
c
h

o
r
v
a
t
s
k
o

112

ú
v
o

d
e
m

Chorvatsko je jedním z nástupnických států bývalé Jugoslávie a územím zabírajícím 
většinu pobřeží a velké množství ostrovů východního Jadranu. Právě čarovná 
krása chorvatského moře je hlavním důvodem, proč dnes znovu, po překonání 
následků války v 90. letech, patří tato země k nejnavštěvovanějším v Evropě. 
Z pohledu českého turismu, který navazuje na dlouhou tradici prvorepublikovou 
i „socialistickou“, je Chorvatsko dokonce letní destinací číslo jedna. Příčinou toho je 
bezpochyby nejen krása pobřeží, ale i jazyková blízkost obou národů. Jako prostor, 
kde se setkává Středozemí s Alpami a Panonií, spojilo Chorvatsko charakteristické 
rysy každé z těchto oblastí do neopakovatelné harmonie a zřídka vídané krásy. Je tu 
blízko vše, za čím se jinde musí cestovat velmi daleko. Na vzdálenosti pouhých sta 
kilometrů se nacházejí ostrovy, moře, kras, lesnaté hory i úrodné roviny. Jako jedna 
z ekologicky nejzachovalejších zemí vyhlásilo Chorvatsko hned 7 národních parků. 
Každému se tají dech při pohledu na světově známé krásy vodopádů Plitvických 
jezer, souostroví Brijuni, vodopádů řeky Krky, nejčlenitějšího souostroví Středomoří 
Kornati, ostrova Mljet či snad pohoří Paklenica a horského masivu Risnjak. 
Poznat Chorvatsko není, vzhledem k hojnosti zajímavostí, které na členitém 
území nabízí, rozhodně snadné. Chorvatské krásy byly vylíčeny v mnoha knihách 
a zachyceny na obrazech řady umělců, důvodů k návštěvě je zde však mnohem 
více. Historický úděl Chorvatů byl předurčen již ve chvíli, kdy přišli na toto území 
a kde byla roku 395, po smrti císaře Theodosia, vytýčena hranice mezi Západní 
a Východní Římskou říší. Stali se tak navždy nejohroženější výspou západní kultury 
vůči světu Východu. V průběhu staletí bránili linii katolickou proti pravoslavné 
i západní křesťanská území před hrozbou osmanského islámu. Na území Chorvatska 
je mnohem víc měst než kdekoli jinde v jihovýchodní Evropě, většinou jsou 
antického nebo benátského původu a každé si uchovalo vlastní osobitost. Římská 
antika významně poznamenala istrijskou Pulu, kde se zachoval monumentální 
Amfiteátr, slavobrána Sergiovců a Augustův chrám, či Poreč s mozaikami Eufrasiovy 

baziliky, dalmátský Split s ohromným Diokleciánovým palácem, Zadar s rotundou 
Sv. Donáta, Trogir, Šibenik a snad nejvíce ze všech Dubrovník. V letních měsících 
zde ožívá současné umění v historickém prostředí, kdy se paláce, atria a náměstí 
mění pro domácí a zahraniční turisty ve svérázné jeviště tradičních festivalů, jako je 
Dubrovnický festival, festival filmu v Pule, Splitské léto či hudební večery v Zadaru. 
Poloze Chorvatska na křižovatce evropských kultur odpovídá i zdejší kuchyně, kde 
jsou lehká jídla středomořského typu silně ovlivněná zejména italskou gastronomií 
doplněna masitými pokrmy původem z hornatého balkánského vnitrozemí. Vše 
je doplněno vynikajícími víny místní provenience, z nichž mnohá mohou směle 
konkurovat i zavedeným vínům italským. V mentalitě Chorvatů zatlačuje slovanskou 
melancholičnost středomořská horkokrevná výbušnost a bojovnost pěstovaná 
staletími urputných bitev o vlastní identitu. V této směsi vlivů jsou i kořeny 
odhodlanosti, s níž sváděli dobře známé boje i v době nedávno minulé. Lze 
předpokládat, že Chorvatsko už má temné stránky své historie za sebou a čeká jej 
už jen vývoj poklidné a k turistům přívětivé země, ostatně 1. 7. 2013 Chorvatsko 
vstoupilo do Evropské unie, čímž završilo svůj proces transformace v „normální“ 
evropskou zemi.
Tradice cestovního ruchu zde je velmi dlouhá a v současnosti lze na tomto odvětví 
stavět i ekonomiku celého státu, což, s ohledem na místní krásy, není nic divného. 
Vždyť už ve 14. století věnovali staří obyvatelé Dubrovníku zvláštní pozornost 
cestujícím a první hotel v Opatiji byl postaven v roce 1840. První čeští turisté začali 
chorvatské jaderské pobřeží navštěvovat již koncem 19. století. 
Ve zkratce řečeno, Chorvatsko očekává i Vás a je připraveno Vám nabídnout strávení 
vzácných dnů odpočinku dynamicky a rozmanitě, novým a pokaždé jiným způsobem. 
V Chorvatsku najdou svůj kousek světa novodobí Robinsoni, horolezci i jachtaři, 
milovníci přírody i rušné zábavy, sportovci i běžní rekreanti. A to vše jen několik hodin 
jízdy ze srdce Evropy, pro něž je chorvatský Jadran nejbližším teplým mořem.

chorvatsko
rozloha ä 56.542 km²
obyvatelstvo ä 4.284.889
národnostní složení ä 90 % Chorvaté, 4,4 % Srbové; dále Bosňáci, Maďaři, 
Albánci, Slovinci aj.
náboženství ä 86 % římští katolíci, 4,4 % pravoslavní; dále muslimové, 
evangelíci aj.
úřední jazyk ä chorvatština; regionálně se však používá také srbština, 
italština, albánština, maďarština aj.
hlavní město ä Zagreb - 792.000 obyvatel
další velká města ä Split - 190.000 obyvatel, 
Rijeka - 168.000, Osijek - 105.000, Zadar - 75.000
státní zřízení ä republika (od vzniku roku 1991)
prezidentka ä od 19.02.2015 Kolinda Grabar-Kitarović (zvolena v lednu 2015)
vláda ä od 23.12.2011 levicová koalice Kukuriku v čele s premiérem 
Zoranem Milanovićem (Sociálně demokratická strana Chorvatska)
administrativně-správní členění ä 21 žup - 430 občin - 121 měst a 6.694 obcí
měna ä 1 Kuna = 100 Lipa
HDP za rok 2013 ä 10.180 € / os.
další ä člen EU od 01.07.2013, od roku 2009 člen NATO
Velvyslanectví ČR: Veleposlanstvo Češke Republike, Radnička cesta 47/VI, 
Zagreb, tel.: 00385.1.6177246
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7 Rabac str. 119
malebné rybářské městečko ve svahu východní 
části Istrijského poloostrova s překrásnými, 
daleko se táhnoucími plážemi

3 Lanterna str. 115
zeleň a dostatek soukromí 13 km severně 
od Poreče ležícího poloostrova s téměř kompletní 
infrastrukturou a převážně skalnatým pobřežím

1 Savudrija str. 114
rybářský přístav u Umagu, mys s majákem 
tvoří severozápadní výspu celého chorvatského 
pobřeží, borový háj sahá až ke kamenitým plážím

4 Vrsar str. 116
významné letovisko s velkou ubytovací kapacitou 
na okraji Limského zálivu, vyniká bohatými lesy 
a velmi členitým romantickým pobřežím

5 Rovinj str. 117
architektonický klenot Istrie, malebné městečko 
s nezaměnitelným původním benátským rázem 
na poloostrově s oblázkovými plážemi 

2 Poreč a okolí str. 114
rušná atmosféra střediska s křišťálovým mořem 
i historickými památkami UNESCO, skýtajícího 
též řadu klidnějších ubytovacích možností v okolí

6 Banjole str. 118
malá rybářská obec ležící 6 km od Puly, známá 
především mezi milovníky plodů moře a mezi 
sportovními rybáři

8 Vodice str. 125
tradičně oblíbené severodalmátské městečko 
nabízející pestrou paletu zábavy v kombinaci
s krásným mořem a přívětivými místními obyvateli

9 Seget Donji str. 129
turistické předměstí Trogiru, jednoho z nejhezčích 
dalmátských měst s centrem ležícím na ostrově 
spojeném s pevninou kamenným mostem 

10 Kaštel Štafilič str. 131
typická lokalita severní Dalmácie položená 
mezi blankytně modrým mořem a vysoko se 
zvedajícím pohořím Biokovo

11 Omiš str. 134
bývalé pirátské, dnes velmi živé město ležící 
v Bračském průlivu jižně od Splitu při ústí řeky 
Cetiny s přírodní písčitou pláží 

12 Nemira str. 135
malá původně rybářská vesnička ležící 3 km 
na jih od Omiše, středisko vhodné pro klidnější 
dovolenou s nádhernými plážemi ve stínu borovic

16 Drvenik str. 138
klidné letovisko s nádhernými piniemi jako 
synonymum skvělého místa pro trávení příjemné,  
ničím nerušené dovolené u moře

14 Baško Polje str. 137
malé klidné rodinné letovisko s oblázkovou pláží 
utopené v zeleni piniového lesa na Makarské 
riviéře pod hradbou pohoří Biokovo

13 Baška Voda str. 135
živé středisko v bohaté zeleni přecházející 
do nádherných oblázkových pláží omývaných 
vodami průzračného moře

15 Živogošče str. 138
klidné letovisko na úpatí pohoří Biokovo lákající 
provozovat všechny druhy turistiky v kombinaci 
s odpočinkem u průzračného moře


