula
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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 po-
třebná, pokud jste ubytováni v soukro-
mí. Přispějete tak ke kvalitě služeb, vaší 
osobní bezpečnosti a prevenci ilegál-
ního podnikání neregistrovaných hos-
titelů, kteří nabízejí ubytovací služby 
v rozporu se zákonem.  V Chorvatsku 
není dovoleno a je trestné kempová-
ní ve volné přírodě mimo registrova-
né 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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Poznámky





Gratis

Objevte svůj příběh na chorvatsko.hr


