
turistický průvodce turistický průvodce 
Jozef Petro

cestujeme na vlastní pěst
www.petro.cz 

ISTRIEISTRIE
na vlastní pěstna vlastní pěst



Obsah

INFO CHORVATSKO

SEVERNÍ POBŘEŽÍ 
▶ Koper
▶ Hrastovlje
▶ Izola
▶ Piran
▶ Portorož

ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
▶ Savudrija
▶ Umag
▶ Novigrad
▶ Poreč
▶ Funtana
▶ Vrsar
▶ Limský záliv
▶ Rovinj
▶ Fažana
▶ Brijuni
▶ Pula
▶ Medulin

VNITROZEMÍ
▶ Buje
▶ Motovun
▶ Oprtalj
▶ Buzet
▶ Draguč
▶ Cerovlje
▶ Pazin
▶ Žminj
▶ Dvigrad



▶ Barban
▶ Bale
▶ Vodnjan

INFO CHORVATSKO
Na tomto místě najdete několik základních informací, které 
byste měli vědět před odjezdem na dovolenou do 
Chorvatska. 

Doklady, celní a jiné předpisy

K cestě do Chorvatska potřebujete platný cestovní pas, řidiči 
budou potřebovat navíc řidičský průkaz a doklad o pojištění 
auta  tzv.  zelenou  kartu.  Zahraniční  měnu  můžete  volně 
vyvážet  a  dovážet,  chorvatskou  měnu  můžete  vyvážet  a 
dovážet do hodnoty 15 000 kun. Vrácení DPH cizincům je 
možné při nákupu vyšším než 500 kun, na hranici si musíte 
nechat potvrdit formulář, který dostanete při koupě zboží v 
obchodě.  Dovoz  domácích  zvířat  je  možný  pouze  s 
mezinárodním  certifikátem  a  zvířata  musí  být  označená 
mikročipem s číslem. 

Peníze

Chorvatskou  měnou  je  kuna,  která  se  skládá  ze  100  lip, 
které ale v podstatě nemají žádný praktický význam. Kurz 
kuny  v  červenci  2007  byl  1  kuna  =  cca.  4,1  Kč.  V 
chorvatských  směnárnách  si  můžete  vyměnit  také  naše 
koruny,  jejich  kurz  ale  není  pro  nás  moc  výhodný.  Je 
výhodnější  přivézt  si  kuny  sebou  od  nás  nebo  využít  k 
výběru  kun  platební  nebo  kreditní  kartu.  Automaty  jsou  v 
chorvatských městech na každém kroku. 

Ubytování

Najít  ubytování  v  soukromí  není  na  chorvatském pobřeží 
problémem. Potíže bývají pouze v době, kdy jsou v sousední 
Itálii  svátky  a  to  zejména  kolem  15.  srpna  na  svátek 
Nanebevzetí  (Gospa).  Ubytování  můžete  hledat  přímo  u 
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majitelů  nebo  se  můžete  obrátit  na  nějakou  cestovní 
kancelář nebo místní informační středisko. Cena ubytování 
je  stejná,  rezervace  prostřednictvím  informační  kanceláře 
vám ušetří zbytečné popojíždění a chození po jednotlivých 
domech.  Při  ubytování  v soukromí  počítejte  s částkou  v 
průměru kolem 15 EUR na osobu a noc v hlavní  sezoně. 
Částka  může  být  o  něco  nižší  mimo  oblíbená  turistická 
centra nebo vyšší v případě lepšího vybavení apartmánu.

V poslední době se mezi návštěvníky Istrie pořád oblíbenější 
stává  tzv.  agroturistika.  V  chorvatštině  se  používá  výraz 
agroturizam nebo ruralni  turizam.  Jedná se o  ubytování  v 
upravených  starých  domech  a  typických  istrijských 
venkovských usedlostech, které se nazývají stancije. Nejvíce 
ubytovacích  zařízení  tohoto  typu  najdete  v  jižní  části 
poloostrova tj. jižně od města Pazin a v okolí Motovunu.  

Ceny v obyčejných domech se pohybují přibližně na stejné 
úrovni  jako ubytování  u  moře.  Počítejte  s  částkou cca 20 
EUR za osobu a den. V luxusních usedlostech s bazénem 
počítejte s částkou minimálně 1 000 EUR za pobyt. Jedná se 
o  částku  za  usedlost,  přičemž  počet  postelí  se  pohybuje 
většinou od 4-10. 

Jídlo

V chorvatské kuchyni se používá více zeleniny než u nás, 
jídla jsou  více kořeněná, nejsou ale ostrá. Ke každému jídlu 
se podává salát. Jako hlavní jídlo se podává většinou maso 
nebo ryba s přílohou, k tomu salát a nakonec se jí  ovoce 
nebo zmrzlina (sladoled).

K  jídlu  se  pije  většinou  víno,  které  se  může  ředit  vodou, 
nápoj  se  pak  nazývá  bevanda.  Oblíbeným  a  také 
osvěžujícím nápojem během horkých letních dnů je také střik 
(gemišt nebo špricer), což je zase víno se sodou.  

V každé restauraci dostanete jednak rozlévaná vína (točeno 
vino),  která jsou nejlevnější  a  pak vína,  která se podávají 
jenom v lahvích a jsou dražší. 
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Existují  dva druhy značkových vín. Jednak je to  kvalitetno 
vino  sa  geografskim porijeklom a  většinou  o  něco  dražší 
čuveno  vino  sa  geografskim  porijeklom.  Tyto  druhy  vín 
pocházejí z přesně označených oblastí. 

Hodně  chorvatských  názvů  na  jídelním  lístku  (jelovnik)  je 
podobných  našim,  neměli  byste  tedy  mít  problémy 
porozumět jim. 

Doprava do Chorvatska

Autem: Vzhledem k tomu, že do severní části Jadranu je to 
od nás pouhých 650-700 km je doprava autem ideální. Pro 
většinu  z  vás  bude  nejrychlejší  trasou  jízda  přes  Vídeň, 
Štýrský Hradec (Graz) do Mariboru. Z  Mariboru můžete jet 
přes  Záhřeb  do  Rijeky  a  pak  dale  na  pobřeží  Istrie.  Z 
Mariboru vede na slovinsko-chorvatskou hranici silnice v létě 
přeplněná  kolonami  automobilů.  Z  hranice  do  Krapiny  na 
začátek dálnice A2 je to asi 20 km. Z Krapiny přes Záhřeb až 
do  Rijeky  vede  dálnice,  v  posledním  úseku  rychlostní 
komunikace. 

Druhá trasa vede dálnicí z Mariboru přes Lublaň do Koperu 
na  severu  Istrie.  Z  Koperu  směrem  na  jih  do  Puly  vede 
rychlostní  komunikace,  která  končí  u  Vodnjanu  několik 
kilometrů severně od Puly. Poplatek se platí za jízdu mostem 
v severní části Istrie přibližně u města Novigrad.  

Pro  obyvatele  části  jižních,  západních  a  severozápadních 
Čech bude kratší cesta přes Rakousko v severojižním směru 
přes  Linec  nebo  Salcburk.  Nejlepší  trasu  vám  vyhledá 
některý z internetových plánovačů tras:  www.skoda-auto.cz 
nebo www.viamichelin.com. 

Autobusem: Autobusová společnost  Tourbus  provozuje  v 
létě linky do Bašky, Puly a Rijeky.  

Letadlem: Kromě  Českých  aerolínií  (www.csa.cz)  a 
chartrových  leteckých  společností,  které  v  případě  volné 
kapacity  prodávají  letenky  také  individuálním  zájemcům, 
létají  do  Chorvatska  také  letadla  nízkonákladové  letecké 
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společnosti  Sky  Europe  (www.skyeurope.com).  Cílovými 
destinacemi této společnosti je Split a Dubrovník. 

Doprava v Chorvatsku

Autem
Silnice  v  Chorvatsku  jsou  vcelku  v  dobrém  stavu.  Na 
vedlejších silnicích si budete muset zvyknout, že jsou užší 
než u nás a je na nich hodně serpentin. Místní řidiči mají 
většinou razantnější způsob jízdy. 

Benzinové pumpy se vyskytují takřka v každém turistickém 
centru,  většinou  jsou  otevřeny  od  8.00-20.00  hod.,  v  létě 
některé  do  22  hod.  Benzinové  pumpy  na  dálnicích  jsou 
otevřeny nonstop. 

V  případě  poruchy se  můžete  obrátit  na  chorvatský 
automobilový klub: HAK Pula - Rovinj, tel. 987, který je vám 
k dispozici nonstop. 

V případě  nehody  volejte: policie  92,  hasiči  93,  první 
pomoc 94.
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Z mobilu volejte: +3851987

Dálnice
V Chorvatsku je momentálně 6 dálnic označených D1-D6. 
Za používání dálnic se Chorvatsku platí poplatek, který se 
vybírá na začátku nebo na konci daného úseku. Orientačně 
počítejte s částkou kolem 0,6 kun za 1 km dálnice. Poplatek 
se platí také za průjezd mostem z pevniny na ostrov Krk a 
tunel pod horou Učka na Istrijském poloostrově. 

V  prodeji  jsou  tyto  druhy  benzínu  a  nafty:  Eurosuper  95, 
Super  95,  Super  98,  Super  plus  98,  Euro  Diesel,  Diesel, 
ceny přibližně odpovídají cenám u nás. 

Nejdůležitější z dopravních předpisů

max. rychlost v obci 50 km/hod.

max. rychlost mimo obec 90 km/hod.

max. rychlost na rychlostních komunikacích 110 km/hod. 

max. rychlost na dálnici 130 km/hod.

zákaz telefonování bez hands-free soupravy

povolený obsah alkoholu v krvi 0,0 promile

povinnost svítit také přes den

povinnost mít zapnuté bezpečnostní pásy (také vzadu)

řidič v případě vystoupení z auta musí mít na sobě reflexní vestu

motocyklisté a cykliste do 16 let musí mít při jízdě přilbu

Autobus
Pokud jste  na dovolenou  přijeli  autobusem a budete chtít 
cestovat  po  pobřeží,  budete  muset  využívat  místní 
autobusové dopravy. Mějte na paměti, že frekvence  spojení 
a  časy  odjezdů  autobusů  jsou  přizpůsobeny  potřebám 
místních  obyvatel.  Většina  autobusových  spojů  mezi 
menšími městy jezdí ráno a pak až večer, v průběhu dne je 
intenzita dopravy nízká. Ceny u jednotlivých autobusových 
společností se liší. 

Vlak
Chorvatská železniční síť je poměrně řídká a většina tratí je 
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soustředěna  v  severovýchodní  části  země.  Pokud  se 
rozhodnete jet do Istrie vlakem jako cílovou stanice musíte 
volit Pulu, Pazin ve vnitrozemí nebo slovinský Koper.

Loď
Největší chorvatská lodní společnost Jadrolinija má své sídlo 
v Rijece, odkud odplouvá také většina lodí. Z Rijeky do Istrie 
nevedou žádné lodní linky. Kromě trajektů podél pobřeží na 
jih  do  Dalmácie  a  trajektů  na  ostrovy  Lošinj,  Krk  a  Rab, 
provozuje  Jadrolinija  také  mezinárodní  linky.  Ty  vedou ze 
Zadaru do italské Ancony, ze Splitu do italské Pescary a z 
Dubrovníku do italského přístavu Bari. 

Adresa:  Jadrolinija,  Riva  16,  51000  Rijeka,  internet: 
www.jadrolinija.hr. 

Letadlo
Letiště  Rijeka se  nachází  v  severní  části  ostrova  Krk. 
Letiště  je  asi  25  km  od  Rijeky  a  do  města  se  z  letiště 
dopravíte  autobusem  za  asi  30  minut.  Adresa:  Letiště 
Rivijera Kvarner, Omišalj,  ostrov Krk. 

Letiště v Pule je vzdáleno jenom asi 7 kilometrů od města. 
Do města se dostanete autobusem za 10 minut. Pravidelné 
spojení se Záhřebem a dalšími chorvatskými městy. Se 
zahraničím je Pula spojena přímo jenom chartrovými lety. 
Adresa: Valtursko polje, Pula. 

Velvyslanectví

• Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku 
(Veleposlanstvo Češke Republike), Savska cesta 
41, 9. poschodí, Zagreb, tel. 00385(0)1/6177246, 
6121618, 6121533, fax: 00385/1/6176630.

• Konzulární jednatelství České republiky v 
Chorvatsko, Trg. 128. brigade Hrvatske vojske, 
Rijeka, tel. 00385-(0)51-212515, 00385(0)91-
6121560-mobil, fax: 00385-(0)51-212515, provoz 
pouze od 15.6.-15.9. 
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• Konzulární jednatelství České republiky v 
Chorvatsku, Obala H.N.P. 5/III, Split, tel. 00385-
(0)21-344866, 00385-(0)91-6121660 nepřetržitá 
služba, fax: 00385-(0)21-344866, provoz pouze od 
15.6.-15.9.

Národní turistický úřad

• Hrvatska turistička zajednica, Iblerov trg 10/IV, 
10000 Zagreb, Chorvatsko, internet: www.croatia.hr. 

• Hrvatska turistička zajednica, Krakovská 25, 110 
00 Praha 1.

Istrie na internetu

Istrie obecně
www.istra.com - turistický portál Istrie
www.istra.hr - turistický portál Istrie
www.histrica.com - turistický portál Istrie, rezervace online 
přímo u majitele ubytovacího zařízení
www.istra360.com - virtuální prohlídka istrijských měst

Bale
www.bale-valle.hr - stránky města

Barban
www.barban.hr - stránky města

Brijuni
www.brijuni.hr - stránky národního parku Brijuni

Buje
www.buje.hr - oficiální stránky města 
www.tzg-buje.hr - stránky informační kanceláře

Buzet
www.buzet.hr - oficiální stránky města
www.istra.com/buzet - stránky pro turisty

Cerovlje
www.istra.com/cerovlje - stránky vesnice
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Draguč
www.draguc.com - stránky vesnice

Fažana
www.fazana.net - informace pro turisty

Funtana
www.funtana.com - stránky informační kanceláře

Motovun
www.tz-motovun.hr - stránky informační kanceláře

Novigrad
www.novigrad.hr - oficiální stránky
www.istra.com/novigrad - stránky informační kanceláře

Oprtalj
www.oprtalj.hr - stránky vesnice

Pazin
www.pazin.hr - oficiální stránky
www.tzpazin.hr - stránky informační kanceláře
www.istra.com/pazin - informace pro turisty

Poreč
www.porec.hr - oficiální stránky města
www.istra.com/porec - stránky informační kanceláře
www.istraweb.net/webcam/porec/default.asp?j=eng- webová 
kamera v Poreči, informace o počasí

Pula
www.gradpula.com - oficiální stránky města
www.pulainfo.hr - stránky informační kanceláře
www.istra.com/pula - seznam ubytovacích možností

Rovinj
www.rovinj.hr - oficiální stránky města
www.tzgrovinj.hr - stránky informační kanceláře
www.istra.com/rovinj - informace pro turisty

Savudrija
www.savudrija.net - turistické informace

Umag
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www.grad-umag.hr - oficiální stránky města
www.istra.com/umag - stránky informační kanceláře

Vodnjan
www.vodnjan.hr - stránky města

Vrsar
www.istra.com/vrsar - turistické informace
www.vrsar.cz - ubytování v soukromí

Žminj
www.zminj.hr - stránky města

Poznámka: Odkazy na Lovran, Opatiji najdete v sekci 
Kvarner. 

SEVERNÍ POBŘEŽÍ - SLOVINSKO
Podobně  jako  na  celém Istrijském  poloostrově,  i  tady  na 
severu Istrie zanechala své stopy italská civilizace. Nejdříve 
to byli Římané, kteří obsadili sever Istrie v polovině prvního 
století  před  naším  letopočtem.  Vybudovali  tady  osady  a 
města, z kterých většina vznikla na místech, na kterých sídlili 
původní obyvatelé poloostrova, ilyrské kmeny. 

Sever  Istrijského  poloostrova  je  součástí  Slovinské 
republiky. Hospodářským centrem této části Istrie je město 
Koper,  které  je  současně  jediným  slovinským  obchodním 
přístavem.  Z  turistického  hlediska  láká  svou  malebností 
obzvláště  starobylý  Piran.  Jeho  protikladem  je  moderní 
Portorož, kde se nachází moderní jachetní přístav, jeden z 
nejlepších  na  severu  Jaderského  moře.  Z  dalších 
slovinských  měst  stojí  za  zmínku  rybářský  přístav  Izola  a 
Ankaran ležící severně od Koperu.

O několik  století  později,  kolem 12.-13.  století  přišla doba 
Benátské  republiky.  Většina  měst  spadala  pod  Benátskou 
republiku  až  do  jejího  zániku  v  roce  1797.  Od  začátku 
dvacátých let našeho století až do konce II.  světové války 
patřila Istrie Itálii. Koper a s ním i další města Istrie se staly 
součástí Jugoslávie až v roce 1945. Početná italská menšina 
ale tady žije dodnes. Italštinu tady běžně slyšíte na ulicích a 
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v obchodech. Také si zajisté všimnete, že označení ulic a 
náměstí je dvojjazyčné.

Možnosti koupání nejsou na slovinském pobřeží takové jako 
na  západním  a  východním  pobřeží  Istrie.  V  samotném 
Koperu například není ani pořádná pláž, u přístavu je malé 
koupaliště.  Místní  obyvatelé se jezdí  koupat do Ankaranu. 
Piran  se  hodí  spíše  na  jednodenní  výlet,  městská  pláž 
skládající se z balvanů za moc nestojí a to platí i o Izole. 
Nejlepší  podmínky na koupání nabízí  Portorož s částečně 
písečnou,  uměle  udělanou  pláží  vinoucí  se  podél  celého 
města. 

▶ Koper
Internet: www.koper.si  

Kouzelné  náměstí  a  staré  město  Koperu  stojí  určitě  za 
návštěvu. Jako město průmyslové je Koper pro dovolenou u 
moře  spíše  neatraktivní.  Kromě městské,  malé  a  ne  moc 
čisté pláže jsou nejbližší pláže v Ankaranu nebo u Izoly.

Město,  které  Slovinci  nazývají  Koper,  Chorvati  Kopar  a 
Italové Capodistria, má dlouhou historii. Koper byl původně 
založen na ostrově, a to řeckými osídlenci. S pevninou bylo 
město spojeno až v 19. století. Řekové byli časem vystřídáni 
Římany a v šestém století se tady usídlily slovanské kmeny 
a začaly městu říkat Koper (z lat. Capraea). 

Po rozpadu římského impéria patřil Koper Byzanci. V letech 
1278-1797 bylo město součástí Benátské republiky a dostalo 
architektonickou podobu, kterou si uchovalo dodnes. Koper 
byl po staletí hlavním městem Benátské Istrie a jeho latinský 
název  zněl  Caput  Histriae  (Hlava  Istrie),  z  čehož  vznikl 
italský název Capodistria.

Benátská nadvláda nad městem skončila v roce 1798. Po 
krátkém intermezzu,  kdy město jako součást  tzv.  ilyrských 
provincií  patřilo k Napoleonově Francii,  připadlo definitivně 
Rakousku. Součástí Rakouska byl Koper přes sto let, přesně 
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Palác prétorů

v  letech  1815-1918.  V  období  od  konce  první  do  konce 
druhé  světové  války  bylo  město  součástí  Itálie.  Po  válce 
spadalo  do tzv.  zóny B a  Jugoslávii,  respektive  Slovinsku 
definitivně připadlo až v roce 1954.

Jak vidíme, historie města byla bohatá na změny. Největší 
vliv tady zanechala italská civilizace. Architektonicky město 
připomíná severoitalská města, žije tady také početná italská 
menšina.  Italštinu  tady  slyšíte  běžně  na  ulicích,  v 
obchodech, jsou tady italské školy.

Pokud přijíždíte do Koperu autem, doporučujeme zaparkovat 
před  příjezdem  do  starého  města  na  velikém  parkovišti 
nalevo. Další možnost nabízí parkoviště u přístavu, které je 
ale již od časného rána většinou plné. Jedno parkoviště u 
přístavu  je  bezplatné,  další  je  placené.  Od  přístavu 
(pristanišče)  se  po  dlouhé  přímé  ulici  (ulica  Kidričeva) 
dostanete na hlavní náměstí, které je vzdáleno od přístavu 
asi 5 minut.

13



Z historicky zajímavých budov na této ulici stojí za zmínku 
palác Belgramoni-Tacco (Palača Belgramoni-Tacco) ze 16. 
století. Palác se nachází na náměstí Muzejski trg a je asi v 
polovině ulice mezi přístavem a hlavním náměstím. V paláci 
je  dnes  místní  historické  a  umělecké  muzeum.  Z  dalších 
památek  vzpomeňme  kapli  sv.  Mikuláše (Sveti  Nikola) 
napravo těsně před hlavním náměstím.

Náměstí,  které  patří  k  nejhezčím  v  Istrii  a  které  nese 
zřetelnou pečeť italského architektonického vlivu, dominuje 
masivní  městská  věž patřící  ke  kostelu  sv.  Nazarija 
(Katedrala svetog Nazarija). 

Kostel  sv.  Nazarije  byl  postaven  v  průběhu  16.  století, 
později  byl  přestavěn  v  barokním  stylu.  V  kostele  je 
pochován patron města sv. Nazarij, podle kterého je kostel 
pojmenován. Městská věž (Mestni stolp), hned vedle kostela 
pochází z 15. století; stavět se začala již v 13. století.  Ve 
výšce 36 metrů se tady nachází vyhlídková terasa, z které se 
naskýtá hezký pohled na město.

Architektonicky  nejzajímavějším  celkem  je  palác  prétorů 
(Pretorova palača) zabírající celou jižní část náměstí. Jádro 
palácového komplexu tvoří dva domy, které byly postaveny 
ve stylu benátské gotiky koncem 14. a začátkem 15. století. 
V 15. století byly domy spojeny a komplex byl obohacen o 
bohatě  zdobenou  renesanční  fasádu.  Všimněte  si 
zajímavých reliéfů a zvláště reliéfu lva uprostřed nad bránou, 
symbolu Benátské republiky. 

Za palácem prétorů začíná Čevljarska ulica (Obuvnická 
ulice), nejživější ulice města s množstvím obchodů.

Na protější straně náměstí se nachází gotická lodžie (Loža) 
z  15.  století,  budova,  která  kdysi  sloužila  jako  zasedací 
místnost. Dnes je tady populární kavárna, z které je hezký 
pohled na náměstí. Vedle loggie, po pravé straně se nachází 
galerie Loža. 

Další  zajímavé  budovy  najdete  na  náměstí  za  kostelem, 
které se nazývá Trg revolucije. Nachází se tady malý gotický 
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kostel sv. Jakuba (Crkva Sveti Jakub), hned vedle něj  je 
někdejší skladiště obilí z 14. století. Dnes tady sídlí správa 
města.

Příjezd a doprava
Železniční nádraží (železniška postaja) a autobusové nádraží (avtobusna 
postaja) se nacházejí vedle sebe asi 15 minut pěšky jižně od centra města. 
Z přístavu (pristaničše) vyplouvají pravidelné lodní spoje po celém 
poloostrově a do Terstu.

Informace
Slovenijaturist, Trg Antona Ukmarja, hned naproti přístavu. 

Muzea a galerie
Místní historické a umělecké muzeum (Okrajni Muzej za zgodovino in 
umetnost), Ulica Kidričeva 19. Umělecké, historické a etnografické sbírky 
dokumentují dějiny severu Istrijského poloostrova.

Galerija Loža, Titov trg. Výstavy současného umění.

Koupání
Koupání ve městě je možné pouze na městské pláži. Několik kilometrů na 
sever se nachází malé letovisko Ankaran, kam jezdí za koupáním hlavně 
obyvatelé Koperu.

▶ Hrastovlje
Internet: 
www.thezaurus.com/sloveniana/hrastovlje_monument1.htm 

Hrastovlje  je  malá  vesnice  ležící  asi  16  kilometrů 
jihovýchodně  od  Koperu,  v  údolí  řeky  Rižana.  Ze  silnice 
Koper-Lublaň musíte odbočit směrem na Buzet. Hrastovlje je 
známo románským kostelem svaté Trojice (Sveta Trojica), 
ve kterém se nacházejí gotické fresky z konce 15. století. 
Kostelík byl koncem 16. století obehnán hradbami, které ho 
měly  chránit  před  útoky  Turků,  kteří  se  dostali  ve  svých 
evropských výbojích až sem. Tento typ opevněného kostela 
je v Istrii velice řídký.

Fresky,  které  tady  jsou,  vznikly  v  roce  1490  a  byly 
znovuobjeveny v až v roce 1951. Podle nápisu hlaholicí  a 
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latinkou  je  jejich  autorem  istrijský  mistr  Ivan  z  Kastavu 
(vesnice mezi Opatiji a Rijekou). Středověký malíř namaloval 
tady scény ze Starého a Nového zákona. Nejznámější motiv 
je na pravé straně zdi v dolní části a nazývá se Tanec smrti. 
Freska  zobrazuje  představitele  všech  vrstev  středověké 
společnosti, počínaje žebrákem a konče králem a biskupem 
jak  tančí  v  společnosti  kostlivců,  kteří  jím  připomínají,  že 
všichni jsou smrtelní.

▶ Izola
Internet: www.izola.si 

Šest  kilometrů  na  západ  od  Koperu  se  nachází  malebné 
rybářské městečko Izola. Je to významný rybářský přístav a 
se jménem tohoto města jste se již určitě setkali na obalech 
rybích konzerv. Nachází se tady totiž konzervárenský závod 
na zpracování ryb. Izola byla podobně jako Koper založena 
na ostrově a s pevninou byla spojena až později.

Rozkvět zaznamenala obzvláště v době Benátské republiky. 
Z této doby pocházejí také nejvýznamnější památky města. 
Například bohatě zdobený rokokový  palác Besenghi degli 
Ughi (Palača Besenghi degli Ughi), který byl postaven v 18. 
století. Nachází se za hotelem Marina na ulici Gregorčičeva, 
na které stojí hodně starých domů a paláců. Tato ulice se 
někdy  jmenovala  Via  Besenghi  a  staré  názvy  ulice  jsou 
pořád  vidět  na  některých  domech.  Na  kopci  uprostřed 
starého města se nachází  kostel  sv.  Maura (Crkva Sveti 
Mavro) ze 16. století se samostatně stojící zvonicí.

K  dalším  zajímavostem města  patří  hotel  Belvedere,  od 
kterého je nádherný pohled na Terstský záliv a samotnou 
Izolu. V nedaleké, turisticky nezajímavé vesnici Strunjan se 
nachází  vila,  ve  které  bydlel  známý  houslista  Giuseppe 
Tartini  (1692-1770),  který  se  narodil  v  Piranu.  Vila  stojí  v 
parku  nedaleko  městské  pláže.  Cesta  k  ní  je  značena 
šipkami.
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Příjezd a doprava
Autobusové nádraží je v centru a to naproti poště na ulici Cankarjev 
drevored. Jízdenky se prodávají v prodejně na rohu s nápisem Slavnik 
Koper. Izola je spojena autobusy s Lublaní, Mariborem, Terstem a všemi 
většími městy Istrie.

Informace 
Turist Biro, Nabrežje 4. Přehlednou mapu města najdete hned vedle 
autobusového nádraží.

▶ Piran
Internet: www.piran.si, www.piran.com 

Podle většiny návštěvníků je to jedno z nejmalebnějších a 
nejhezčích městeček Istrie. Leží asi 8 kilometrů západně od 
Izoly.  Již  zdálky,  při  sjezdu  do  města,  vidíte  vysokou 
kampanilu u kostela tyčícího se na kopci. 

Červené  střechy  domů  starého  města,  které  leží  na 
protáhlém  poloostrově  ještě  více  zdůrazňují  malebnost 
Piranu.  Pokud  trávíte  dovolenou  v  Istrii,  určitě  byste  měli 
Piran  navštívit  a  strávit  tady  několik  hodin.  Litovat  určitě 
nebudete. Na krátkou prohlídku centra města vám postačí 
asi 2 hodiny. 

Město Piran bylo založeno podobně jako Izola v polovině 5. 
století  utečenci  z  oblasti  Terstu,  kteří  utíkali  před nájezdy 
Hunů. Podobně jako již  vzpomínaná města a vlastně celá 
Istrie  byl  Piran  po  několik  století  součástí  Benátské 
republiky.  Vliv  Benátek  se nedá popřít,  je  zřetelný všude. 
Urbanistická koncepce, architektura budov, ale také celková 
atmosféra Piranu připomíná italská města.

Hlavní náměstí Piranu je  Tartiniho náměstí (Tartinijev trg) 
se sochou houslisty G. Tartiniho, který se zde v roce 1692 
narodil. Na oválném náměstí, které leží naproti přístavu, stojí 
několik budov, které stojí za pozornost. Jednak je to kostel 
sv.  Petra (Crkva Sveti  Petar)  z 18. století.  Hned vedle je 
rodný  dům houslisty  Tartiniho  s  pamětní  tabulí,  kterou  je 
vidět z náměstí. V domě má teď sídlo spolek Italů žijících ve 
městě.
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Piran - pohled z přístavu na náměstí a kostel

Nejnápadnějším  domem  na  náměstí  je  malý,  červený 
rohový palác.  Mezi  dvěma okny úplně  nahoře  si  můžete 
přečíst  nápis  v  benátskem dialektu  Lassa pur  dir,  který  v 
překladu  znamená  Ať  si  mluví.  Prý  ho  pro  svou  milenku 
postavil jeden z místních bohatých kupců. Nápis na zdi byl 
prý odpovědí krasavice na pomluvy lidí.

Vedle  je  hezká  kavárna a  hned  vedle  ní  městská galerie 
(Mestna  galerija).  Nalevo  od  galerie  je  někdejší  radnice 
(Mestna Hiša), impozantní palác s nádherným průčelím z 19. 
století, ve kterém se dnes nachází pošta. 

Na  kopci  nad  městem se  nachází  kostel  sv.  Jiří (Crkva 
Sveti Juraj). Dostanete se sem úzkou dlážděnou ulicí (Ulica 
IX.  korpusa),  která  začíná  u  kavárny  Galerija.  Kostel  byl 
postaven ve 14. století, později, v 17. století byl přestavěn ve 
stylu  benátského  baroka.  Má  zajímavou  klenbu  a  hezké 
varhany.  Vedle  kostela  stojí  zvonice ze  17.  století  a 
křtitelnice.
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Z Tartiniho náměstí se po ulici Bolniška ulica dostaneme k 
minoritskému  klášteru a kostelu sv. Františka (Minoritski 
Samostan i  Crkva Svetog Frančiška)  ze  14.  století.  Hned 
vedle je kostel Panny Marie (Crkva Marija Snežna) původně 
z roku 1404.

V  části  města  od  Tartiniho  náměstí  směrem  k  špici 
poloostrova  s  majákem  stojí  za  pozornost  náměstí 
Prvomajski  trg  s  barokní  terasou  a  s  dvěma  kašnami. 
Úzkými  uličkami  s  kamenným  dlážděním  se  můžete  dát 
směrem ke špičce ostrova, kde se na konci nábřeží nachází 
kostel a maják.

Příjezd a doprava
Autobusové nádraží se nachází před vjezdem do historické části města. U 
vjezdu do centra Piranu se nalevo nachází velké parkoviště, za vjezd do 
centra se platí. Najít místo na parkování v centru je ale složité. Je lepší 
zaparkovat na parkovišti u vjezdu do centra. 

Informace
Turist Biro, Tartinijev trg 2. Informační kancelář je na hlavním náměstí. 

Muzea a galerie
Mořské muzeum (Pomorski muzej), Cankarjevo nabrežje 3. Muzeum nám 
nabízí dokumentaci o slovinských námořních tradicích, dále se tady můžete 
seznámit s dějinami dobývání soli v okolí města. Jeden sál je věnován 
piranskému rodákovi, houslistovi G. Tartinimu. 

Akvárium se nachází na nábřeží u přístavu na náměstí Ribiški trg.

▶ Portorož
Internet: www.portoroz.si, www.tourist-portoroz-sp.si 

První písemné zmínky o městě jsou z 13. století. Na rozdíl 
od již připomínaných měst se v Portoroži nezachovaly žádné 
architektonické památky. Město je moderní, leží na terasách 
podél mořského pobřeží a většina budov byla postavena v 
tomto století.  K nejhezčím budovám patří budova hotelu 
Palace  z  počátku našeho století. Portorož  je  oblíbeným 
výletním cílem obyvatelů Terstu, v neposlední míře také kvůli 
zdejším kasinům a hernám.

19

http://www.tourist-portoroz-sp.si/
http://www.portoroz.si/


Z  nově  vybudovaných  hotelových  kompexů  vzpomeneme 
San Bernardino, který leží hned na začátku Portorože, když 
přijíždíme od Piranu. S Portoroží je spojená osada Lučija, 
kde  se  nachází  moderní  jachtový  přístav.  Portorož  je 
geograficky poslední slovinské mořské letovisko. Nedaleko 
Portorože  se  nachází  muzeum  Forma  viva,  sochařské 
muzeum ve volné přírodě.  V okolí  Portorože se nacházejí 
saliny a zařízení na získávání soli z mořské vody. Nejlépe 
je uvidíte ze silnice směrem na Pulu, a to v okolí vesničky 
Seča (Sečovlje). Většina z nich již není v provozu. S touto, 
pro  nás  jistě  zajímavou  formou  dobývání  soli,  se  můžete 
seznámit  v  chráněné  oblasti  Krajinski  park  Sečoveljske 
soline. Do místního muzea (Muzej solinarstva) se dostanete, 
když  za  Piranem  ve  směru  k chorvatské  hranici  odbočíte 
doprava, směr ukazuje tabule. 

Příjezd a doprava
Autobusové nádraží (avtobusna postaja) je na malém náměstí naproti 
Turist Biru nebo jinak za hotelem Palace druhá odbočka doleva.

Informace
Turist Biro, Obala 16. Informační kancelář se nachází na nábřeží. 

ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
Západní  pobřeží  Istrie  nabízí  nejlepší  podmínky  pro  letní 
rekreaci.  Je  tady  nejvíce  mořských  letovisek,  kempinků, 
hotelů a sportovních komplexů. Břehy tady nejsou vysoké, 
jak je to na jihu poloostrova, na pobřeží Kvarnerského zálivu 
a umožňují celkem dobrý přístup k moři. 

Jediným nedostatkem jsou pláže,  které  jsou  buď skalnaté 
nebo se jedná o betonové plochy. Oblázkové nebo písečné 
pláže  jsou  v  Istrii  nedostatkovým  zbožím.  Lákadlem  pro 
návštěvníky  jsou  také  hezká  a  stará  městečka  jako  jsou 
Poreč, Rovinj a Vrsar.

Přes  řeku  Dragonja  se  dostaneme  ze  Slovinska  do 
Chorvatska.  Když  hned  za  hranicí  odbočíme  doprava 
dostaneme se k nejsevernějšímu výběžku chorvatské části 
Istrie, do Savudrije. 
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Savudrija – lodě v přístavu

▶ Savudrija
Internet: www.savudrija.net 

Savudrija je malá a nejzápadnější osada Istrie. A musíme 
také říct,  že asi jedna z nejnudnějších. Savudrije nenabízí 
prakticky žádné kulturní či historické zajímavosti. Večerní a 
noční  život  tady  také  moc  neexistuje.  Z  památek  je  tady 
kaple sv. Ivana, původem z 11. století, přebudovaná v 19. 
století. Za zmínku stojí ještě maják, který je nejzápadnějším 
majákem  Istrijského  poloostrova.  V  přístavu  si  všimněte 
zajímavého způsobu, jakým místní rybáři upevňují své lodi. 
Tento způsob je typický pro nejsevernější část Istrie.

Informace
Turistička zajednica, Istarska 2, Bešanija, 52475 Savudrija.
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▶ Umag 
Internet: www.grad-umag.hr, www.tz-umag.hr, 
www.istra.com/umag 

Umag s turistickými komplexy Katoro, Stella Maris a Punta, 
které se nacházejí  severně od centra města, je oblíbeným 
střediskem, které znají  i  naši  turisté. Město existuje již  od 
doby  římského  impéria,  je  o  něco  větší  než  Savudrija, 
historickými  památkami  však  neoplývá.  Jedinou 
památkou je kostel sv. Pelegrina (Crkva Sveti Pelegrin) z 18. 
století,  kolem kterého se nachází  malé  centrum města se 
spletí  úzkých uliček.  Vedle kostela  stojí  zvonice a  je tady 
vyvýšená terasa, na které se nacházely kašny. Hned naproti 
kostelu je přístav.

Příjezd a doprava
Autobusy zastavují na hlavním náměstí Trg Slobode, u přístavu, po pravé 
straně kostela. Spojení do všech měst na pobřeží Istrie. 

Informace
Turistička zajednica, Trgovačka 6, 52470 Umag, internet: www.tz-
umag.hr. 

Potápění
Diving Center Subaquatic, Stella Maris, internet: www.subaquatic.org. 

▶ Novigrad
Internet: www.novigrad.hr, www.istra.com/novigrad 

Z  Umagu  vede  silnice  po  pobřeží  do  Poreče.  Další  větší 
město za Umagem je Novigrad. Město bylo založeno Řeky. 
V době římského impéria se nazývalo Aemonia. Pak patřilo, 
ostatně  jako  celá  oblast,  k  Byzantské  říši  a  později  bylo 
součástí Benátské republiky. 

Dnešní  chorvatské  jméno  Novigrad  (Nové  město)  je 
překladem italského Cittanova, jak se město nazývalo do 
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Městské hradby

roku  1947,  což  je  jinak  překlad  řeckého  Neapolis,  jména 
města v době, kdy patřilo k Byzantské říši.

Novigrad je  malebně umístěn kolem starého přístavu a je 
obklopen mořem. Koupat se tady můžete prakticky několik 
desítek metrů od centra města na částečně oblázkových a 
částečně betonových plážích.

Nedaleko  od  městské  pláže  je  jedna  z  mála  historicky 
cenných  památek  města,  kterou  je  kostel  sv.  Pelagije 
(Crkva Sveti  Pelagije).  Kostel,  původně z 8.  století  dostal 
svou dnešní podobu v 15.-16. století. Průčelí a některé další 
části  byly  obnoveny  v  19.  století.  V  kostele  jsou  uloženy 
pozůstatky  sv.  Pelagije.  Vedle  kostela  je  zvonice,  která 
připomíná  věž  sv.  Marka  v  Benátkách.  Ve  městě  se 
nacházejí  ještě  zbytky  městských  hradeb,  které  jsou 
zakomponovány do domů. V okolí města se nacházejí četné 
vinice.

Příjezd a doprava
Moderní autobusové nádraží (avtobusni kolodvor) se nachází mimo 
centrum na výpadovce směrem na Umag.
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Informace
Turistička zajednica,  Porporella 1, p.p. 52, 52466 Novigrad, internet: 
www.istra.com/novigrad. 

▶ Poreč
Internet: www.porec.hr, www.istra.com/porec 

Poreč je jedním z mála měst Istrie, které si zachovaly starý, 
antický půdorys zástavby. Když se proto, pochutnávajíc si na 
zmrzlině, budete procházet po Dekumanské ulici, vzpomeňte 
si,  že  po  vyšlapané  dlažbě  této  hlavní  ulice  Poreče  se 
procházeli již Římané a to asi před 2 000 lety. 

Základem všech  římských  novězaložených  měst  byly  dvě 
hlavní ulice, které se křížily v pravém úhlu. Ulice ve směru 
severojižním se jmenovala decumanus maximus, ve směru z 
východu na západ  cardo maximus.  Jak tedy vidíme hlavní 
ulice Poreče Dekumanska nese své jméno již kolem dvou 
tisíc let.

Dějiny
Spolu s Piranem a Rovinji patří Poreč k nejhezčím městům 
Istrie. Nachází se tady také jedna z nejcennějších památek 
celé Istrie - byzantská Eufrasiova bazilika.

Z malého římského sídliště, které tady existovalo ve 2. století 
p. n. l. se za necelá dvě staletí vyvinulo prosperující město, 
které Římané nazývali Julia Parentium. Nemalou zásluhu na 
rozvoji měl i velký a chráněný přístav.

Po rozpadu Západořímské říše se ve městě vystřídali různí 
vládci.  Poreč  nějakou  dobu patřil  Gothům,  Byzantské  říši, 
Langobardům a Frankům. Město bylo důležitým obchodním 
centrem. Od 13. do konce 18. století patřilo pod Benátky a 
pak,  jak  jsme se  již  několikrát  zmínili  u  jiných měst,  bylo 
spolu s celým poloostrovem a částí Chorvatska součástí 
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Poreč - Dekumanská ulice

Rakousko-Uherska. Již v té době žila ve městě početně silná 
italská kolonie.  Po rozpadu Rakousko-Uherska město bylo 
součástí Itálie a po válce připadlo Jugoslávii.

TIP: Po  příjezdu  do  Poreče  doporučujeme  zaparkovat  za 
autobusovým  nádražím  na  parkovišti  u  moře   v  blízkosti 
obchodního domu. 

Naší  prohlídku  začneme  na  hlavní  ulici  Poreče,  která  se 
jmenuje  Dekumanska  a  vede  městem  rovnoběžně  s 
nábřežím. Ulice začíná na náměstí Svobody (Trg Slobode). 
Na  náměstí  vidíme  barokní  kostel,  jsou  tady  cestovní 
kanceláře, banky, obchody a pošta. 

Hned  na  začátku  Dekumanské  ulice  jsou  po  levé  straně 
zbytky městských hradeb.  Kameny dlážděná Dekumanska 
ulice je hlavní ulicí již od dob starého Říma. Nezapomeňte 
se  v  této  úzké  ulici  plné  obchodů,  cukráren  a  kaváren 
podívat také občas směrem nahoru. Objevíte nádherné staré 
fasády paláců, které tady stojí již několik staletí. Od místního 
muzea na Dekumanské 9 je vidět po pravé straně portál s 
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mozaikou, který nám označuje vchod do Eufrasiovy baziliky, 
nejvýznamnější památky Istrie.

Eufrasiova bazilika  - Památka 
světového dědictví UNESCO

Eufrasiova  bazilika (Eufrazijeva  bazilika),  otevřeno  7.00-
20.00 hod., vstup do baziliky volný, platí se jenom za vstup 
na věž, v létě se v atriu a v bazilice pořádají koncerty vážné 
hudby. 

Víme, že Poreč neboli Julia Parentium byl římskou kolonií a 
podobně jako v celé říši i tady zapustilo kořeny křesťanství. 
Zachovalo  se  nám  dokonce  i  jméno  prvního  zdejšího 
biskupa, který se jmenoval Maurus a žil v 3. století našeho 
letopočtu. 

Pravděpodobně  kolem  roku  303,  tedy  deset  let  před 
Milánským  ediktem,  kterým  císař  Konstantin  Veliký 
zrovnoprávnil  křesťanství  s  pohanstvím,  v  době 
nemilosrdného  pronásledování  křesťanů  císařem 
Diokleciánem, zemřel Maurus jako mučeník nové víry.

Na  místě,  kde  se  křesťané  setkávali,  kde  biskup  Maurus 
kázal  a  taky  zemřel,  byla  v  druhé  polovině  4.  století 
postavena  první  bazilika.  Zbytky  první  a  druhé  baziliky  z 
první poloviny 5. století jsou vidět na dvoře komplexu. 

Dnešní  bazilika  byla  postavena  kolem poloviny  6.  století. 
Nechal ji postavit biskup Eufrasius. Spolu s bazilikou nechal 
postavit atrium, biskupský palác a křtitelnici. Komplex je pro 
nás  cenný  tím,  že  se  zachoval  v  původním  stavu  bez 
přístaveb a velikých změn do dnešního dne. Jenom věž byla 
postavena  později  ve  středověku.  V  Poreči  máme  tedy 
jedinečnou možnost seznámit se s původní raněbyzantskou 
architekturou.
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Poreč - vchod do baziliky

Atrium
Původní  komplex  se  skládal  z  baziliky,  atria,  křtitelnice  a 
biskupského paláce. Po vchodu do komplexu se dostaneme 
nejdříve do atria s mramorovými sloupy. Část  sloupů byla 
přivezená  z  Byzance,  část  pravděpodobně  pochází  z 
místních antických staveb. Dnes jsou tady vystavené zbytky 
kamenných  památek  různých  období.  Na  čelní  straně 
baziliky můžeme z atria pozorovat mozaiku. Mozaika vznikla 
z různých starých mozaik koncem 19. století. Vstupme, ale 
teď již do samotné baziliky.

Interiér
Eufrasiova bazilika je třílodní. Hlavní loď od bočních oddělují 
štíhlé  vysoké  sloupy.  Hned  u  vchodu  si  všimněte  zbytků 
mozaikové  podlahy  z  4.-6.  století.  Podlaha  byla  někdy 
zdobená bohatou mozaikou,  která se zachovala jenom na 
málo  místech.  Kromě u  vchodu,  ještě  v  pravé  boční  lodi, 
napravo  od  apsidy.  Na  zdech  baziliky  se  na  některých 
místech zachovaly zbytky středověkých fresek.
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Věnujme se teď nejcennější části baziliky, kterou je apsida a 
mozaiky, které se tady zachovaly. Mozaiky se svou krásou 
dají srovnávat s mozaikami v severoitalské Ravenně. 

Úplně nahoře vidíme Ježíše a dvanáct apoštolů. Pod těmito 
freskami  se  nachází  druhá  část  mozaiky  s  Pannou  Marii 
uprostřed. Po její levé straně, v černé tunice druhý zleva s 
modelem  baziliky  v  rukou  se  nachází  její  stavitel  biskup 
Eufrasius. Nalevo od něj stojí jeho bratr Claudius se synem, 
napravo od Eufrasia je první  porečský biskup sv.  Maurus. 
Napravo od Panny Marie vidíme tři postavy světců, patronů 
města  Poreč.  Za  zmínku  stojí  ještě  ciborium  (obloukovitá 
stříška nad oltářem)  s  mozaikami  na biblické motivy.  Pod 
oltářem je pochovaný sv. Maurus.

Mozaiky  
Když opustíme baziliku a dáme se doprava dostaneme se na 
místo, kde se kdysi nacházel první tajný kostel přívrženců 
nového náboženství a později první bazilika. Pod otevřeným 
nebem  tady  můžeme  obdivovat  zbytky  antických  a 
raněkřesťanských podlahových mozaik ze 3.-4. století, které 
zdobily  kdysi  podlahu antických domů a první  baziliky.  Za 
zmínku stojí mozaika s motivem ryby, symbolem křesťanství, 
která je úplně vzadu po pravé straně.

Biskupský  palác,  hned  naproti  je  již  po  staletí  rezidencí 
porečských  biskupů  a  proto  je  veřejnosti  nepřístupný.  V 
přízemí paláce jsou vystaveny zbytky kamenných skulptur a 
ozdob.

Křtitelnice,  do  které  je  vchod  z  atria  naproti  vchodu  do 
baziliky, vznikla ve stejné době jako bazilika. Dnes se tady 
nacházejí desky s nápisy z původního sarkofágu sv. Maura. 
Z křtitelnice se dostaneme po schodech na zvonici z roku 
1522, odkud máme hezký pohled na město.

Když  se  po  prohlídce  baziliky  dáme  směrem  doprava  a 
pokračujeme v procházce Dekumanskou ulicí,  přijdeme za 
chvíli  na  náměstí  Trg  Marafor.  Zajímavou  a  ojedinělou 
budovou je  tady kamenný palác z  13.  století  s  dřevěným 
balkónem ve druhém patře. Když se teď z náměstí Marafor 
probojujete kolem prodavačů kýčů a různých suvenýrů na 
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Poreč - nábřežní promenáda

nábřežní promenádu, čekají vás tady restaurace a kavárny, 
kde si můžete u kávy oddechnout a pozorovat přitom provoz 
v  přístavu.  Když se dáte směrem rovně objevíte  na konci 
poloostrova  zbytky  Marsova  a  Neptunova  chrámu  z 1. 
století. 

Naproti  přístavu  se  nachází  ostrov  Sveti  Nikola s 
hotelovým komplexem Fortuna a hotelem, který je umístěn v 
paláci z 18. století. Lodní spojení s ostrovem Sveti Nikola je 
každou půlhodinu od hotelu Riviera na konci nábřeží. Pokud 
ještě máte čas, můžete po nábřeží obejít celý poloostrov a 
dostanete se opět na Trg Slobode, kde jsme naši prohlídku 
začali.

Samotný Poreč se jako pobytové místo pro dovolenou moc 
nehodí.  Turistická  střediska  se  nachází  hlavně  v  okolí 
města. Na sever je to  Luna (asi 1 km) a  Lanterna (asi 12 
km).
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Směrem na jih, tedy směrem na Vrsar se nacházejí největší 
a nejznámější letoviska Poreče. Jsou to  Plava Laguna a o 
pár  kilometrů  dál  Zelena  Laguna.  Pro  nemotorizované 
turisty bychom spíše doporučovali  pobyt v  Plave Laguně. 
Pěšky  je  to  do  centra  Poreče  asi  30  minut.  Ze  Zelené 
Laguny musíte do Poreče jet buď autobusem nebo lodičkou. 
Spojení autobusem a lodičkou existuje samozřejmě i z Plave 
Laguny. 

Jedná  se  o  turistické  komplexy  s  hotely,  restauracemi, 
diskotékami  a  dobře  zařízenými  sportovními  areály.  Také 
příznivci nočního života tady nebudou zklamáni. 

Příjezd a doprava
Autobus: nádraží je nedaleko jachetního přístavu za hotelem Poreč a 
nedaleko obchodního domu na ulici R. Končara 1. Spojení do Lublaně, 
Záhřebu, Rijeky, Puly, Terstu a dalších měst na pobřeží. Na nádraží se 
nachází také stanoviště taxíků. Nejbližší železniční nádraží se nachází 
v Pazinu nebo v slovinském Koperu.

Loď:  V létě má Poreč pravidelné lodní spojení s Plavou a Zelenou 
Lagunou, dále s Terstem, Benátkami, Pulou, M. Lošinji. 

Informace
Turistička zajednica mjesta Poreč, Zagrebačka 9. Informační kancelář se 
nachází na náměstí Trg Slobode před starým městem. 

Županijska turistička zajednica, Pionirska 1, 52100 Poreč, internet: 
www.istra.hr. 

Muzea a galerie
Vlastivědné muzeum porečské oblasti (Zavičajni muzej Poreštine), 
Dekumanska ulica 9. Nejstarší muzeum Istrie bylo založeno v roce 1884. 
Muzeum dokumentuje vývoj města a okolí od dob ilyrských kmenů až po 
dnešek.

Akvárium Poreč, F. Glaviniča 4. Akvárium se nachází v centru města 
nedaleko Dekumanské ulice. 

Potápění
Plava Laguna, Partizanska 5, internet: www.plava-laguna-diving.hr.

St. Lorenzo, M. Županiča 5, internet: www.diving-porec.hr. 
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Další aktivity
Několik kilometrů severně od Poreče u vesnice Nova Vas se nachází 
jeskyně Baredine.V sezoně je jeskyně otevřená denně od 9.30-18.00 hod., 
prohlídka trvá 40 minut. Kromě krápníků tady na vás v hloubce 60 metrů 
pod zemí čeká malé jezírko. Internet: www.baredine.com.

▶ Funtana
Internet: www.funtana.com, www.istra.com/funtana 

Malá  vesnice  se  nachází  na kopečku,  na kterém je  malý 
kostel.  Název  vesnice  pochází  z  latinského  slova  fons  tj. 
pramen.  Římané  se  na  tomto  místě  zásobovali  vodou. 
Dnešní  vesnice  vznikla  až  v  druhé  polovině  16.  století. 
Benátskou republikou byla osada daná k užívání Bernardovi 
Borisi,  jednomu  černohorskému  šlechtici.  Obyvatelé  byli 
rybáři a zemědělci. Zachovalo se tady několik starých domů 
ze 17. a 18. století, mezi jinými i palác prvního majitele B. 
Borisi. Tento nechal postavit také kostel sv. Bernarda, který 
tady stojí a který vznikal v první polovině 17. století.

Hotel Funtana, do kterého jezdí i naši turisté, leží blízko u 
moře.  Pavilóny  jsou  na  svahu  směrem  k  moři,  nedaleko 
hlavní silnice. 

Informace
Turistička zajednica, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, internet: 
www.istra.com/funtana. 

Jachting
Jachetní přístav ve Funtaně nabízí jednodenní plavby plachetnicí s 
posádkou. Cena 60 EUR/osobu (léto 2007), internet: www.crosail.com. 

▶ Vrsar
Internet: www.istra.com/vrsar 

Vrsar,  malá  rybářská  vesnice  s  2  500  obyvateli  je  spolu 
s městy Poreč a Rovinj jedním z nejoblíbenějších letovisek 
na západním pobřeží Istrie. Hotely a apartmány se nacházejí 
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na svahu nad přístavem naproti starému městu nebo mimo 
centrum a proto si staré město na kopci udrželo pořád svou 
původní atmosféru. Když si dáte sklenku vína večer v deset 
v kavárně u kostela, budete asi jediní cizinci. Většina turistů 
totiž nerada leze do kopce, když kavárny jsou i na nábřeží.

Dějiny
Podobně jako většina měst a osad na pobřeží, i  Vrsar byl 
nejdříve ilyrskou a pak římskou osadou. Pod jménem Ursaria 
se dnešní Vrsar objevuje na jedné mapě z 3. nebo 4. století. 
Namalován je jako ostrov ležící severně od Puly, což některé 
historiky vede k domněnce, že antická Ursaria je identická 
s ostrovem Sveti  Juraj.  Archeologický průzkum na ostrově 
chránicím vjezd do přístavu prozatím nebyl proveden. 

Po rozpadu římské říše ho krátce ovládli  Keltové, od 6.-8. 
století  byl  součástí  Byzanské říše a  od 10.-18.  století  byl 
Vrsar majetkem porečských biskupů. V létech 1743 a 1744 
tady krátce pobýval dobrodruh a svůdce žen G. Casanova. 
Vzpomínka na dobré víno,  které tady pil  a jedno milostné 
dobrodružství si našla cestu i do jeho pamětí. Další dějiny 
jsou společné s dějinami Istrie: součást Rakouska-Uherska, 
Itálie, okupace Němci a Jugoslávie.

Název Vrsar prý pochází od starobylého slova Ur, které se 
kdysi  v oblasti  Středozemí používalo k označení pramene 
vody. V oblasti mezi dnešním Vrsarem a Funtanou se římské 
loďstvo zvyklo zásobovat vodou. A tak Římané pojmenovali 
osadu Ursaria, Slované přizpůsobili toto slovo svému jazyku 
a tak vznikl  dnešní  Vrsar,  v  italštině se dodnes užívá pro 
Vrsar označení Orsera.

Nad městem ční kostel sv. Martina (Crkva Svetog Martina) 
z 19. století se zvonicí. Stojí na místě kudy někdy probíhaly 
městské  hradby.  Zvonice  s  vyhlídkou  je  nová  a  byla 
postavená v roce 1989. Jelikož Vrsar byl jediným městem na 
pobřeží  bez  věže  (stará  věž  na  náměstí,  kousek  pod 
kostelem shořela během války), uspořádali obyvatelé města 
před  pár  lety  sbírku  a  postavili  u  kostela  novou  věž.  Za 
kostelem se nachází nádherná vyhlídka na moře a ostrovy 
táhnoucí se kolem pobřeží směrem na Poreč. Hned vedle 
kostela  stojí  obrovský  palác,  který  byl  v minulosti  letní 
rezidencí porečských biskupů. Kaštel Vergotini, jak se tento 
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Vrsar - pohled na přístav a staré město

palác nazývá, byl postaven v 12.-13. století. Z tohoto období 
se zachovaly pouze dvě menší věže. Jeho dnešní podoba 
pochází z 18. století, kdy sloužil jako pevnost. Svědky této 
doby jsou hradby kolem budovy. Počátkem 21. století byla 
někdejší  pevnost  rekonstruována  a přestavěna na luxusní 
rezidenci s nájemnými byty. 

Další  architektonické  památky  jsou  roztroušeny  mezi 
klikatými uličkami starého města. Patří k nim městská brána 
(Gradska vrata) s reliéfem lva sv. Marka z 13. století, který 
byl symbolem Benátské republiky. Vedle brány stojí  kostel 
sv.  Foške (Crkva  Sv.  Foške)  z první  poloviny  17.  století, 
který dnes slouží jako galerie. Dále ve starém městě najdete 
ještě jednu  městskou bránu (Stara romanička vrata) z 12. 
nebo  13.  století.  Malé  náměstí  před  bránou  slouží  jako 
kavárna pod otevřeným nebem. Poblíž brány stojí kostel sv. 
Antonína (Crkvica sv. Antona), dnes prodejní galerie. 

U moře nedaleko jachetního přístavu stojí románský kostel 
Panny Marie (Bazilika  Sv.  Marije  od mora),  jehož  dnešní 
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podoba  je  z 12.  století.  Kostel  stojí  na  místě  původního 
malého kostela z 8. století. 

Vrsar – lom Montraker

Nedaleko kostela stojí moderní budova jachetního přístavu, 
který se začal  stavět  v roce 1999 a který stojí  pod lomem 
Montraker.  Kámen  se  v lomu  Montraker těžil  již  v době 
antiky a byl použit pro výstavbu antických vil jejichž zbytky 
byly v okolí  objeveny. Také byl  použít  v antickém přístavu, 
který  se nacházel  na místě  dnešního jachetního  přístavu. 
Podle  některých  historiků  umění  bylo  mauzoleum  krále 
Theodoricha v Ravenně postaveno také z kamene z tohoto 
lomu. Také Benátčané, kteří po několik staletí ovládali tuto 
část chorvatského pobřeží, tady těžili kámen. Od roku 1991 
se v září v lomu pořádá tzv. letní sochařská škola, v rámci 
které  se zde setkávají  sochaři  z různých zemí.  Jejich  díla 
pak zdobí veřejné prostory Vrsaru.  

Zbytky  antického  přístavu  ve  formě  velkých  kamenných 
bloků tvořících molo bylo v minulosti možné vidět v přístavu. 
Dnes jsou již  pod vodou.  Počátkem 20.  století  o  zbytcích 
antického přístavu, který zmizel pod vodu psal ve své práci 
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český  archeolog  Anton  Gnirs.  V jižní  části  poloostrova 
Montraker  bylo  objeveno  římské  pohřebiště,  byl  tady 
vykopán také náhrobní kámen z 2. století, který je dnes ve 
vlastivědném muzeu v Poreči. 

Při  procházkách  klikatými  uličkami  narazíte  také  na  části 
středověkých  hradeb  a  věží,  které  město  v minulosti 
obklopovaly.  Většina  z nich  pochází  z období  od  13.-16. 
století. 

Koversada

Od začátku 60. let, kdy se začal rozvíjet turistický ruch, se Vrsar 
hodně změnil.  Někdejší rybářská vesnice se rychle proměnila v 
důležité turistické centrum. Jméno Vrsar se začalo brzy skloňovat 
v různých jazycích. 

Důvodem byla Koversada, jeden z prvních nudistických kempů na 
pobřeží Jaderského moře, který byl otevřen v roce 1961. Byli to 
hlavně  naháči  z  Německa,  kteří  tady  pro  sebe  objevili  ráj  na 
zemi.  Jméno  malé  rybářské  vesničky  se  rychle  dostalo  do 
katalogů  cestovních  kanceláří  a  o  slávu  bylo  postaráno. 
Koversada má nyní plochu 150 hektarů. gres nudistů. Nudismus 
je dnes v útlumu a tak kemp je obvykle obsazen asi tak z třetiny.

Je to prý největší nudistický kemp nejenom v Istrii, ale také v 
celé Evropě.  Z původního kempinku vznikl  celý areál  s hotely, 
pavilóny,  vilami,  restauracemi  a  obchody  výlučně  pro  nudisty. 
Celková kapacita všech zařízení je něco přes 15 000 lidí. A tak 
tady  rok  co  rok  okupují  tisíce  naháčů  především  z  Německa, 
Holandska a Rakouska někdejší malou ospalou vesničku. V roce 
1972 se zde konal světový kongres nudistů. Nudismus je dnes v 
útlumu a tak kemp je obvykle obsazen asi tak z třetiny.

Příjezd a doprava
Vrsar má autobusové spojení s Poreči, Rovinji, Pulou a dalšími městy 
poloostrova. Nádraží se nachází na velkém parkovišti u vjezdu do města. 
Nejbližší železniční nádraží se nachází v Pazinu, Pule nebo v slovinském 
Koperu. Nejbližší mezinárodní letiště je v Pule, na malém letišti ve Vrsaru 
mohou přistávat v sezoně také malá letadla směřující sem z ciziny. Jinak 
odtud létají pouze malá letadla na vyhlídkové lety.

Jachetní přístav (Marina Vrsar), Obala maršala Tita 1, internet: 
www.montraker.hr. Relativně nový jachetní přístav postavený koncem 90. 
let 20. století na místě, kde se nacházel antický přístav. 
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Informace
Turistička zajednica mjesta Vrsar, Rade Končara 46, 52450 Vrsar, 
internet: www.istra.com/vrsar. Informační kancelář se nachází u městské 
brány ve starém městě. 

Muzea a galerie
Crkva sv. Foške. Výstava sakrálních předmětů. 

Park skulptura D. Džamonja, otevřeno denně 8.00-11.00 a 18.00-21.00 
hod. Soukromý park chorvatského sochaře Dušana Džamonja 
s monumentálními skulpturami se nachází hned za Vrsarem po levé straně, 
když jedete do Poreče. Pokud vás zajímá umění určitě byste tento obrovský 
park měli navštívit a projít se mezi sochami z kamene i kovu. 

Internetové kavárny
Jedna internetová kavárna se nachází v bufetu Nieves vedle obchodu 
Market Obala naproti přístavu výletních lodí. Další se nachází na druhé 
straně přístavní promenády – Internet Centar, Obala maršala Tita 6.

Sport
Tenis si můžete zahrát na kurtech nacházejících se v areálu kempinku 
Porto Solo, nachází se tady také půjčovna kol, prken pro surfing, výstroj pro 
potápění atd.

Potápění
Morska zvijezda, kempink Porto Sole, internet: www.starfish.hr. 

AMDC, Brijunska 11, internet: www.scuba.at. 

▶ Limský záliv
U jižní části Koversady začíná Limský záliv (Limski kanal). 
Název je odvozem od římského slova limes (hranice). Tady 
probíhala  hranice  mezi  dvěma  administrativními  oblastmi 
antické Istrie. Jedna měla centrum v antické Julia Parentium 
(dnešní Poreč), druhá v Pietas Julia (dnešní Pula). 

Autem se k tomuto mořskému zálivu, známému kromě své 
přírodní  krásy  také  tím,  že  se  tady  pěstují  ústřice, 
dostanete, když z Vrsaru pojedete směrem na Rovinj. Kanál 
připomínající norské fjordy – někdy se nazývá take Limfjord - 
je 9 kilometrů dlouhý. Hned u odbočky z hlavní silnice na 
vedlejší vedoucí ke kanálu se nachází tabule upozorňující na 
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jeskyni  Romualdova  špilja.  Jedná  se  o  malou  jeskyni 
nacházející  se  asi  120  metrů  nad  Limským  kanálem  a 
vzdálenou asi 400 metrů od silnice. 

Když  pojedete  dále  autem  podél  zálivu  s  průzračnou 
azurovou  vodou  narazíte  na  dvě  restaurace,  ve  kterých 
můžete ochutnat  ústřice,  které  se tady  pěstují.  Ústřice  se 
chorvatsky řeknou kamenice, někdy se jim říká také oštrige. 
V blízkosti  kanálu najdete také  klášter sv. Michala (Sveti 
Mihovil) s románským kostelem.

Nad  Limfordem  jsou  zříceniny  městečka  Gradina,  které 
bylo  obýváno  již  v  době  železné  a  bronzové.  Podobných 
sídlišť v době bronzové bylo na území Istrie kolem 300. V 
roce  1937  byla  tady  objevená  nekropole.  V  průběhu 
vykopávek,  které se tady prováděly v letech 1960-67 bylo 
tady objeveno kolem 70 hrobů. Hroby pocházejí z 11. století 
p.  n.  l.  Nalezené  objekty  jako  urny,  náhrdelníky,  šperky, 
nádobí se nacházejí ve vlastivědném muzeu v Rovinji, který 
je asi 15 kilometrů odsud.

▶ Rovinj
Internet: www.tzgrovinj.hr, www.rovinj.hr, 
www.istra.com/rovinj 

Rovinj  (italský  Rovigno)  je  nejhezčí  město Istrie,  s  hrdostí 
tvrdí o svém městě jeho obyvatelé. O tom, že na tom něco 
bude, svědčí fakt, že o Rovinji to tvrdí nejenom domorodci, 
ale i hodně návštěvníků města. Všichni tu obdivují pitoreskní 
uličky a náměstí, kostel nad městem s kampanilou a další 
historické  památky.  Rovinj  není  ale  městem  výlučně 
orientovaným na dnešního  homo turisticus.  Město  žije  i  v 
zimě,  kdy  tady  turisté  nejsou,  svým  přirozeným  životem. 
Usídlilo se tady hodně umělců, žijí tady rybáři a nachází se 
tady  i  něco  málo  průmyslu,  konkrétně  je  to  továrna  na 
zpracování  ryb  a  výrobu  cigaret.  Žije  tady  kolem 13  000 
obyvatel.

Dějiny
Na rozdíl  od  jiných  měst  istrijského  pobřeží,  se  v  městě 

37

http://www.istra.com/rovinj
http://www.rovinj.hr/
http://www.tzgrovinj.hr/


nezachovaly  antické  památky,  nebo alespoň jejich  zbytky. 
Zbytky římských vil se zachovaly v okolí, což svědčí o tom, 
že Římané tady byli usídleni. Je pravděpodobné, že území 
města bylo obydleno bez přestávky již od ilyrské doby. Jádro 
dnešního starého města vzniklo někdy kolem 5. století. První 
písemné  zmínky  o  městě  jsou  až  ze  7.  století.  Pak 
následoval  osud  typický  pro  všechna  istrijská  města. 
Frankové,  Byzantská  říše,  loupežné  nájezdy  pirátů  a 
Janovanů, kteří válčili o nadvládu na moři s Benátkami. Od 
konce  13.  století  až  do  roku  1797  patřilo  město  pod 
Benátskou republiku.

Původně se Rovinj nacházel, podobně jako Piran a Koper, 
na ostrově. S pevninou byl spojen až v 18. století. Rozkvět 
města nastal v době, kdy byl Rovinj pod nadvládou Benátské 
republiky.  Z původně neznámého anonymního přístavu se 
vyvinul důležitý přístav a obchodní centrum.

Další dějiny města již asi tušíte. Období rakousko-uherské 
nadvlády, během které význam Rovinje jako nejdůležitějšího 
přístavu  regionu  poklesl.  V  druhé  polovině  19.  století 
rovinjský  přístav  ztratil  svůj  primát  v  regionu.  Jeho  místo 
zabral  Terst  a  pak zvláště  Pula,  která se stala  základnou 
rakouského vojenského námořnictví. Po první světové válce 
připadlo město Itálii, po druhé se stalo součástí Jugoslávie.

TIP: Pokud přijedete vlastním autem, vjedete do města jednou z 
dvou výpadovek. Pokud se dostanete k autobusovému nádraží, 
doporučujeme zaparkovat hned na parkovišti, na nábřeží. 

Pokud  pojedete  druhou  silnici,  přijedete  také  na  nábřeží  s 
parkovištěm a benzínovou pumpou. Vjezd do staré části města je 
zakázán.  Pokud  pojedete  pořád  po  hlavní  silnici  a  nebudete 
vjíždět do vedlejších ulic, nemůžete minout ani jedno z parkovišť. 

Po nábřeží  se dostanete na hlavní  náměstí,  kde začneme naší 
prohlídku.

Tady se nachází barokní radnice (Viječnica), která pochází 
ze 17. století. V červené budově s hodinami nacházející se 
nedaleko přístavu jsou dnes cestovní kanceláře Kompas a 
Generalturist.  Nedaleko,  v  hezkém  červeném  paláci  s 
balkónem ve druhém patře, najdeme budovu vlastivědného 
muzea (Zavičajni muzej Rovinj) nacházející se v barokním 
paláci Califfi. 
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Rovinj – pohled na staré město

Muzeum  bylo  založeno  v  roce  1953  z  podnětu  mladých 
malířů. V Rovinji se totiž usadilo a žije zde hodně umělců, 
jejichž díla můžete shlédnout v prvním patře muzea, které je 
věnováno  modernímu  chorvatskému  umění.  V  přízemí  se 
nacházejí zase vlastivědné sbírky, je tady kolekce římských 
(1.-5. století) a byzantských mincí a artefakty pocházející z 
města Dvigrad. Pořádají se tady také příležitostné výstavy. 
Druhé patro je věnováno kolekci starého italského malířství. 
Tady v prostředním pokoji bydlel v roce 1844 rakouský císař 
Ferdinand  s  manželkou.  Ferdinand  zvaný  Dobrotivý  byl 
posledním českým korunovaným králem. Tady, kde se teď 
nacházíme, tj. mezi náměstím Tita a náměstím Trg Valdibora 
bylo kdysi moře. Rovinj byl totiž původně ostrov a s pevninou 
byl spojen až v roce 1763 zasypáním mořského průlivu.

Na tomto místě začíná hlavní nákupní ulice města Karera, 
která  vede  k  autobusovému  nádraží.  Bílá  osmistranná 
budova  těsně  u  nádraží  je  kaple  svaté  Trojice (Kapela 
Svetog Trojstva), nejstarší zachovaná budova města. Jedná 
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se o románskou křtitelnici  ze 13.  století,  ve které je dnes 
galerie Heptagon. Naproti muzeu, na druhé straně náměstí 
začíná Ulica Edmondo de Amicis, která vede ke klášteru sv. 
Františka (Samostan Sveti Franjo) z 18. století. V klášteře 
se nachází muzeum a knihovna se starými knihami.

Jedinou  zachovanou  městskou  bránou,  bránou  Svatého 
kříže (Vrata  Svetog  Križa)  s  lvem  uprostřed,  která  stojí 
naproti radnici se dostaneme do někdejšího starého města. 
Hned  za  touto  bránou  ze  17.  století  nalevo,  na  malém 
náměstí  Trg  Matteotti,  je  palác  ze  16.  století  s  bohatě 
zdobeným  průčelím.  Jedná  se  o  někdejší  palác  prétorů 
(Pretorova Palača), ve kterém dnes sídlí městský úřad. 

Když se teď dáte z náměstí po ulici Grisia směrem nahoru, 
dostanete  se  po  několika  stech  metrech  ke  kostelu  sv. 
Eufemie (Sveta Eufemija). Kostel z první poloviny 18. století 
se tyčí na kopci nad městem, z kterého je hezký pohled na 
ostrůvky nacházející se v okolním moři.  Již v 5. století  na 
tomto  místě  stál  malý  kostel.  Dnešní  kostel  je  typickou 
stavbou benátského baroka. V jižní lodi kostela se nachází 
oltář sv. Eufemie a tady je také umístěn mramorový sarkofág 
ze 3. století s tělem ochránkyně města. 

Legenda o svaté Eufemii

Jedné bouřlivé noci se objevil v moři nedaleko dnešního Rovinje 
mramorový sarkofág. Celý den se snažili obyvatelé města 
vytáhnout ho na břeh. Nedařilo se jim to. Zkoušeli volské a 
koňské zápřahy a nic, sarkofág byl pořád v moři. Všichni se 
zapřáhli do lan a pořád nic. Sarkofág plaval dále ve vlnách. 

Světice pochovaná v sarkofágu jim však Božím hlasem ke konci 
dne sdělila: Jsem Eufemie kalcedonská, s Ježišem krví spřízněná. 
A tak podle její rady se jednomu malému klukovi za pomoci 
jednoho páru slabých krav povedlo sarkofág vytáhnout na břeh. 
Od té doby je sarkofág uložen v kostele nad městem a svatá 
Eufemie se stala patrónkou a ochránkyní města.

Na  zvonici,  která  je  kopií  zvonice  baziliky  sv.  Marka  v 
Benátkách,  je  umístěna  socha  sv.  Eufemie.  Zvonice  je 
vysoká 60 metrů a je nejvyšší v Istrii.
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Rovinj – barokní radnice

Staré  město  kolem  kostela  si  zachovalo  takřka 
středověký charakter. Staré domy a paláce, úzké, kameny 
dlážděné ulice evokují atmosféru zašlých časů. Vydejte se 
proto za objevy sami. Jednou z hezkých ulic, která se od 18. 
století  praktický  nezměnila  je  Bregovita  ulica  nedaleko 
kostela. 

Nedaleko Rovinje se v moři nachází několik malých ostrovů. 
Jsou to: Otok Sveta Katarina,  Crveni otok,  Sturag a Sveti 
Ivan.

Otok Sv. Katarina

Je  největší  z  nich  a  leží  asi  200  metrů  od  přístavu.  Byl 
obydlen již v době bronzové. V 15. století byl tady postaven 
klášter, koncem 18. století byl klášter opuštěn. Od té doby 
byl  ostrov  v  soukromých  rukou  a  jeho  majitelé  se  často 
měnili. Dnes se na něm nachází hotely.

Crveni Otok
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Nejhezčí ze všech ostrovů je Červený ostrov (Crveni otok), 
který  leží jižně od města. Ostrov byl obydlen již Římany a v 
6.  století  byl  tady  postaven  první  klášter.  Klášter  byl  v 
průběhu staletí  přestavován a občas i  opuštěn,  definitivně 
byl zavřen začátkem 19. století. Pak byl ostrov soukromým 
majetkem barona Hutterodta, který ostrov zalesnil a nechal 
zrekonstruovat část bývalého kláštera s freskami z 9. století.

Dnes jsou tady hotely. Lodě na Crveni otok a ostrov Katarina 
odjíždějí každou hodinu z přístavu u jachtklubu. 

Sturag a Sveti Ivan jsou malé neobydlené ostrovy jižně od 
Crveneho  otoku.  Sveti  Ivan  byl  obydlen  Římany,  ve 
středověku byl tady postaven kostelík s klášterem.

Příjezd a doprava
Autobusové nádraží  je na náměstí Trg na lokvi na začátku pěší zóny. 
Spojení do všech měst poloostrova, do Záhřebu, Lublaně a Terstu. Nejbližší 
železniční nádraží se nachází v Pazinu, Pule nebo v slovinském Koperu.

Informace
Turistička zajednica, Pina Budicina 12, 52210 Rovinj, internet: 
www.tzgrovinj.hr.  

Muzea a galerie
Vlastivědné muzeum v Rovinji (Zavičajni muzej Rovinj), Trg Maršala Tita 
11. Na příkladu starých fotografií, modelů lodí, starých dokumentů a dalších 
exponátů, dokumentuje muzeum historii města a okolí.

Galerie Heptagon, Trg na lokvi u autobusového nádraží. Výstavy 
moderního umění.

Františkánský klášter (Franjevački samostan), ulica Edmondo de Amicis 
36. V klášteře, který se nachází nedaleko trhu je malé muzeum.

Akvárium (Aquarium), ulica Palijagi 5. 

Potápění
Adriatic Aqua Club, De Amicis 11, internet: www.dive-aqualung.com. 

Diver Sport Center,  Villas Rubin, internet: www.diver.hr. 
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▶ Fažana
Internet: www.fazana.hr, www.fazana.net 

Fažana je malá vesnice, která se v poslední době dostala do 
povědomí  turistů  hlavně  kvůli  výletům  na  ostrovy  Brijuni. 
Ostrovy  Brijuni  jsou  nám známé spíše pod jejich  italským 
názvem  Brioni.  Ostrovy  byly  po  dlouhá  léta  letoviskem 
někdejšího jugoslávského prezidenta Tita a z tohoto důvodu 
byly  pro  masovou  turistiku  nepřístupné.  Po  jeho  smrti  a 
rozpadu  Jugoslávie  se  vše  změnilo.  Také  dnes  sem sice 
přijíždí za oddechem čelní představitelé Chorvatska a jejich 
hosté.  Ostrovy  jsou  ale  také  přístupné  pro  organizované 
návštěvníky. Výlety na ostrov Veli Brijun organizuje správa 
národního  parku  se  sídlem  ve  Fažaně,  majitelé  malých 
soukromých  lodiček  organizují  zase  výlety  lodí  kolem 
ostrovů.

 Fažana – kostel sv. Elizije

Pro zájemce o starou architekturu je Fažana zajímavá také 
několika  malými  istrijskými  kostely.  Tím  prvním  z  nich  je 
malý kostelík sv. Elizeje (Crkva Sveti Elizej) ze 6. století. 
Kostelík  stojí  ale  sto  metru  od  přístavu.  Někdy  začátkem 

43

http://www.fazana.net/
http://www.fazana.hr/


našeho  tisíciletí  se  na  místech,  kde  dnes  stojí  kostel, 
nacházela antická vila. Je to jednolodní jednoduchý kostel, 
který ohromuje svým stářím a dobrým stavem v jakém se 
zachoval. Další kostel, jenom několik desítek metrů od této 
asi 1 400 let staré památky, je kostel sv. Kozmy a Damiana 
(Crkva Sveti Kuzma i Damjan). Tento kostel se zvonicí, nad 
jehož portálem jsou reliéfy se sochami světců pochází ze 16. 
století, se nachází Trgu Republike u přístavu. Najdete v něm 
cenné renesanční fresky.

Třetím  kostelem,  který  stojí  za  zmínku  je  kostel  Panny 
Marie (Crkva  Sveta  Marija  od  Karmela),  který  stojí  na 
hřbitově, při výjezdu z města směrem na Vodnjan po pravé 
straně. Tento kostel byl postaven ve 14. století.

Fažana,  v  okolí  které  se  nacházejí  četné  olivové  háje  je 
přístavem,  který  byl  obydlen již  v  době římského impéria. 
Tehdy se tady nacházely dílny na výrobu amfor. Dnes je to 
malý  přístav,  který  se  díky  ostrovům  Brijuni  ležícím  pár 
kilometrů  od  přístavu,  pomalu  dostává  do  povědomí 
návštěvníků z různých zemí.

Fažana - přístav
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Informace
Turistička  zajednica,   43.  istarske  divizije  8,  52212  Fažana,  internet: 
www.fazana.hr. 

Nacionalni  park  Brijuni,  Brijunska  10,  Fažana,  internet:  www.brijuni.hr. 
Sídlo národního parku se nachází  hned naproti  přístavu,  dostanete tady 
také vstupenky na výlet na ostrov Veli Brijuni. Zájemci o výlet si musí místo 
zarezervovat den předem. Výlet trvá cca. 4 hodiny, první loď odplouvá v 
9.00, další v 11.30 a 15.30 hod. Cena výletu je 190 kun (léto 2007), v ceně 
je zahrnutá doprava lodí a prohlídka ostrova turistickým minivláčkem. Výlety 
se organizují každý den.   

▶ Brijuni
Internet: www.brijuni.hr 

Ostrovy  Brijuni  leží  u  západního  pobřeží  Istrijského 
poloostrova,  asi  10  km  od  Puly  a  3  km  od  rybářského 
přístavu  Fažana.  Od  pevniny  je  dělí  Fažanský  kanál.  K 
největším  ostrovům,  jejichž  celková  plocha  je  přes  700 
hektarů, patří: Veli Brijun, Mali Brijun, Krasnica (Vanga), Sv. 
Jerolim a Vrsar.   

Ostrovy,  které  přitahují  návštěvníky  zejména  svou 
přírodní krásou, jsou obydleny již odedávna. Střídaly se na 
nich  a  památky  po  sobě  zanechaly  všechny  kultury  této 
oblasti  Středomoří.  Původní  obyvatelstvo,  ilyrské  kmeny, 
bylo  po  podrobení  Istrie  brzy  vystřídáno  Římany,  kteří  se 
jako první zasloužili o rozvoj ostrovů. Podobně jako i v jiných 
oblastech Istrie zavedli tady pěstování oliv a vína, zasloužili 
se o rozvoj zemědělství a obchodu. Na ostrovech vznikaly 
první letní rezidence zámožných Římanů, jejichž zbytky jsou 
tady dodnes.

K nejlépe zachovaným  antickým památkám patří římská 
císařská  vila  v  zálivu  Verige na  ostrově  Veli  Brijun.  Z 
období  raného středověku se  zachovaly  zbytky  byzantské 
baziliky a kláštera z 11. století.

Zlatou  éru  zažily  ostrovy  za  rakousko-uherské monarchie. 
Pula  byla  v  té  době  rakouskou  námořní  základnou  a  na 
ostrovech Brijuni byly postaveny pevnosti, jejichž cílem bylo 
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chránit  přístav  v  Pule.  Největší  z  nich  se  nacházela  na 
ostrově  Veli  Brijun,  stojí  tady  dodnes  a  nazývá  se  podle 
admirála rakouského námořníctví Wilhelma von Tegetthoffa. 

V tomto období,  tj.  koncem 19.  století,  se z ostrovů stalo 
letovisko vyšších společenských vrstev. Na dovolenou sem 
začali přijíždět hlavy států, šlechta, vysocí důstojníci, umělci 
a úspěšní  podnikatelé.  Začátkem našeho století  se začala 
budovat zoologická zahrada. Různé druhy zvířat, které tady 
byly puštěny do volné přírody, tady žijí  dodnes. Ve stejné 
době tady byly vysázeny stromy a rostliny ze všech konců 
světa.  Zdejší  subtropická  flóra  budí  dodnes  obdiv 
návštěvníků ostrovů. Nachází se tady na 700 druhů rostlin a 
žije tady kolem 250 druhů ptactva.

Po druhé světové válce si ostrovy vybral za svou rezidenci 
někdejší jugoslávský prezident Tito a z tohoto důvodu byly 
Brijuni  pro  masovou  turistiku  nepřístupné.  Po  maršálově 
smrti  v  roce  1980  se  ostrovy  opět  otevřely  pro  turistiku. 
Začaly  se tady  budovat   nové ubytovací  komplexy.  Spíše 
než  orientace  na  masovou  turistiku,  existuje  tady  snaha 
vytvořit z ostrovů turistické refugium pro movitou klientelu. V 
roce  1983  byly  ostrovy  vyhlášeny  chráněným  národním 
parkem.

Výlet na ostrov Veli Brijun

Po připlutí do přístavu si nasednete do turistického 
minivláčku, kterým absolvujete prohlídku ostrova Veli Brijun. 
K prvním přírodním atrakcím, které uvidíte patří starý 
olivovník údajně ze 4. století. Dále projedete stromořadím z 
roku 1905, navštívíte safari park, v zálivu Verige si 
prohlédnete pozůstatky staré římské vily z 1. století, dále 
navštívíte kostelík sv. Germana z 15. století s výstavou kopií 
starých fresek a písemností napsaných v hlaholice a v 
malém muzeu si prohlédnete výstavu „Tito na ostrovech 
Brijuni“.

Internet: www.brijuni.hr   
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▶ Pula
Internet: www.pulainfo.hr, www.gradpula.com, 
www.istra.com/medulin 

Pula leží na jižní špičce Istrijského poloostrova na pomezí 
Kvarnerského a Benátského zálivu. Žije tady kolem 80 000 
obyvatel.  Pula  je největším městem Istrie  a  zároveň jejím 
administrativním centrem. Podobně jako v Rijece i tady se 
nachází  důležitý  přístav  a  loděnice  Uljanik  na  ostrově 
stejného jména.

V  druhém  století  p.  n.  l.  bylo  město  dobyto  Římany. 
Hospodářský rozkvět zažilo město až v období vlády císaře 
Augusta (27 p. n. l.-14 n. l.) a v následující době.  V období 
císaře Augusta se město nazývalo Pietas Julia. Z doby, kdy 
bylo součástí  římského impéria  se tady zachovalo  několik 
antických staveb. V antické době žilo ve městě kolem 30 000 
obyvatel, což na tehdejší dobu bylo hodně.

V průběhu dalších staletí patřila Pula pod Byzanci. V šestém 
století  se  tady  usadily  první  slovanské  kmeny.  Pod 
Benátskou  republiku  patřilo  město  od  12.  století  do  roku 
1797.  Pak  přišla  doba  rakousko-uherské  monarchie,  pod 
kterou  Pula  patřila  až  do  roku  1918.  Krátké  intermezzo 
tvořilo  pouze období  francouzské nadvlády v letech 1805-
1814.  Po  staletích  stagnace  pod  benátskou  vlajkou  se 
začalo město v 19. století rozrůstat. Impulsem k rozvoji byla 
zejména  výstavba  přístavu  v  druhé  polovině  19.  století. 
Zatímco v polovině 19. století žilo v Pule jenom něco málo 
přes 1 000 obyvatel, začátkem 20. století byla situace zcela 
jiná.  Pula  se  stala  nejdůležitějším  vojenským  přístavem 
Rakouska. Na začátku první světové války tady žilo kolem 
60 000 lidí.

Po rozpadu rakouského mocnářství město obsadila italská 
armáda. Mezi válkami byla Pula součástí Itálie (it. Pola) a po 
válce, od roku 1947 se stala součástí Jugoslávie. Tolik tedy 
dějiny ve zkratce a teď se podíváme na to, jak vypadá město 
dnes.
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Pula – bazilika Maria Formosa

Hlavní dopravní tepnou města je ulice Giardini, která se 
rozdvojuje na Istarskou ulici, která vede směrem k Areně a 
ulici  M.  Balote,  po  které  se  dostaneme  do  přístavu. 
Prostřední část Giardini lemovaná po obou stranách stromy, 
je  hlavní  promenádou  města.  Obzvláště  v  podvečerních 
hodinách je plná obyvatel a návštěvníků města.

Naši prohlídku města začneme právě zde a to u vítězného 
oblouku rodiny Sergievců (Slavoluk Sergijevaca), který byl 
postaven kolem roku 30 p. n. l. Vítězný oblouk s korintskými 
sloupy  byl  součástí  městské  brány  a  je  bohatě  zdoben 
hlavně  rostlinnými  motivy.  U  oblouku  začíná  ulica 
Sergijevaca,  hlavní  obchodní  třída  Puly.  Hned  vedle 
oblouku, a to po jeho pravé straně se nachází rohový dům, 
ve  kterém  v  letech  1904-5  na  Berlitzově  jazykové  škole 
působil  jako učitel angličtiny irský spisovatel James Joyce. 
Dnes tady autor Odysea sedí jako kamenná socha na terase 
kavárny a pozoruje bublající život v centru Puly.

Dáme se po ní a po pár desítkách metrů zabočíme doleva 
do  Ribarské  ulice.  Na  konci  ulice  stojí  bazilika  Maria 
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Formosa (Bazilika  Sveta  Marija  Formosa).  Hezká,  malá 
bazilika z bílých kamenů byla postavena v 6. století, v době, 
kdy  Pula  patřila  k  Byzantské  říši  a  je  jednou  z  nejlépe 
uchovaných památek Istrie  z  tohoto  období.  Dnes je  v  ní 
malá galerie s prodejnou.

Okolí  baziliky  s  parkovištěm sice lákavé není,  nachází  se 
tady,  ale zajímavá římská mozaika.  Od baziliky se dáte k 
parkovišti  a hned na jeho začátku směrem doprava.  Jako 
orientační  pomůcka  vám  může  sloužit  nápis  garaža na 
jednom z domů. Po pravé straně vedle garáže (směr ukazuje 
nápis  rimski mozaik na kamenné zdi) je mozaika. Mozaika 
se nacházela na podlaze jedné římské vily a vznikla někdy 
kolem 3. století našeho letopočtu. Jak vidíte, úroveň dlažby v 
té době byla o 1,5-2 metry níž než je dnešní.

Pula – Augustův chrám a radnice

Po Prvomajské ulici budeme teď pokračovat dále do centra 
římského města na  někdejší  forum a dnešní  náměstí  Trg 
republike. Tady stojí nejlépe zachovaná antická budova Puly 
a  to  Augustův  chrám (Augustov  Hram).  Jedná  se  o 
nejzachovalejší antickou památku a jak napovídá již samotný 
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název, nechal ho postavit císař Augustus začátkem prvního 
tisíciletí. Chrám, který ve středověku sloužil jako křesťanský 
kostel, později jako muzeum, byl koncem války zničen. Hned 
po válce byl  znovu obnoven a dnes  se těší  oblibě všech 
návštěvníků  Puly.  V  chrámu  jsou  dnes  vystaveny  římské 
skulptury. 

Radnice (Viječnica), napravo od chrámu, vznikala v průběhu 
několika  staletí,  což  je  dobře  vidět  na  různých 
architektonických  stylech,  které  jsou  tady  zastoupeny. 
Prvotní  budovu  začali  stavět  v  10.  století  a  dokončili  o 
několik  staletí  později.  Podobně  jako  v  průběhu  minulých 
staletí,  kdy  tady  seděli  zástupci  Benátské  republiky, 
rakouského  mocnářství  a  svobodně  volení  představitelé 
města,  i  dnes  je  tady  sídlo  primátora  města.  V  budově 
radnice jsou dnes umístěny galerie. Pod arkádami radnice je 
dnes lapidárium (sbírka antických soch a reliéfů).

Když se vydáme od radnice po ulici G. Kovačiča, dostaneme 
se za pár minut na Trg Josipa Štrosmajera, kde se nachází 
kostel  Panny  Marie (Crkva  Sveta  Maria)  se  samostatně 
stojící  kampanilou.  Původní  kostel  byl  tady  postaven  v  5. 
století, později byl mnohokrát přestavován. Interiér kostela je 
vyzdoben  poměrně  chudě,  což  je  pozoruhodné,  když  si 
uvědomíme, že se jedná o katedrálu města.

Od kostela se teď vydáme na hrad. Naproti kostelu, vedle 
kamenného paláce s dvěma balkóny se nejdříve dáme po 
schodech (Rasparagov uspon), po kterých přijdeme na ulici 
Matije Gupca a odtud jdeme rovně do kopce.

Hrad (Kaštel)  se  tyčí  na  kopci  uprostřed  města.  Ve  své 
dnešní  podobě  pochází  ze  17.  století  a  byl  postaven  na 
objednávku benátské vlády. Měl chránit přístav nacházející 
se  pod  ním,  před  napadením.  První  hrad  tady  vznikl 
mnohem dříve a to v 13. století. V průběhu staletí se v něm 
nacházela zbrojnice a kasárna.  Dnes je tady Vlastivědné 
muzeum Istrie (Povijesni  muzej  Istre)  s  atriovým dvorem 
obklopeným výstavními sály.  Z někdejší  pevnosti  je  hezký 
pohled na přístav, loděnice Uljanik a Arenu na druhé straně 
města.
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Po návštěvě hradu se vrátíme na ulici M. Gupce. Směrem 
napravo se nachází  srbsko-ortodoxní  kostel  sv.  Mikuláše 
(Crkva Sveti Nikola) ze 6. století. Kostel je bohatě zdoben 
ikonami.

Po ulici M. Gupce se teď dáme opačným směrem (doleva, 
když jdeme od hradu). Na začátku ulice Konzula Istranina je 
vchod  do  archeologického  muzea,  oddělení  středověkého 
umění. O něco dále je  františkánský klášter (Franjevački 
samostan)  s  kostelem sv.  Františka  (Crkva  Sveti  Franjo), 
které byly postaveny ve 14. století. Podobně jako katedrála, i 
výzdoba tohoto kostela je střídmá.

Teď  budeme  pokračovat  dál,  až  přijdeme  k  malému 
římskému  divadlu z  2.  století.  Z  divadla  se  zachovalo 
jeviště  a  část  hlediště.  Pod  divadlem  je  archeologické 
muzeum  (Arheološki  muzej),  které  podává  přehled  o 
antických dějinách města. Oficiální vchod do malého parku, 
kde  se  muzeum nachází,  je  z  ulice  M.  Balote  a  to  přes 
Dvojitou  bránu  (Porta  Gemina).  Jak  vidíte,  jedná  se  o 
dvojbránu, která byla postavena v 2. století. Nedaleko ní je 
Herkulova brána (Herkulova Vrata), která byla vybudována 
jako  součást  městských  hradeb  v  1.  století  p.  n.  l.  Mezi 
dvěma bránami se nacházejí zbytky středověkého opevnění 
města. A teď se podíváme na nejlepší příklad stavitelského 
umění  starých  Římanů,  na  antický  amfiteátr  nebo-li  na 
Arenu, jak ho nazývají obyvatelé města.

Arena, Flavijevska ulica. Za vstup do Arény se platí, zdarma 
můžete  do  ní  nahlédnout  ze  zadní  strany  z ulice  Ozad 
Arene. 

Je  nejvýznamnější  památkou  z  doby  antického  Říma. 
Amfiteátr začal budovat císař Augustus (31 p. n. l.-14 n. l.). 
Dnešní  podobu  získala  pulská  Arena  za  vlády  císaře 
Vespasiana (69-79), tedy přibližně v stejné době, kdy bylo v 
Římě postaveno Koloseum. Jako všechny římské amfiteátry, 
i pulská Arena má elipsovitý půdorys o rozměrech 105 metrů 
(šířka)  a  132  metrů  (délka).  Bylo  tady  místo  pro  23  000 
diváků, což bylo jenom o něco méně než byl počet obyvatel 
celého města. Podobně jako v římském Koloseu, i tady se 
pořádaly gladiátorské zápasy.
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Pula - Arena

V době benátské nadvlády, podobně jako v Římě, sloužily 
kameny z amfiteátru jako stavební materiál  a odvážely se 
dokonce až do Benátek. V druhé polovině 16. století vydala 
dokonce  benátská  vláda  kuriózní  nařízení,  podle  kterého 
měla být Arena rozebraná a převezená do města na laguně. 
V  současné  době  slouží  amfiteátr  jako  koncertní  síň  a 
pořádá se tady filmový festival. V areálu se nachází muzeum 
s expozicí, která je věnovaná pěstování oliv a hroznů v době 
antického Říma. Najdete tady antické amfory a další nádoby, 
které se užívaly na převoz oleje a vína. Kromě toho jsou tady 
vystaveny rekonstruované lisy a jiná zařízení, která se před 
dvěma tisíci lety používala k lisování oliv a na výrobu vína.

Většina  turistických  komplexů  v  Pule  se  nachází 
západním směrem od centra  města  a  to  na poloostrově 
Verudela. Tady se nachází hotelový komplex Zlatne stijene, 
kempink  Ribarska  koliba,  komplex  Punta  Verudela  s 
přístavem  jachet  a  řada  dalších  hotelů.  Další  turistická 
střediska  Banjole,  Premantura  a  Medulin  se  nacházejí 
asi  10  kilometrů  jižně  od  města. Tato  oblast  není  tak 
známá  a  oblíbená  jako  Verudela  a  hodí  se  spíše  pro 
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všechny, kteří dávají přednost klidnější dovolené a ubytování 
v kempinku nebo v soukromí.

Příjezd a doprava
Autobusové nádraží (autobusni kolodvor) se nachází na náměstí Trg 
Istarske brigade nedaleko Arény. Odtud jezdí autobusy po celém istrijském 
poloostrově, dále do Rijeky, Záhřebu, Lublaně a Terstu. Autobusový jízdní 
řád najdete na www.pulainfo.hr/autobus.asp. 

Železniční nádraží (železnični kolodvor)  se nachází v severní části města. 
Vlakem se z Puly dostanete do Koperu, Rijeky, Lublaně a Záhřebu. Stránky 
chorvatských železnic jsou na www.hznet.hr. 

Přístav (luka) se nachází na nábřeží. V létě existuje pravidelné lodní 
spojení na Mali Lošinj, dále se lodí dostanete do Zadaru, Splitu, Benátek, 
Terstu a samozřejmě do přístavů Istrijského poloostrova. Dále výlety na 
ostrovy Brijuni. Lodní společnost Jadroagent sídlí na ulici Obala M. Tita 14.

Letiště (aerodrom), Valtursko polje.  Letiště je vzdáleno jenom asi 7 
kilometrů od města. Do města se dostanete autobusem za 10 minut. 
Pravidelné spojení se Záhřebem a dalšími chorvatskými městy. Se 
zahraničím je Pula spojena přímo jenom chartrovými lety.

Informace 
Turistička zajednica, Forum 3, 52100 Pula, internet: www.pulainfo.hr. 
Informační centrum se nachází na velkém náměstí v centru nedaleko 
radnice a Augustova chrámu.

Muzea a galerie 
Archeologické muzeum (Arheološki muzej), Ulica Mate Balote 3. Na 
základě archeologických vykopávek se tady seznámíte s antickou a raně 
středověkou Pulou.

Františkánský klášter (Franjevački samostan), Uspon B. Lupetine. 
Expozice středověkého umění.

Vlastivědné muzeum Istrie (Povijesni muzej Istre), Kaštel. Podává přehled 
o dějinách poloostrova. Také příležitostné výstavy.

Akvárium, Fort Verudella, Verudela. Akvárium se nachází v někdejší 
rakousko-uherské pevnosti na poloostrově Verudela za hotely Brioni a Park. 
Internet: www.aquariumpula-istra.hr. V létě otevřeno denně od 9.00-21.00 
hod. 
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Internetové kavárny
Digi, Glavinčev uspon 2, v centru nedaleko vítězného oblouku rodiny 
Sergievců.

Enigma, Kandlerova 19.

V Istarské ulici jsou dvě internetové kavárny: Luka, Istarska 30, Caffe 
Filmski, Istarska 34.

Potápění
Morska škola, Valsaline 31, internet: www.istraonline.com, 
www.meeresschule.com. 

Discovery Adventure Club, Tartinijeva 28, internet: www.dac.hr. 

DC Orca, Hotel Histria, poloostrov Verudela, internet: www.orcadiving.hr. 

▶ Medulin
Internet: www.medulin.hr 

Nedaleko  Puly  na  jižním  výběžku  poloostrova  u  zátoky 
Medulinski  zaliv  se  nachází  oblíbené  výletní  středisko 
Medulin, který byl znám již Římanům. Na poloostrově Ižula 
se  z  této  doby   zachovaly  zbytky  římské  vily  a  antický 
hřbitov. Dnes sem turisty lákají  hlavně borovicemi porostlé 
břehy nabízející stín a dále oblázkové pláže v kempinku. Na 
druhé  straně  zálivu,  když  se  díváme  od  kempinku,  se 
nacházejí  hotelové komplexy Medulin,  Mutila  a Belvedere. 
Stará část města, která není nijak veliká, leží na svahu, který 
se svažuje směrem k moři a kempinku. Centrum tvoří malá 
piazza s  kostelem,  cukrárnami  a  kavárnami.  Tady je  také 
pošta a informační kancelář. Může to být osobní dojem, ale 
Medulin působí v srovnání s ostatními středisky Istrie dost 
nudně. Přístup do moře je sice pozvolný, azurový Jadran se 
tady ale hledá dost těžce.

Informace
Turistička zajednica, Centar 223, 52203 Medulin, internet: 
www.medulin.hr. 
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VNITROZEMÍ
Istrie,  to  není  jenom moře,  i  když  si  to,  bohužel,  většina 
návštěvníků myslí.  Proto  bychom chtěli  v  našem průvodci 
věnovat  také  několik  stránek  centrální  části  poloostrova, 
která má také co nabídnout. Když vás jednoho dne omrzí 
vyvalovat se u moře, nebo bude pod mrakem, doporučujeme 
vám udělat si výlet do vnitrozemí. Zjistíte, jak vlastně vypadá 
neturistické Chorvatsko a určitě tím získáte plastičtější obraz 
o zemi a lidech, kteří tady žijí.

Buje – celkový pohled

▶ Buje
Internet: www.tzg-buje.hr, www.buje.hr 

Buje se nachází na silnici, která spojuje Pulu s Koperem a 
Terstem. Stará část Buje se nachází,  jako ostatně většina 
měst ve vnitrozemí, na kopci. Nová, celkem nezajímavá část 
se  nachází  na  úpatí  kopce  a  v  bezprostředním  okolí. 
Podobně jako ostatní  města v regionu i  Buje má dlouhou 
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tradici. Z původního ilyrského sídliště vznikla římská osada, 
kolem 9. století  se tady usídlili  Chorvati, pak město patřilo 
pod  Benátky.  Nadvládu  Benátek  vystřídala  nadvláda 
Rakousko-Uherska,  mezi  I.  a  II.  světovou  válkou  patřilo 
město  Itálii,  pak  bylo  součástí  Jugoslávie  a  dnes  patří  k 
Chorvatsku.

Pokud přijedete autem, doporučujeme zaparkovat na hlavní 
silnici, která vede starým městem, nebo na malém náměstí 
uprostřed Buje. Z terasy na tomto náměstí je hezký pohled 
na pole a zahrady nacházející se v okolí. Po pravé straně 
silnice se nachází  kostel  sv.  Marie (Crkva Sveta Marija), 
který  byl  postaven  v  15.  století.  Hned  naproti  kostelu  je 
městské  muzeum.  Odsud  se  dostaneme  do  samotného 
starého města, které bylo kdysi obklopeno hradbami.

Na  malém  náměstí  nahoře  (kdysi  to  bylo  hlavní  náměstí 
města) stojí kostel sv. Servola (Crkva Sveti Servolo) ze 16. 
století,  který byl  v 18.  století  renovován v  barokním stylu. 
Vchod  do  kostela  je  zdoben  korintskými  sloupy,  které 
pocházejí  z antického chrámu, který  tady kdysi  stál.  Také 
vnější zdi kostela jsou zdobeny fragmenty s římskými nápisy. 

Vedle kostela se nachází samostatně stojící zvonice a před 
ní  je  kamenný  sloup  s  reliéfem  lva.  Když  stojíme  před 
kostelem, po levé straně na náměstí vidíme gotický palác se 
zbytky malířské výzdoby. Kromě toho se tady nachází italská 
škola. Nápis scuola elementare nad vchodem pochází ještě 
z  doby,  kdy  Istrie  patřila  Itálii.  Podobně  jako  v  dalších 
istrijských  městech,  i  tady  žije  početná  italská  menšina. 
Svědčí o tom nejenom škola, ale také názvy ulic jako např. 
ulice G. Mazzini, G. Garibaldi atd.

Na  jih  od  Buje,  nedaleko  silnice  Koper-Pula  se  nachází 
malinké městečko  Grožnjan.  Struktura  města  je  totožná  s 
ostatními  městy  vnitrozemí.  Náměstí  s  kostelem,  stará 
zástavba, loggie, městská brána a zbytky hradeb. Poslední 
dobou "objevili" město umělci, kteří tady pracují a vystavují.

Informace 
Turistička zajednica, Istarska 2, 52460 Buje, internet: www.tzg-buje.hr. 
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▶ Motovun
Internet: www.tz-motovun.hr 

Začneme  krátkou  historií  města.  Město  bylo  obydleno 
ilyrskými  kmeny,  pak  jej  okupovali  Římané,  Langobardi  a 
francké  kmeny.  Potom,  co  kolem  11.  století  patřilo 
porečským biskupům, dostalo se v 13. století pod Benátskou 
republiku. V okolí města probíhala hranice mezi sférami vlivu 
Rakouska  a  Benátek  a  město  bylo  proto  často  terčem 
nájezdů.  Po  pádu  Benátské  republiky,  město  patřilo  pod 
rakouskou správu, mezi I. a II. světovou válkou bylo součástí 
Itálie.

Motovun se rozprostírá na svazích asi 300 metrů vysokého 
kopce a nabízí nám nejlepší pohled do struktury istrijských 
měst  ve  vnitrozemí.  Kvůli  neustálým  nájezdům  a  z 
bezpečnostních  důvodů  se  istrijská  města  budovala  jako 
pevnosti. Vidíme to i v Motovunu. Jedná se o město, které si 
takřka beze změn zachovalo středověkou strukturu. Město 
můžeme rozdělit na tři části. Jednak je to předměstí, které je 
v  podstatě  turisticky  nezajímavé,  pak  podhradí  a  vlastní 
staré město.

Při  příjezdu  autem  zaparkujte  na  malém  parkovišti  před 
starým městem nebo na kraji silnice a vydejte se pěšky tzv. 
podhradím (predgradje)  nahoru do starého města, které je 
obehnáno hradbami. Na konci ulice směrem nahoru objevíte 
renesanční loggii ze 16. století, od které je hezký výhled do 
okolí města a řeku Mirnu tekoucí údolí směrem k moři. 

Odtud vstoupíte do starého města renesanční bránou ze 16. 
století  a  dostanete  se  na  malé  náměstí,  na  kterém  stojí 
kostel sv. Štěpána (Crkva Sveti  Stjepan) ze 16. století  a 
zvonice. Někdejší románský palác, který byl v průběhu dějin 
několikrát přestavován a dnes slouží jako hotel  Kaštel. Malé 
centrum Motovunu  je  obklopeno hradbami,  po  kterých  se 
můžete projít a pokochat se pohledem na okolí města.
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Motovun – náměstí před kostelem

Zatímco přes den je běžné potkávat v ulicích starého města 
turisty,  kteří  sem přijeli  z  pobřeží,  večer  patří  domácím.  I 
když se to pomalu začíná měnit.  Chystá se tady výstavba 
turistického ubytovacího komplexu, mluví se také o golfovém 
hřišti  a  hřišti  pro  pólo.  U  místních  staromilců  naráží  tyto 
projekty na kritiku a mluví o devastaci města a kraje. 

V letních měsících se v Motovunu koná filmový festival, který 
je  věnován  prohlídce  filmů  nezávislých  filmových 
producentů. Další turistickou „atrakcí“ Motovunu jsou lanýže 
(tartufi), které rostou  okolí  města. Na podzim, kdy začíná 
sezóna  sbírání  lanýžů,  se  tady   koná  festival  lanýžů  s 
ochutnávkami místních specialit ochucených lanýži. Jídla s 
lanýži  ale  můžete  ochutnat  tady  v  průběhu  celého  roku. 
Lanýžovou  pastu  si  můžete  také   koupit  v  místních 
vinotékách. 

Informace
Turistička zajednica, Trg Andrea Antica 1, 52424 Motovun.
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▶ Oprtalj
Internet: www.oprtalj.hr 

Vesnice leží na kopci asi 8 kilometrů na sever od Motovunu. 
Dostanete  se  sem  po  silnici  plné  prudkých  serpentin. 
Podobně jako ve většině vnitrozemských měst a osad, i tady 
tvořilo  italské  obyvatelstvo  většinu  obyvatelstva.  Po  druhé 
světové  válce  Italové  město  z  větší  části  opustili  a  počet 
obyvatel prudce klesl. 

Oprtalj – renesanční lodžie

Dnes tady žije jenom několik desítek obyvatel. Většina domů 
je  opuštěná,  polorozpadlá  a  vesnice  působí  strašidelným 
dojmem. V poslední době je ale vidět snaha o rekonstrukci 
domů, některé z nich byly již zrestaurovány a slouží turistům. 
Hned u vjezdu do vesnice je po pravé straně silnice malý 
kostel  Panny Marie (Crkva Sveta Marija).  V kostele jsou 
cenné  fresky.  O  několik  metrů  dál  se  nachází  červeně 
malovaná  renesanční  loggie.  Odsud  se  městskou  bránou 
dostanete do starého města, kde stojí za pozornost  kostel 
sv. Jiří (Crkva Sveti Juraj) a zvonice. Při zpáteční cestě na 
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hlavní  silnici  Buje-Buzet  se  nám  nabízí  hezký  pohled  na 
Motovun na protilehlém kopci.

Informace
Turistička zajednica, Matka Laginje 21, 52428 Oprtalj.

U Livade se dáme hlavní silnicí  směrem na Buzet.  Silnice 
vede údolím řeky, podle velikosti spíše potoku Mirna. Podle 
lidových legend působil v okolních lesích místní hrdina Veli 
Jože, obr, který se postavil  do boje proti  Benátčanům. Na 
rozdíl  od  Benátské  republiky  neumřel.  Žije  pořád  na 
etiketách stolního vína Veli Jože.

Po levé straně silnice, když jedeme do Buzetu, se nacházejí 
radioaktivní lázně Istarske Toplice, ve kterých se léčí hlavně 
revmatické potíže a které byly známé již Římanům.

▶ Buzet
Internet: www.buzet.hr,  www.istra.com/buzet 

Městečko  leží,  ostatně  jako  mnoho  dalších  ve  vnitrozemí 
poloostrova  na  kopci  v  údolí  řeky  Mirna.  Křižují  se  tady 
silnice směrem na sever, jih, a západ. Bohužel, budeme se 
opět opakovat. Nedá se ale nic dělat. Historie většiny, ne-li 
všech měst Istrie je podobná, ne-li identická. Původní ilyrská 
osada,  pak  římské  castrum,  následuje  osud  spojený  s 
Byzancí,  usídlení  Slovanů,  benátská  nadvláda, 
Habsburkové,  Italové  a  Jugoslávie.  Pro  všechny,  které 
zajímá historie  bude zajímavým faktem skutečnost,  že  až 
sem pronikla ve středověku turecká vojska. Dobýt město se 
jim nepovedlo. Bylo to v 15. století.

Město  se  skládá  z  dvou  částí.  Nová  část  byla  založena 
začátkem 20. století. Historicky zajímavá je stará část města, 
ve  které  se  zachovaly  staré  městské  hradby,  uličky  a 
náměstí.  Z  parkoviště  se  sem dostanete  přes  most  a  po 
schodech.  Na  náměstí  se  nachází  kostel  Panny  Marie 
(Crkva bl. dj. Marije). Současná podoba kostela je z období 
baroka. Interiér je bohatě zdoben. Hezká je také zvonice. V 
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domě  vedle  zvonice  se  v  roce  1521  narodil  chorvatský 
spisovatel Konzul Istranin.

Nedaleko  od  kostela  (směrem  doleva)  je  muzeum  s 
exponáty  dokumentujícími  dějiny  města  a  okolí.  Další 
zajímavostí je Veliká brána (Vela Vrata), Malá brána (Mala 
Vrata),  kaple sv.  Jiří (Sveti  Juraj)  a nedaleko od ní  malé 
náměstí s vyvýšenou platformou a s kašnou. Samozřejmě, 
že  nesmíme  zapomenout  na  staré  domy  s  balkóny  a 
zajímavými znaky na fasádách. Město je také známé uzenou 
šunkou (pršut), která se produkuje v okolí.

Příjezd a doprava
Autobusy zastavují na náměstí Trg Fontana pod starým městem.

Informace 
Turistička zajednica,  Trg fontana 7/1, 52420 Buzet, internet: 
www.buzet.hr. 

Muzea a galerie 
Vlastivědné muzeum (Zavičajni muzej), Trg Josipa Ivančiča 8 (nedaleko 
od kostela). Dějiny města a okolí, archeologické, etnografické a historické 
sbírky.

▶ Draguč
Internet: www.draguc.com 

Draguč je malinká vesnice, ve které žije jenom několik rodin, 
která vám umožní poznat zcela neturistickou Istrii. Nachází 
se na silnici Buzet-Pazin. Na hlavním náměstí je kostel se 
zvonicí, další kostel se nachází na hřbitově, jinak jsou tady 
ještě dvě hospody a to by bylo asi vše.

▶ Cerovlje
Internet: www.istra.com/cerovlje 
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Další  z  istrijských  minivesnic.  Připomínáme  ji  kvůli  malé 
kapli sv. Trojice. Na pravé vnější zdi je tady umístěn nápis 
v  hlaholice  z  roku  1588.  Hlaholici,  kterou  jako  písmo 
vymysleli  kolem  roku  870  sv.  Cyril  a  Metoděj,  užívali 
zpočátku všichni jižní Slované. V druhé polovině 11. století 
chorvatský král Zvonimir užívání hlaholice zakázal a nařídil 
užívání latinky. 

Tady je podle některých historiků jedno z prvních semínek 
rozporů  mezi  Chorvaty  a  Srby.  Srbové  pokračovali  v 
používání hlaholice a později cyrilice, která se z ní vyvinula i 
v  dalších  stoletích  a  používají  jí  až  do  dneška.  V  přijetí 
latinského písma Chorvaty viděli Srbové zradu na slovanství. 
To, že hlaholice v Chorvatsku i přes zákaz úplně nezmizela, 
dokazuje právě nápis na kostele v Cerovlji.

▶ Pazin
Internet: www.tzpazin.hr, www.pazin.hr, 
www.istra.com/pazin 

Pazin  nacházející  se  uprostřed  poloostrova,  je  největším 
městem vnitrozemí  a  také  jejím  kulturním a  průmyslovým 
centrem.  Jako jedno z mála měst Istrie nevzniklo ani z 
římské osady (castrum) ani  z města (municipium).  Město 
vzniklo kolem zámku, který tady byl postaven v 9. století. Asi 
od 14. století patřil Pazin Habsburkům. V 19. století se tady 
začalo  rodit  chorvatské  obrozenecké  hnutí.  Vznikly  tady 
různé  politické  kroužky  a  společnosti  podporující  národní 
jazyk. V chorvatštině se tady tiskly noviny, časopisy a knihy.

Centrální  památkou  města  je  zámek (Kaštel),  který  byl 
postaven  v  15.  století.  Zámek  byl  postaven  nad  propastí 
Pazinski  ponor,  která  je  130  metrů  hluboká.  Další 
zajímavostí v okolí zámku jsou historické domy a kostel sv. 
Mikuláše (Crkva  Sveti  Nikola),  ve  kterém  jsou  historicky 
cenné fresky.

Nedaleko  Pazina  se  nachází  malá  vesnice  Beram.  Ve 
zdejším kostele  Panny Marie  (Sveta  Marija  na Škriljinah), 
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který je na hřbitově, najdete vzácné nástěnné malby z druhé 
poloviny 15. století.

Informace
Turistička  zajednica,  Franina  Jurine  14,  52000  Pazin,  internet: 
www.tzpazin.hr. 

▶ Žminj
Internet: www.zminj.hr

Je  malá  vesnice  jižně  od  Pazinu,  která  působí  ospalým 
dojmem. Na hlavním náměstí se nachází kostel sv. Michala 
(Crkva  Sveti  Mihovil),  který  má  hezké  boční  oltáře  a 
kazatelnu.  Vedle  kostela  se  nachází,  jako  ve  většině 
vnitrozemských  měst  a  vesnic,  vyvýšená  platforma  s 
kašnami.  Za  zmínku  stojí  ještě  gotická  kaple  sv.  Trojice 
(Sveto Trojstvo) s nástěnnými malbami z 15. století, která se 
nachází hned za kostelem.

▶ Dvigrad
Pozůstatky středověkého opevněného města asi 3 kilometry 
od Kanfanaru nedaleko silnice Rovinj-Pazin. Název Dvigrad 
(Dvouhradí)  napovídá,  že  se  tady  kdysi  rozkládaly  dva 
hrady. Po tom co město napadl kolem roku 1630 mor, bylo 
opuštěno  a  obyvatelé  založili  dnešní  vesnici  Kanfanar. 
Zříceniny působí spíše jako kulisy pro natáčení hororů, než 
jako  architektonická  památka.  Přesto  však  je  zajímavé 
podívat  se,  co  udělá  v  průběhu  300  let  s  někdy  živým 
městem, matka příroda.

Pro profesionální  historiky  a architekty může být  návštěva 
zajímavá  také  z  toho  důvodu,  že  tady  mohou  studovat 
strukturu  středověkého  města  bez  pozdějších  zásahů. 
Počátkem  20.  století  tady  průzkum  prováděl  také  český 
archeolog  Anton  Gnirs,  který  ruiny  Dvigradu  (Duecastelli) 
popsal  ve  své  zprávě  komisi  pro  památkovou  péči 
rakouského mocnářství.
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V létě se v Dvigradu koná letní festival středověké hudby.

▶ Barban
Internet: www.barban.hr 

Malinká  vesnice  na  silnici  ze  Žminju  do  Labinu.  Ve 
středověku byla dlouhou dobu samostatná, v 14.-15. století 
patřila  Habsburkům  a  pak  Benátkám.  K  nejzajímavějším 
památkám  patří  gotický  kostel  sv.  Antona (Crkva  Sveti 
Antun),  který  se  nachází  po  levé  straně  před  Velikou 
bránou (Vela  Vrata),  kterou  se  vchází  do  vesnice.  Vedle 
brány se nacházejí zbytky hradeb. Za bránou stojí kostel sv. 
Mikuláše (Crkva Sveti Nikola) ze začátku 18. století. Když 
půjdete dál rovně, narazíte za chvíli na malou bránu, kde je 
konec vesnice.

Třetí  srpnovou  neděli  se  tady  každoročně  pořádá  lidový 
svátek Utrka na prstence mající staletou tradici.  Jezdci  na 
koních musí  při  závodech v  plné jízdě propíchnout kopím 
kroužek visící nad závodní tratí.

▶ Bale
Internet: www.bale-valle.hr 

Malé městečko na silnici z Rovinje do Puly, které vzniklo z 
římské osady. Má obloukovitý půdorys s dvěma paralelními 
ulicemi probíhajícími podél někdejších městských hradeb.

Do  starého  města  se  dostaneme  přes  městskou  bránu. 
Brána se nachází  v  bývalém kaštelu  s  hezkými  gotickými 
okny. Je na ní benátský lev a sluneční hodiny. Naproti bráně 
je někdejší prétorský palác, ve kterém je dnes radnice. Když 
projdeme bránou a dáme se doprava, přijdeme ke zvonici a 
kostelu sv. Elija (Crkva Sveti Ilija). V okolí Bale (směrem na 
Vodnjan a Pulu) jsou četné olivové háje.
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Informace
Turistička zajednica, Trg palih boraca 3, 52211 Bale, internet:  www.bale-
valle.hr. 

▶ Vodnjan
Internet: www.vodnjan.hr 

Město Vodnjan se také vyvinulo z římského sídliště. Protože 
ve  středověku  požívalo  delší  dobu  autonomii  a  nebylo 
ohrožováno, mělo možnost  se svobodně vyvíjet.  Svědčí  o 
tom řada starých paláců a domů, které se zachovaly dodnes 
a jsou hlavně na ulici Kidričeva.

Růžový  palác  se zelenými  okenicemi  na hlavním náměstí 
(Narodni trg) je  palác Bradamante ze 17. století. Když se 
teď  dáme ulicí  Pino  Baticin,  najdeme v  hezkém gotickém 
paláci s číslem 7 muzeum. O něco dále se nachází barokní 
kostel z 18. století, ve kterém je sbírka sakrálního umění. V 
sakristii za oltářem se nacházejí relikvie, mumie nebo části 
těl svatých.

V srpnu se tady pořádá lidová fiesta tzv. Bumbarska fešta, 
která přitahuje obzvláště turisty z Puly.

Informace
Turistička zajednica, Narodni trg 3, 52215 Vodnjan.

VŠUDE DOBŘE,
NA CESTÁCH NEJLÉPE

www.petro.cz

65

http://www.vodnjan.hr/
http://www.bale-valle.hr/
http://www.bale-valle.hr/


UBYTOVÁNÍ S TENISEM

Máte rádi aktivní odpočinek?   Rádi si zahrajete 
tenis?   Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky. 
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici 
a třemi přistýlkami.  Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou 
s lednicí, elektrickým vařičem, TV se satelitem, WC a 
sprchovým koutem. U domu je malý venkovní bazén a krb, 
možnost posezení na terasách.

TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty.  

REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail:  hronzova@ubytovani-tenis.cz  
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO  S  TENISEM   
A  ANGLIČTINOU

Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské 
přírody, kteří chtějí spojit příjemné  s užitečným 

nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním 
kurzem angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům 
zákazníka.  

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně

Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden 

REZERVACE
Jazyková škola Hallo English

Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777  560 363 
E-mail: skola@halloenglish.cz

www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU 

CENA REKLAMY

ROZMĚRY                cca 10x18 cm
FOTOGRAFIE         1
CENA                         1 Kč/za jedno zobrazení*
MIN. CENA              500 Kč
TEXT                          zasílejte v bežném textovém editoru
FOTO                         zasílejte ve formátu JPG
OBJEDNÁVKY         Jazyková škola Hallo English
                                     Pravdova 1113/II. 
                                     377 01 Jindřichův Hradec
                                     E-mail: skola@halloenglish.cz
                                    Tel. 777 560 363 

• jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet 
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální 
statistikou návštěvnosti serveru)
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Tento průvodce byl bezplatně stažen
z internetové stránky 

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz 

vydání první září 2007
text Jozef Petro

fotografie Milena Petrová, Jozef Petro
copyright © Jozef Petro 2007
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