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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 lednu 2006 byl 1 kuna = cca. 4,2 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
majitelů nebo se můžete obrátit na nějakou cestovní
kancelář nebo místní informační středisko. Cena ubytování
je stejná, rezervace prostřednictvím informační kanceláře
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vám ušetří zbytečné popojíždění a chození po jednotlivých
domech.
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.
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 oblastí, které jsou přesně označeny a kvalita vín
z těchto oblastí se přísně kontroluje a hlídá.
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 velice
oblíbená. Pro většinu z vás bude nejideálnější trasou trasa
přes Vídeň, Štýrský Hradec (Graz) a Maribor do Zahřebu.
Odtud pak budete pokračovat přes Karlovac do Rijeky a pak
dolů po pobřeží. Pokud budete chtít navštívit Plitvická jezera,
můžete z Karlovace jet po silnici 1 (E71) směrem na Gračac
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nebo jet dále dálnicí A1 do Otočace a pak vnitrozemím asi
70 km k jezerům.

Na Istrijský poloostrov se nejlépe dostanete z Mariboru přes
Lublaň a dále dálnicí směrem na Koper.
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: Do Splitu, Šibeniku a Zadaru se dostanete
pravidelnou linkou společnosti BEI, autobusová společnost
Tourbus zase jezdí do Bašky, Crikvenice, Dubrovníku,
Makarské, Puly, Rijeky, Splitu a Zadaru.
Letadlem: Kromě Českých aerolínií a chartrových leteckých
společností, které v případě volné kapacity prodávají letenky
také individuálním zájemcům, létají do Chorvatska také
letadla nízkonákladové letecké společnosti Sky Europe.
Cílovými destinacemi této společnosti je Split a Dubrovník.
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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 a bezolovnatý benzín je k dostání prakticky
všude.
V případě poruchy se můžete obrátit na chorvatský
automobilový klub: HAK Pula - Rovinj, tel. 987, který je vám
k dispozici nonstop.
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 0,6 kuna za 1 km dálnice. Z našeho
pohledu patří k nejdůležitějším dálnice D1 vedoucí ze
Zahřebu do Splitu. Ze Splitu bude dálnice v budoucnu
prodlužena až do Dubrovníku. Poplatek za použití pro
osobní automobil je cca 160 kun jedním
směrem. Další důležitá dálnice pro nás je
D6, která u Karlovace odbočuje z D1 a vede
Z mobilu
volejte v
do Rijeky. Dálnice A2 vede ze slovinskochorvatské hranice do Zahřebu. Poplatek se
nouzi
platí také za průjezd mostem z pevniny na
+3851987
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.
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Nejdůležitější z dopravních předpisů
max. rychlost v obci 50 km/hod.
max. rychlost mimo obec 90 km/hod.
max. rychlost na rychlostných 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
řidič v případě vystoupení z auta musí mít na sobě reflexní vestu

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.
Vlak
Chorvatská železniční síť je poměrně řídká a většina tratí je
soustředěna v severovýchodní části země.
Loď
Největší chorvatská lodní společnost Jadrolinija má své sídlo
v Rijece, odkud odplouvá také většina lodí. 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,
www.jadrolinija.hr.

Riva

16,

Rijeka,

internet:

Letadlo
Letiště Rijeka se nachází v severní části ostrova Krk. Letiště
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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.
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)916121560-mobil, fax: 00385-(0)51-212515, provoz
pouze od 15.6.-15.9.



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.

KVARNERSKÝ ZÁLIV - POBŘEŽÍ
Část Jaderského moře omývající východní část Istrijského
poloostrova se nazývá Kvarnerský záliv. Pro tuto část
pobřeží jsou charakteristické vysoké břehy, které strmě
spadají směrem k moři. Z tohoto důvodu se tady nachází
pouze málo letovisek vhodných k pobytu u moře.
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Nejlepší podmínky ke koupání jsou v severní části
Kvarnerského zálivu, kde břehy nejsou moc strmé. V této
částí se nachází Opatijská riviéra se známým lázeňským
městem Opatija. Na jih od Opatije leží další, menší střediska
a to Ičiči, Ika, Lovran, Medveja a Moščenička Draga. Dalším,
i u nás známým střediskem, je o něco dále na jih ležící
Rabac.

▶ Opatija
Internet: www.kvarner.hr, www.opatija-tourism.hr,
www.opatija.net, www.opatija.hr
Lázně Opatija (it. Abbazia) byly jedním z prvních letovisek
na pobřeží Jaderského moře. Subtropická flóra, prostorné
parky a příjemné klima lákají sem turisty již něco přes sto let.
Město jako součást Rakousko-Uherska se rychle vyvinulo v
mondénní letovisko pro šlechtu a movitou společnost.
Rozvoj zdejší turistiky začal v druhé polovině 19. století a
můžeme ho dát do souvislosti s otevřením železniční trati
Vídeň-Terst s odbočkou do Rijeky v roce 1873. Součástí
Rakousko-Uherska byla Opatije až do rozpadu mocnářství.
Od roku 1919 do konce druhé světové války patřilo město
Itálii, pak bylo součástí Jugoslávie.
Ze zdejších památek si připomeňme benediktinský klášter
sv. Jakuba v městském parku. Od kláštera se odvozuje
dnešní jméno města. Opatija totiž chorvatsky znamená
klášter. Kostel sv. Jakuba, který tady dnes vidíme pochází z
16. století. Z dalších architektonicky
zajímavých budov stojí za zmínku některé
staré hotely (např. Imperiál z roku 1885) a
PRAKTICKÉ
rezidence, které svou pompézností
INFORMACE
přesvědčivě dokládají, že Opatija byla
oblíbeným letním a zimním centrem
smetánky rakouského dvora.
Příjezd a doprava
Autobusové nádraží se nachází na náměstí Trg Vladimira Gordana. Do
Rijeky, která je vzdálena asi 15 kilometrů, jezdí autobusy několikrát za
hodinu. Lovran je přes Opatiji spojen s Rijekou pravidelnou autobusovou
linkou. Spojení několikrát za hodinu.
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Informace
Turistička zajednica, Vladimira Nazora 3, 51410 Opatija, internet:
www.opatija-tourism.hr.
Županijska turistička zajednica, Nikole Tesle 2, p.p. 52, 51410 Opatija,
internet: www.kvarner.hr.

▶ Lovran
Internet: www.tz-lovran.hr, www.lovran.com
Lovran je druhým největším městem Opatijské riviéry a
jsou pro něj typické parky s bohatou subtropickou flórou.
Před zimními severními větry (bura) je chráněn horou Učka,
která je vysoká 1 396 metrů. Tato hora je důvodem, proč má
Lovran, podobně jako i ostatní města této části Istrijského
poloostrova, i v zimě příjemné klima.
Lovran byl obydlen již za časů starých Římanů, v průběhu
dalších staletí patřil různým říším a vládcům, až se kolem
desátého století stal součástí Chorvatského království. Od
druhé poloviny století čtrnáctého až do konce I. světové
války byl součástí Habsburské říše. Pozůstatky z této doby
jsou nádherné vily a paláce, které si tady koncem minulého a
začátkem našeho století nechala stavět šlechta a úspěšní
podnikatelé. Podobně jako v Opatiji, i tady pochází značná
část zástavby z období přelomu 19. a 20. století. Habsburky
v našem století vystřídala italská republika a po druhé
světové válce Jugoslávie.
Z historického hlediska je zajímavé miniaturní staré město.
Mimo staré město stojí za zhlédnutí ještě malý gotický
jednolodní kostel nad přístavem. Od přístavu je vidět zvonici
okrové barvy, která stojí na náměstí. Obzvláště úchvatný je
večerní pohled na Rijeku nacházející se na druhé straně
zálivu. Z hlavní ulice nad přístavem se do města dostanete
přes bránu, která kdysi tvořila součást městských hradeb.
Uprostřed náměstí stojí kostel sv. Františka (Crkva Sveti
Franjo) ze 14. století. Po jeho levé straně je zvonice a
napravo městská brána Stubica. Zajímavé jsou také zdejší
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staré domy s hezkými balkóny a portály. Naproti zvonici stojí
někdejší pevnostní věž. Několik kilometrů na
jih od Lovranu leží malá vesnice Medveja s
hezkou štěrkovou pláží.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava
Lovran je přes Opatiji spojen s Rijekou pravidelnou
autobusovou linkou. Spojení několikrát za hodinu.
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Informace
Turistička zajednica, Šetalište M. Tita 63, 51415 Lovran, internet: www.tzlovran.hr.

Když teď pojedeme dál směrem na jih, na Pulu, otvírají se
před námi po levé straně úchvatné pohledy na Kvarnerský
záliv a ostrov Cres. V Brestove je malý přístav odkud jezdí
trajekty do Poroziny na ostrově Cres. U zálivu Plomin, který
má délku asi 3 kilometry, silnice opouští pobřeží, šplhá do
kopce a dále vede do vnitrozemí. Na začátku zálivu se
nachází malý bufet Plomin, odkud se při šálku kávy, můžete
pokochat pohledem na Kvarnerský záliv.
V městečku Plomin, které se tady vyvinulo z ilyrského
sídliště, stojí za zhlédnutí dva kostely. V románském kostele
sv. Jiří Staršího (Crkva Sveti Juraj Stari) z 11.-13. století se
nacházejí nápisy v hlaholice z 11. století. Jedná se o
nejstarší nápisy v hlaholice na území Istrie. Další kostel
byl postaven v gotickém stylu v 15. století a také nese jméno
sv. Jiří (Crkva Sveti Juraj).

▶ Labin
Internet:
www.labin.hr,
http://istra.com/rabac

www.rabac-labin.com,

Labin je městem s dlouhou historií, které se vyvinulo z
ilyrské osady. V době, kdy tady bydlely ilyrské kmeny se
nazýval Albona a stejné jméno mu zůstalo i v době římské.
Po rozpadu římského impéria byl Labin součástí Byzance,
později tuto část Istrie dobyla vojska Karla Velikého. Chorvati
se tady usídlili někdy kolem 6.-7. století. Ve středověku byl
částečně spravován šlechtickými rody z Bavorska a
Korutanska, určitou dobu požíval také práva samosprávy.
Jako celý poloostrov, i Labin ovládla Benátská republika,
kterou vystřídal Napoleon a po něm přišla doba rakouské
monarchie. Mezi válkami bylo město součástí Itálie, po druhé
světové válce připadlo Jugoslávii.
Labin je centrem dolního průmyslu a v jeho okolí se
nacházejí doly. Neznamená to ale, že je to moderní a
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nezajímavé průmyslové město. Když pomineme jeho novou
část, která je vcelku nezajímavá, starý Labin má co
nabídnout i náročnějším milovníkům starých památek a
architektury.
Již při příjezdu do starého města si všimněte dvou gotických
památek. První se nachází nalevo před křižovatkou cest do
Rabacu a do centra. Jedná se o kapli sv. Kozmy a
Damiana (Sveti Kuzma i Damjan), druhou je kostel Panny
Marie Těšitelky (Crkva Svete Marije Tješiteljice), která je o
něco dále v prudkém stoupání po pravé straně.
Naši prohlídku starého Labinu začneme na hlavním náměstí,
kde se nachází lodžie (Loža) z roku 1552, ve které je dnes
restaurace. Zaparkujeme tedy na tomto hezkém náměstí
lemovaném kaštany, posílíme se v místní kavárně Velo
Kafe, které je již desetiletí střediskem společenského života
města. Pokud si sednete na terasu, nezapomeňte
nahlédnout dovnitř. Hezký dřevěný interiér je totiž chloubou
této dvoupatrové kavárny se sklepní restaurací, kde mají
perfektní domácí slivovici.
Vchod do starého města je z okrouhlé bašty ze 16. století,
která tvořila součást městských hradeb. Do staré části města
se vchází bránou z druhé poloviny 16. století. Jako ve
většině istrijských měst, i tady je na bráně symbol benátské
nadvlády, lev. Hned na začátku starého města po pravé
straně si všimněte hezké budovy Malého divadla (Malo
kazalište) z roku 1843. Po dlážděné ulici do kopce se
dostaneme na náměstí Stari trg s gotickým kostelem Panny
Marie (Crkva Sveta Marija). Kostel byl postaven v 14.-18.
století a má hezkou fasádu s rozetovým oknem a s
benátským lvem. Po pravé straně kostela stojí renesanční
palác Scampicchio ze 16. století. Po levé straně vidíte kapli
sv. Štěpána (Sveti Štefan) z 18. století. O něco dále doleva
je hezký, červený barokní palác Battiola-Lazzarini z 18.
století. V paláci je dnes muzeum, ve kterém se dovíte více o
vývoji Labinského regionu. Jsou tady zbytky římských reliéfů
a náhrobků. V části věnované hornictví se dozvíte o způsobu
těžby uhlí a struktuře místních dolů. V letní sezóně vystavují
ve zdejší galerii své obrazy chorvatští umělci.
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A teď se můžete vydat již sami do úzkých, křivolakých uliček
starého města a obdivovat památky minulosti. Labin je totiž
ve srovnání s jinými městečky vnitrozemí nejenom dobře
zachovalý co se týče urbanistické struktury, ale také dobře
udržovaný. Když od muzea půjdete rovně a u renesančního
domu ze 16. století, s bílým reliéfem lidské postavy se dáte
doleva přijdete na vyhlídkovou terasu. Odsud je hezký
pohled do okolí. Na jedné straně vidíme
Podlabin, část města, která byla postavena
Italy před II. světovou válkou. V pozadí se
zvedá nejvyšší hora Istrie Učka, o které jsme
PRAKTICKÉ
se již několikrát zmínili. U moře pod Labinem
INFORMACE
je vidět Rabac a úplně v pozadí ostrov Cres.
Příjezd a doprava
Autobusové nádraží se nachází v nové části města na ulici Kature.

Informace
Turistička zajednica, Aldo Negri 20, 52220 Labin, internet: www.rabaclabin.com.

Muzea a galerie
Narodni muzej Labin, Ulica 1. maja 6. Archeologické, etnografické
exponáty. Část exponátů muzea je věnována hornictví.
Kostel Panny Marie Těšitelky (Crkva Svete Marije Tješiteljice), Narodni
muzej Labin. Filiálka městského muzea se sbírkou sakrálního umění se
nachází v prudkém stoupání do starého města, po pravé straně v gotickém
kostele z 15. století.

▶ Rabac
Internet: www.rabac-labin.com, http://istra.com/rabac
Asi 5 kilometrů od Labinu se nachází známé letní středisko
Rabac, do kterého se sjíždí z Labinu prudkými serpentinami.
Z Rabacu se naskýtá hezký pohled na Labin tyčící se na
kopci nad vámi. Rabac leží u mořské zátoky a rozprostírá se
na zalesněných svazích, na kterých se nachází většina
hotelů, vil a bungalovů. Jako jedno z mála pobytových míst v
Istrii má částečně oblázkové pláže. Tyto se nacházejí hned
naproti komplexu tří hotelů Mimosa, Narcis, Hedera a
kempinku Oliva.
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Město bylo někdy malým nedůležitým rybářským přístavem.
Až rozvoj turistického ruchu způsobil stavební boom. Jelikož
hodně místa u moře nebylo, stavělo se ve svazích nad
starým Rabacem, z kterého zbylo jenom několik starých
domů v okolí přístavu. Podívejte se na staré fotografie
Rabacu, v restauraci s terasou nad přístavem a srovnejte si
to s dneškem. Svahem, uprostřed nové
zástavby, vede ulica Slobody, hlavní silnice,
která spojuje jednotlivé turistické komplexy a
PRAKTICKÉ
kterou jezdí také autobus do Labinu.
INFORMACE
Příjezd a doprava
Autobusy do Labinu jezdí z hlavní silnice, která se vine
úbočím přes celý Rabac.

Informace
Turist Biro se nachází na nábřeží u přístavu.

▶ Rijeka
Internet: www.grad-rijeka.hr, www.tz-rijeka.hr, www.rijekaairport.hr
Rijeka s něco přes 200 000 obyvateli je po Záhřebu a Splitu
třetím největším městem Chorvatska. Město je důležitým
dopravním uzlem a nejdůležitějším přístavem země.
Rozkládá se v délce asi 20 kilometrů na pobřeží
Kvarnerského zálivu. V Rijece začíná Jaderská magistrála,
která vede po pobřeží na jih. Po železnici je Rijeka spojena
se Záhřebem, Lublaní a italským Terstem.
Dějiny
Začátky dějin města sahají do třetího století našeho
letopočtu, kdy tady byl vybudován římský vojenský tábor
Tarsatica. Za svůj rychlý rozvoj vděčila Tarsatica faktu, že
se tady setkávaly obchodní cesty. Ze severu římské říše z
měst Aquileia a z Terstu vedla přes Rijeku Via Gemina, která
směřovala podél pobřeží dále na jih, do Dalmácie a Splitu,
odkud pocházel císař Dioklecián. Na ní se v Rijece
napojovala další cesta, která vedla z Puly, důležitého
římského města na jihu Istrie. Dobré prameny vody, kterou
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se zásobovaly lodě, také podpořily další existenci a rozvoj
města a přístavu.
Římské castrum Tarsatica bylo počátkem 9. století zničeno
Karlem Velikým. Slovanské obyvatelstvo se tady usídlilo
někdy v 6. století. Dnešní Rijeka vznikla počátkem 13.
století. Obyvatelé a návštěvníci nazvali město Sveti Vid na
Rijeci, a to podle kaple, která tady stála od 9. století. Z toho
vznikla zkrácená forma Rijeka. Počínaje druhou polovinou
15. století až do roku 1779 byla Rijeka součástí
Rakouska. Po krátkém intermezzu začátkem 19. století, kdy
Rijeku okupoval Napoleon, se město vrátilo do náruče
rakouského mocnářství. S rozvojem průmyslu a přístavu se v

Jeden z moderních hotelů v centru města
19. století rychle rozvíjelo i samotné město. V roce 1866 ve
zdejších loděnicích poprvé spatřilo světlo světa torpédo,
vynález anglického inženýra R. Whiteheada.
Velké souboje o město sváděla po I. světové válce Itálie a
předchůdce dnes už bývalé Jugoslávie Království Srbů,
Chorvatů a Slovinců, kterému bylo město přisouzeno
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vítěznými mocnostmi po ukončení první světové války. V té
době zde žilo kolem 50 000 obyvatel, z čehož byla asi
polovina Italů, za nimi následovali Chorvati, kterých bylo asi
15 000, zbytek obyvatelstva tvořili Maďaři, Srbové, Slovinci a
Němci.
V roce 1919 bylo město obsazeno "soukromou" armádou
známého italského spisovatele Gabriela d´Annunzia. Italská
a jugoslávská strana se v roce 1920 dohodly na vytvoření
svobodného přístavu a režim spisovatele - revolucionáře byl
svržen. Po tom, co se v Itálii dostal v roce 1924 k moci
Mussoliniho fašistický režim, stala se Rijeka součástí Itálie.
Město se v té době jmenovalo italsky Fiume. Hranice mezi
Itálií a Chorvatskem probíhala uprostřed řeky Rječina.
Rozdělení města způsobilo dynamický rozvoj předměstí

Dům na hlavní třídě města
Sušak ležícího na východ od Rječiny a patřícího k
Chorvatsku, kde vznikl nový přístav. V roce 1945 byla Rijeka
osvobozena a stala se součástí Jugoslávie.
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Hlavní třídou města je Korzo, ulice paralelní s nábřežím,
která leží jenom několik metrů od přístavu. Je to živá
obchodní třída, po které se procházejí rádi nejenom
návštěvníci, ale i samotní obyvatelé Rijeky. Tady se nachází
městská brána (Gradski toranj), která byla původně
postavena v 15. století. Ve středověku, prakticky až do
konce 18. století byla Rijeka obehnána městskými hradbami
a tato brána směrem od přístavu byla jediným vchodem do
města. Dnešní podoba brány je z 18. století. Z této doby
pocházejí také hodiny, které dnes uprostřed brány vidíme.
Historické centrum Rijeky se bohužel nezachovalo v
původním stavu. Zachovaly se nám jenom jednotlivé
památky, mezi kterými byly postaveny nové budovy. Když k
tomu připočteme ruiny některých budov, které se tady
nacházejí, celkový dojem z centra města u většiny turistů
není moc pozitivní.

Kostel sv. Víta
Když projdeme městskou bránou, jako první památku
uvidíme Stara vrata. Jedná se o architektonicky nejstarší
památku města, kterou jsou zbytky antické městské brány.
Oblouk římské brány je dnes zakomponován mezi dva
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domy. Nedaleko, nalevo od antického římského oblouku
(Rimski luk), jak Starou bránu nazývají obyvatelé města,
najdeme zbytky římské osady (castrum) ze 4. století. Na ulici
M. Maruliča (směrem doleva) stojí kostel sv. Fabiána a
Sebastiána (Crkva sv. Fabijana a Sebastijana) ze 16. století.
Teď se vrátíme k římskému oblouku a dáme se směrem
nahoru na náměstí Trg Grivica. Tady stojí městská
katedrála. Kostel sv. Víta (Crkva sv. Vida) je zasvěcen
patronu města sv. Vítovi. Kostel má oktagonální půdorys a
byl postaven na místě, kde v 9. století stála kaple sv. Víta.
Dnešní podoba kostela pochází z první poloviny 17. století.
Stavěli ho benátští mistři, kteří si za vzor vzali benátský
kostel Madonna della Salute. Za pozornost stojí zejména
mramorové oltáře a sloupy, které dělí kostel na osm kaplí.

Korzo, hlavní třída Rijeky
Z náměstí Grivica se vydáme k dalšímu kostelu. Kostel
Nanebevzetí Panny Marie (Crkva Uzašašča bl. dj. Marije)
byl postaven v 12. století na zbytcích antických lázní. V 15.
století byl přestavěn a rozšířen. Další práce na kostele byly
prováděny v období baroka v 17. století a průčelí kostela
pochází zase z 19. století. Historicky cenné jsou hezké
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mramorové boční oltáře z 18. století a barokní strop. Vedle
kostela stojí samostatná rijecká šikmá věž (Kosi toranj).

Městská brána
Jedná se o zvonici ze 14. století, která se odklání od
vertikální osy o 40 centimetrů.
K dalším zajímavostem města se dostaneme po Korzu. Z
náměstí Trg republike, které je přibližně uprostřed Korza, se
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dostaneme na Trg riječke rezolucije s klášterem
Augustiniánů (Augustinski samostan) a kostelem sv.
Jeronýma (Crkva sv. Jerolima). Z Korza sem vede také
průchod v budově rozhlasu Radio Rijeka.
Na náměstí se nachází klášter Augustiniánů, který svou
dnešní podobu obdržel v průběhu rekonstrukce v druhé
polovině 19. století. Od roku 1872 tady sídlila městská rada.
Kostel sv. Jeronýma, který stojí na jedné straně náměstí byl
postaven spolu s klášterem ve 14. století. Po tom, co byl v
18. století zničen zemětřesením, byl obohacen o barokní
elementy. V kostele se nacházejí hrobky mnichů a některých
význačných rodin, jako například rodiny Tibein (Duino), která
městu kdysi vládla. Uprostřed náměstí stojí kamenný sloup
městské vlajky (Stup gradskog barjaka), kde i dnes je při
slavnostních příležitostech vyvěšována modrá vlajka města
symbolizující moře. Reliéf na sloupu znázorňuje ochránce
města sv. Víta.
Z Trgu Republike se po ulici Frana Supila dostaneme na
ulicu Žrtava fašizma, kde se na vyvýšenině nachází bývalý
palác guvernéra (Guvernerova palača). Palác byl
vybudován koncem 19. století a byl sídlem maďarského
guvernéra. Jak již víme, Rijeka byla součástí RakouskoUherska a spadala přímo pod maďarskou správu. Uvnitř
paláce je zvláště pompézní schodiště vedoucí k atriu. V
paláci měl sídlo v roce 1919 samozvaný guvernér města
italský spisovatel Gabriele d´Annunzio. Od roku 1955 se tady
nachází muzeum mořeplavectví.
Další architektonické zajímavosti najdeme na nábřeží a v
jeho blízkosti. Po zavedení paroplavby v druhé polovině 19.
století se Rijeka stala jedním z nejdůležitějších přístavů
Rakousko-Uherska. S nárůstem počtu cestujících vznikla
také potřeba jejich ubytování. V roce 1874 byl zámožným
místním podnikatelem postaven pro bohatou klientelu hotel
Evropa. Dnes v bývalém hotelu, který se nachází nedaleko
železničního nádraží, sídlí městský úřad.
Nad náměstím Trg Žabica, kde je kromě jiného také
autobusové nádraží, se nachází kapucínský kostel Panny
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Marie Lurdské. Dvoupatrový kostel skládající se z dolního a
horního kostela byl vybudován v novogotickém stylu v letech
1904-1929. Nedaleko náměstí na třídě Riva se nachází další
hezký palác z konce 19. století.
Palác Jadran, symbol námořní důležitosti a moci města byl
vybudován pro námořní společnost Adria. Dnes je tu sídlo

Rijecký přístav
chorvatské námořní společnosti Jadrolinija. V přízemí se
prodávají lodní lístky na námořní spoje a trajekty po
jaderském pobřeží. Další zajímavou budovou je budova
Národního divadla (Narodno kazalište) na ulici Ivana Zajca,
kterou najdeme, když se budeme ubírat dál po nábřeží
směrem k mrtvému kanálu. Odsud bychom doporučovali
udělat si malý výlet na Trsat.
Trsat
Trsat je bývalá pevnost nacházející se na kopci nad
městem. Pěšky se sem dostaneme po schodech Trsatske
stube, kterými přijdeme na Frankopanski trg. Tady se
nachází kostel Panny Marie Trsatske (Crkev Majke Božje
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Trsatske) s klášterem. Dnešní podoba kostela sáhá do 17.
století. Když uvěříme legendě, tak v 13. století přenesli
andělé svatou chýší (Santa Casa), dům ve kterém se prý
narodil Ježíš Kristus, ze Svaté země právě sem. Později prý
byla svatá chýše převezena do italského městečka Loreto.
Tam stojí Santa Casa dodnes. Této legendě vděčí za vznik
nesčetné kopie svaté chýše, které se zvláště v období
baroka stavěly po celé Evropě. Pražská Loreta a její Santa
Casa byly postaveny také na základě této tradice.
TIP: Autem se na Trsat dostaneme, když pojedeme po nábřeží
Riva směrem k divadlu, dále je silnice již značena směrovkami
Trsat. Zaparkovat můžeme v blízkosti kostela.

Středověký hrad byl na kopci vybudován na místě, kde se
kdysi nacházela ilyrská a pak římská pevnost. Jeho
strategická poloha byla využívána hlavně proti Turkům a
jejich snaze proniknout dále na západ. V roce 1570
proměnilo zemětřesení hrad na ruinu. Opět postaven byl
hrad v 19. století. Pro dnešního návštěvníka je atraktivní
zejména nádherný pohled na město s přístavem a údolí řeky
Rječiny. Areál pevnosti Trsat je otevřen každý den kromě
pondělí od 8.00-23.00 hod.
Příjezd a doprava

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Železniční nádraží (železnički kolodvor) je na
Krešimirove ulici. Je tady směnárna a cestovní kancelář.
Pokud tady nedostanete mapu, můžete se zorientovat
podle mapy, která je v informacích na prvním nástupišti,
nebo podle mapy na parkovišti před nádražím. Nádraží
je asi 10 minut pěšky od centra. Musíte se vydat
směrem doprava.

Autobusové nádraží (avtobusni kolodvor) je nedaleko železničního, na
náměstí Trg Žabica. Do centra je to asi pět minut směrem doprava.
Loď: lodní lístky se prodávají v budově námořní společnosti Jadrolinija,
internet: www.jadrolinija.hr, Riva 16, hned naproti přístavu a nedaleko
autobusového nádraží.
Letadlo: letiště Rivijera Kvarner, Omišalj, ostrov Krk. Letiště se nachází asi
25 km od Rijeky. Do města se z letiště dopravíte autobusem za asi 30
minut.
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Někdejší guvernérský palác, dnes muzeum
Informace
Turistička zajednica, Užarska 14, 51000 Rijeka, internet: www.tz-rijeka.hr.

Muzea a galerie
Vlastivědné muzeum chorvatského pobřeží (Pomorsko-povijesni muzej
Hrvatskog primorja), Ulica Žrtava fašizma 18 (v budově guvernérského
paláce). Muzeum podává přehled o historii Kvarnerského zálivu a vývoji
námořní plavby. Nacházejí se tady modely lodí, obrazy slavných kapitánů,
obrazy Rijeky v minulosti, staré šperky a pod.
Přírodovědné muzeum (Prirodoslovni muzej), Šetalište V. Nazora 3.
Paleontologické a mineralogické exponáty vás seznámí s geologickým
vývojem města a okolí. Další exponáty vám přiblíží flóru a faunu pobřeží
Kvarnerského zálivu.
Moderní galerie (Moderna galerija), Dolac 1. Galerie se nachází v II. patře
vědecké knihovny města a seznamuje návštěvníky hlavně se současným
chorvatským uměním.
Výstavní sál na Trsatu (Izložbeni salon Gradine Trsat), Ulica Petra
Zrinskog. Pořádají se tady různé výstavy.
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OSTROV KRK
Internet: www.krk.hr, www.krkinfo.com
2

Ostrov Krk je svou plochou 410 km největším ostrovem
chorvatského pobřeží. Krk leží 30 km jihovýchodně od
Rijeky a s pevninou je spojen Krčským mostem, jehož délka
je 1 300 metrů. Žije tady 16 000 obyvatel. Vnitrozemí
ostrova je pokryté macchii, směsí nízkých jehličnatých a
listnatých keřů a trávy. To platí zejména pro severní a
centrální část ostrova. Jižní část ostrova v okolí letoviska
Baška je krasovitá s kamenitými horskými hřbety pokrytými v
dolní části machii.
Na jihu ostrova se nachází nejvyšší hora, kterou je
metrů vysoká Obzova.

569

Prvními známými obyvateli ostrova byly ilyrské kmeny
Liburnů a Japudů, které vystřídali Římané. Římané ostrov
nazývali Curicum. První Chorvaté se zde začali usídlovat v
6. století. Od 12. století zde vládl domácí knížecí rod
Frankopanů, který v dalších staletích rozšířil svou moc také
na pevninu. Jako poslední ostrov severního Jadranu se v
26

roce 1480 dostal Krk pod nadvládu Benátek. Další osud
ostrova byl identický s osudem Istrie a ostatních
Kvarnerských ostrovů.

▶ Omišalj
Internet: www.omisalj.hr, www.tz-njivice-omisalj.hr
Prvním městečkem po přejezdu Krčským mostem je vysoko
nad mořem ležící Omišalj. Tady na kopci, nedaleko od
rijeckého letiště se nachází staré město. V centru města stojí
kostel Nanebevstoupení Panny Marie (Crkva Uznesenja
Marijino). Původní románská bazilika byla v průběhu
středověku několikrát přestavována. V kostele se zachovaly
nápisy v hlaholice. Zvonice a lodžie jsou ze 16. století. Na
východní straně náměstí stojí kostel sv.
Heleny (Crkva Sveta Jelena) z druhé
poloviny 15. století. Kamenité pláže se
nacházejí dole, v blízkosti přístavu.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Informace
Turistička zajednica, Prikešte 20, 51513 Omišalj,
internet: www.tz-njivice-omisalj.hr.

▶ Njivice

Internet: www.tz-njivice-omisalj.hr
Asi 6 km jižně od přístavu Omišalj se nachází malé letovisko
Njivice. Někdejší malá rybářská vesnice se před několika
desetiletími změnila na oblíbené letovisko. Hotely a
apartmány se nachází podél pobřeží a leží uprostřed zeleně.
Společenský život se odehrává na nábřeží u přístavu, kde se
je většina restaurací a kaváren. Zdejší pláže jsou v
převážné míře oblázkové a jsou ideální pro rodiny s
malými dětmi. Z architektonických památek se zde nachází
pouze kostel Panny Marie, který stojí nedaleko přístavu.
Informace
Turistička zajednica, Turistička zajednica, Ribarska obala 10, 51512
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PRAKTICKÉ
INFORMACE

Njivice, internet: www.tz-njivice-omisalj.hr. Informační
kancelář se nachází na nábřeží u pošty.

▶ Malinska
Internet: www.tz-malinska.hr
Malinska je letovisko na břehu široké zátoky na západním
pobřeží ostrova Krk. Z historických památek tady k
obdivování není nic. Za zmínku stojí pouze moderní
hotelový komplex Haludovo, který byl postaven začátkem 70
let. Haludovo bylo koncipováno jako ctižádostivý projekt s
cílem přilákat movitou evropskou klientelu, což se moc
nevydařilo. Nachází se tady několik hotelů, bungalovy, nově
postavená rybářská vesnice. Jsou tady dobré možnosti pro
sport, kromě jiného běžecké a cyklistické trasy a škola
potápění. Možnost plnění potápěčských
bomb.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Informace
Turistička zajednica, Turistička zajednica, Obala 46,
51511 Malinska, internet: www.tz-malinska.hr.

▶ Krk
Internet: www.grad-krk.hr
Město Krk se nachází na břehu Krčského zálivu. Prvními
obyvateli města byli Liburnové. Statut města (municipium)
měl Krk již v době, kdy patřil pod Řím. V té době byl
obklopen hradbami, jejichž zbytky se zachovaly do dneška.
Římané Krk nazývali Curicum, z čehož je odvozen dnešní
název města. U Krku se v roce 49 p. n. l. odehrála mořská
bitka mezi Caesarem a Pompejem. Ve středověku tady
měli sídlo Frankopanové, domácí vladaři, kteří ovládali celý
ostrov od 13.-15. století.
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Pohled na staré město
Staré město se nachází kolem přístavu. Nová zástavba se
šíří hlavně směrem na východ. Nejvýznačnější památkou
Krku je nedaleko přístavu stojící kostel Panny Marie (Crkva
Sveta Marija) se zvonicí. Kostel, který je místními nazýván
katedrálou (Krčka katedrala), pochází z 12. století. První
písemné doklady svědčící o jeho existenci pochází z roku
1186. Hlavní loď kostela je 40 metrů dlouhá a 15 metrů
široká. Kostel stojí na místě baziliky z 5.-6. století, která byla
postavena na místě římských lázní. O raněkřesťanském
původu kostela svědčí kromě jiného také křtitelnice,
nacházející se v kapli před kostelem. Dalším důkazem
starobylosti kostela je reliéf ryby, kterou jedí dva ptáci, na
jednom ze sloupů. Ryba je totiž raněkřesťanským symbolem
Ježíše a ptáci jsou symbolem křesťanů. Zvonice byla
postavena v roce 1515, v polovině 18. století byla
restaurována. Vedle katedrály je románská bazilika sv.
Quirina (Bazilika Sveti Kvirin), z které se vstupuje do
kostela. Jedná se o jeden z mála románských kostelů, který
má také první patro. Bazilika je postavena z bílého kamene
místního původu. V biskupském paláci (Biskupija) je
vystavená sbírka italského malířství 16. a 17. století. Město
bylo kdysi před útokem od moře chráněno mohutnými
hradbami. Čtyřhranná věž, která je nejstarší částí hradeb je z
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konce 12. století. Zbytek hradeb, které se u moře zachovaly
je z období, kdy tady vládl rod Frankopanů. Malá část byla
postavená v době, kdy město patřilo
Benátkám.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava
Auto: na Krk se dostanete z pevniny autem přes
Krčský most.

Autobus: pravidelné autobusové spojení s Rijekou, Baškou a dalšími městy
ostrova.
Loď: na vedlejší ostrov Cres se dostanete trajektem z přístavu Valbiska,
který leží asi 25 km od Krku. Trajekty do přístavu Merag (Cres) plují cca 11x
za den mezi 5.45-22 hod.

Informace
Turistička zajednica, Vela placa 1/1, 51500 Krk, internet:
www.tz-krk.hr.

▶ Punat
Internet: www.tzpunat.hr, www.marina-punat.hr
Druhé největší město ostrova leží na břehu zálivu
Puntariška draga, který je s otevřeným mořem spojen
mořskou úžinou. První písemná zmínka o městě pochází z
konce 15. století. V té době se nazýval Villa di Ponte. K
nejstarším památkám Punatu patří kostel z roku 1773, který
byl přestavěn v roce 1934 a dále mlýn, ve kterém se z oliv
získával olej.
Uprostřed zálivu se nachází ostrov Košljun, který byl
obydlen již Římany. V 12. století byl tady mnichy z řádu
benediktinů založen klášter. Klášter v polovině 15. století od
benediktinů převzali a rozšířili františkáni. V muzeu kláštera
jsou vystaveny ikony, obrazy a sochy. Kromě toho jsou v
klášterní knihovně uschovány cenné rukopisy psané
hlaholicí.
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Informace

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Turistička zajednica mjesta, Turistička zajednica
mjesta, Obala 72, 51521 Punat, internet:
www.punat.com, www.tzpunat.hr. Informační kancelář je
na nábřeží.

▶ Vrbnik
Internet: www.vrbnik.net
Městečko Vrbnik leží na kopci asi 50 metrů nad mořem na
východní straně ostrova Krk. Je plné starých kamenných
domů a úzkých uliček. Vrbnik obydlen již Římany, o čemž
svědčí antické hroby u zálivu sv. Marka. V středověku se
město písemně vzpomíná již v roce 1100 a to na listině
psané hlaholicí. Ve středověku a to obzvláště ve 14. století,
kdy tady vládl místní rod Frankopanů, prožívalo město svou
zlatou dobu. Kolem roku 1388 obdrželo statut města, který
byl napsán hlaholicí. Z někdejšího opevněného hradu
Frankopanů se bohužel zachovaly jenom zbytky. Farní
kostel byl postaven v 15.-16. století. Kromě tohoto kostela se
tady nachází kaple sv. Ivana ze 14. století a
kaple sv. Marie ze 16. století. Od kostela se
nabízí hezký pohled na moře a pevninu.
Nové město se nachází pod starou částí u
silnice, která spojuje přístav s horním
PRAKTICKÉ
městem.
INFORMACE
Informace
Turistička zajednica, Placa Vrbničkog statuta 4, 51516 Vrbnik, internet:
www.vrbnik.net/tz.

▶ Baška

Internet: www.tz-baska.hr
Přístav Baška a zároveň jedno z nejoblíbenějších letovisek
Krku se nachází na jihu ostrova asi 20 km od města Krk.
Leží pod vrcholky holého horského hřbetu, který dosahuje
nadmořskou výšku kolem 500 metrů. Baška je jedno z
prvních letovisek, kam jsme začali jezdit. Tento přístav naši
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turisté začali navštěvovat již za první republiky. Zdejší
oblázková a částečně písečná pláž, jaké se hledají na
severním Jadranu jenom těžce, je obzvláště vhodná pro
rodiny s dětmi. Je dlouhá asi 2 km.
Baška byla obydlena již v době, kdy patřila k římské říší. Z té
doby tady byly objeveny zbytky budov, mozaiky a hroby.
Původní římské sídliště se nacházelo na kopci. V průběhu
středověku vzniklo na úpatí kopce nové sídliště. K hlavním
architektonickým památkám Bašky patří kostel sv. Trojice
(Crkva Sv. Trojstva), který byl postaven v první polovině 18.
století. Kostel se nachází na hlavní ulici starého města, která
se nazývá Zvonimirova. Ulice vede podél pobřeží směrem k
přístavu.
Informace
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Turistička zajednica mjesta, Zvonimirova 114,
51523 Baška, internet: www.tz-baska.hr.

OSTROV CRES
Internet: www.tzg-cres.hr
Ostrov Cres je jedním z ostrovů v Kvarnerském zálivu. Je 66
kilometrů dlouhý a na nejširším místě 12 kilometrů široký. Po
Krku je druhým největším ostrovem Kvarneru a jeho celková
plocha je 405 čtverečních kilometrů.
Od Istrijského poloostrova je na nejbližším místě vzdálen asi
4 kilometry. Mezi Brestovou na Istrii a přístavem Porozina na
Krku jezdí v těchto místech trajekt. Na jihu hraničí Cres s
ostrovem Lošinj, od kterého ho dělí asi 3 metry široký kanál.
V minulosti tvořil Cres a Lošinj jeden ostrov, kanál zde byl
vyhlouben pravděpodobně v antické době. Na východě Cres
od Krku odděluje průliv Srednja vrata.
Z přístavu Merag jezdí do Valbisky na ostrově Krk lodní
trajekt. Největší horou Cresu je Gorice, která dosahuje
nadmořské výšky 648 metrů. Nachází se v severní části
ostrova. Cres podobně jako i ostatní ostrovy v Kvarneru jsou
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vrcholky hor zatopené pevniny, která se tady rozprostírala
před tisíciletími.

▶ Cres
Internet: www.tzg-cres.hr, www.island-cres.net, www.cres.hr
Cres je největším městem ostrova a jeho nejdůležitějším
turistickým centrem. Leží na konci asi jeden kilometr
dlouhé zátoky, která vytváří pro lodě dobře chráněný přístav.
Prvními obyvateli města byly ilyrské kmeny Liburnů. Po nich
se tady usídlili Římané, důvodem byl výborně chráněný
přístav. Římany nahradili Chorvaté a později se ostrov dostal
pod nadvládu Benátek. Až do 15. století byl Cres malým,
bezvýznamným přístavem, jehož obyvatelé se živili
zemědělstvím a rybolovem. Administrativní centrum ostrova
byl po dlouhou dobu Osor, ležící na jižní špičce ostrova.
Bažiny, nezdravé podnebí a epidemie malárie byly důvodem,
proč se v 15. století představitel Benátské republiky, pod
kterou v této době ostrov spadal, přestěhoval do Cresu.
Součástí Benátské republiky byl Cres až do roku 1797.
Město získalo na důležitosti zvláště v 19. století. To se ale
na jihu objevil konkurent, kterým byl kouzelný přístav Mali
Lošinj. Ten se také stal administrativním centrem ostrovů
Cres a Lošinj. Z dlouhého zimního spánku se Cres probudil
až v šedesátých letech našeho století a to v souvislostí s
rozvojem cestovního ruchu.
Předtím než vjedete do města, všimněte si četných olivových
hájů ležících po obou stranách silnice. Olivový olej z Cresu
je známý svou vysokou kvalitou. Člověk nemusí mít hodně
fantazie, aby si představil, že život sedláků, kteří hospodaří
na malých polích na svahu nad městem byl a pořád je
věčným bojem s přírodou.
Cres se rozprostírá kolem malého přístavu Mandrač, který je
chráněn dvěma vlnolamy. Jedná se o vnitřní přístav, který je
určen výhradně malým rybářským člunům. Na hlavním
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náměstí Frane Petriča (Trg Frane Petriča), které se nachází
nedaleko přístavu, stojí renesanční brána z poloviny 16.
století. Tou se kdysi vcházelo od přístavu do města. Vedle
brány je renesanční lodžie. Na místě, kde dnes místní ženy
nabízejí zeleninu a ovoce se kdysi odehrával veškerý
společenský život.
Za bránou stojí zvonice z 18. století a za ní kostel Panny
Marie (Crkva Sveta Marija Snežna). Kostel s hezkým
portálem byl postaven v druhé polovině 15. století a byl v
minulosti farním kostelem. Když se vydáme do jeho okolí,
najdeme v křivolakých ulicích starého města hodně starých
paláců a domů. My se ale vrátíme zpět na náměstí, na
kterém je většina hezkých paláců. Když se dáme po nábřeží
Riva Creskih kapitana směrem doleva, přijdeme k hotelu
Cres. Hotel byl postaven v meziválečném období, kdy ostrov
patřil Itálii. Za hotelem se nachází nejhezčí palác města.
Jedná se o dvoupatrový pozdněgotický palác Petris z 15.
století, který je nejstarším palácem města. V paláci má dnes
sídlo místní vlastivědné muzeum.
Další cennou architektonickou památkou města, která se
kdysi nacházela za hradbami je klášter sv. Františka
(Samostan i Crkva Svetog Frane), Trg Svetog Frane 6.
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Klášter se nachází nedaleko od přístavu u výpadovky
směrem na ostrov Lošinj. Klášter tady stojí již od 13. století,
jednolodní kostel sv. Františka byl postaven v 14. století.
Klášter má hezký arkádový dvůr, jeho součástí je také
muzeum sakrálního umění, ve kterém jsou vystaveny
obrazy, sochy a knihy. Mezi jinými exponáty se tady nachází
i jeden starý tisk z 15. století, který je tištěný hlaholicí.
Cres byl kdysi opevněn hradbami, které byly při rozšiřování
města v 19. století zbořeny. Dnes je na místě někdejších
hradeb park a dvě městské brány, které se zachovaly. Při
vjezdu do města si jich určitě všimnete. Jedna se nazývá
Malá brána (Mala Vrata), neboli Porta Bragatina a druhá
městská brána (Gracka Vrata), obě jsou z konce 16. století.
Další součástí bývalých městských hradeb, která se
zachovala je bašta na severozápadě města (u silnice
směrem ke kempinku a hotelu Kimen). V
Cresu se nachází důležitá loděnice a trochu
dále na jih (směrem na Lošinj) jachetní
PRAKTICKÉ
přístav.

INFORMACE

Příjezd a doprava
Autem směrem od Poroziny, autobusem z Rijeky.

Informace
Turistička zajednica, Cons 10, 51557 Cres, internet: www.tzg-cres.hr.

Muzea a galerie
Creski muzej, za hotelem Cres. Vlastivědné a historické sbírky.
Muzeum sakrálního umění (Muzej sakralne umetnosti), Trg Svetog Frane
6 (v klášteře).

▶ Valun
Internet: www.tzg-cres.hr/g/g_valun.htm
Valun je malý a klidný rybářský přístav. Zaparkovat musíte
na parkovišti nahoře u vjezdu do města. Vjezd do přístavu je
totiž zakázán. Centrum města je z parkoviště vzdáleno asi
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300 metrů. Nad přístavem se nachází farní kostel z poloviny
19. století, ve kterém je vystavená kopie známé Valunské
desky. Jedná se o náhrobní kámen z 11. století s nápisem v
hlaholice a latince. Jedná se o jeden z nejstarších nápisů v
hlaholice, který byl objeven na území Chorvatska.
Nedaleko desky, vedle restaurace Juna, se v bývalém mlýně
nachází lapidárium. V něm jsou kopie nejdůležitějších nápisů
v hlaholice, které byly objeveny v Istrii, na kvarnerských a
dalmátských ostrovech.
Valun je malinkou a klidnou rybářskou vesnicí, kde
dovolenou tráví většinou starší lidé hledající klid a pokoj. Asi
200 metrů od přístavu se nachází malý, jednoduchý kempink
s kapacitou asi 200 míst. POZOR! Vhodný jenom pro turisty
se stanem, není sem možné vjet autem. Další ubytovací
možnosti jsou v soukromí.

▶ Lubenice
Lubenice patří k nejstarším osídleným místům ostrova.
Lidé tady žijí již od doby bronzové. A žijí jakoby mimo čas.
Ani četní návštěvníci je nemůžou vyrušit z koloběhu jejich
poklidného života.
I když Valun je tak trocha nezajímavý malý přístav,
Lubenice byste určitě měli navštívit. Jedná se o malou
vesnici tyčící se jako orlí hnízdo na vrcholu asi 400 metrů
vysokého horského hřbetu. Z křižovatky nad Valunem je to
asi 5,5 km po úzké kamennou zdí lemované silnici. Jelikož
silnice je velmi úzká a plná serpentin, doporučujeme
pomalou jízdu. Nejenom kvůli omezení rychlosti a autům z
protisměru, ale také kvůli kozám a beranům, které se tady
občas vyskytují.
V Lubenici, horské vesnici z bílého kamene, zaparkujete na
malém parkovišti na konci silnice. Pohled na moře ze
skalního útesu na jehož okraji vesnice leží, je
nezapomenutelný. A to zvláště v podvečer, když zapadá
slunce.
36

U parkoviště stojí jeden malý románský a jeden gotický
kostel. O něco dále je zvonice z druhé poloviny 18. století.
Nedaleko odsud stojí renesanční třílodní kostel původně z
15. století, který byl přestavován v 18. a začátkem 20.
století. Kostel má hezkou výzdobu. Ve vesnici se zachovaly
také zbytky dvou městských bran. Místní obyvatelé nabízí ke
koupi hezké ovčí kůže a dobrý sýr. A teď se vrátíme zpět na
hlavní silnici.
Po návratu na hlavní silnici ostrova pokračujeme směrem na
jih. Po několika kilometrech se po pravé straně objevuje
Vransko jezero.

▶ Vransko jezero
Vransko jezero je velice zajímavý hydrografický fenomén.
Jedná se o velkou vodní nádrž, která shromažďuje dešťovou
vodu, která spadne na ostrov Cres. Vransko jezero je
sladkovodní jezero, které je zajímavé hlavně tím, že jeho
dno se nachází v hloubce asi 60 metrů pod mořskou
hladinou. Celková hloubka jezera je kolem 70 metrů.
3
Celkový objem jezera je 2,3 milionů m pitné vody. Jezero je
zásobárnou pitné vody pro ostrovy Cres a Lošinj. Od roku
1983 je oblast jezera ornitologickou rezervací.
Zastavit doporučujeme na konci vesnice Vrana, kde je malé
parkoviště. Několik kilometrů za vesničkou Vrana je odbočka
doprava směrem k přístavu Martinščica, kam se dostaneme
přes Stivan. Ze Stivanu, což je malá vesnice, vede silnice
prudkým klesáním dolů k moři.

▶ Martinščica
Podobně jako Lubenice také Martinščica byla obydlena již v
době bronzové. Dnešní vesnička je ale relativně nová. Místní
obyvatelé se živí především rybolovem, pěstováním vína a
zemědělstvím. Přístav ležící kolem zátoky láká dnes hlavně
návštěvníky toužící po klidné dovolené. Tedy žádný cíl pro
ty, kteří hledají diskotéky a rušný noční život. Na nábřeží
najdeme jednolodní kostel sv. Jeronýma (Crkva Sveti
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Jeronym) z roku 1679 a hned vedle je klášter z roku 1479.
Na kostele je nápis v hlaholice, další důkaz o tom, jak se
hlaholici, jako církevnímu jazyku, dařilo přežívat po staletí.
Vedle kostela a kláštera sv. Jeronýma je kostel svatého
Martina z roku 1890.

▶ Osor
Osor, malá osada na jižní špici ostrova Cres byla někdy
správním centrem ostrovů Cres a Lošinj. O někdejší
důležitosti města svědčí kostel se zvonicí, radnice a městské
hradby, které se částečně zachovaly do dneška. Dnes je
Osor spíše průjezdním místem, kde se na chvíli zastaví
všichni, kteří pospíchají na ostrov Lošinj. Nachází se tady
sice kempink, turistická infrastruktura je ale dost omezená.
Žádné hotely, diskotéky a podobně. Na druhé straně se vám
zde naskýtá možnost nasát do sebe atmosféru poklidné
rybářské vesnice. Dnes tady žije jenom něco kolem 200 lidí.
Při příjezdu do Osoru od Cresu vidíme na začátku města po
pravé straně zbytky městských hradeb a v pozadí ruiny
benediktinského kláštera. Těsně před mostem po pravé
straně se nachází hlavní náměstí. Osor byl obydlen již
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Římany a na místě dnešního náměstí bylo kdysi římské
forum. Uprostřed náměstí se nachází vyvýšená platforma,
kde byla kdysi nádrž s vodou.
Na malém, stíny stromů chráněném náměstí, se nachází
hlavní kostel Osoru, kostel Nanebevstoupení (Katedrala
Uznesenja Marijina). Byl postaven v letech 1425-1497.
Rozměrná třílodní katedrála svědčí o důležitosti někdejšího
Osoru. Několik staletí tady sídlil zástupce Benátské republiky
a biskup. Nezdravé podnebí, okolní bažiny a s tím spojené
epidemie malárie však způsobily, že v 15. století se zástupci
Benátek přestěhovali do Cresu.
Vedle katedrály stojí zvonice z roku 1575 a bývalá radnice,
stavba z poloviny 15. století, kde se dnes nachází muzeum.
V otevřené lodžii na přízemí je lapidárium, ve kterém jsou
vystaveny antické a středověké kamenné fragmenty. V létě
se tady pořádají výstavy současného umění a koncerty
vážné hudby. V prvním patře se nacházejí exponáty
dokumentující antické, raněkřesťanské a středověké dějiny
ostrova. Náměstí a okolí kostela zdobí sochy ženských
postav, díla současných chorvatských sochařů.
Nápis na zdi radnice hlásá: "Osor byl založen liburnskými
kmeny začátkem 1. století p. n. l. , v polovině 4. století se o
městě zmiňuje řecký kronikář Pseudoskylars, od 1. století n.
l. byl pod nadvládou Římanů, pod Byzancí v 6.-9. století., od
10. století patřil k chorvatskému státu, v roce 1377 byl zničen
Janovany, pod Benátkami v létech 1409-1797, v létech
1797-1813 pod Napoleonem, v letech 1813-1918 pod
Rakouskem, pod Itálií v letech 1919-1943, od 20. 8. 1945 je
součástí Chorvatska."
Otáčecím mostem přes uměle vybudovaný kanál (prý tady
byl již za Římanů) se dostaneme na ostrov Lošinj. Most se
kvůli plachetnicím otevírá dvakrát denně, a to v 9.00 a 17.00
hod.

OSTROV LOŠINJ
Internet: www.island-losinj.com
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Lošinj tvořil kdysi spolu s Cresem jeden ostrov. Již v antické
době, jestli ne dříve, byl na nejužším místě, u dnešního
města Osor, vykopán umělý kanál, který umožnil zkrácení
námořních tras v Kvarnerském zálivu.
Nejvyšší horou ostrova je Televrina ležící v nadmořské
výšce 589 metrů v severní části ostrova. Klima a flóra
ostrova se podstatně liší od Cresu. Ostrov Lošinj je omýván
teplým proudem a proto je tady tepleji a dobře se tady daří i
subtropickému rostlinstvu. Všudypřítomné palmy jsou toho
nejlepším svědkem.
Dnešní městečko Nerezine bylo založeno Chorvaty ve 14.
století. Jednotlivé domy a zahrady se rozprostírají na svahu
směrem k moři. Centrum města tvoří malé kulaté náměstí.
Tady se nachází farní kostel z 19. století, pošta, několik
kaváren a dá se zde také parkovat. Z náměstí je to jenom
pár kroků k malému přístavu s jachtami z celé Evropy.
Nedaleko odtud u moře se nachází klášter sv. Františka
(Samostan Svetog Franje), který byl postaven v 16. století.
Milovníci horské turistiky mohou odtud vystoupit na horský
hřbet Osorščica s nejvyšší horou ostrova Televrina, která je
vysoká 589 metrů. Na vrchol vede turistický chodník, který
tady byl postaven pro následníka rakouského trůnu
arciknížete Rudolfa. Ten na vrchol vystoupil v roce 1887.
Výstup trvá kolem tří hodin a výhled na ostrovy v moři je
pohádkový. V okolí Nerezine se nacházejí také zbytky
antických, římských domů.

▶ Mali Lošinj
Internet: www.tz-malilosinj.hr, www.mali-losinj.hr
Subtropické a i v zimě příjemné a mírné klima je
důvodem, proč Mali Lošinj patřil k turistickým letoviskům již
koncem 19. století. Byli to členové vídeňského dvoru, Lošinj
byl tehdy součástí Rakousko-Uherska, kteří tady začali
stavět své vily. Později začaly vznikat sanatoria, zakládaly se
parky. Léčila se tady hlavně tuberkulóza a potíže dýchacích
cest.
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První zmínka o městě a to pod jménem Malo Selo pochází z
roku 1398. Původní osada byla založená u dnešního zálivu
sv. Martina. V roce 1409 se ostrov Lošinj dostal pod Benátky
a tento stav trval až do rozpadu Benátské republiky. Ostrov
se pak stal součástí Rakouska. Intenzívní rozvoj města začal
až v 18. století v souvislosti se vznikem místní loděnice.
Místní muži byli již v této době známí jako schopní rybáři,
kapitáni a osádky obchodních lodí. Lošinjské obchodní
loďstvo se plavilo po celé Evropě. Začátkem 19. století byla
otevřena námořní škola a vznikly tady další loděnice. S
rozvojem parníků, význam plachetnic, které se tady původně
stavěly, upadl. To se ale psal již konec 19. století a Mali
Lošinj byl "objeven" jako lázeňské město. V roce 1918,
po rozpadu Rakousko-Uherska byl ostrov obsazen Italy. Po
pádu Mussoliniho režimu v roce 1943 ho obsadili Němci. V
roce 1945 byl osvobozen Titovými partyzány a stal se
součástí Jugoslávie.
TIP: Při příjezdu do města vidíme po pravé straně loděnice. Hned
za nimi je parkoviště, kde byste měli zaparkovat. Vjezd do města,
tedy konkrétně na nábřeží je zakázán.

Mali Lošinj se rozprostírá na svazích kolem dlouhého a
dobře chráněného zálivu. Společenský život se soustřeďuje
na promenádě kolem zálivu. Hned na začátku nábřeží Obala
Lošinjskih kapetana se nachází autobusové nádraží. Mali
Lošinj má autobusové spojení s Rijekou, Záhřebem a
Lublaní.
Všimněte si několikapatrových domů s honosnými fasádami,
dnes bohužel někdy zanedbanými, které jsou svědky doby,
kde sem za oddychem přijížděla rakouská aristokracie. Po
nábřeží kolem nesčetných restaurací, slastičaren a hotelů se
dostaneme na Trg Republike Hrvatske, kde se nachází
památník partyzánů, kteří ostrovy Cres a Lošinj osvobodili.
Na svahu nedaleko od náměstí Trg Republike Hrvatske stojí
kostel Panny Marie (Crkva Sveta Marija) z 18. století. Tento
barokní kostel byl vybudován jako náhrada za kostel sv.
Martina na druhé straně kopce (u zálivu sv. Martina), který
se stal pro narůstající počet obyvatel příliš malým. Kostel sv.
Martina nacházející se u hřbitova byl postaven ve 14. století.
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V drahých hrobkách jsou na zdejším hřbitově pochováni
členové slavných rodin a kapitáni lodí, kteří se kdysi plavili
po celé Evropě.
Teď se ale vrátíme opět k přístavu, kde kotví nejenom
rybářské lodě, ale také jachty z různých zemí. Záliv je tak
hluboký, že tady mohou přistávat i zaoceánské parníky.
Čikat
Když budeme v procházce pokračovat po nábřeží dál a pak
se dáme po silnici doleva, dostaneme se k zálivu Čikat.
Jinou možností je dát se u benzínové pumpy doleva a
pokračovat do kopce, až přijdete k zálivu na druhé straně
kopce. Tady uprostřed zahrad a borovicových lesů se
nachází centrum lošinjské turistiky s hotely Helios, Bellevue,
Alhambra, apartmány a bungalovy. Uvedené hotely tady
stojí již několik desetiletí a přenášejí nás do doby, kdy se
tady na přelomu století rodila turistika. Jsou umístěny na
svazích borovicového lesa. K vybavení Čikatu patří
restaurace, noční bar, tenisové kurty, bazény, fotbalové
hřiště, sportovní centrum. Pláže jsou tady kamenité a
betonové.
Sunčana uvala, nebo-li Slunečný záliv rozprostírající se u
zálivu Čikat, leží jižně od centra města a tvoří druhé
turistické centrum Malého Lošinje. V piniovém lesíku nad
mořem se tady nacházejí hotely Aurora a Vespera. Místní
pláže jsou kamenité.
Příjezd a doprava
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Autobus: autobusy zastavují na nábřeží hned na
začátku města. Přímé spojení s Cresem, Rijekou,
Záhřebem a Lublaní. Autotrans Rijeka, Obala Lošinjskih
kapetana.

Loď: Lošinjska plovidba, Obala Lošinjskich kapetana
(naproti přístavnímu molu). Informace o trajektech a
mořských spojeních.
Trajekty na ostrovy v blízkosti Lošinje (Unije, Ilovik, Susak) jezdí celý rok
denně kromě Ne. Odjezdy z M. Lošinje denně ráno v 6.00 hod., odjezdy ze
Susaku v 14.30 hod. Doba plavby z M. Lošinje na Susak necelé 3 hodiny.
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Informace
Turistička zajednica, Riva lošinjskih kapetana 29, 51550 Mali Lošinj,
internet: www.tz-malilosinj.hr.

▶ Veli Lošinj
Internet: http://losinj.com/losinj/about.htm
V 13. století se na místě dnešního města usadili Chorvati z
pevniny. Jednalo se o několik rodin pod vedením Obrada
Harnoviče. Jelikož to byli zemědělci, neusadili se přímo u
moře, ale o něco dále v blízkosti kostela sv. Mikuláše
(Crkva Sveti Nikola). Ten je nejstarším kostelem ostrova.
Vesnice se původně nazývala Velo Selo a postupem času se
začala rozšiřovat. Centrum se přemístilo k dnešnímu
přístavu. Asi od 15. století se Velo Selo začalo nazývat Veli
Lošinj a část obyvatelstva se začala věnovat také rybářství.
Začátkem 17. století se začalo rozvíjet mořeplavectví.
Celé 18. a první polovina 19. století byly zlatou dobou města.
Lošinští kapitáni a plachetnice brázdili moře celé Evropy a
přinášeli domů bohatství. Obchod a mořeplavectví přinášely
peníze, o čem svědčí třeba kostel a výstavné domy
někdejších kapitánů. V polovině 19. století tady byly
založeny loděnice. Bylo to ale již v době, kdy se začala
rozvíjet paroplavba a plachetnice místních stavitelů nebyly již
žádané. Koncem 19. století objevil vídeňský císařský dvůr
Lošinj pro příjemné a mírné počasí jako své letovisko.
Začalo období turistiky, které praktický trvá do dneška.
TIP: Pokud přijíždíte autem doporučujeme zaparkovat buď u
hotelu Punta, kde je veliké parkoviště, nebo jet dále až ke konečné
autobusu, kde je druhé parkoviště. Odsud je to k přístavu asi 100
metrů.

Od kostela Panny Marie (Crkva Sveta Marija) se dáte po
dlážděné ulici Vladimira Nazora k přístavu. Tady na nábřeží
pulzuje život. Je tady pošta, informace, restaurace a
kavárny. Z památek stojí za zmínku kruhová bašta ze 16.
století, která kdysi sloužila obyvatelům jako útočiště před
piráty a uskoky.
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Jenom několik metrů od moře stojí kostel svatého Antona
(Crkva Sveti Anton). Bohatě zdobený barokní kostel s
množstvím obrazů a oltářů byl postaven v roce 1774 a je
názornou ukázkou bohatství lošinjských kapitánů, kteří ho
nechali postavit.

OSTROV RAB
Internet: http://rab-croatia.com
Ostrov Rab je dalším z Kvarnerských ostrovů. Jeho plocha je
90 čtverečních kilometrů. Rab je jedním z nejvíce
zalesněných ostrovů na Jadranu.
Je to způsobeno především tím, že jeho západní část je před
burou chráněná nejvyšším kopcem ostrova. Ten se jmenuje
Kamenjak a je vysoký 408 metrů. Rab patří k nejslunnějším
místům Evropy. Pěstují se tady olivy, mandle, fíky, vinná
réva, zelenina. I když je na ostrově více než 300 pramenů
vody, od roku 1988 se musí voda na ostrov dopravovat
potrubím z pevniny. V důsledku rychlého rozvoje turistického
ruchu stav vody poklesl tak nízko, že obzvláště v letních
měsících jí byl nedostatek.
Rab byl původně obydlen kmeny Liburnů. První písemné
zmínky o Rabu pochází z roku 360 p. n. l. Začátkem naší éry
měl Rab, latinsky Arba, statut města a byl opevněn
hradbami. Ve svých dějinách, podobně jako celá oblast, zažil
nadvládu různých říší a zemí. Patřil k byzantské říši, byl
součástí Uherského království, později patřil Benátské
republice a Rakousko-Uhersku. V první světové válce byl
obsazen Italy. Podle rapallské smlouvy z roku 1920 připadl
Království Srbů, Chorvátů a Slovinců. V druhé světové válce
byl okupován Italy a později Německem. V dubnu 1945
osvobozen Titovými partyzány a připojen k Chorvatsku.

▶ Lopar
Internet: www.lopar.com, www.lopar.net
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Lopar je po Rabu druhé největší město ostrova. Leží v
severní části Rabu. Kromě farního kostela z 14. století tady
toho k obdivování moc není. Z turistického hlediska jsou
atraktivní zejména pískové a oblázkové pláže s pozvolným
vstupem do moře. Z tohoto důvodů je Lopar ideální místo
pro dovolenou s malými dětmi. Nejznámější pláž se
nazývá Rajska plaža a leží u zátoky Crnika. Tady se nachází
hotelový komplex San Marino. Další nádherné pláže se
nacházejí v okolí.
Asi vás napadne, proč právě San Marino. Důvod je
jednoduchý. Podle legendy v Loparu žil v době vlády císaře
Diokleciána v 3. století kameník Marinus. Byl křesťanem a
před pronásledováním se zachránil útěkem na lodičce přes
moře. Přistal v dnešní Itálii, kde se schoval v horách. Tady
založil kostel a klášter, které dodnes stojí v dnešním San
Marinu.
Informace
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Turistička zajednica, Lopar bb, 51281 Lopar, internet:
www.lopar.com.

▶ Supetarska Draga
Městečko leží na svazích kolem zálivu Supetarska draga s
písečnými a oblázkovými plážemi. Podobně jako v Loparu i
tady hodně starých památek nenajdeme. V 11. století byl
zde postaven benediktinský klášter s kostelem sv. Petra.
Klášter byl v 16. století opuštěn, a od té doby chátrá. Kostel
sv. Petra (Crkva Sv. Petra) z roku 1059 je nejstarším
kostelem ostrova.

▶ Rab
Internet: www.tzg-rab.hr
Město Rab se nachází na úzkém poloostrově mezi
přístavem a zálivem sv. Eufemije. Město bylo obydleno
Římany již v 2. století p. n. l. V době vlády císaře Augusta
byl Rab námořní základnou římské flotily. Od 6. století byl
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sídlem biskupa, v 15. století jako důsledek epidemie moru
zahynula velká část obyvatelstva. Ostatní založili nové
město. To se nacházelo na západ od dnešní ulice S. Radiča.
Z období, kdy byl Rab součástí Benátské republiky se
zachoval jeho pevnostní charakter. Jako turistické centrum
se začal Rab rozvíjet kolem roku 1889. K prvním
návštěvníkům patřili návštěvníci, z bývalého RakouskoUherska. V srpnu roku 1936 tady trávil svou dovolenou
anglický král Eduard VIII., který se jako jeden z prvních hostů
koupal v moři spolu s manželkou nahý. Tak se tady zrodil
nudismus!
Naši prohlídku města začneme u přístavu na náměstí Trg
rapske municipije, kde se nachází knížecí palác (Knežev
dvor) z 13. století, v době gotiky a renesance byl několikrát
přestavován. Dnes je v přízemí lapidarium (výstava skulptur
a vykopávek). Když se dáme po nábřeží směrem ke špičce
poloostrova, procházíme nejstarší částí města, která se
nazývá Kaldanac. Nedaleko špičky ostrova se tady nachází
ženský klášter s jednolodním kostelem sv. Antonína opáta
(Crkva Sv. Antuna Opata) z roku 1499. Nedaleko od něj,
stojí kostel Panny Marie (Crkva Sveta Marija) se zvonicí,
která je symbolem města. Jedná se o čtyřpatrovou
románskou zvonici s okny v každém patře, jejichž počet
stoupá směrem nahoru. Románská bazilika o třech lodích
byla postavena v druhé polovině 12. století. Sloupy uvnitř
baziliky pocházejí ze zničených antických budov.
Přístav se zálivem sv. Eufemije spojuje Radičeva ulica
začínající na náměstí Trg rapske municipije a končící na
náměstí Trg slobode. Asi uprostřed ulice se nachází městská
lodžie postavená začátkem 16. století. Kdysi centrum
společenského a obchodního života, okupují dnes malíři
portrétů a prodavači suvenýrů. Nedaleko od náměstí
Svobody, odkud je hezký pohled na záliv sv. Eufemije, stojí
kostel sv. Justiny (Crkva Sv. Justine) ze 16. století. V
kostele je vystavená kolekce sakrálního umění. Hned vedle v
Gornjoj ulici je kostel sv. Kříže (Crkva Sv. Križa), zbytky
kláštera, biskupského paláce a dále kostel sv. Ivana (Crkva
Sv. Ivan). Na konci zástavby se nachází park Komrčar,
který byl zřízen v 19. století a který má rozlohu 16 hektarů. V
parku se nachází dnes opuštěný františkánský klášter z 15.
století.
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Na konci zálivu Sveta Eufemija, nedaleko od města stojí
františkánský klášter sv. Eufemije (Samostan Sveta
Eufemija) z 15. století. V areálu se nachází malý románský
kostel sv. Eufemije a gotický kostel svatého Bernarda (Crkva
Sveti Bernardin). V klášteře, kam se dostaneme autem, když
pojedeme směrem na Kampor, je dnes muzeum sakrálního
umění a vlastivědná expozice. V klášterní knihovně se
nacházejí vzácné inkunáble a staré rukopisy.
Příjezd a doprava
Loď: Z Rabu plují trajekty do Splitu. Trajekt Jablanac (pevnina)-Mišnjak
(Rab) pluje celý rok od cca 6.00-20.00 hod. asi jednou za půldruhé hodiny.
V sezóně jezdí asi do 21.30 hod. Doba plavby asi 15
minut. Informace Rabska plovidba, Rab. Z přístavu
Mišnjak je to do Rabu asi 10 km.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Informace
Turistička zajednica, Trg Municipium Arba 8, 51280
Rab, internet: www.tzg-rab.hr.

▶ Kampor
Sousedním zálivem zálivu Supetarska draga je záliv
Kamporska draga. Právě u něj leží městečko Kampor, které
se táhne od zátoky směrem do vnitrozemí k Rabu. Sídlili
tady již řečtí kolonisté; z této doby se zachovaly ruiny řecké
akropole. Historicky tady není co obdivovat. V druhé světové
válce zde italští fašisté postavili koncentrační tábor, jehož
zbytky se zachovaly. Nachází se zde památník obětem.
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Jadranovo

CRIKVENICKO-VINODOLSKÁ RIVIERA
Jižně od Rijeky se nachází Crikvenicko - Vinodolská riviéra.
Začíná na severu u Jadranova a na jihu končí u
Klenovice, nedaleko městečka Novi Vinodolski. Po pobřeží
vede Jadranská magistrála spojující Rijeku se Zadarem,
Šibenikem, Splitem, Dubrovníkem a oblastmi na jižním
Jadranu.
Hned po tom, co opustíme Rijeku, projíždíme městečkem
Bakar. Bakar leží na svazích Bakarského zálivu a je
významným průmyslovým přístavem. Nachází se zde přístav
pro tankery a veliké sklady ropy. Z toho je tedy zřejmé, že
jako letovisko nepřichází Bakar v úvahu. Návštěvu Bakaru
můžeme doporučit všem, kteří mají rádi staré památky. Staré
město se zámkem si totiž zachovalo hezkou středověkou
zástavbu. Jadranská magistrála pak vede kolem Bakarského
zálivu směrem na jih.
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▶ Kraljevica
Internet: www.kraljevica.hr
Kraljevica je malým městem ležící na svahu nad malým
přístavem a místní loděnicí. Loděnice tady existují již od 18.
století a v letech 1925-6 tady pracoval J.B. Tito, dlouholetý
poválečný vůdce Jugoslávie. Vzhledem k loděnici v přístavu
není tady žádné místo na koupání a také žádní turisté. Hrad,
který stojí nad přístavem je prázdný. Jediné místo na
koupání se nachází v zátoce Uvala Scott, která leží
nedaleko vjezdu na magistrálu přes Krčki most. Zátoka je
pojmenovaná podle anglického šlechtice Alexandra Scotta,
kterému se tady tak zalíbilo, že se v zátoce počátkem 19.
století usadil a žil tady až do své smrti v roce 1860. V zátoce
se dnes nachází velký hotelový komplex Uvala Scott. Od
komplexu je hezký pohled na Krčský most spojující pevninu
s ostrovem Krk.
Informace
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Turistička zajednica, Rovina bb, 51262 Kraljevica,
internet: www.hinet.hr/tzgkraljevica.

Ubytování
Hotelový komplex Uvala Scott, Grabrova 37, 51262
Kraljevica. Kapacita 300 dvoulůžkových pokojů a 17 rodinných apartmánů s
kuchyňkou. Komplex se skládá z centrální části s recepci, restaurací,
kavárnou s terasou s výhledem na Krčki most a Kvarnerský záliv. Dále tady
je několik hospod, obchody, diskotéka a cestovní kancelář. Pavilony s
dvoulůžkovými pokoji a pohledem na moře jsou postaveny na strmém
svahu nad zátokou. Hodně stromů nabízí chládek jak mezi pavilóny, tak i na
pláži. Těsně kolem moře jsou betonové plochy, nad nimi v parku trávnaté
plochy, kde se dá oddychovat ve stínů.

▶ Crikvenica
Internet: www.tzg-crikvenice.com, www.crikvenica.hr,
www.crikvenica.net, www.crikvenica-info.com
Centrum
Crikvenicko-Vinodolské
riviéry
město
Crikvenica leží asi 40 km na jih od Rijeky. Byla obydlená již
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Hotelový komplex v Uvala Scott
v antice, kdy se nazývala Ad Turres. Chorvatské
obyvatelstvo se tady usadilo někdy kolem šestého století. Od
začátku 13. století se dostala Crikvenice do rukou knížat
Frankopanů z ostrova Krk. Nikola Frankopan tady v roce
1412 nechal postavit klášter s kostelem. Podle klášterního
kostela (cirkva) dostalo město svoje dnešní jméno.
Turistika se v Crikvenici začala rozvíjet, podobně jako tomu
bylo v Opatiji, již koncem 19. století. Charakter klidné
rybářské vesnice se začal rychle měnit po vybudování
prvního hotelu, v roce 1895, který se jmenoval Therapia. Od
počátku vzniku turistiky se zde léčily choroby horních cest
dýchacích. K rozvoji turistiky přispělo ne jenom příjemné
podnebí, ale také místní hezká písečná a oblázková pláž,
která se táhne celým městem a spojuje Crikvenici s
Dramaljem a Selcem na jihu.
Historických památek tady hodně není. Nedaleko ústí
řeky Dubračina do moře stojí kostel Nanebevzetí Panny
Marie, který má hezký interiér a zejména barokní oltář. Hned
vedle kostela stojí a tvoří s ním jeden architektonický celek
někdejší Frankopanski hrad (Frankopanski kaštel) z roku
50

Crikvenice
1412. V průběhu doby byl samozřejmě několikrát
přestavován a sloužil různým účelům. Zpočátku sloužil jako
klášter, po zrušení klášterů v roce 1786 sloužil jako ubytovna
pro nemocné důstojníky, pak tady byl dětský domov a dnes
se v něm nachází hotel.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Část letoviska vedoucí od přístavu směrem
na sever má tak trochu charakter některých
francouzských letovisek na Riviéře s
písečnou pláži a hned vedle vedoucí silnicí s
hotely, restauracemi a bary.
Informace

Turistička zajednica, Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica, internet:
www.tzg-crikvenice.com.
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Selce

▶ Selce
Internet: www.tzselce.hr
Selce leží asi 3 km jižně od Crikvenice. V podstatě je s
Crikvenici spojeno nepřetržitým pásem pláží lemovaných
promenádou
s
bary,
cukrárnami
a
restauracemi. Město bylo založeno ve
středověku a jako přístav se začalo rozvíjet
PRAKTICKÉ
v souvislosti s obchodními aktivitami rodu
INFORMACE
Zrínských. Je zde hezká písečná pláž.
Informace
Turistička zajednica, Šetalište I. Jeličiča 9, 51266 Selce,
internet: www.tzselce.hr.
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Novi Vinodolski

▶ Novi Vinodolski
Internet: www.novi-vinodolski.hr, www.tz-novi-vinodolski.hr
Letovisko Novi Vinodolski, které leží asi 10 km jižně od
Crikvenice je posledním větším střediskem Vinodolské
riviéry. Podobně jako Crikvenice a další města v okolí, se
skládá ze staré části ležící na kopci a části nové, která leží u
moře. Stará část byla obydlena již Římany, o čemž svědčí
například nálezy antických hrobů. Středověké centrum
města bylo kolem frankopanského hradu (Frankopanski
kaštel) z 13. století, který leží na kopci nad mořem. V tomto
hradě byl v roce 1288 hlaholicí napsán tzv. Vinodolski
zakonik, nejstarší právní dokument Chorvatska. Hrad byl v
19. století přestavěn a ztratil tak svůj středověký charakter.
Dnes se v něm nachází muzeum a obrazová galerie.
Další dominantou města je zvonice a kostel sv. Filipa a
Jakova (Crkva Sveti Filip i Jakov), který byl postaven v 16.
století
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PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Informace
Turistička zajednica mjesta, Tomislavova 6, 51250
Novi Vinodolski, internet: www.tz-novi-vinodolski.hr.
Nachází se na výpadovce směrem na Senj.

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

55

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
FOTOGRAFIE
CENA
MIN. CENA
TEXT
FOTO
OBJEDNÁVKY

cca 10x18 cm
1
1 Kč/za jedno zobrazení*
500 Kč
zasílejte v bežném textovém editoru
zasílejte ve formátu JPG
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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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen
z internetové stránky

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz
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