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Sever

Medvednica ja chráneným prírodným územím 
i obľúbeným výletným miestom Záhrebčanov. 
Na druhej strane severných svahov Medvednice leží 
Zagorje, kraj zelených kopcov, romantických zámkov 
a nedotknutej kultúry dedinského života.
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Medvednica 
Husté lesy na svahoch 
Medvednice (tá často nesie iba 
meno najvyššieho vrchu - Sljeme) 
ponúkajú oddych v prírode, do 
ktorej sa môžete dostať z centra 
mesta električkou. Výletníci sa 
môžu rozhodnúť, ktorú z počet-
ných trás si zvolia na výlet k nie-
ktorej z horských chát, ponúka-
júcich lacné, čerstvo pripravené 
jedlá. Prírodný park Medvednica 
je prirodzeným prostredím 

mnohých rastlín a živočíchov 
a bohatý na kultúrne a geolo-
gické pamiatky. Jednou z nich 
je napríklad jaskyňa Veternica, 
ktorá sa rozprestiera na ploche 
desiatich štvorcových kilomet-
rov krasového skalnatého terénu. 
Hlavná jaskyňa je dlhá viac ako 
dva kilometre a pre verejnosť je 
otvorených prvých 380 metrov. 
Uvidíte tu kosti jaskynného 
medveďa a navštívite súčasných 

obyvateľov jaskyne – netopie-
rov. V parku organizujú aj výlety 
do bane so striebrom, v ktorej 
rodina Zrinski dolovala rudu od 
konca 16. storočia, kedy Petar 
Zrinski dostal právo na explo-
atáciu. Podľa niektorých zdrojov 
sa po dvoch storočiach ban-
ských prác systém podzemných 
chodieb posunul až do Horného 
mesta v centre Záhrebu. 
www.pp-medvednica.hr

Fazuľa
Pre stovky nedeľných 
výletníkov je hlavnou cenou 
za trojhodinový výstup na vrh 
Sljeme tanier horúcej fazule. 
Hustá fazuľová polievka je 
obohatená chuťou údeného 
mäsa a podáva sa s klobásou 
alebo s kyslou kapustou. Jedlo 
je chutné a so studeným 
pivom je pravým pôžitkom.



8 9

Gornja Stubica 
Gornja Stubica ponúka dedinský 
pokoj a pekný panoramatický 
výhľad na okolité kopce. Pre 
väčšinu Chorvátov je názov 
mesta synonymom Matiju 
Gubca, vodcu sedliackeho 
povstania v 16. storočí. Gubca 
porazili, priviazali na voz 
a odviezli do Záhrebu, kde mu 
dali na hlavu korunu z rozžera-
veného železa a rozštvrtili ho. 

Kmeň starej lipy, ktorá stojí pri 
peknom starobylom drevenom 
dome (dnes je v ňom kaviareň), 
je jediným svedkom čias Matiju 
Gubca. V neďalekom paláci 
Oršić je zbierka približujúca prí-
beh o Matijovi Gubcovi a život 
v Zagorji.

www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica 
Marija Bistrica je jedným z 
najobľúbenejších mariánskych 
pútnických miest v Chorvátsku, 
ktoré každý rok navštevujú 
tisícky veriacich. Pôvabné 
mestečko leží v krásnej prírode. 
Votívny kostol sv. Márie 
Snežnej na hlavnom námestí 
je jeho šperkom. Zasvätený 

je Panne Márii, vďaka soche 
čiernej Matky Božej s dieťa-
ťom z 15. storočia. Tunajší 
farár zo strachu pred tureckou 
inváziou sochu skryl, ale zomrel 
predtým, než stihol niekomu 
prezradiť miesto úkrytu. O nie-
koľko desaťročí neskôr sochu 
našli, pretože svietila. Potom 

ju opäť ukryli a znovu sa našla 
až v 17. storočí. Odvtedy si ju 
uctievajú tí, ktorí jej pripisujú 
liečiteľskú moc.

www.info-marija-bistrica.hr

Licitarské srdcia 
Licitarské srdcia sýtočervenej 
farby nájdete na pútnických 
miestach a v obchodoch so 
suvenírmi v Záhrebe a Záhorí. Na 
licitare je bielym cukrom napísané 
meno miesta, ktoré ste navštívili 
alebo vyznanie lásky, múdre 
príslovie či pamiatka. Licitar sa 
často darováva ako symbol lásky.



12 13

Belec 
Pod horou Ivanščicou leží 
dedina Belec s ojedinelým 
príkladom sakrálnej archi-
tektúry – kostolom sv. Márie 
Snežnej. Kostol je obkolesený 
hradbou, ktorá ho mala chrániť 
pred osmanskou inváziou. Má 
prekrásny interiér ozdobený 
freskami tunajšieho majstra 
Ivana Rangera z 18. storočia. 
Rad oltárov s pozlátenými 

predmetmi postavil sochár 
Josip Schokotnigg z Grazu. 
Kostol nedávno zrenovovali 
a určite stojí za to navštíviť ho 
ako majstrovské dielo baroka 
v Chorvátsku.

Lepoglava 
Veľkým pútnickým miestom 
je  neďaleká Lepoglava, mesto, 
ktoré v 14. storočí založili 
Paulíni. Paulíni nepostavili iba 
nádherný kostol a kláštor, ale 
venovali sa tu aj vzdelávaniu, 
medicíne, umeniu a kultúre. 
Cisárskym dekrétom Jozefa 
II. bol paulínsky rád zrušený 
a rehoľníci v roku 1786 
z Lepoglavy odišli. V roku 

1854 sa budova kláštora stala 
žalárom. Tunajšia najväčšia 
väznica v Chorvátsku dnes 
zahŕňa okolité novšie budovy. 
V roku 2000 kláštor vrátili cirkvi. 
Vo väznici sedeli mnohí politickí 
väzni, medzi nimi Josip Broz 
Tito či Franjo Tuđman.

www.lepoglava-info.hr

Lepoglavská	čipka	
Jedno z remesiel, ktoré do Lepoglavy priniesli paulíni bolo aj čipkárstvo. 
Dnes je mesto jedným z centier čipkárstva v Chorvátsku so známymi 
školami, kurzami a medzinárodnými festivalmi. Vzácna lepoglavská 
čipka sa paličkuje, zatiaľ čo chýrnu čipku z ostrova Pag vytvárajú 
ihlou. Na čipku z ostrova Hvar používajú vlákna listu agávy.
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Trakošćan 
Keď sa povie, že Zagorje je 
krajinou rozprávkových zámkov, 
väčšina ľudí si najprv spomenie 
na Trakošćan. Zámok Trakošćan 
s radom veží a hradieb sa 
zrkadlí v jazere obkolesenom 
kopcami a lesom. Postavili 
ho ako pevnosť v 13. storočí. 
Trakošćan sa neskôr stal sídlom 
rodiny Draškovićovcov, ktorá 
ho v 19. storočí prestavala 

na romantický zámok. Na 
všetkých štyroch poschodiach 
dobre zachovalého zámku 
je múzeum s rôznymi štýlmi 
dekorácie interiéru.

www.trakoscan.hr 
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Západ

V bezprostrednej blízkosti Záhrebu, západne od 
mesta, leží krajina s pitoresknými mestečkami 
a niekdajšími šľachtickými kúriami. V diaľke sa 
dvíhajú obrysy Žumberku, ktorého pešie trasy 
priťahujú výletníkov.
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Zaprešić
S mestom Zaprešić sa viaže 
meno grófa Josipa Jelačića 
(1801-1859), ktorý v roku 
1848 viedol Chorvátov v boji 
za chorvátske osamostatne-
nie sa a potom sa utiahol na 
svoj majetok pri Zaprešići. 
Práce na dlhoročnej renovácii 
Jelačićovho paláca Novi Dvori 
ešte stále neskončili, ale park 

okolo paláca je miestom, ktoré 
nemožno obísť. V sýpke z dre-
vených klád má sídlo Galéria 
Matiju Skurjeniho s dielami 
slávneho tunajšieho naivného 
maliara. Jeho nadrealistické 
obrazy dedinského života 
sú akoby vystrihnuté zo sna. 
Pozoruhodné sú aj štíhle veže 
rodinnej hrobky Jelačić, ktorú 

v neogotickom štýle navrhol 
staviteľ záhrebskej katedrály 
Hermann Bollé. Novi Dvori 
ponúkajú rôzne druhy relaxu 
vrátane golfu.

www.muzej-matija-skurjeni.hr 
www.zapresic.hr
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Zámok Lužnica
Nad kukuričnými poľami, ktoré 
sa rozprestierajú od Zaprešiću 
na východ, sa vynímajú hranaté 
veže zámku Lužnica. Tento 
príklad šľachtických palácov 
z 18. storočia má vzhľad fran-
cúzskeho zámku. Majiteľom 
paláca bolo niekoľko šľach-
tických rodín. V roku 1925 ho 
darovali rehoľníčkam rádu 
sv. Vinka Paulskog, ktoré ho 
dodnes využívajú ako centrum 

meditácie a modlitieb. Park je 
starostlivo upravený a udržal si 
pôvodný vzhľad z 19. storočia. 
Pre verejnosť je otvorený 
v nedeľu poobede. Park je 
známy aj vďaka starým dubom 
a voňavým bylinám, z ktorých 
mníšky pripravujú likér.

www.luznica.hr
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Samobor
Samobor, ležiaci na svahoch 
pahorkov a pri rieke Gradna, je 
jedným z najzachovanejších 
mestečiek severného Chorvátska. 
Každý deň ho navštevuje 
množstvo návštevníkov zo 
Záhrebu. Najradšej sedia 
v niektorej z kaviarní na hlavnom 
námestí a pochutnávajú si na 
vychýrených samoborských 
krémešoch.

Milovníkov umenia, ručných 
prác a starých remesiel 
čaká mnoho prekvapení. 
Diela jedného z popredných 
súčasných maliarov Zlatka Pricu 
sú vystavené v galérii nesúcej 
jeho meno a stálu výstavu 
fotografií si môžete pozrieť v 
galérii Lang. Zaujímavá  zbierka 
ľudových krojov je sprístupnená 
v Mestskom múzeu.

Samobor je skvelým miestom 
na prechádzky v prírode. 
Ak sa vyberiete niektorý 
z lesných chodníkov vedúcich 
hore kopcom na Anindol 
a pokračujete cez les, na konci 
cesty vás bude čakať pohľad 
na trosky samoborského starého 
mesta z 13. storočia.
Samobor je najlepšie navštíviť 
v čase fašiangov, najmä 
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cez posledný víkend pred 
Popolcovou stredou, kedy 
mestom prechádzajú veselé 
karnevalové sprievody.

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

Samoborské špeciality
Samobor je v Chorvátsku známy dvoma gurmánskymi špecialitami, ktoré 
pravdepodobne pochádzajú z čias krátkej francúzskej okupácie mesta 
začiatkom 19. storočia. Najznámejšia samoborská špecialita je bermet, 
tunajšia verzia vermútu, ktorý sa robí z vína, do ktorého sa pridáva 
južné ovocie a aromatické byliny, napríklad palina. Ak by niekomu tento 
aperitív nechutil, určite si pochutná na hustej muštarde (druh horčice) s 
výraznou ovocnou chuťou. Rodina Filipecovcov ju už mnoho generácií 
vyrába a aj predáva v rodinnom obchode v blízkosti hlavného námestia.



26 27

Samoborské pohorie
Neďaleko Samoboru smerom 
na západ leží Samoborsko gorje, 
menšie pohorie s hustými lesmi 
a čistinami lákajúcimi na výlety. 
Najvyšší bod Samoborského 
pohoria je Japetić, vzdialený 
dve hodiny od Šoićovho domu, 

obľúbenej výletníckej reštaurá-
cie. Na juhovýchode pohoria je 
strmý Okić so zrúcaninou jednej 
z najmocnejších chorvátskych 
stredovekých pevností na jeho 
vrchu. Na svahoch Okiću je aj 
etnografické súkromné múzeum 

situované v renovovanom 
dedinskom dome s expozíciou 
tradičných predmetov a krojov.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
Na južných svahoch 
Samoborského pohoria, 
v kopcovitej krajine ozdobe-
nej  vinohradmi, leží dedina 
Plešivica. Okrem lahodných vín 
pinot, chardonnay a rizling, je 
tento kraj známy aj modrým 
portugalom, červeným vínom 
s ovocnou chuťou, ktoré tak 

ako beaujolaise, najlepšie chutí, 
kým je ešte mladé. Čas mladého 
modrého portugalu v októbri je 
dôvodom tradičných miest-
nych slávností. Mnohé rodinné 
vinné hospodárstva v Plešivici 
umožňujú degustácie vlastných 
vín a pri tom vás obslúžia 
aj mäsovými špecialitami 

a syrom. Brožúra o plešivickej 
vínnej ceste, ktorú získate 
v miestnej turistickej kancelárii, 
zahŕňa adresy všetkých týchto 
hospodárstiev.

www.tzzz.hr
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Žumberak
Neďaleko od Záhrebu je viacero 
miest s nedotknutou prírodou, 
vhodných pre jednodenné výlety 
do hôr. Žumberak je jedným 
z najpríťažlivejších cieľov. 
Žumberak, ktorý nadväzuje na 
Samoborké pohorie, ponúka 
turistom množstvo horských 
i údolných trás a návštevu 

samôt so sušiarňami kukurice 
a vzorne uloženým drevom na 
zimu. Voziac sa po kľukatých 
žumberkých cestách, stretnete 
určite viac traktorov ako áut.
Veľkú časť pohoria zaberá 
prírodný park Žumberak. V jeho 
srdci, v dedine Slani Dol, 
západne od Samoboru, dosta-

nete všetky informácie o peších 
a cyklistických chodníkoch.

www.pp-zumberak-samoborsko-
gorje.hr

Krašić	
Strediskom katolíckeho diania 
je Krašić, bohatá dedina na 
juhozápadných svahoch Žumberku. 
Tu sa narodil Alojzije Stepinac 
(1898-1960), záhrebský arcibiskup, 
ktorého v 1945 zatkli a uväznili 
komunisti. Stal sa symbolom 
duchovného odporu proti štátu. 
V neveľkom pamiatkovom 
múzeu sa možno zoznámiť s 
dôležitými etapami jeho života.



32 33

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
Lonjsko polje
Jasenovac

Juhovýchod

Ak pôjdete zo Záhrebu na juh, dostanete sa na 
zaujímavú cestu dejinami tohto kraja. Na mnohých 
miestach môžete navštíviť rímske zrúcaniny 
a zvyšky miest zo stredoveku, avšak ozajstným 
bohatstvom tohto kraja je jedinečná architektúra 
drevených domov z 19. storočia.
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Andautonija
Malá dedina Ščitarjevo stojí na 
zvyškoch antickej Andautonie, 
rímskeho mesta, ktoré v prvom 
storočí našej éry vzniklo práve 
tu, na križovatke obchodných 
ciest v doline rieky Sava. Toto 
archeologické nálezisko je dnes 
pozoruhodným archeologickým 
parkom. Návštevníkom ponúka 

prechádzku po hladkých chod-
níkoch rímskych ulíc či pohľad 
na systém podlažného kúrenia 
v objekte niekdajších verejných 
kúpeľov. Každý rok sa tu kon-
com apríla usporadúvajú Dni 
Audantonie. Sú venované staro-
rímskemu dedičstvu. Nájdete tu 
experimentálne archeologické 

dielne, ponúkajú sa rímske jedlá 
a nápoje, deti majú možnosť 
zúčastniť sa rímskych hier.

www.andautonia.com
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Vukomeričke gorice
V kopcoch pohoria Vukomeričke 
gorice, ležiacom juhozápadne 
od Velikej Gorice, sa skrýva 
bohatstvo tradičnej drevenej 
architektúry. Hory s dedinami 
roztrúsenými po vrchoch, v 
bukových lesoch a medzi vinoh-
radmi, ponúkajú pokoj a útek 
od mestského ruchu. V dedine 

Lučelnica, 25 kilometrov od 
Velikej Gorice, je kaplnka Sv. 
Trojice z roku1935 so šindľom, 
pokrývajúcim kostolnú vežu. 
Interiér je obložený veľkými 
dubovými kockami. Neďaleko, 
smerom na západ, je Gustelnica 
a kaplnka sv. Antuna, jeden 
z najkrajších kostolíkov v tomto 

kraji. Vrchná časť vstupnej 
brány z 19. storočia je ukotvená 
na rozvetvených drevených 
stĺpoch, pripomínajúcich 
veľké hrable. Smerom na juh 
je Lukinić Brdo s kostolom sv. 
Ivana Krstiteľa zo začiatku 20. 
storočia. Jeho vchod má stĺpy 
s bohato vyrezanou dreve-

nou arabeskou, dokladajúcou 
umenie tunajších tesárskych 
majstrov. Medzi drevenými 
kostolíkmi s rustikálnymi 
kaplnkami sa svojím vzhľadom 
vyníma kaplnka sv. Jurja. Stojí 
na kopci nad dedinou Lijevi 
Štefanki a má kužeľovú strechu 
pokrytú vlnitým šindľom. Na 
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samom vrchu sa týči veľký kohút 
z kovaného železa. Kaplnku 
postavili v roku 1677 a o štvrť 
storočia neskôr ju premiestnili 
na terajšie miesto. Je taká malá, 
že namiesto zadného múru 
vystavali posúvne steny, ktoré sa 
v nedeľu rozťahujú, aby omšu 
mohli sledovať aj vonku.

Velika Mlaka
Jedným z najznámejších 
príkladov drevenej stavebníckej 
tradície v Chorvátsku je kostol 
sv. Barbory v meste Velika 
Mlaka, vzdialenom iba niekoľko 
kilometrov južne od Záhrebu. 
Bol postavený koncom 17. sto-
ročia z ťažkých dubových klád 
a interiér vyzdobili v 19. storočí 

tunajší ľudoví maliari. Takmer 
každý centimeter vnútorných 
múrov je prekrytý tabuľami, na 
ktorých sú namaľované scény 
zo života sv. Barbory, portréty 
svätých a kvetinové motívy.

www.tzvg.hr
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Sisak
Mesto Sisak má dlhú a bohatú 
históriu. V antickej dobe tu 
bol rímsky riečny prístav Siscia 
a počas ďalších storočí hral 
Sisak kľúčovú rolu pri obrane 
strednej Európy pred Turkami. 
V mestskom múzeu je krásna 
zbierka antických predmetov. 
Pred farským kostolom sú 

viditeľné fragmenty hradieb 
z rímskeho obdobia. Tematické 
historické výstavy sa usporadú-
vajú vo veľkej pevnosti s troma 
veľkými koňmi. Pevnosť tróni 
nad miestom, kde sa Kupa 
vlieva do Sávy. Práve pod hrad-
bami tejto pevnosti sa zhromaž-
dilo 22. júna 1593 chorvátske, 

slovinské a rakúske vojsko, 
aby porazilo oveľa silnejšiu 
tureckú armádu. Takto prekazili 
Osmanskej ríši všetky plány 
ďalšieho prieniku do Európy.

www.sisakturist.hr
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Lonjsko polje
Lonjsko polje je najväčším 
lužným pristorom v Chorvátsku. 
Rozprestiera sa pozdĺž východ-
ného brehu rieky Sávy a tvorí 
ho množstvo lúk, močiarov 
a riečnych zálivov. Lonjsko 
polje je aj klenotnicou tradičnej 
drevenej architektúry s maleb-

nými domčekmi, ktoré prekrýva 
vinič a zdobia koše plné kvetov. 
Domky sa v pôvodnom stave 
zachovali v rade dedín. Oba 
brehy rieky Sávy spájajú staré 
reťazové plte, ktoré vyrážajú na 
opačný breh hneď, ako sa na 
nich ocitne niekoľko vozidiel. 

Rieka Sáva sa každý rok vylieva 
z koryta a zaplavuje Lonjsko 
polje. Vďaka záplavám má 
Lonjsko polje rozmanitú faunu. 
Žije tu viac ako 250 druhov 
vtákov. Je to vhodné miesto 
pre cyklistické výlety s veľkým 
výberom penziónov, v ktorých 

ponúkajú nocľah s raňajkami.
Lonjsko polje má dva infor-
mačné strediská: v dedine Čigoč, 
známej ako sídlo veľkej popu-
lácie sťahovavých bocianov, 
a v dedine Krapje, ktoré sa môže 
pochváliť dobre zachovanými 
drevenými domčekmi. Obe 
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Biele bociany
Od apríla do konca augusta sa Lonjsko polje stáva domovom jednej 
tretiny populácie bielych bocianov v Chorvátsku. Okolo 500 párov 
bocianov sem prilieta vďaka hmyzu, žabám a rybám, ktorých je tu vždy 
nadostač. Najznámejšia dedina s veľkým počtom bocianov je Čigoč, 
v ktorej vlastne nie je jediný komín či stĺp bez bocianieho hniezda.

www.turizam-smz.hr

dediny sú štartovacími bodmi 
prechádzok po chodníkoch 
vedúcich pozdĺž násypov a cez 
lesy Lonjskeho polja. Z Krapja sa 
dá vojsť aj do vtáčej rezervá-
cie Krapje Đol, ktoré je jednou 
z najväčších lokalít hniezdenia 
volaviek v Európe.

www.pp-lonjsko-polje.hr
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Jasenovac
Jedna z najvýznamnejších 
pamiatok druhej svetovej 
vojny v Chorvátsku leží južne 
od Lonjskeho polja, pri tichom 
mestečku Jasenovac. Tu bol v 
rokoch 1941 - 1945 pracovný 
tábor pronacistického režimu, 
v ktorom zabili okolo 70. 000 

Židov, Srbov, Rómov a chorvát-
skych antifašistov.
Multimediálna expozícia 
prostredníctvom fotografií, 
filmových dokumentov a roz-
hovorov s ľuďmi, ktorí prežili 
zajatie, predstavuje históriu 
tohto tábora. Vysoko nad 

lúkami, na ktorých stáli niekedy 
budovy tábora sa vyníma veľký 
pamätník Kamenný kvet, ktorý 
je mementom a výzvou k pre-
mýšľaniu a spomienkam. 

www.jusp-jasenovac.hr



SV. IVAN ZELINA

VARAŽDIN

LUDBREG

OPEKA

VARAŽDINSKE TOPLICE

ZAGREB

Vínne cesty okolo mesta 
Sveti Ivan Zelina
Varaždin
Ludbreg
Opeka

Východ

Barokový Varaždin je jedným z najkrajších miest 
kontinentálnej časti Chorvátska. Aj okolie mesta 
ponúka rad prekvapení.
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Vínne cesty 
okolia mesta 
Sveti Ivan 
Zelina 
Rodiny, žijúce v pahorkovitej 
časti okolo mesta Sveti Ivan 
Zelina, obrábajú svoje vinohrady 

už mnoho generácií. Vína 
z tohto regiónu (napríklad 
Kraljevina Zelina z lokálnej 
odrody hrozna) sú čoraz 
populárnejšie. Viacerí tunajší 
vinári už otvorili svoje pivnice 
pre turistov degustáciou svojich 
vín. Mapu vínnych ciest nájdete 
v mestskom múzeu Zelina. Ak 

chcete ochutnať víno pri jedle, 
obráťte sa na tamojšiu turis-
tickú spoločnosť, ktorá vám 
pomôže nájsť hostiteľa.

www.tzzz.hr
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osmanským vojskom. Pevné 
stredoveké veže a renesančný 
vnútorný dvor s kruhovou galé-
riou sú dôstojným hostiteľom 
historických zbierok Mestského 
múzea. Z druhej strany 
visiaceho mosta vedúceho do 
pevnosti, stojí barokový palác 

Varaždin 
Varaždin je jedným z naj-
zachovanejších barokových 
miest v strednej Európe. V jeho 
uliciach uvidíte pôvabné 
pastelové fasády mestských 
palácov a kostolov. Mesto 
bolo krátky čas v 18. storočí 
hlavným mestom Chorvátska, 

čo vysvetľuje dôvod, prečo si tu 
mnohé šľachtické rodiny posta-
vili paláce. V zelenom parku 
neďaleko centra je staré mesto, 
pripomínajúce svojou architek-
túrou časy, keď bol Varaždin 
mestom – pevnosťou chránia-
cou severné Chorvátsko pred 
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Sermage s galériou diel starých 
majstrov i súčasného výtvar-
ného umenia. Vo Varaždine je 
ešte jedno významné múzeum: 
entomologické múzeum Svet 
hmyzu so skvelou zbierkou 
motýľov a exponátmi zamera-

nými na život hmyzu. Milovníci 
záhradníctva by mali určite 
navštíviť mestský cintorín, 
ktorý jeho správca, nadaný 
botanik Hermann Haller 
v roku 1906 upravil do podoby 
ornamentálneho parku. Cintorín 

je jedinečným príkladom kom-
binácie parkovej architektúry, 
umocňujúcej pokoj cintorína.

www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg 
Ludbreg sa stal pútnickým 
miestom pápežským dekrétom 
z roku 1513, potom ako sa 
jednému kňazovi, slúžiacemu 
omšu, zazdalo, že chlieb a víno 
sú naozaj telo a krv Kristova. 
Pred jeho očami sa víno preme-
nilo na krv. Dodnes sa uchováva 
v kostole Svätej trojice v zlatom 
relikviári, ktorý kostolu darovala 
grófka Batthányová. Jej rodinný 

zámok je jedným z najkrajších 
objektov v tomto provinciál-
nom mestečku. Každú nedeľu 
koncom augusta a začiatkom 
septembra do Ludbregu pri-
chádzajú mnohí pútnici na už 
známu púť.

www.tz-ludbreg.hr

Opeka 
V kopcoch západne od 
Varaždina sa rozprestiera 
Opeka, arborétum z 19. storočia 
a jedna z najkrajších botanic-
kých záhrad v Chorvátsku. Park 
je upravený v anglickom štýle. 
Vysadila ho rodina Bombelles 
a on prežil aj rodinný barokový 
palác, ktorý je dnes už iba zrú-
caninou. V arboréte sú stovky 
druhov stromov z celého sveta, 

vrátane exotických drevín. 
Neďaleké mestečko Vinica 
je známe svojou pramenitou 
vodou a vínom – ak ochutnáte 
jedno či druhé, pôžitok je 
zakaždým zaručený!

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
Národný park Plitvice
Baraćeve špilje

Juh

Rieky, jazerá a vodopády sú len niektoré z atrakcií, 
ktoré čakajú cestovateľov na juhozápade od 
Záhrebu. Národný park Plitvice je známy ako jedna 
s veľkolepých európskych prírodných scenérií. 
Staré mestá, pevnosti a zámky lemujúce cestu 
k Plitvickým jazerám, poskytujú zaujímavé výhľady 
a príjemný pobyt.
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Karlovac
Mesto Karlovac, ležiace na 
ústí troch riek, založil koncom 
16. storočia vojvodca Karol 
Štajerský ako pevnosť, ktorá 
mala ochraňovať strednú 
Európu pred Turkami. Hoci 
boli hradby už dávno zbúrané, 
v mestskom parku sú ešte stále 
viditeľné kontúry hviezdy - 
formy, v ktorej boli hradby 

pôvodne postavené. Kratšia 
prechádzka z centra mesta 
vedie na zelené brehy rieky 
Korana. Tu nájdete miesta pre 
relax alebo na kŕmenie labutí.

www.karlovac-touristinfo.hr

Čierne	bociany	v	Crnej	Mlake
Neďaleko diaľnice Záhreb-
Karlovac sa rozprestiera územie 
močarísk a lesov Crna Mlaka s 
bohatým vtáčím svetom. Osobitný 
význam tejto lokality má kolónia 
zriedkavých čiernych bocianov, 
ktoré sú, na rozdiel od bielych 
bocianov, veľmi plaché a hniezdia 
iba v bezpečí nedotknutých lesov.

www.tzzz.hr
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Donja Kupčina
V mnohých dedinách západne 
od Záhrebu stoja dosiaľ 
drevené domy, z ktorých sú 
najviac zachované vo vsi 
Donja Kupčina, juhovýchodne 
od Karlovca. V neveľkom 
Ľudovom múzeu je vystavená 
skupina hospodárskych budov 
z 19. storočia. Kolekcia ručne 

tkaného plátna a vyšívaných 
krojov múzejnú zbierku dopĺňa.

www.tzzz.hr

Ozalj
Severozápadne od Karlovca 
leží mestečko Ozalj. Vysoko na 
útese nad mestom, nad kľu-
katou riekou Kupa, sa dôstojne 
vypína zámok, spojený s his-
tóriou dvoch najväčších chor-
vátskych šľachtických rodín 

- Zrinských a Frankopanovcov. 
V zámku je múzeum. Sú v ňom 

aj doklady o hydroelektrárni 
Munjara, ktorú v roku 1908 
postavili Rakúšania na rieke 
Kupa v  novogotickom štýle. 
Stroje, ktoré vyrobili v Rakúsku 
a dali do prevádzky v roku 1926, 
sú ešte stále funkčné.

www. ozalj-tz.hr
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Slunj
Cestou zo Záhrebu na Plitvické 
jazerá si oddýchnite v meste 
Slunj, ktoré sa usadilo vysoko 
nad riekou Korana. Nižšie, pri 
samotnej rieke, leží dedina 
Rastoke, v ktorej prúd rieky 
Slunjčica poháňa rad vodných 
mlynov. Návštevníci sa tu môžu 

poprechádzať labyrintom 
kanálov a drevených mostíkov. 
Reštaurácie na samom brehu 
ponúkajú jedlá z práve chyte-
ných pstruhov.

www.tz-slunj.hr

Rafting
Mnohé z najatraktívnejších miest pre milovníkov raftingu sú práve 
v okolí mesta Karlovac. Najbližšie je rieka Mrežnica a jej vzrušujúce 
prúdy v úzkom kaňone medzi zalesnenými kopcami. Dobrodružstvo 
ponúka aj rieka Korana, ktorá vyviera z najsevernejšieho plitvického 
jazera a preteká sériou roklín. O niečo ďalej tečie rieka Kupa, ktorá 
tu rýchlo preteká medzi vysokým strminami  Gorskeho kotara.

www.tzkz.hr
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Národný park Plitvice
Najväčšia prírodná rezervá-
cia Chorvátska a jeden z jeho 
najobľúbenejších turistic-
kých cieľov Národný park 
Plitvice ponúka návštevníkovi 
prechádzku prírodou jedineč-
nej a nezabudnuteľnej krásy. 
Srdcom národného parku sú 
tyrkysové jazerá a nad každým 

z nich sa trblietajú vejáre 
vodopádov. Tieto vodné kaskády 
vznikli počas tisícročí prelieva-
ním sa vody hľadajúcej cestu 
cez krasový terén. Vápenec pri-
tom sedimentuje v smere prúdu, 
postupne tvoriac rad prírodných 
vápenatých bariér. Tento proces 
sedimentácie pokračuje, čo 

dokazujú vrstvy na kameňoch a 
bylinách, rastúcich vo vodách 
Plitvických jazier.
Mocný hukot vodopádov a bys-
trín vytvára nezvyčajný kontrast 
s pokojom veľkých jazier. Nad 
jazerami sa zelenajú bukové 
a jedľové lesy, v ktorých možno 
vidieť stáda srniek, ale aj vlkov, 

rysov či medveďa hnedého.
Park je výborne organizovaný 
a orientácia na jasne ozna-
čených chodníkoch, vedúcich 
okolo jazier cez drevené mos-
tíky i ponad niektoré z počet-
ných potokov, je jednoduchá. 
Vstupenka do parku sa dá 
využiť aj na bezplatnú plavbu 
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s niektorou z lodí z jedného 
brehu najväčšieho plitvického 
jazera na druhý i na jazdu 
vlakom, ktorý križuje východnú 
stranu parku spájajúc dva 
hlavné vchody do rezervácie.

www.no-plitvicka-jezera.hr

Baraćeve špilje
Východne od Plitvických 
jazier sa rozprestiera územie 
krasu s viaceré jaskyňami. 
Najdostupnejšie sú Baračevské 
jaskyne. Počas 40-minútovej 
prehliadky so sprievodcom sa 
pokocháte na zaujímavých 
jaskynných útvaroch podzem-

ného sveta. Tieto jaskyne sú aj 
obľúbeným miestom netopierov.

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 západnej časti Zagorja vedie návštevníkov 
zeleňou kopcovitej krajiny. Po jej hrebeňoch sú 
roztrúsené vinohrady, kostolíky a zámky.
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Krapina
Na úpätí reťaze zaoblených 
pahorkov leží mesto Krapina, 
centrum regiónu. Je známe 
náleziskom pračloveka - nean-
dertálca, ktorý tam žil a lovil 
divú zver pred tridsať tisíc 
rokmi. Prvé predhistorické 
nálezisko objavil v roku 1899 
Dragutin Gorjanović Kramberger 
v Hušnjakove, prvej osade za 
Krapinou. Vďaka nemu sa 

mesto stalo jedným z najbo-
hatších neandertálskych lokalít 
v Európe. Multimediálna výstava 
v samotnej lokalite príťažlivo 
predstavuje spôsob života 
neandertálcov. Predmety z tejto 
lokality dokazujú, že neander-
tálci žili vo väčších rodinných 
spoločenstvách a lovili väčšie 
druhy cicavcov pomocou kamen-
ného náradia.

Na opačnej strane mesta, 
Trškom vrchu, stojí kostol Matky 
Božej, jedno z najobľúbenejších 
mariánskych pútnických miest 
v tomto kraji. Bol postavený 
v roku 1750 ako votívny kostol 
so sochou Matky Božej, ktorú 
zo Svätej zeme priniesol pútnik 
v roku 1669. Kostol obkolesený 
prstencovým radom arkád, je 
známy aj bohatými stropnými 

obrazmi Antona Lerchingera 
a rozkošnými oltármi, ktoré 
postavil slovinský majster 
barokového stavebníctva Anton 
Mersi a Rakúšan Filip Jakob 
Straub.

www.mhz.hr 
www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
Hrad Veliki Tabor so svojimi 
veľkými polkruhovými vežami, 
ktoré sa na vrchole zeleného 
kopca týčia vysoko do neba, je 
jedným z najväčších znameni-
tostí a zároveň symbolom chor-
vátskeho Záhoria. Opevnený 
hrad bol postavený na začiatku 
16. storočia, keď bola Osmanská 
ríša na vrchole vojenskej moci. 
V časoch mieru bol hrad prero-
bený na obytný a vo vnútornom 
dvore boli do kruhu pristavené 

arkády. Múzejná zbierka eviduje 
umelecké predmety, ktoré 
sa našli pri reštaurátorských 
prácach na hrade, ale aj rene-
sančný inventár.
Veliki Tabor je hostiteľom 
tradičného Tabor film festivalu, 
venovaného krátkometrážnemu 
filmu.

www.velikitabor.com

Veronika	Desinićka
Každý návštevník hradu Veliki Tabor si určite so záujmom vypočuje 
príbeh zo 16. storočia o Veronike Desinićke, dedinskom dievčati, krása 
ktorej ohúrila mladého šľachtica Fridricha Ceľského. Fridrich už bol 
ženatý s dievčaťom z mocnej rodiny Frankopanovcov, takže jeho láska 
k Veronike spôsobila veľký rozruch. Podľa legendy dal Fridrichov otec 
gróf Herman Ceľský mladý pár zatvoriť do dvoch vzdialených veží. 
Nešťastnú Veroniku vypočúvali a nakoniec ju obvinili z bosoráctva. 
Jej telo zamurovali do hradieb Velikeho Tabora a ešte dodnes, za 
mesačného splnu, počuť jej vzlyky. Filmy, ktoré získali ceny festivalu, 
dostávajú trocha strašidelnú cenu - má tvar Veronikinej lebky.

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
Jedným z najobľúbenejších 
zagorských cieľov jednoden-
ných výletov je Kumrovec. Tu sa 
zrenovované tradičné dedinské 
domy stali súčasťou Múzea 
Staro selo. Múzeum je vlastne 
etnografickou zbierkou s prí-
ťažlivou skupinou domčekov 
z 19. storočia pokrytých slamou. 
Sú tu vystavené rôzne úžitkové 
predmety a náradia, ktoré 

roľníci kedysi používali na poli. 
V mnohých domoch možno 
vidieť príklady tradičných 
remesiel počnúc od šitia po 
licitarské výrobky (ozdobené 
medovníky) pestrých farieb. 
Ak máte chuť, môžete si tu 
vyskúšať aj prácu na hrnčiar-
skom kolese.

www.mss.mhz.hr

Broz Tito
Kumrovec je známy ako rodisko 
Josipa Broza (1892-1980), 
chorvátskeho komunistu, 
ktorý pod straníckym menom 
Tito viedol juhoslovanských 
antifašistov v hnutí odporu počas 
druhej svetovej vojny a stal 
sa zakladateľom povojnového 
juhoslovanského federatívneho 
štátu. Dom, v ktorom Tito 
vyrástol, je dnes súčasťou Múzea 
Staro selo. Sú v ňom exponáty 
dokumentujúce jeho dielo a život. 
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Klanjec
Mesto Klanjec bolo založené 
v hlbokej kotline a rozšírilo sa 
okolo zvonice, ozdobenej čier-
nobielou vzorkou šachovnice. 
Zvonica patrí k františkánskemu 
kostolu zo 17. storočia. Kostol 
pôvodne postavili ako hrobku 
mocnej rodiny Erdödyovcov. 
Nedávno zrenovovali dva 

sarkofágy. Sarkofág Emerika 
Erdödyho stojí na ozdobených 
nohách a je jedným z najk-
rajších exemplárov barokovej 
hrobovej architektúry v strednej 
Európe.
Oproti kostolu je galéria 
venovaná dielu sochára Antuna 
Augustinčića (1900-1979), 

ktorý sa narodil v Klanjci, 
študoval v Záhrebe a Paríži 
a stal sa jedným z významných 
sochárov svojej doby. Hlavným 
exponátom galérie je odliatok 
sochy jazdca nazvanej Mier. 
Jeho originál stojí pred budovou 
Spojených národov v New 
Yorku. Augustinčić je pocho-

vaný v záhrade a nad jeho 
hrobom stojí socha raneného 
vojaka.

www.klanjec.hr 
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
Na úpätí kopcov, severne od 
Krapinských kúpeľov, leží 
Pregrada pod dvoma vysokými 
vežami farského kostola. Pre 
svoju veľkosť tento kostol 
často nazývajú aj zagorskou 
katedrálou. Jeho veľký orgán 
staviteľ pôvodne zostavoval 
pre záhrebskú katedrálu, ale 
odmietli ho s vysvetlením, že 

nemá dostatočne silný zvuk 
pre veľkú katedrálu. Každú 
poslednú nedeľu v septem-
bri prichádzajú do Pregrady 
obyvatelia okolitých miest na 
slávnosť vinobrania s ľudovou 
veselicou.

www.pregrada.hr

Vinagora
Ak sa chcete pokochať jedným 
z najkrajších výhľadov v tomto 
kraji, navštívte dedinu Vinagora 
na západ od Pregrady, kde bol 
na zelenom kopci postavený 
votívny kostol Matky Božej. 
Pôvodne bol obkľúčený hrad-
bami, ktoré ho chránili pred 
nepriateľom. Dnes sú okolo 
neho arkády, poskytujúce nád-

herný panoramatický pohľad na 
zagorský kopcovitý kraj. 
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Chorvátska	hymna
Hneď za hotelom Terme Tuhelj stojí zámok, rodinný palác z 18. 
storočia, nesúci meno básnika a diplomata Antuna Mihanovića 
(1796-1861). Ten tu často pobýval ako brat grófky Brigljevićovej. 
Mihanovićova láska k zagorskému kraju ho inšpirovala pri písaní 
básne Chorvátska vlasť, ktorá sa stala chorvátskou hymnou.
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