Město Záhřeb, umístěné
na zeměpisném, kulturním,
historickém a politickém
průsečíku Východu se Západem,
hlavní město Chorvatska, spojuje
kontinentální a středomořskou
povahu do osobitého celku.
Záhřeb je kulturní, vědecké,
hospodářské, politické a
administrativní středisko
Chorvatské republiky, v němž
sídlí parlament, prezident a
vláda. Vznik města umožnila
příznivá zeměpisná poloha mezi
Panonskou nížinou, okrajem
Alp a Dinarid. Nad městem se
ze severní strany tyčí pohoří
Medvednica, zatímco rozlehlá
rovina, kterou protéká řeka
Sáva, umožňuje volný výhled
do ostatních světových stran.
V Záhřebu žije čtvrtina z
celkového počtu obyvatelstva
Chorvatska, což vykázáno v

Záhřeb, město
milionů srdcí
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číslech je téměř milion. Po staletí
přibývalo obyvatel z různých
evropských zemí a v novější době
též ze všech oblastí Chorvatska, což
zpestřilo kulturu města. Záhřeb je
dnes bezpečné a vstřícné velkoměsto
s poutavou historií plnou zajímavých
osobností, které splní vaše očekávání
a srdečně vás zve k návštěvě.
V tomto městě se snadno
navazují zajímavé styky, vznikají

nová přátelství a lze prožít
nezapomenutelné chvíle. Historické
údaje lze číst jako pohádku
ze zachovalých průčelí domů,
zatímco ulice a náměstí pulzují
rozmanitostí odlišných mentalit
a vytvářejí neopakovatelnou
identitu uvolněného velkoměsta.
Navrhujeme, abyste se nechali
unést duchem krásného města;
hezčí jsou prý pouze Záhřebanky.
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jak dokládá archeologický
park v dnešním Ščitarjevu.
Záhřeb a jeho historické jádro vznikl
ve středověku na dvou pahorcích:
na jednom se rozkládá Gradec,
dnešní Horní město (Gornji grad),
na druhém je církevní sídlo - Kaptol.
První dochovaná písemná zmínka
o Záhřebu je z r. 1094, kdy
maďarský král Ladislav při své
cestě na Jadran založil záhřebské
biskupství na Kaptolu. Záhřebská
katedrála v neogotickém stylu je i
v současné době dominantou města
a renesanční hradby, kterými je
obehnána, jsou jedněmi z mála
dochovaných v této části Evropy.
V bouřlivých dobách mongolských
tažení do střední Evropy došlo k
nejvýznamnější historické události
pro někdejší Gradec. V polovině
13. století Tataři po sobě nechávají
spoušť v Maďarsku, a jejich král
Béla IV. prchá do Záhřebu, kde mu
obyvatelé poskytují bezpečný úkryt.
Za odměnu r. 1242 král listinou

Dva záhřebské
pahorky

Archeologické výzkumy dokazují, že
oblast kolem dnešního Záhřeba byla
osídlena již v době kamenné, cca
35.000 let př. Kr., pozdější nálezy
dokládají příchod Ilyrů, praobyvatelů
této části Evropy. Z dalekého severu
přicházejí Keltové pravděpodobně
ve 4. století př. Kr. Potom Římané
nedaleko Záhřebu budují velké
opevněné centrum v Andautonii,
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povyšuje Gradec na svobodné
královské město. Toto období
každý den symbolicky připomíná
věž Lotrščak, ze které téměř
sto let dělo výstřelem oznamuje
poledne. Ve středověku městské
zvony za soumraku vyzývaly občany
k návratu do bezpečí pevnosti,
protože se městské brány zavíraly a
uzamykaly. Jediná dochovaná brána
středověkého Gradce je Kamenná
brána (Kamenita vrata). Brána
úplně shořela v první polovině 18.
století, ale z požáru se zázrakem
zachránil obraz Panny Marie, který
je dodnes na oltáři. Matka Boží
z Kamenné brány je ochránkyní
města Záhřebu a dne 31. května se
zde koná slavnostní procesí. Téhož
dne se slaví i Den města Záhřeba.

Obě historické části Záhřeba ve
středověku mezi sebou často
soupeřily. Hranici mezi nimi tvořila
říčka Medveščak, na níž stály
mlýny. Z někdejšího údolí později
vznikla malebná Tkalčićova ulice,
pod jejíž dlažbou dodnes teče
voda, která se vlévá do řeky Sávy.
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Časem přestalo hrozit nebezpečí
útoků a město se postupně rozšířilo
do roviny. Pod historickým jádrem
města vzniklo náměstí, na němž
probíhal veškerý obchod. Náměstí
bána Josipa Jelačiće je srdcem
města a častým místem, kde si
občané dávají sraz. Fontána stojící
na náměstí je spjata s pověstí
o vzniku názvu města. Jednoho
dávného slunečného dne statečný

bán, unavený a žíznivý po návratu z
bitvy, požádal dívku Mandu, aby mu
načerpala vodu z pramene. Proto byl
pramen pojmenován Manduševac a
město dostalo jméno Zagreb podle
chorvatského “zagrabiti vodu”.
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Jedno město
Záhřeb

Obě historické části Záhřeba
vzkvétají. Během 17. a 18. století
se budují barokní šlechtické paláce
a kostely. Jezuité na Horním
městě postavili kostel Svaté
Kateřiny, který je v současné
době jedním z nejzachovalejších
skvostů barokní velkoleposti.
V druhé polovině 17. století se
Záhřeb stává univerzitním sídlem

s univerzitou, která patří mezi
nejstarší v Evropě. Záhřeb se stává
též sídlem vlády. Rozdíly mezi
církevním biskupským sídlem a
svobodným královským městem
pomalu mizí a konečně zanikají v
r. 1850, kdy dochází k sjednocení
v jednom městě – Záhřebu, který
v té době měl 15.000 obyvatel.
Příznivá poloha v rovině umožňuje
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volný růst a život se rychle šíří do
přilehlé nížiny kolem řeky Sávy.
Rozvoj průmyslu, obchodu,
dopravy a bankovnictví značně
ovlivňuje vzhled města v
druhé polovině 19. století.
Záhřeb se dále šíří směrem
k železniční dráze, která od
r. 1862 spojuje Záhřeb s hlavními
středoevropskými městy.
V tomto období vzniká panelová
zástavba města s pravidelnou sítí
ulic. Urbanistický plán je jasný,
ulice musí mít typizovanou šířku,
budovy jsou jednotného typu a
předepsané výšky. Prostranná
náměstí s impozantními budovami
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v klasicistickém a historizujícím
stylu spolu s četnými parky vytvářejí
obraz současného Záhřeba.
Z Náměstí bána Jelačiće se Pražskou
ulicí dostaneme k řadě náměstí
s parky. Tato část je záhřebskou
obdobou vídeňského Ringu: je to
takzvaná “zelená podkova”, parková
plocha v podobě písmena U, s
pečlivě promyšleným a vzájemně
propojeným poměrem zeleně, fontán
a architektury. Zde se vyskytují
všechny významné a reprezentační
budovy města. Zde je Hlavní
nádraží, Akademie věd a umění,
vysoké školy, Univerzitní knihovna,
Národní divadlo a reprezentační

paláce. Žlutá průčelí a stromořadí
planých kaštanů připomínají,
že Chorvatsko bylo součástí
Rakousko-Uherské říše. Jasný plán
Dolního města s reprezentačními
prostory, s vhodně umístěnými
kulturními památkami i s místem
pro zeleň přirozeně navazuje
na středověké Horní město. V
Dolním městě nahlédněte do
průchodů městských domů, jejichž
průčelí oddělují pouliční život od
soukromého života na nádvořích.
Kombinace ovzduší malého města
a přepychu středoevropského
velkoměsta zvýrazňuje Záhřeb na
mapě evropských moderních měst.
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Moderní
doba

Historické události v 20. století
pozměnily mapu světa a
zanechaly nevymazatelnou stopu
v životě Záhřebanů. Po skončení
První světové války a rozpadu
Rakousko-Uherska Chorvatsko se
r. 1918 stává součástí Království
Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS),
nového státu jihoslovanských
národů. Počet obyvatel Záhřeba

prudce stoupá a vznikají nové
městské čtvrti na východě a západě
města, zatímco se v oblasti pod
Sljemenem budují reprezentativní
rezidence. Na začátku 20. století
město žije bohatým občanským
životem a je pevně propojeno s
tehdejšími evropskými kulturními,
uměleckými a vědeckými středisky.
Začíná vysílání prvního rozhlasu
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jako hlavním městem. Uklidnění
situace v poválečných letech vede
k dalšímu rozšíření města, které
se rozšiřuje přes řeku Sávu, na
jejímž jižním břehu vyrůstají nová
sídliště. Řeka Sáva, která po staletí
hrozila obyvatelům záplavami, ve
středověku chránila město před
dobyvateli a jako vodní komunikace
je spojovala se vzdálenými oblastmi,
od poloviny 20. století rozděluje
Záhřeb na staré jádro města a na
Nový Záhřeb. Dnes oba břehy
spojuje dvanáct mostů. Záhřebský
veletrh, místo mezinárodních
obchodních setkání, se stěhuje z
centra na jižní břeh Sávy. Staví se
letiště Pleso, ve městě vznikají
nová obchodní centra a buduje se
Národní a univerzitní knihovna.

v této části Evropy, otvírá se
Záhřebská bursa, poslední dílo
architekta Viktora Kovačiće; zřizuje
se první automatická telefonní
ústředna, buduje se první záhřebský
mrakodrap. Moderní výdobytky
urychleně mění každodenní život
města v meziválečném období.
Po Druhé světové válce se
Chorvatsko stalo jednou z šesti
republik Jugoslávie, se Záhřebem
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Roku 1991 Chorvatský sněm vyhlásil
nezávislost a suverenitu Republiky
Chorvatska. Záhřeb je hlavní město
nezávislého evropského státu,
společenství, ve kterém žijí svobodní
a rovnoprávní občané. Chorvatský
sněm a vláda sídlí na Horním
městě, nejstarším samostatném
centru města, kde se po staletí
vyhlašovala historická usnesení.

V novém tisíciletí je Záhřeb
obchodním střediskem regionu,
městem různorodé kulturní,
obchodní a politické komunikace.
Obchodní čtvrti mimo střed města
jsou záhřebskou odpovědí na
požadavky soudobého způsobu
života. Navazuje se na staletími
potvrzenou rovnoprávnou účast
na evropské a světové scéně.

24 | Parky a sady

26 | Parky a sady

Zelený
Záhřeb

V Záhřebu jsou bezmála na každém
kroku zelené oázy k odpočinku.
Není běžné, aby město mělo vlastní
přírodní park, Záhřeb však má na
dosah Medvednici - oblíbené výletní
místo. Ulice a náměstí města jsou
plná zeleně a parků. V 19. století
byla upravena Strossmayerova
promenáda na Horním městě, kde se
v současnosti můžete ve “společnosti”

básníka A. G. Matoše kochat
nejromantičtější vyhlídkou na město.
Důkazem vysoké úrovně měšťanské
kultury v 19. století je již zmíněná
Lenuciova “zelená podkova”, tvořená
osmi na sebe navazujícími zelenými
náměstími, která představují kostru
Dolního města. Nejoblíbenější
z nich je Zrinjevac, lemovaný
stromořadím platanů, které byly
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před více než sto lety přivezeny z
Terstu. Vodotrysky, hudební pavilon
a busty významných osobností jsou
poutem s minulostí. Již více než
120 let se Záhřebané každodenně
zastavují u meteorologického
sloupu, aby si ověřili přesný čas,
teplotu, tlak vzduchu a jeho vlhkost.
Při příjezdu vlakem vyjdeme
na Náměstí krále Tomislava,
pojmenované po prvním chorvatském
králi, a naskytne se nám jedinečný
výhled na Umělecký pavilon a
Katedrálu. Umělecký pavilon

zbudovaný pro jubilejní výstavu
konanou r. 1896 v Budapešti, byl po
jejím ukončení přenesen na dnešní
místo a o dva roky později zprovozněn
pro veřejnost. Jeho přemístění
usnadnila na svou dobu velmi moderní
železná konstrukce. Dnes je významným
střediskem uměleckého dění.
Poblíž je ještě jedno místo k “úniku”
z městského zmatku. Je to Botanická
zahrada s jednou z nejbohatších
sbírek rostlin v Evropě zahrnující
téměř 10.000 druhů. Za hradbami
katedrály je park Ribnjak, kde
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v minulosti byly rybníky, k nimž
chodili kněží každý pátek chytat
ryby k postnímu obědu.
Ve východní části města leží rozlehlý
park Maksimir. Je to vůbec největší
záhřebský park, v němž se vyskytuje
řada pěkných pavilónů. Úprava v
podobě anglického parku pochází
z 19. století, v první polovině
20. století zde byla otevřena
známá zoologická zahrada.

Na kopci za městem je umístěn
centrální městský hřbitov Mirogoj.
Monumentální arkády, pavilony
a kopule z konce 19. století jsou
dílem významného architekta
Hermanna Bollé. Jde o jeden
z nejhezčích hřbitovů v Evropě, který
je místem věčného odpočinku řady
významných osobností. Zároveň
je to nádherný park a umělecká
galerie na otevřeném prostranství.
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Město
umění

Záhřeb je městem s bohatým a
různorodým kulturně-uměleckým
životem, od klasického po alternativní,
od ochotnického po profesionální,
od soukromého po veřejný. K tomu
přispívá kolem třiceti stálých a
hostujících divadelních scén, přibližně
třicet muzeí, větší počet galerií a četné
divadelní, hudební a taneční festivaly.
Mnohotvárnost uměleckého výrazu je

odrazem kulturního povědomí obyvatel.
Chorvatské národní divadlo zahrnuje
chorvatský balet, operu i drama.
Z koncertních síní je nejznámější síň
“Vatroslav Lisinski”, pojmenovaná
po skladateli první chorvatské
opery. Operety a muzikály, rockové
a popové opery lze vidět v divadle
Komedie, ostrý humor a satiru
v divadle Kerempuh, současné drama

36 | Umění, kultura, události

na prknech divadel Gavella, ZKM
(Záhřebské divadlo mladých), ITD
(ATD) a Exit. Není snadné všechny
scény vyjmenovat, natožpak vytknout
to nejlepší. Sami se přesvědčte.
Záhřeb je dějištěm četných
mezinárodních kulturních událostí,
mezi něž na příklad patří světový
festival animovaného filmu Animafest, který je svým významem
druhým v Evropě. Z mezinárodně
významných událostí lze ještě zmínit
Hudební bienále, Týden současného
tance a v neposlední řadě mezinárodní
festival současných divadel, Eurokaz.
Historie, umění a kultura
Záhřebu, Chorvatska a Evropy

se odráží i v architektuře města
a zároveň se s ní lze seznámit i v
četných záhřebských muzeích.
V Archeologickém muzeu (Arheološki
muzej) je uložena záhadná záhřebská
mumie. Jde o mumii ženy pocházející
z egyptských Théb, která je zavinutá
do lněné knihy s nejdelším dosud
nerozluštěným textem v etruském
jazyce. Muzeum města Záhřebu
(Muzej grada Zagreba) přibližuje
současníkovi historické události
spjaté se Záhřebem od pravěku až po
současnost. Uměleckoprůmyslové
muzeum (Muzej za umjetnost
i obrt) bylo založeno společně s
uměleckoprůmyslovou školou v druhé
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polovině 19. století s cílem uchovat
pro budoucnost tradiční hodnoty
lidových řemesel. Jedinečná sbírka
uměleckých předmětů z různých
období a různého původu je od
Univerziády, konané v Záhřebu
r. 1987, přístupná veřejnosti v
Muzeu Mimara. Strossmayerova
galérie starých mistrů obsahuje

významnou sbírku obrazů proslulých
evropských malířů z období
od 15. do 19. století. V blízkém
sousedství se nachází Moderní
galerie (Moderna galerija), v níž
jsou zastoupeni všichni významní
výtvarní umělci 19. a 20. století.
Město přivítalo 21. století s novou
budovou Muzea současného umění
(Muzej suvremene umjetnosti),
které nedávno zahájilo svou činnost.
Na Horním městě (Gornji grad)
v bývalém jezuitském klášteře je
umístěna Galerie “Klovićevi dvori”
S emocemi, svěžestí a symbolikou
v dílech amatérských autorů se
lze seznámit v Muzeu naivního
umění (Muzej naivne umjetnosti).
V blízkosti se nachází Ateliér
“Meštrović”, výstavní prostor sochaře
Ivana Meštroviće, jehož vlastní
tvorba, podobně jako Rodinova,
silně poznamenala 20. století. Podle
jeho návrhu byl postaven pavilon
s kruhovým půdorysem, v němž je
dnes Dům chorvatských umělců
(Dom hrvatskih umjetnika).
Upozornili jsme vás na pouze
několik míst a manifestací. Záhřeb je
městem umění. Přesvědčte se sami.
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Modrý Záhřeb
Bílý Záhřeb

Modrá barva je barvou města
Záhřebu. Vyskytuje se na městském
erbu a vlastně všude ve městě,
jak rychle zjistíte během krátké
procházky ulicemi: modré jsou
tramvaje, autobusy i lanovka a
také dresy záhřebských sportovců.
Sport byl vždy ve městě přítomen.
Stačí se zmínit o nejdůležitější
vedlejší věci na světě – fotbalu

a zjistíme, že nejúspěšnější
chorvatský fotbalový klub Dinamo
také symbolizuje modrá barva.
Jak rekreační centra tak i sály pro
profesionální sport jsou po celém
městě. Basketbalový klub Cibona
má svou halu pojmenovanou
po světoznámém hráči Draženu
Petrovićovi. Sportovně-rekreační
centrum Jarun na starém rameni
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řeky Sávy, zřízené při příležitosti
konání Univerziády r. 1987, nabízí
výletníkům cyklistické a pěší stezky,
sportovní terény, a na jezeře se
konají mezinárodní veslařské
závody. Na Jarunu se stále ještě
vyskytuje oblast s původní přírodou,
poskytující domov asi stovce
ptačích druhů a spoustě různých
ryb, vodních zvířat a různých druhů
hmyzu. Pověst o obrovském sumci
Jurovi je možná jen městským
mýtem, ale všichni rybáři, se kterými

se tam setkáte tvrdí, že zde mají
šanci ulovit něco obrovského. Za
parných letních dnů pochopíte, proč
se Jarunu s plážemi hemžícími se
lidmi říká také “záhřebské moře”.
Sport je přítomen i v zimních
dnech. Na začátku každého roku se
Záhřeb stává střediskem Světového
lyžařského poháru a to je důvod,
proč se městu říká i Bijeli Zagreb
grad (Bílé město Záhřeb). Zvláštní
místo v životě Záhřebanů zabírá
nejvyšší vrchol pohoří Medvednica,
Sljeme (1.035 m), vzdálený pouze
půl hodiny od hlavního náměstí.
Zde se připravovali na své špičkové
světové úspěchy nejznámější
chorvatští lyžaři, sourozenci Ivica
a Janica Kostelićovi. Zasloužili se
o zařazení lyžařského terénu na
Sljemenu do světových soutěží. Pro
všechny je Sljeme během celého
roku oblíbeným výletním místem.
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Kultura
městského
života

Záhřeb na všech seznamech
přesvědčivě vede jako město s
intenzivním městským životem.
Jakmile se na začátku jara ukážou
první sluneční paprsky, otvírají
se terasy kaváren, kavárniček,
restaurací a cukráren. Ulice a
náměstí jsou místem k procházce,
k pochutnání na kávě, kamarádění
a obchodním jednáním. Jedinečná

kombinace středozemské srdečnosti
a severní podnikavosti hned zaujme
a vytváří pocit jakoby se všichni znali.
Tradiční Mezinárodní přehlídka
folkloru, mezinárodní pouliční
festival Cest is d’Best, promenádové
koncerty, svatomartinské oslavy
(Martinje) a další příležitostné akce
obohacují městský život a přátelské
vztahy.
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Obliba kavárniček navazuje na
dlouhou a bohatou kavárenskou
tradici v tomto městě. Záhřebská
podkova a hlavní náměstí byly
v minulosti důležitými místy
záhřebského společenského života.
Dnes se tato oblast rozšířila nejen
na celý střed města a pěší zónu,
ale i dále. Každá věková skupina
zde najde odpovídající prostředí.
V kavárnách obklopujících Náměstí
bána Jelačiće (v hovorově mluvě
jenom Náměstí - Trg) se zdržují
serióznější hosté. Preradovićovo

náměstí, známější jako Květné
(Cvjetni trg), mají rádi nejen
umělci a mladí, ale i ti o něco
starší. Tkalčićova ulice, která
v minulosti oddělovala Gradec a
Kaptol a byla přeplněná hostinci
s červenými lucernami, je dnes
známým místem pro rodinná
setkání. Pokud jste romantičtější,
nechte se z Ilice vyvézt na Horní
město, kam vás za 55 vteřin dopraví
nejkratší lanová dráha na světě.
Na všechny zmíněné lokace se
každou sobotu okolo poledne,
v době, které se říká špica, do
centra slévají lidé všech věkových
skupin. Je to příležitost setkat se
s lidmi, nechat se vidět. Rituál je
vždy totožný: pomalu se popíjí
káva, čtou se sobotní vydání
novin, odejde se na Dolac pro
čerstvé potraviny a po tom všem
bez jakéhokoli spěchu nastupuje
příprava k obědu. Každá čtvrť má
své místo kde se lidé setkávají, kde
se každý cítí jako doma, protože
se všichni navzájem znají.
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Chutě,
barvy a
vůně

Gastronomická nabídka v Záhřebu
je kombinací různých kuchyní.
Historie a geografie též ovlivnily
záhřebské jídelníčky. Přestože
Záhřebané rádi vaří doma, je
hodně míst nabízejících bohaté
kontinentální pokrmy stejně
jako i jídla středomořské a
mezinárodní kuchyně.
Štrukli jsou jídlo, které Vám každý
Záhřeban doporučí jako jídlo domácí.
Připravují se na různé způsoby, a lze
je jíst vařené nebo pečené, připravují
se na sladko nebo na slano. Purica
s mlinci (krůtí maso s těstovinami)
je jeden z tradičních kontinentálních
pokrmů. Pro milovníky masa se
nabízí záhřebský řízek, smažený
telecí řízek nadívaný sýrem a
šunkou. Můžeme se pochlubit tím,
že Záhřeb stejně jako Paříž a Vídeň,

má svůj řízek. K snídani ochutnejte
čerstvou domácí smetanu
s tvarohem koupenou přímo na
trhu od “kumice” z okolí Záhřeba.
Jednou ze specifičností města jsou
tržnice s potravinami na otevřeném
prostoru. Téměř každá čtvrt´ má
svou tržnici, nejproslulejší však je
určitě tržnice Dolac (Plac) nedaleko
Katedrály, v srdci Záhřeba. Zde
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výrobci každodenně od časného rána
prodávají čerstvé ovoce a zeleninu,
maso a ryby. Této tržnici se též říká
“břicho Záhřeba”. Zde si labužníci
mohou obstarat sezónní výrobky
ze všech chorvatských regionů.
Pestrost barev, vůní, chutí a zvuků
jsou nezapomenutelným zážitkem.
Přes den se vedle tržnice lze
občerstvit v stáncích nabízejících
rychlé domácí občerstvení. Na
každém kroku jsou cukrárny a
pekárny. K večeři doporučujeme
navštívit některou z četných
restaurací nabízejících místní
kuchyň. Nenechte si ujít záhřebský
závin neboli štrúdl jablečný, sýrový
nebo višňový, či krémové řezy neboli
kremšnite; nejznámější se připravují
v nedalekém městečku Samoboru.
Nesmíme zapomenout ani nabídku
vín, v záhřebském okolí se pěstuje

vinná réva, z jejíchž hroznů se
vyrábějí chutná vína. Přestože
je pivo nejoblíbenějším nápojem,
tradiční žehnání nového vína
k svátku svatého Martina, patrona
vinařů, 11. listopadu, svědčí o
tom, jak důležitá je i kultura vína.
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Srdečný
pozdrav ze
Záhřebu

Vzpomínkou na návštěvu Záhřebu
rozhodně je nevyhnutelná kravata
(vázanka), původní chorvatský
výrobek. V 17. století chorvatští
vojáci elegantní stuhou kolem
krku připoutali pozornost
Francouzů. Jak se kravata stala
známým módním doplňkem na
celém světě patří už do historie.
Jeden z nejvýznamnějších vynálezů

20. století, penkala (kuličkové pero),
vznikl právě v Záhřebu. Vynálezce,
inženýr Eduard Slavoljub Penkala,
r. 1906 patentoval první mechanickou
tužku na světě, a r. 1907 patentoval
první pero s pevným inkoustem.
Vyráběl je v Záhřebu a vyvážel do cca
sedmdesáti států. Tento průkopník
moderní doby je autorem osmdesáti
vynálezů – dokonce i z letecké oblasti.
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a nížinového Chorvatska ve
tvaru srdce je tradičním darem
pro mimořádné příležitosti jako
projev lásky a věrnosti. Červený
šestinský deštník, součást lidového
kroje, který je charakteristický pro
okolí Záhřebu, na tržnici Dolac
prodavače chrání před deštěm
a sluncem. Jako předmět pro
osobní použití je rozpoznatelným
prvkem identity města.
Pro milovníky starožitností
a uměleckých děl Britanské
náměstí má o každém víkendu
originální prodejní výstavu pod
širým nebem. Záhřeb je městem
kreativního nákupu – od malých
tradičních obchůdků v nejproslulejší
záhřebské ulici – Ilici až po
velká obchodní centra – zde si
každý vybere něco pro sebe.
Záhřeb je městem, které vždy
osloví srdce návštěvníků.

Jenom několik let po proslulých
vynálezcích bratří Wrightových,
Penkala r. 1910 zkonstruoval
první chorvatské letadlo.
Aromatizovaný zákusek “paprenjak”,
který připravovaly ženy ze starého
Záhřeba, je originálním suvenýrem.
Neobvyklá kombinace ingrediencí
– medu, ořechů a pepře – bude
připomínkou na protiklady Záhřeba.
Licitar je tradiční barevný moučník
z medového těsta z centrálního
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Záhřeb je hlavní město Republiky Chorvatska
Obyvatelstvo: 779.145 (2001.)
Rozloha: 641 km2
Nadmořská výška: Zrinjevac 122 m,
Grič 158 m, Sljeme 1.035 m
Podnebí: kontinentální
průměrná letní teplota: 20˚C,
průměrná zimní teplota: 1˚C
Časové pásmo: středoevropský čas s
letním posunem o jednu hodinu
Telefon: Chorvatsko +385; Záhřeb (0)1
Měna: kuna (kn)
Vzdálenost: Vídeň 370 km, Budapešť 350 km,
Benátky 380 km, Dubrovník 600 km, Paříž 1.400 km,
Londýn 1.600 km.
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