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Sever

Medvednica	je	přírodní	rezervace	a	zároveň	oblíbené	
výletní	místo	Záhřebanů.	Na	severních	svazích	
Medvednice	se	rozkládá	Záhoří	(Zagorje),	známé	
svými	zelenými	pahorky	a	řadou	romantických	
zámků.	Je	to	oblast,	v	níž	se	zachoval	starý	způsob	
vesnického	života.	
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Medvednica 
Medvednica,	často	nazývaná	
pouze Sljeme podle svého 
nejvyššího	vrcholu,	je	přístupná	
i	ze	středu	města	tramvají.	
Její svahy pokryté hustým 
lesním porostem všem nabízejí 
odpočinek	v	přírodě.	Návštěvníci	
si	mohou	zvolit	jednu	z	četných	
vyznačených	stezek,	po	které	se	
vydají	k	některé	z	horských	chat,	
kde	se	za	přístupné	ceny	mohou	
občerstvit	čerstvě	připravenými	
pokrmy.	Přírodní	park	

Medvednica má specifický a 
různorodý	živočišný	a	rostlinný	
svět,	geologické	zvláštnosti	i	
různé	kulturní	památky.	Mezi	
ně	patří	např.	jeskyně	Veternica,	
rozkládající se na 10 km2 v 
skalnaté	krasové	oblasti.	Hlavní	
jeskyně	má	délku	přes	2	km,	
z	nichž	je	pro	návštěvníky	
zpřístupněno	prvních	380	metrů.	
Zde	si	můžete	prohlédnout	
kosti	jeskynního	medvěda	
a seznámit se s dnešními 

obyvateli	(dokonce	i	některého	
adoptovat)	-	netopýry.	Park	
nabízí	prohlídku	dolu	na	stříbro,	
v	němž	těžila	stříbro	rodina	
Zrinských	od	16.	století,	kdy	
hrabě	Petr	Zrinski	získal	právo	
těžby.	Podle	některých	zdrojů	se	
prý	po	dvou	staletích	těžby	dolu	
podzemní	chodby	rozšířily	tak,	
že	vedou	až	k	Hornímu	městu	
do	centra	Záhřeba.	

www.pp-medvednica.hr 

Fazole
Pro	stovky	nedělních	výletníků	
odměnou	za	tříhodinové	stoupání	
na	vrchol	Sljemene	je	talíř	teplé	
fazolové	polévky.	Je	to	hustá	
polévka ochucená uzeným 
masem,	podávaná	s	klobásou	
nebo	kyselým	zelím.	Pokrm	je	
chutný,	každého	zahřeje	a	je	
snad	i	zdravý.	Se	studeným	pivem	
je	to	opravdová	pochoutka.	
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Horní Stubice 
Horní Stubice nabízí vesnický 
klid a krásný panoramatický 
výhled	na	okolní	pahorky.	
Pro	většinu	Chorvatů	je	
název	města	Horní	Stubice	
synonymem pro jméno Matije 
Gubce,	vůdce	Selské	vzpoury	
z	16.	století.	Povstání	bylo	
potlačeno,	Gubec	byl	dopaden	
a	spoutaný	převezen	na	voze	

do	Záhřeba.	Zde	mu	na	hlavu	
nasadili	korunu	z	rozžhaveného	
železa	a	bez	okolků	byl	
rozčtvrcen.	Stará	lípa,	stojící	
vedle sympatického starého 
dřevěného	domku	(v	němž	je	
dnes	kavárna),	je	jediným	živým	
svědkem	doby	Matije	Gubce.	V	
nedalekém výstavném paláci 
Oršićových	je	umístěna	sbírka,	

která	vypráví	příběh	o	Matiji	
Gubcovi	a	životě	v	Záhoří.	

www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica 
Marija Bistrica je jedno z 
nejoblíbenějších	mariánských	
poutních	míst	v	Chorvatsku,	
kam	každý	rok	zavítají	tisíce	
věřících.	Toto	sympatické	
městečko	leží	v	krásné	krajině	
a velkolepý votivní kostel 
Panny	Marie	Sněžné	stojí	na	
vydlážděném	hlavním	náměstí.	
V	kostele	se	nachází	zázračná	

socha	černé	Matky	Boží	s	
dítětem,	která	pochází	z	15.	
století,	kdy	ji	zdejší	kněz	ve	
strachu	před	vpádem	Turků	
ukryl,	zemřel	však	dřív,	než	
stačil	říci,	kde	je	skrýš.	Úkryt	
byl	objeven	až	po	několika	
desetiletích	díky	tomu,	že	se	
ze	sochy	linula	zář.	Poté	byla	
socha	ukryta	ještě	jednou.	

Znovu	byla	vystavena	až	v	17.	
století,	od	kdy	ji	mnozí	uctívají	
a	připisují	jí	zázračnou	léčivou	
moc.	

www.info-marija-bistrica.hr

Perníková srdce 
Rudě	červená	perníková	srdce	jsou	
tradiční	ozdobou	a	vzpomínkou	
na	návštěvu	Záhřeba	a	Záhoří.	
Můžete	je	koupit	na	poutích	nebo	
v	prodejnách	suvenýrů.	Na	perníku	
je bílou cukrovou polevou napsané 
buď	jméno	města,	které	jste	navštívili,	
popřípadě	milostný	vzkaz,	moudré	
rčení	nebo	upomínkový	nadpis.	
Perník,	který	je	aspoň	teoreticky	jedlý,	
se	často	daruje	i	jako	projev	lásky.	
Rozhodně	s	ním	neuděláte	chybu!
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Belec 
Pod	vysokou	horou	Ivanščicí	se	
rozkládá	malá	vesnička	Belec,	
ve	které	se	skrývá	špičkové	dílo	
sakrální	architektury	-	kostel	
Panny	Marie	Sněžné.	Kostel	je	
obehnán	hradbami,	které	ho	
měly	chránit	před	osmanskou	
invazí.	Má	skutečně	velkolepý	
vnitřek	ozdobený	freskami	
zdejšího mistra Ivana Rangera 
z	18.	století	a	neuvěřitelně	
bohatě	pozlacené	oltáře,	které	

jsou	dílem	sochaře	Josipa	
Schokotnigga ze Štýrského 
Hradce.	Kostel	byl	nedávno	
restaurován	a	rozhodně	stojí	za	
to navštívit toto mistrovské dílo 
chorvatského	baroka.	

Lepoglava 
Vskutku posvátným místem je 
nedaleká	Lepoglava,	kterou	ve	
14.	století	založili	mniši	pavláni.	
Pavláni nepostavili jenom 
velkolepý	kostel	s	klášterem,	
ale	zasloužili	se	o	toto	město	
též	péčí	o	rozvoj	vzdělanosti,	
lékařství,	umění	a	kultury.	Jejich	
řád	byl	zrušen	výnosem	císaře	
Josefa	II.	a	mniši	v	r.	1786	
opustili	Lepoglavu.	V	r.	1854	se	
klášterní	budova	stala	vězením.	

V	dnešní	době	toto	největší	
vězení	v	Chorvatsku	používá	
okolní	novější	budovy,	kdežto	
klášterní budovy byly roku 2001 
navráceny	církvi.	Věznice	je	
známá	tím,	že	tu	byli	vězněni	
mnozí	političtí	vězni,	mezi	
nimi i Josip Broz Tito a Franjo 
Tuđman.

www.lepoglava-info.hr

Lepoglavská krajka 
Jedno	z	řemesel,	které	Pavláni	přinesli	bylo	krajkářství.	Dnes	je	
Lepoglava	krajkářským	střediskem	Chorvatska	se	známou	krajkářskou	
školou,	krajkářskými	soutěžemi	a	mezinárodním	krajkářským	
festivalem,	který	se	koná	každý	rok.	Vysoce	ceněná	lepoglavská	
krajka	vzniká	paličkováním,	zatímco	též	věhlasná	pašská	krajka	je	
vyšívaná	a	k	výrobě	hvarské	krajky	se	užívají	vlákna	listu	agáve.
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Trakošćan	
Při	zmínce	o	Záhoří	jako	oblasti	
s pohádkovými zámky jako 
první	nás	napadne	Trakošćan.	
Zámek	Trakošćan	poskytuje	
skutečně	krásný	pohled.	
Umístěn	je	v	malebné	krajině	
mezi zelenými pahorky a lesy a 
jeho	vysoké	bílé	věže	a	hradby	
se	odrážejí	v	hladině	zámeckého	
jezírka.	Byl	založen	v	13.	století	
a	původně	vybudován	jako	malá	
obranná	pevnost.	Trakošćan	

se	později	stal	domovem	
rodiny	Draškovićů,	kteří	jej	v	
19.	století	přestavěli	a	upravili	
do	dnešní	podoby.	Ve	všech	
čtyřech	poschodích	dokonale	
zachovalého zámku je dnes 
muzeum,	v	němž	se	návštěvník	
při	prohlídce	pokojů	seznamuje	
s	různými	slohy	vnitřního	
zařízení.

www.trakoscan.hr.
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Západ

V	bezprostřední	blízkosti	Záhřeba	směrem	na	
západ	se	rozkládá	malebná	oblast	zpestřená	živými	
městečky	a	starými	šlechtickými	zástavbami.	V	dálce	
se	rýsují	tmavé	obrysy	Žumberku,	jehož	osamělé	
stezky	lákají	výletníky	svou	tichou	tajuplností.
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Zaprešić
S	městem	Zaprešić	je	
neoddělitelně	spjato	jméno	
hraběte	Josipa	Jelačiće	
(1801-1859),	který	v	r.	
1848	stál	v	čele	Chorvatů	
bojujících za chorvatskou 
samostatnost.	Poté	se	stáhl	
na své panství Nové Dvory 
v	blízkosti	Zaprešiće.	Práce	

na	náročné	a	dlouhodobé	
rekonstrukci	Jelačićova	paláce	
stále	ještě	probíhají,	ale	
park obklopující palác nabízí 
příjemná	překvapení.	Ve	
stodole	vystavěné	částečně	
z	dřevěných	trámů	a	prken	
je	dnes	umístěna	Galerie	
Matije	Skurjeniho,	samoukého	

místního	malíře,	jehož	obrazy	
vesnického	života	upoutají	
nevšední	a	oslnivou	krásou.	
Vyhledejte	i	útlé	věže	rodinné	
hrobky	Jelačićových,	kterou	
v neogotickém slohu navrhl 
stavitel	záhřebské	katedrály	
Hermann	Bollé.	Nové	Dvory	
poskytují	různé	možnosti	

rekreace na lesních stezkách a 
nabízejí	též	golfové	hřiště.	

www.muzej-matija-skurjeni.hr 
www.zapresic.hr
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Zámek	Lužnic
Nad	kukuřičnými	poli	
rozkládajícími	se	od	Zaprešiće	
směrem	k	východu	se	tyčí	
vznešené	hranaté	věže	
zámku	Lužnica,	které	tomuto	
mimořádně	krásnému	
představiteli	šlechtických	
paláců	z	18.	století	dodávají	
vzhled	francouzského	zámku.	
Zámek	byl	v	držení	několika	
šlechtických	rodin	a	v	r.	1925	
byl	darován	Družbě	milosrdných	
sester	svatého	Vinka	Paulského,	

které	ho	dnes	využívají	jako	
centrum pro duchovní meditaci 
a	modlitbu.	Park	obklopující	
palác	byl	pečlivě	upraven	a	byl	
mu	vrácen	původní	vzhled	z	19.	
století.	Pro	návštěvy	je	otevřen	
v	neděli	odpoledne.	Park	je	
proslulý svými starými duby a 
hojnými	aromatickými	bylinami,	
z	nichž	jeptišky	vyrábějí	likér.	

www.luznica.hr
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Samobor
Na	úpatí	zelených	pahorků	na	
březích	stále	bublající	říčky	
Gradny se rozkládá jedno z 
nejlépe	zachovalých	městeček	
severního	Chorvatska	–	Samobor.	
Každodenně	je	městečko	plné	
návštěvníků	ze	Záhřeba,	kteří	
se	nejraději	posadí	do	některé	
z	kavárniček	na	hlavním	
samoborském	náměstí	a	
pochutnávají si na proslulých 

samoborských krémových 
řezech	(tzv.	kremšnite),	
které	jsou	k	dostání	v	každé	
městské	cukrárně.	Milovníky	
uměleckých	děl,	ručních	
prací	a	starých	řemesel	
čeká	v	Samoboru	mnoho	
zajímavostí.	Sbírka	děl	jednoho	
z	nejoblíbenějších	moderních	
malířů	je	v	Galerii	Zlatko	Prica,	
a	novější	fotografická	díla	jsou	

k shlédnutí ve Foto Galerii 
Lang,	sbírka	různých	lidových	
krojů	je	umístěna	v	Městském	
muzeu,	kde	lze	shlédnou	i	další	
zajímavé	exponáty.	Samobor	
je	též	dokonalým	místem	k	
příjemné	procházce	přírodou.	
Když	se	vydáte	po	některé	z	
lesních	stezek,	které	stoupají	až	
na	Anindol,	a	pak	pokračujete	
lesem,	na	konci	cesty	vás	přivítá	
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úchvatná	podívaná	na	zříceniny	
samoborského	Starého	města	z	
13.	století.	Ale	ta	nejvhodnější	
doba	k	návštěvě	Samoboru	je	
období	masopustu,	zejména	
poslední	víkend	před	popeleční	
středou,	kdy	město	obživne	
karnevalovým	průvodem	a	
kdy se spousta maskovaných 
návštěvníků	zúčastní	
karnevalových	slavností.	

www.samobor.hr 
www.tz-samobor.hr

Samoborské speciality
Po	celém	Chorvatsku	je	Samobor	známý	dvěma	specialitami,	o	nichž	se	
věří,	že	pocházejí	z	období	krátkodobé	francouzské	okupace	města	na	
začátku	19.	století.	Pravděpodobně	nejznámější	samoborskou	specialitou	
je	bermet,	zdejší	verze	vermutu,	který	se	vyrábí	z	vína	zušlechtěného	
jižním	ovocem	a	aromatickými	bylinami,	jako	je	např.	pelyněk.	Pokud	
tento	aperitiv	někomu	nechutná,	může	ochutnat	hnědou	samoborskou	
hořčici,	tzv.	muštardu,	se	silnou	ovocnou	příchutí.	Oba	tyto	tradiční	
výrobky	už	po	generace	připravuje	rodina	Filipcových	a	lze	je	zakoupit	
v	rodinném	obchůdku	vzdáleném	jen	pár	kroků	od	hlavního	náměstí.	
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Samoborské	pohoř
Směrem	na	západ	nedaleko	
od Samoboru se rozkládá 
Samoborské	pohoří,	menší	
horské pásmo s hustým 
lesním porostem a pasekami 
na	vrcholu,	které	je	ideálním	
cílem	pro	jednodenní	rekreační	
výlet.	Nejvyšším	vrcholem	
Samoborského	pohoří	je	
Japetić	s	výškou	879	m,	

na který se dostanete po 
dvouhodinové	chůzi.	Nahoru	
se	vyráží	od	Šoićova	domu,	
oblíbené turistické restaurace 
s	rekreačními	zařízeními.	Na	
nejvzdálenějším	jihovýchodním	
bodě	pohoří	se	tyčí	příkrý	
Okić,	na	jehož	vrcholu	se	
nachází	zřícenina	jedné	z	
nejmohutnějších	chorvatských	

středověkých	pevností.	Na	
svazích	Okiće	je	i	Etno-dům	
pod	Okićem,	soukromé	muzeum	
umístěné	v	obnoveném	
vesnickém	domě,	v	němž	si	
lze	prohlédnout	různé	tradiční	
předměty	a	lidové	kroje.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
Podél	jižních	svahů	
Samoborského	pohoří	v	
nádherné	kopcovité	krajině	
zbrázděné	vinicemi	se	
rozkládá	vesnice	Plešivica.	
Tato	hospodářská	oblast	je	
vyhlášená	svými	víny,	mezi	něž	
patří	zejména	výtečný	pinot,	
chardonnay	a	ryzlink,	ale	též	
modrý	portugal	a	červené	víno	

s	ovocnou	příchutí,	které	–	jako	
beaujolais	–	je	nejchutnější	
jako	mladé.	Dozrání	mladého	
modrého	portugalu	v	říjnu	je	
hlavním	důvodem	pro	velkou	
místní	slavnost.	Mnohá	rodinná	
vinná	hospodářství	v	Plešivici	
vám	nabízejí	možnost	ochutnat	
jejich	vína,	ke	kterým	vám	
nabídnou	masový	nářez	nebo	

sýr.	V	Turistickém	sdružení	
Záhřebské	župy	je	k	dispozici	
knížka	o	plešivické	vinné	
stezce,	na	které	jsou	vyznačena	
všechna	taková	hospodářství.	

www.tzzz.hr
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Žumberak
Poblíž	Záhřeba	je	mnoho	míst	
v	netknuté	přírodě	vhodných	
k	jednodenním	výletům	do	
hor.	Žumberak	je	zaručeně	
jedna	z	nejpoutavějších	
destinací.	Žumberak	navazuje	
na	Samoborské	pohoří	a	nabízí	
řadu	horských	vrcholů,	úzká	
horská	údolí	s	osamělými	
vesničkami,	ve	kterých	uvidíte	

kukuřičné	sušírny	a	pečlivě	
naskládané	naštípané	dříví.	Na	
křivolatých	silnicích	Žumberka	
potkáte	více	traktorů	než	
rodinných	vozů.	Velká	část	
tohoto	pohoří	je	součástí	
Přírodního	parku	Žumberak,	
v	jehož	středu	západně	
od	Samoboru	leží	vesnice	
Slani	Dol,	ve	které	lze	získat	

veškeré	informace	o	pěších	a	
cyklistických	stezkách.

www.pp-zumberak-samoborsko-
gorje.hr

Krašić
Nedůležitějším	místem	chorvatského	
katolického	dědictví	je	Krašić,	
hospodářsky	vyspělá	vesnice	na	
jihozápadních	svazích	Žumberku.	
Zde se narodil Alojzije Stepinac 
(1898-1960),	záhřebský	arcibiskup,	
který	byl	v	r.	1945	zatčen	a	uvězněn	
komunisty,	čímž	se	stal	symbolem	
duchovního	odporu	moci.	V	
nevelkém memoriálním muzeu jsou 
přístupným	způsobem	znázorněny	
nejdůležitější	okamžiky	z	jeho	života.	
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VELIKA MLAKA
ANDAUTONIJA

VELIKA GORICA

Lonjsko polje

Vukomeričke gorice

LUČELNICA

GUSTELNICA

LUKINIĆ BRDO

LIJEVI ŠTEFANKI

KUTINA

JASENOVAC

ČIGOČ

KRAPJE

SISAK

ZAGREB

Andautonija
Vukomeričke	gorice
Velika Mlaka
Sisak
Lonjské pole
Jasenovac

Jihovýchod

Jestliže	se	vydáte	ze	Záhřebu	směrem	na	jih,	
ocitnete	se	na	jedinečné	cestě	chorvatskou	
historií.	Na	mnoha	místech	se	můžete	podívat	na	
římské	zříceniny	a	zbytky	středověkých	hradů,	ale	
skutečným	bohatstvím	této	oblasti	je	jedinečná	
architektura	dřevěných	(roubených)	domů	z	19.	
století.
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Andautonija
Vesnička	Ščitarjevo	leží	na	
zříceninách	antické	Andautonie,	
římského	města,	které	v	prvním	
století	našeho	letopočtu	vzniklo	
na	křižovatce	obchodních	
cest	v	údolí	řeky	Sávy.	Toto	
archeologické	naleziště	je	dnes	
atraktivním archeologickým 
parkem dostupným 

návštěvníkům.	Nabízí	procházku	
po	dláždění	římských	ulic	nebo	
pohled	na	systém	podlažního	
topení	v	budově	bývalého	
veřejného	koupaliště.	Každý	
rok se ke konci dubna konají 
Dny	Andautonie	věnované	
starořímskému	dědictví.	Během	
těchto	dnů	jsou	organizovány	

experimentální archeologické 
dílny,	na	stáncích	se	nabízejí	
římské	pokrmy	a	nápoje	a	
přítomny	jsou	i	tematické	
dětské	hry,	které	poskytují	
dětem	možnost	soutěžit	v	
římském	zápase.

www.andautonia.com
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Vukomerecká	vysočina
V kopcích Vukomerecké 
vysočiny	jihozápadně	od	
městečka	Velika	Gorica	se	
skrývá	celé	bohatství	tradiční	
dřevěné	architektury.	Tato	
pahorkatina se svými vesnicemi 
roztroušenými v kopcovitém 
terénu s bukovými lesy a 
vinicemi nabízí dokonalý 

vesnický klid a únik od ruchu 
města.	Ve	vesnici	Lučelnica	
vzdálené	25	kilometrů	od	
Velike Gorice stojí kaple Svaté 
Trojice	z	r.	1935	s	vnitřkem	
obloženým	velkými	dubovými	
kvádry	a	s	překrásnou	
šindelovou	střechou	na	kostelní	
věži.	O	něco	dál	na	západ	se	

nachází vesnice Gustelnica s 
kostelíkem	svatého	Antonína.	
Je	to	jeden	z	nejkrásnějších	
kostelíčků	v	tomto	regionu	s	
podloubím	postaveným	v	19.	
století	a	opřeným	o	vidlicovité	
dřevěné	podpěry,	které	svým	
vzhledem	připomínají	obrovské	
hrábě.	Nedaleko	směrem	na	

jih	leží	vesnice	Lukinić	Brdo	s	
kostelem	svatého	Jana	Křtitele	
ze	začátku	20.	století,	jehož	
podloubí	je	opřeno	o	sloupy	s	
bohatou	arabeskou	v	dubořezbě,	
což	svědčí	o	velké	dovednosti	
místních	mistrů	tesařů.	Mezi	
významnými	dřevěnými	
kostelíčky	a	kapličkami	vyniká	
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svým rustikálním vzhledem 
kaple	svatého	Jiří	na	vrcholu	
kopce nad vesnicí Lijevi 
Štefanki.	Na	kuželovité	střeše	
pokryté vlnitým šindelem se 
tyčí	velký	kohout	z	litého	železa.	
Kaplička	byla	postavena	v	r.	
1677	a	o	čtvrt	století	později	
byla	přemístěna	na	válcích	na	

dnešní	lokaci.	Je	tak	malá,	že	
zadní	stěna	má	funkci	dveří,	
které	se	v	neděli	rozevřou,	aby	
mši	bylo	možno	sledovat	i	
zvenčí.

Veliká Mlaka
Jeden	z	nejznámějších	příkladů	
tradičních	dřevěných	staveb	
v	Chorvatsku	je	kostel	sv.	
Barbory ve vesnici Velika 
Mlaka,	vzdálené	pouze	několik	
kilometrů	od	Záhřebu	směrem	
na	jih.	Byl	postaven	na	konci	
17.	století	z	těžkých	dubových	
trámů	a	vnitřek	byl	v	19.	

století ozdoben díly zdejších 
lidových	malířů.	Málem	každý	
centimetr	vnitřních	stěn	je	
obložen	deskami,	na	nichž	jsou	
namalovány	výjevy	ze	života	
sv.	Barbory,	portréty	světců	a	
nádherné	květinové	motivy.	

www.tzvg.hr
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Sisak
Dlouhou	historii	města	Sisak	
nelze	srovnávat	s	žádným	jiným	
městem.	V	antické	době	tu	
byl	římský	říční	přístav	Siscia.	
Během	dalších	staletí	měl	
Sisak	klíčovou	roli	při	obraně	
centrální	Evropy	před	vpádem	
osmanského	vojska.	V	městském	
muzeu	si	můžete	prohlédnout	
krásnou sbírku antických 

předmětů	a	před	farním	
kostelem	je	vidět	fragmenty	
pevností	z	římského	období.	
Tematické historické expozice 
se	též	konají	v	impozantní	
pevnosti	s	třemi	velkými	věžemi,	
tyčícími	se	nad	ústím	Kupy	
do	řeky	Sávy.	Pod	hradbami	
této	pevnosti	se	22.	června	
1593	shromáždilo	chorvatské,	

slovinské	a	rakouské	vojsko,	
které	zasadilo	mocnějšímu	
tureckému vojsku drtivou 
porážku,	čímž	byly	zmařeny	
všechny	plány	Osmanské	říše	na	
další	dobytí	Evropy.

www.sisakturist.com
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Lonjské pole
Lonjské	pole	je	největší	chráněná	
přírodní	močálovitá	oblast	v	
Chorvatsku,	která	zahrnuje	
množství	luk,	močálů	a	říčních	
ramen	podél	východního	břehu	
řeky	Sávy.	Lonjské	pole	je	rovněž	
pokladnicí	tradiční	dřevěné	
architektury s malebnými 
dřevěnými	domky,	zakrytými	
vinnou révou a ozdobenými 

květináči.	Oba	břehy	řeky	Sávy	
spojují	starodávné	řetězové	
přívozy,	které	vyplouvají	k	
protějšímu	břehu	hned,	jakmile	
se	shromáždí	několik	vozidel.	
Řeka	Sáva	se	každý	rok	vylévá	
z koryta a zaplavuje Lonjské 
pole,	takže	se	četné	pastviny	
stávají	močálem.	Díky	tomuto	
přírodnímu	jevu	Lonjské	pole	

je	bohaté	na	mnohé	zvířecí	
druhy,	mezi	kterými	vyniká	
přes	250	druhů	ptáků.	Je	to	
dokonalé místo pro cyklistické 
výlety	s	velkou	možností	výběru	
pensionů,	v	nichž	jsou	cyklisté	
vítanými hosty a které poskytují 
nocleh	se	snídaní	velmi	často	
v	krásném	tradičním	dřevěném	
domku.

Lonjské	pole	má	dvě	informační	
centra:	ve	vesnici	Čigoč,	kde	
je	známé	sídliště	stěhovavých	
čápů,	a	ve	vesnici	Krapje,	která	
se	může	honosit	největším	
počtem	nejlépe	zachovaných	
dřevěných	domků.	Obě	
vesnice jsou výchozím bodem 
pro	procházky	přírodou	po	
stezkách,	které	návštěvníka	
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vedou podél násypu a lesem 
jedinečnou	krajinou	Lonjského	
pole.	Z	Krapja	je	přístup	
do ornitologické rezervace 
Krapje	Đol,	která	je	největším	
hnízdištěm	volavek	v	Evropě.

www.pp-lonjsko-polje.hr

Bílí čápi
Od	měsíce	dubna	až	do	konce	srpna	Lonjské	pole	poskytuje	domov	
třetině	celkové	populace	bílých	čápů	v	Chorvatsku.	Cca	500	párů	čápů	
se	zde	seskupuje	díky	hojnosti	potravy	–	brouků,	žab	a	ryb	-	staví	
svá	hnízda,	v	nichž	se	líhnou	mláďata	dříve,	než	se	vydají	na	cestu	
do	afrických	zimovišť.	Nejznámější	čapí	vesnice	je	Čigoč,	ve	které	
jsou	bezmála	na	každém	komínu	a	sloupu	čápi	a	čapí	hnízda.

www.turizam-smz.hr



46 47

Jasenovac
Jedno	z	největších	pietních	
míst	z	Druhé	světové	války	v	
Chorvatsku	se	nachází	jižně	
od Lonjského pole vedle 
klidného	městečka	Jasenovac	
rozkládajícího	se	na	březích	
řeky.	Zde	byl	od	r.	1941	
do	r.	1945	pracovní	tábor	
pronacistického ustašovského 

režimu,	ve	kterém	podle	
odhadů	bylo	zlikvidováno	asi	
70.000	Židů,	Srbů,	Romů	a	
chorvatských	antifašistů.
Multimediální výstava vypráví 
historii	tohoto	koncentračního	
tábora	za	pomoci	fotografií,	
starých filmových zpráv 
a	rozhovorů	nahraných	s	

přeživšími.	Vysoko	nad	loukami,	
na kterých kdysi stály budovy 
tábora,	se	tyčí	Kamenný	květ,	
pomník,	který	svou	čistou	
moderní krásou vyzývá k 
zamyšlení	a	vzpomínce.	

www.jusp-jasenovac.hr



SV. IVAN ZELINA

VARAŽDIN

LUDBREG

OPEKA

VARAŽDINSKE TOPLICE

ZAGREB

Vinné cesty kolem Svatého 
Ivana Zeliny 
Varaždin
Ludbreg
Opeka

Východ

Překrásný	barokní	Varaždin	je	jedno	z	nejhezčích	
měst	v	kontinentálním	Chorvatsku.	Také	v	okolí	
města	na	návštěvníky	čekají	příjemná	překvapení.
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Vinné stezky 
kolem 
Svatého 
Ivana Zeliny 
Rodiny	žijící	v	kopcovité	
oblasti	kolem	města	Svatý	Ivan	
Zelina	generacemi	pečují	o	
své	vinohrady.	Vína	z	tohoto	

regionu	(mezi	které	patří	
Kraljevina	Zelina,	víno	získané	
z	místní	odrůdy	vína)	jsou	čím	
dál	tím	populárnější	a	mnozí	
zdejší	vinaři	otevřeli	své	sklípky	
turistům	a	nabízí	ochutnání	
vína.	Mapu	vinných	stezek	
můžete	obdržet	v	městském	
muzeu Zelina anebo se vydejte 
kteroukoli cestou a sledujte 

přitom	hnědou	značku.	Pokud	
si	přejete	ochutnat	víno	v	
příjemné	atmosféře	s	možností	
gastronomické	nabídky,	obraťte	
se	na	turistické	sdružení,	které	
Vám	pomůže	najít	hostitele,	
který	Vás	pohostí.	

www.tzzz.hr
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Varaždin	
Varaždin,	jedno	z	nejlépe	
zachovalých	barokních	měst	
v	centrální	Evropě,	vás	zve	
k	procházce	pěší	zónou	v	
centrálních	městských	ulicích,	
podél	nichž	jsou	seřazena	
půvabná	průčelí	městských	
paláců	a	kostelů	s	fasádami	
pastelových	barev.	Toto	město	

bylo	v	18.	století	krátkou	dobu	
i	hlavním	městem	Chorvatska,	
a	proto	zde	četné	šlechtické	
rodiny postavily své nádherné 
paláce.	V	zeleném	parku	
nedaleko	středu	města	je	staré	
město,	které	svou	impozantní	
architekturou	připomíná	dny,	
kdy	Varaždin	byl	městskou	

pevností,	která	bránila	severní	
Chorvatsko	před	osmanským	
vojskem.	Pevné	středověké	
věže	a	renesanční	vnitřní	
nádvoří	s	kruhovou	galerií	
jsou vhodným místem pro 
historické	sbírky	Městského	
muzea.	Na	druhé	straně	
visutého mostu vedoucího do 
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pevnosti stojí barokní palác 
Sermage,	ve	kterém	je	galerie	
starých	mistrů	a	moderního	
malířství.	Ve	Varaždinu	je	
ještě	jedno	důležité	muzeum:	
entomologické	muzeum	Svět	
brouků,	jehož	fondy	se	pyšní	
skvělou	sbírkou	motýlů	a	

maketami,	které	nám	přibližují	
našemu	oku	skrytý	život	brouků.	
Milovníci	hortikultury	by	určitě	
měli	navštívit	městský	hřbitov,	
který	správce	hřbitova	a	nadaný	
botanik	Hermann	Haller	v	r.	
1906	zřídil	jako	ornamentální	
park.	Jeho	stále	zelené	živé	

ploty a cedry tvarované do 
různých	podob	vytvářejí	z	
tohoto	hřbitova	jedinečný	
příklad	zahradní	architektury,	
která	nenarušuje	klid	hřbitova.	

www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg 
Ludbreg se stal poutním místem 
v	r.	1513	papežským	dekretem	
poté,	co	jeden	kněz	při	
bohoslužbě	v	jednom	okamžiku	
pocítil,	že	chléb	a	víno	jsou	
skutečným	Ježíšovým	tělem	
a	krví.	Před	jeho	udivenýma	
očima	se	víno	přeměnilo	v	
krev a dodnes je uchováno 
v	kostele	Nejsvětější	Trojice	
v	zlatém	relikviáři,	který	

kostelu	darovala	hraběnka	
Batthany,	jejíž	rodinný	palác	
je	jednou	z	nejhezčích	budov	v	
tomto	příjemném	provinčním	
městečku.	Každé	neděle	na	
konci	srpna	a	na	začátku	září	
do	Ludbregu	přijíždí	velký	počet	
poutníků,	protože	se	tehdy	slaví	
posvícení.

www.tz-ludbreg.hr

Opeka 
Na	pahorcích	západně	od	
Varaždinu	se	jako	zelená	oáza	
umístilo arboretum Opeka z 
19.	století,	jedna	z	nejhezčích	
státních	botanických	záhrad.	
Park v anglickém stylu dala 
vysázet	rodina	Bombelles.	Park	
přežil	jejich	barokní	palác,	z	
kterého	je	dnes	bohužel	pouze	
zřícenina.	V	arboretu	jsou	
vysázeny	stovky	druhů	dřevin	z	

celého	světa	včetně	vzácných	a	
exotických.	Nedaleké	městečko	
Vinica	je	věhlasné	svou	
pramenitou	vodou	a	vínem.	
Ochutnáte-li	obojí,	jistě	budete	
spokojeni.

www.dvorci.hr
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DONJA KUPČINA

Baraćeve špilje

Crna Mlaka

KARLOVAC

Plitvička jezera

Dobra

Kupa

OZALJ

SLUNJ

ZAGREB

Karlovac
Donja	Kupčina
Ozalj
Slunj
Národní park Plitvice
Baraćovy	jeskyně

Jih

Řeky,	jezera	a	vodopády	jsou	jen	zlomkem	
atraktivních	scén,	které	čekají	na	cestující	na	
jihozápad	od	Záhřebu	směrem	k	Národnímu	
parku	Plitvice,	který	je	v	celé	Evropě	znám	svou	
jedinečnou	přírodní	krásou.	Stará	města,	hrady	a	
zámky	roztroušené	po	celé	cestě	směrem	na	Plitvice	
poskytují	návštěvníkovi	nezapomenutelný	obraz	a	
příjemný	pobyt.
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Karlovac
Město	Karlovac	ležící	na	ústí	4	
řek	založil	koncem	16.	století	
arcivévoda Karel Štýrský jako 
pevnost,	která	bude	chránit	
centrální	Evropu	před	vpády	
osmanského	vojska.	Přestože	
stará	obranná	pevnost	již	dávno	
neexistuje,	v	městském	parku	
stále	ještě	lze	rozeznat	obrysy	
hvězdy,	tvaru,	v	kterém	byla	
pevnost	původně	postavena.	

Krátkou procházkou z centra 
města	se	dostanete	k	zeleným	
břehům	řeky	Korany,	kde	si	
můžete	vyhledat	perfektní	
místo	na	opalování	nebo	možná	
ke	krmení	labutí,	které	tam	žijí.	

www.karlovac-touristinfo.hr

Černí čápi v Černé Mlace
Nedaleko	dálnice	Záhřeb-Karlovac	
se	rozkládá	močálovitá	a	lesnatá	
oblast	Černá	Mlaka	s	bohatým	
ptačím	světem.	Zvláštní	hodnotou	
této	oblasti	je	sídliště	vzácných	
černých	čápů,	kteří	na	rozdíl	od	
běžnějšího	bílého	čápa	nesnášejí	
přítomnost	lidí	a	hnízdí	pouze	
v	bezpečí	netknutých	lesů.

www.tzzz.hr
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Dolní	Kupčina
V	mnohých	vesnicích	západně	
od	Záhřebu	dosud	stojí	
zchátralé	dřevěné	vesnické	
domy.	Nejlépe	zachované	a	
nejhezčí	jsou	domy	ve	vesnici	
Donja	Kupčina	jihovýchodně	
od	Karlovce.	V	nevelkém	
Muzeu rodného kraje se 
vyskytuje	pečlivě	udržovaná	
kolekce	hospodářských	budov	
z	19.	století,	rozložená	kolem	

malé	mýtiny.	Muzejní	fondy	
obohacuje	sbírka	ručně	tkaného	
plátna a vyšívaných lidových 
krojů.

www.tzzz.hr

Ozalj
Severozápadně	od	Karlovce	leží	
městečko	Ozalj.	Na	vysoké	skále,	
pod	níž	v	mnohých	zákrutech	
teče	řeka	Kupa,	se	tyčí	
velkolepý	zámek	spjatý	s	dvěma	
chorvatskými šlechtickými 
rody,	Zrinských	a	Frankopanů.	
V	zámku	je	muzeum,	jehož	
expozice	líčí	historii	života	
tohoto	zámku	v	17.	století,	v	
době	vrcholného	rozkvětu	

městečka	Ozalj.	Zámek	tak	
trochu	připomíná	i	hydrocentrála	
Munjara,	kterou	v	r.	1908	
Rakušané	postavili	na	řece	Kupě	
v	hravém	neogotickém	slohu.	
Stroje vyrobené v Rakousku 
a	zprovozněné	v	r.	1926	jsou	
zachovány	dodnes	a	stále	ještě	
fungují.

www.ozalj-tz.hr
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Slunj
Cestou	ze	Záhřebu	směrem	
na	Plitvická	jezera	si	udělejte	
přestávku	ve	Slunji,	městečku,	
které	se	uhnízdilo	na	příkrém	
svahu	vysoko	nad	řekou	
Koranou.	Níže	na	břehu	řeky	
Slunjčice	leží	malá	vesnička	
Rastoke	s	celou	řadou	vodních	
mlýnů.	Návštěvník	se	zde	může	

projít fascinujícím labyrintem 
kanálů	a	dřevěných	lávek,	
zatímco	restaurace	umístěné	
na	břehu	řeky	nabízejí	čerstvě	
chyceného	pstruha,	na	kterém	
si	pochutnáte.	

www.tz-slunj.hr

Rafting
Mnoho	nejpřitažlivějších	destinací	pro	milovníky	raftingu	na	prudkých	
vodách	se	nachází	právě	v	okolí	Karlovce.	Nejbližší	je	řeka	Mrežnica,	
jejíž	dobrodružné	peřeje	se	prodírají	úzkým	kaňonem	mezi	lesnatými	
kopci.	Vzrušení	nabízí	též	řeka	Korana,	která	pramení	v	nejsevernějším	
plitvickém	jezeře	a	protéká	malebnými	průsmyky.	O	něco	dál	je	i	prudký	
tok	řeky	Kupy,	která	protéká	mezi	vysokými	vrcholy	hor	v	Gorském	kotaru.	

www.tzkz.hr
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Národní park Plitvice
Národní park Plitvice 
představuje	největší	
chráněnou	přírodní	oblast	v	
Chorvatsku	a	zároveň	jednu	z	
nejoblíbenějších	turistických	
destinací,	která	návštěvníkovi	
nabízí procházku krajinou 
jedinečné	a	nezapomenutelné	
krásy.	Srdcem	Národního	
parku je modrozelená soustava 

jezer	se	stupňovitě	členitou	
řadou	vodopádů	nad	každým	
jezerem.	Tyto	vodní	kaskády	
vznikaly	po	tisíciletí.	Voda,	
která si probíjí cestu krasovým 
terénem,	nese	s	sebou	částice	
vápence,	který	se	potom	
po	proudu	řeky	usazuje	a	
přitom	pomalu	vytváří	řadu	
přírodních	vápencových	

bariér.	Tento	proces	usazování	
probíhá	stále,	jak	o	tom	svědčí	
stříbřité	usazeniny	vápence	
na kamíncích a stoncích 
rostlin,	které	rostou	ve	vodě	
Plitvických	jezer.
Hlasitý	hukot	vodopádů	
a	peřejí	tvoří	neobyčejný	
protiklad k dokonalému 
klidu velkých plitvických 

jezer,	jejichž	ticho	narušuje	
pouze	veselé	kuňkání	žabího	
orchestru.	V	jedlových	a	
bukových lesích vysoko nad 
jezery	mají	ideální	životní	
podmínky	srny,	vlk,	rys	a	hnědý	
medvěd.	
Park	je	výborně	organizován	a	
orientace	je	v	něm	jednoduchá.	
Jasně	vyznačené	stezky	vedou	
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podél jezer a jsou propojeny 
dřevěnými	můstky,	pod	kterými	
protékají	některé	z	četných	
peřejí.	Vstupné	do	parku	slouží	
zároveň	jako	vstupenka	na	
loď,	která	pluje	po	největším	
plitvickém	jezeře	z	jednoho	
konce	na	druhý,	a	též	jako	
jízdenka	na	elektrický	vláček,	

který	jezdí	po	východní	straně	
národního parku a spojuje jeho 
dva	hlavní	vchody.	

www.np-plitvicka-jezera.hr 

Baraćovy	jeskyně
Východně	od	Plitvických	
jezer se rozkládá krasová 
oblast	s	velkým	množstvím	
jeskyní.	Nejpřístupnější	jsou	
Baraćovy	jeskyně,	kde	si	během	
40-minutové	obchůzky	za	
doprovodu	průvodce	můžete	
prohlédnout zajímavé scenérie 
vytvořené	v	podzemním	

světě	stalagmity	a	stalaktity.	
Tyto	jeskyně	jsou	oblíbeným	
hnízdištěm	netopýrů	a	obrovská	
hromada	netopýřích	výkalů	se	
stala	méně	přitažlivou	atrakcí	
těchto	jeskyní.	

www.baraceve-spilje.hr
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KRAPINA

PREGRADA

VINAGORA

VELIKI TABOR

KUMROVEC

TUHELJSKE TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICEKLANJEC

ZAGREB

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora

Severozápad

Cesta	po	západní	části	Záhoří	vede	návštěvníka	
klidnou	krajinou	se	zelenými	pahorky,	na	jejichž	
svazích	jsou	roztroušeny	jako	na	pohlednici	vinice,	
kostelíčky	a	zámky.
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Krapina
Pod	skupinou	zaoblených	kopců	
se	rozkládá	město	Krapina,	
středisko	tohoto	regionu,	známé	
též	jako	pravlast	krapinského	
pračlověka,	neandrtálce,	
který	zde	žil	a	lovil	zvěř	asi	
před	třiceti	tisíci	let.	První	
prehistorické	naleziště	objevil	
v	r.	1899	Dragutin	Gorjanović	
Kramberger	v	Hušnjakovu,	první	
vesnici	za	Krapinou.	Krapina	se	

tak stala jedním z nejbohatších 
neandrtálských	nalezišť	v	
Evropě.	Multimediální	výstava	
přímo	na	nalezišti	fascinujícím	
způsobem	znázorňuje	způsob	
života	neandrtálce.	Zde	
nalezené	předměty	ukazují,	
že	neandrtálci	žili	ve	větším	
rodinném	společenství	a	že	při	
lovu	na	větší	savce	používali	
kamenné	nářadí.	

Na	protější	straně	města,	na	
Tršském	vrchu,	stojí	velkolepý	
kostel	Matky	Boží,	jedno	z	
nejoblíbenějších	mariánských	
poutních	míst	v	Záhoří.	Byl	
postaven	v	r.	1750	jako	votivní	
kostel s divotvornou sochou 
Matky	Boží,	kterou	jeden	zdejší	
poutník	r.	1669	přinesl	ze	
Svaté	Země.	Kostel	je	obehnán	
prstencovitou	řadou	arkád,	je	

vyzdoben bohatou stropní 
malbou	Antona	Lerchingera,	
přepychové	oltáře	jsou	dílem	
mistra barokního stavitelství 
Antona Mersiho ze Slovinska 
i Filipa Jakoba Strauba z 
Rakouska.

www.mhz.hr 
www.tzkzz.hr 
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Veliký Tábor
Hrad	Veliký	Tábor,	jehož	
půlkruhové	věže	se	tyčí	nad	
zelení	vysoko	k	nebi,	představuje	
jednu	z	největších	památkových	
staveb	a	zároveň	vizuální	
poznávací	znak	Chorvatského	
záhoří.	Hradní	pevnost	byla	
postavena	na	začátku	16.	století,	
kdy	Osmanská	říše	byla	na	
vrcholu	své	moci.	V	době	míru	
byl	hrad	přestavěn	na	obytný	
dům	a	na	vnitřním	nádvoří	
byly	přistavěny	kruhovité	

arkády.	Ústřední	muzejní	
sbírka	obsahuje	umělecká	díla	
objevená	během	restauračních	
prací	na	hradě	a	zahrnuje	též	
přepychový	renesanční	inventář.
Veliki Tabor je hostitelem 
tradičního	festivalu	„Tabor	
Film	Festival“,	věnovaného	
krátkometrážním	filmům.

www.velikitabor.com

Veronika Desinićka
Každý	návštěvník	hradu	Veliki	Tabor	si	vyslechne	pověst	z	16.	století	
o	Veronice	Desiničce,	vesnické	dívce,	jejíž	krása	okouzlila	mladého	
šlechtice	Frydricha	Celského.	Frydrich	už	byl	ženatý	s	dívkou	z	mocné	
rodiny	Frankopanů	a	jeho	prudce	vzplálá	láska	k	Veronice	způsobila	
obrovský	zmatek.	Podle	pověsti	Frydrichův	otec	hrabě	Heřman	Celský	
přikázal	mladý	pár	uvěznit	do	dvou	vzdálených	věží.	Nešťastná	
Veronika	byla	vyslýchána	a	nakonec	obviněna	z	čarodějnictví.	Její	
tělo	bylo	zazděno	do	stěn	Velikého	Tábora	a	dodnes	je	v	noci	za	
úplňku	slyšet	její	vzlykot.	Na	památku	na	hrdinku	této	milostné	
tragédie	filmy	oceněné	na	Taborském	filmovém	festivalu	dostávají	
vtipnou	ale	trochu	hrůzostrašnou	cenu	ve	tvaru	Veroničiny	lebky.	

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
Jednou z oblíbených 
záhořských	destinací	rodinných	
jednodenních	výletů	je	vesnice	
Kumrovec s obnovenými 
tradičními	vesnickými	domy,	
které	jsou	součástí	dnešního	
Muzea	Stará	vesnice	(Staro	
selo).	Muzeum	je	vlastně	
etnografická sbírka na 
otevřeném	prostoru	s	velmi	

přitažlivou	skupinou	slaměných	
domků	z	19.	století,	v	nichž	
jsou	vystaveny	různé	předměty	
běžného	života	a	nářadí,	které	
zdejší	zemědělci	používali	při	
polních	pracích.	V	mnohých	
domcích	lze	vidět	ukázky	
tradičních	vesnických	řemesel,	
od	výšivek	záhořských	žen	po	
perníkové výrobky jasných barev 

vesnického	cukráře.	Vesnické	
dovednosti	často	hostům	
ukazují	zdejší	řemeslníci	a	
dostanete	i	možnost	vyzkoušet	
si	hrnčířský	kruh.	

www.mss.mhz.hr

Josip Broz Tito
Kumrovec	je	známý	i	jako	rodiště	
Josipa	Broza	(1892-1980),	
chorvatského	komunisty,	který	pod	
stranickým	jménem	Tito	stál	v	čele	
antifašistického hnutí za Druhé 
světové	války	a	byl	zakladatelem	
poválečného	federativního	
jugoslávského	státu.	Dům,	ve	kterém	
vyrůstal	Tito,	je	dnes	součástí	Muzea	
Stará	vesnice	(Staro	selo)	a	obsahuje	
exponáty	týkající	se	jeho	kariéry.
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Klanjec
V	hluboké	kotlině	obklopeno	
horami	se	rozkládá	městečko	
Klanjec.	Šířilo	se	kolem	zvonice	
ozdobené	černo-bílým	vzorem	
šachovnice,	která	se	tyčí	nad	
františkánským kostelem ze 
17.	století.	Kostel	byl	původně	
postaven jako mauzoleum 
mocné	rodiny	Erdödy.	Nedávno	
byly zrestaurovány dva hezké 

rodinné	sarkofágy,	které	jsou	
vystaveny	v	samostatné	kryptě.	
Sarkofág	Emerika	Erdödy	stojí	
na ozdobeném podstavci a je 
jedním	z	nejhezčích	příkladů	
barokní hrobní architektury v 
centrální	Evropě.	
Naproti kostelu je galerie 
věnovaná	sochaři	Antunu	
Augustinčićovi	(1900	-1979),	

který	se	narodil	v	Klanjci,	
studoval	v	Záhřebu	a	
Paříži	a	stal	se	jedním	z	
nejvyhledávanějších	autorů	
veřejných	skulptur	své	doby.	
Centrálním	bodem	expozice	
je odlitek monumentální 
postavy jezdce na koni nazvaný 
Mír,	jehož	originál	stojí	před	
budovou	Spojených	národů	v	

New	Yorku.	Augustinčić	byl	
pohřben	zde	na	zahradě	a	nad	
jeho	hrobem	stojí	působivě	se	
dojímající	skulptura	raněného	
vojáka.	

www.klanjec.hr 
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
Pod	svahy	pahorků	severně	od	
Krapinských	Lázní	(Krapinske	
Toplice)	se	rozkládá	malé	město	
Pregrada,	které	se	zdá	být	ještě	
menší	pod	dvěma	vysokými	
věžemi	farního	kostela.	Kvůli	své	
velikosti	je	tento	kostel	často	
nazýván	záhořskou	katedrálou.	
Jsou	v	něm	velké	varhany,	které	
stavitel	původně	určil	pro	

záhřebskou	katedrálu,	ale	byly	
odmítnuty	s	odůvodněním,	že	
pro	velkou	městskou	katedrálu	
nemají	dostatečně	silný	zvuk.	
V	poslední	neděli	měsíce	září	
sem	přicházejí	okolní	obyvatelé	
na	slavnost	vinobraní,	které	
se	oslavuje	lidovými	písněmi	
a	tanci.	
www.pregrada.hr

Vinagora
Pokud se chcete seznámit s 
jedním	z	nejkrásnějších	výhledů	
v	tomto	regionu,	navštivte	
vesnici	Vinagoru	západně	od	
Pregrady.	Na	vysokém	zeleném	
kopci	zde	stojí	kostel	zasvěcený	
Matce	Boží.	Původně	byl	
obklopen	hradbami,	které	ho	
chránily	před	nepřátelskými	
útoky,	dnes	však	je	obklopen	

řadou	arkád,	ze	kterých	se	
skýtá nádherný panoramatický 
výhled	na	záhořskou	kopcovitou	
krajinu.	
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Chorvatská hymna
Hned za hotelem Terme Tuhelj se nachází rodinný palác 
z	18.	století	pojmenovaný	po	básníkovi	a	diplomatu	Antunu	
Mihanovićovi	(1796-1861),	který	byl	bratrem	paní	domu,	hraběnky	
Brigljević	a	často	zde	pobýval.	Mihanovićova	láska	k	záhořské	
krajině	byla	jeho	inspirací	k	napsání	veršů	básně	Horvatska	
domovina,	která	se	stala	chorvatskou	státní	hymnou.
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