Mesto Záhreb, ležiace na
zemepisnom, kultúrnom,
historickom a politickom rázcestí
Východu a Západu, metropola
Chorvátska, spája vnútrozemský
a stredomorský duch do
jedinečného celku. Záhreb je
kultúrne, vedecké, hospodárske,
politické a administratívne
centrum Chorvátskej republiky, v
ktorom sídli parlament, prezident
a vláda. Priaznivá zemepisná
poloha medzi Panónskou nížinou,
okrajom Álp a Dinárskych hôr
umožnil spontánny vznik miesta
slobodnej komunikácie. Pred
studenými severnými vetrami
chráni mesto zo severnej strany
hora Medvednica a priestranná
nížina s riekou Sávou ho otvára
k ostatným stranám sveta.
V Záhrebe žije štvrtina
obyvatel’stva Chorvátska, čo
je bezmála milión l’udí. Po
stáročia sem prichádzali z

Záhreb,
mesto milióna
sŕdc
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rôznych kútov Európy, v novších
dejinách aj zo všetkých krajov
Chorvátska. Svojimi prínosmi
spestrili a obohatili kultúru mesta.
Záhreb je bezpečné vel’komesto
otvorených dverí, búrlivých dejín a
zaujímavých osobností, ktoré srdečne
pozýva na zoznámenie sa a spĺňa
očakávania každého návštevníka.
V tomto meste sa l’ahko
nadväzujú zaujímavé známosti

i nové kamarátstva a zažívajú
nezabudnutel’né príbehy. Na
zachovaných fasádach sa historické
sekvencie čítajú ako leporelo, ulice
a námestia dýchajú spolužitím
rozličných mentalít, ktoré vytvárajú
typickú záhrebskú identitu
uvol’neného vel’komesta. Navrhujeme,
aby ste sa oddali atmosfére
mesta, od ktorého sú, ako tvrdia
mnohí, krajšie len Záhrebčanky.
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Záhreb, aký dnes poznáme a ktorý
tvorí terajšie historické jadro, vznikol
v stredoveku na dvoch pahorkoch:
svetskom Gradeci, dnešnom Hornom
meste a cirkevnom Kaptole.
Prvá písomná zmienka o Záhrebe
pochádza z roku 1094, kedy
mad’arský král’ Ladislav na svojej ceste
k Jadranu založil záhrebskú diecézu
na Kaptole. Záhrebská katedrála
postavená v neogotickom štýle je
dominantou mesta a renesančné
múry okolo nej sú jedny z mála
zachovaných v tejto časti Európy. Za
búrlivých čias vpádov mongolských
kmeňov do strednej Európy sa udial
najdôležitejší historický príbeh pre
Gradec, druhú čast’ záhrebského
jadra. V polovici 13. storočia Tatári
spustošili Mad’arsko a ich král’ Béla IV.
utiekol do Záhrebu, kde mu mešt’ania

Dva záhrebské
pahorky

Archeologické výskumy dokazujú
existenciu života okolo dnešného
Záhrebu už v dobe kamennej, teda pred
okolo 35 tisícmi rokmi pred Kristom.
Neskoršie nálezy svedčia o osídlení
Ilýrov, praobyvatel’ov tejto časti
Európy. Z d’alekého severu prišli Kelti
pravdepodobne v 4. storočí pred n. l.,
neskôr Rimania pri Záhrebe postavili
vel’ké centrum Andautonia, o čom
svedčí archeologický park v Ščitarjeve.
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poskytli útočisko. Na znak vd’aky král’
v roku 1242. listinou stvrdil Gradecu
status slobodného král’ovského mesta.
To obdobie nám každý deň symbolicky
pripomína veža Lotrščak, z ktorej
už takmer sto rokov výstrel z dela
ohlasuje poludnie. V stredoveku
vyzývali mešt’anov zvony po západe
slnka, aby sa vrátili do bezpečia
pevnosti, pretože sa brány mesta
na noc zamkýnali. Jediná zachovalá
brána stredovekého mesta Gradec je
Kamenná brána, ktorá úplne zhorela
v prvej polovici 18. storočia. Pri
požiari sa akoby zázrakom zachoval
obraz Svätej Márie, ktorý dnes zdobí
oltár. Matka Božia od Kamennej
brány je patrónkou mesta Záhrebu a
vždy 31. mája sa na jej počest’ koná
slávnostný sprievod. V ten deň sa
oslavuje aj Deň mesta Záhreba.

Dva pahorky, ktoré sa v stredoveku
často dostávali do sporu, rozdel’oval
a spájal potok Medveščak, na
ktorom sa stavali mlyny. Jeho
vtedajšie koryto je v súčasnosti
malebná Tkalčičova ulica, pod
kamennou dlažbou ktorej dodnes
tečie potok smerom k rieke Sáve.
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Časom zaniká nebezpečenstvo
útokov na mesto a to sa postupne
rozširuje na nížinu. Na dolnom konci
dvoch sídlisk sa formuje námestie,
na ktorom sa obchoduje. Dnešné
Námestie bána Josipa Jelačiča je
srdcom mesta a hlavným miestom
zhromaždení občanov. Fontána

súvisí s legendou o vzniku názvu
mesta. Jedného dávneho slnečného
dňa statočný bán po návrate z boja
povedal dievčat’u Mande, aby mu
nabrala (chorv. zagrabila) vodu zo
studne. Tak studňa dostala meno
Manduševac a mesto meno Zagreb.
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Jedno mesto
Záhreb

Mestá na oboch pahorkoch
prospievajú. V 17. a 18. storočí sa
budujú barokové šl’achtické paláce
a kostoly. Jezuiti v Hornom meste
stávajú kostol Svätej Kataríny, ktorý
je dnes jedným z najzachovanejších
príkladov barokovej nádhery. Od
druhej polovici 17. storočia je Záhreb
univerzitným centrom, jedným z
najstarších v Európe s nepretržitou

činnost’ou. Medzičasom sa Záhreb
stáva sídlom vlády. Rozdiely medzi
biskupským mestom a slobodným
král’ovským mestom sa pomaly strácajú
a napokon zanikajú v roku 1850, kedy
sa zjednocujú do mesta Záhreb. Vtedy
v ňom žilo 15 tisíc obyvatel’ov. Priaznivá
poloha smerom k nížine umožňuje
mestu slobodný rozvoj a život sa rýchlo
rozširuje k nížine okolo rieky Sávy.
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Rozvoj priemyselnej výroby, trhu,
dopravy a bankovníctva má výrazný
vplyv na fyziognómiu mesta v druhej
polovici 19. storočia. Od roku 1862
spája Záhreb so stredoeurópskymi
metropolami železničná trat’. V
tom období vznikajú mestské
štvrte a ich urbanistický plán je
jasný - všetky ulice v Dolnom meste
musia byt’ priamočiare a rovnakej
šírky, budovy toho istého typu
a stanovenej výšky. Priestranné
námestia a monumentálne stavby
v duchu klasicizmu a historizmu
v početných parkoch, vytvárajú
dnešný obraz Záhrebu.
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Pražská ulica vedie z Námestia bána
Jelačiča k ret’azi námestí-parkov,
záhrebskej verzii viedenského
Ringu, takzvanej „zelenej
podkove“ parkových plôch v
podobe písmena U so všetkými
dôležitými reprezentačnými stavbami
meštianskej kultúry. Spätost’ zelene
s architektúrou verejných objektov,
fontán a pavilónov je dôkladne
premyslená. Tu sa nachádza Hlavná
stanica, Akadémia vied a umení,
fakulty, Univerzitná knižnica,
Národné divadlo a rad palácov.
Žlté priečelia a gaštanové aleje
pripomínajú členstvo Chorvátska

v dualistickej Rakúsko-Uhorskej
monarchii. Pravidelné mesto
reprezentatívnej šírky, sled jasne
vymedzených zelených plôch a
precízne rozmiestnených pomníkov
prirodzene nadväzuje na komplex
stredovekého Horného mesta. V
Dolnom meste nazrite do dvorov
meštianskych domov, ktorých
priečelia sú medzou medzi verejným
uličným priestorom a súkromným
životom dvora. Kombinácia
ovzdušia malého mesta a nádhery
stredoeurópskeho vel’komesta
podčiarkuje Záhreb na vtedajšej
mape európskych moderných miest.
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Moderné
časy

Historické udalosti v 20. storočí
menia mapu sveta a zanechávajú
nezmazatel’né stopy v životoch
Záhrebčanov. Po skončení 1. svetovej
vojny v roku 1918 prerušuje
Chorvátsko vzt’ahy s RakúskoUhorskou monarchiou a stáva sa
súčast’ou Král’ovstva SHS, nového
štátu juhoslovanských národov. Počet
obyvatel’ov Záhrebu sa nepretržite

zvyšuje, vznikajú nové štvrte na
východe a západe mesta, kým sa
v podsljemenskej zóne budujú
honosné rezidencie. Začiatkom
20. storočia mesto žije v hojnosti
meštianskej spoločnosti a je pevne
spojené s vtedajšími európskymi
strediskami kultúry, umenia a vedy.
Začína vysielanie prvej rozhlasovej
stanice v tejto časti Európy, otvorili
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rokoch vedie k d’alšej expanzii mesta,
ktoré napokon preskakuje rieku Sávu,
na južnom brehu ktorej vyrastajú
sídliská. Sáva, ktorá stáročiami hrozila
mestu povodňami, v stredoveku
chránila občanov od dobyvatel’ov
a ako dopravná tepna ich spájala
s d’alekými končinami. Od polovici
20. storočia však rozdel’uje Záhreb
na staré jadro a Nový Záhreb. Dnes
sú oba brehy spojené dvanástimi
mostmi. Záhrebský vel’trh, miesto
medzinárodných obchodných
schôdzok, sa z centra mesta st’ahuje
na južný breh Sávy. V nížine sa stavia
letisko Pleso, po meste rastú nové
výškové domy a rastie sídlo novej
Národnej a univerzitnej knižnice.
Chorvátsky parlament - Sabor v roku
1991 prijal uznesenie o samostatnosti
a suverenite Chorvátskej republiky.

Záhrebskú burzu, posledné dielo
architekta Viktora Kovačiča;
začala fungovat’ prvá telefónna
ústredňa, stavia sa prvý záhrebský
mrakodrap. Moderné časy
urýchlene menia každodennost’
do začiatku 2. svetovej vojny.
Po vojne sa Chorvátsko stáva jednou
zo šiestich republík Juhoslávie
s hlavným mestom Záhrebom.
Upokojenie situácie v povojnových
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Záhreb je hlavným mestom nového
nezávislého európskeho štátu,
spoločnosti slobodných a rovných
občanov. Sabor a vláda sídlia v
Hornom meste, najstaršom svetskom
centre mesta, kde sa storočiami
schval’ovali historické uznesenia.
V novom tisícročí je mesto Záhreb
pracovným strediskom regiónu,
miestom viacjazyčnej kultúrnej,

pracovnej a politickej komunikácie.
Podnikatel’ské štvrte, nachádzajúce
sa mimo užšieho centra mesta,
sú záhrebskou odpoved’ou na
požiadavky súčasného spôsobu
života. Záhreb pokračuje v aktivite
na poli medzinárodnej spolupráce
a zvyšuje význam svojej úlohy
na európskej a svetovej scéne.
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Zelený
Záhreb

Zelené oázy možno v Záhrebe nájst’
takmer na každom kroku. Nie sú
časté prípady, aby mesto malo svoj
prírodný park. Záhreb má na dosah
centra Medvednicu, obl’úbené výletné
miesto. Ulice a námestia mesta sú
popretkávané parkami a alejami. V 19.
storočí sprístupnili Strossmayerovu
promenádu v Hornom meste, kde
sa aj dnes „v spoločnosti“ básnika

A. G. Matoša môžete pokochat’ na
romantickej panoráme Záhrebu.
Dôkazom vysokej úrovne meštianskej
kultúry v 19. storočí je už spomenutá
Lenuciho „zelená podkova“, rad
ôsmich zelených námestí, ktoré
vytvárajú osnovu Dolného mesta. Zo
zelených námestí je najobl’úbenejší
Zrinjevac, chýrny aj alejou platanov,
ktoré pred viac ako sto rokmi doviezli
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z Terstu. Fontány, hudobný pavilón
a busty velikánov sú akýmsi strojom
času do minulosti. Už viac ako 120
rokov sa mnohí Záhrebčania každý
deň zastavujú pri meteorologickom
stĺpe a overujú si presný čas, dennú
teplotu, tlak a vlhkost’ vzduchu.
Na Námestí král’a Tomislava,
pomenovanom po prvom chorvátskom
král’ovi, sa cestujúcim vlakom
otvorí krásny pohl’ad na Umelecký
pavilón a katedrálu. Umelecký
pavilón, miesto výnimočných

výtvarných udalostí postavili ako
Chorvátsky pavilón pri príležitosti
Miléniovej výstavy v Budapešti v roku
1896. V tom čase to bola výnimočná
invenčná železná konštrukcia. Pavilón
po výstave prest’ahovali na dnešné
miesto a jeho priestory sprístupnili
verejnosti o dva roky neskôr.
V jeho blízkosti leží ešte jedno miesto
pre únik od mestského hluku. Botanická
záhrada disponuje jednou z najbohatších
zbierok rastlín v Európe s takmer desat’
tisícmi rastlinnými druhmi. Za múrmi
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okolo Katedrály sa rozprestiera
park Ribnjak, kde v minulosti
kňazi chytali ryby na pôstny obed.
Vo východnej časti mesta leží
priestranná alej Maksimir. Najväčší
záhrebský park dostal podobu
anglického parku s malebnými
pavilónmi už v 19. storočí a
v druhej polovici 20. storočia.
Neskôr sa jeho súčast’ou stáva
aj známa zoologická záhrada.

Za hranicami užšieho jadra sa nad
mestom rozložil ústredný mestský
cintorín Mirogoj. Monumentálne
arkády, pavilóny a kupoly z konca
19. storočia sú dielom významného
architekta Hermanna Bollého. Je to
miesto večného odpočinku významných
osobností a jeden z najkrajších
cintorínov v Európe s nádherným
parkom a umeleckou galériou
svojho druhu pod šírym nebom.
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Mesto
umenia

Záhreb je mesto rozmanitého
a bohatého kultúrneho života.
Okolo tridsat’ divadiel, bezmála
tridsat’ múzeí, množstvo galérií
a viaceré divadelné, hudobné a
tanečné festivaly zarad’ujú Záhreb
do zoznamu miest umenia. Od
klasického k alternatívnemu, od
amatérskeho k profesionálnemu, od
súkromného k verejnému - tunajšia

mnohotvárnost’ umeleckých jazykov
je zrkadlom vedomia občanov.
Chorvátske národné divadlo
zastrešuje balet, operu i divadlo.
Z koncertných hál je najznámejšia
Koncertná hala Vatroslava
Lisinského, pomenovaná podl’a
autora prvej chorvátskej opery.
Operety a muzikály, rock-opery a popopery v Komédii, šibeničný humor
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a satira v Kerempuhu, súčasnost’ na
doskách Gavelly, ZKM, ITD a Exitu.
Je t’ažko zrátat’ všetko, ale najmä
vyzdvihnút’ to najlepšie. Posúd’te sami.
V Záhrebe sa konajú početné
medzinárodné kultúrne podujatia.
Napríklad svetový festival
animovaného filmu Animafest, ktorý
je tradíciou a významom druhým
festivalom svojho zamerania v Európe.
Hudobné bienále, Týždeň súčasného
tanca či Eurokaz, medzinárodný
festival súčasného divadla, vábia
svet na záhrebské javiská.
Ukázali sme, že sa dejiny, umenie
a kultúra Záhrebu, Chorvátska a
Európy dajú čítat’ v architektúre

mesta a celkom určite aj
v rade záhrebských múzeí.
Archeologické múzeum stráži
tajomnú Záhrebskú múmiu. Múmia
ženy z egyptských Téb je ovinutá
do l’anovej knihy s najdlhším
zachovalým a ešte nerozlúšteným
textom etruského jazyka. Múzeum
mesta Záhrebu moderným
spôsobom interpretuje historické
udalosti v Záhrebe od praveku
až po dnes. Múzeum umenia a
remesiel spolu so školou založili
v druhej polovici 19. storočia s
ciel’om zachovat’ tradičné hodnoty
národných remesiel. Jedinečná
zbierka umeleckých diel z rozličných
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období a oblastí je od konania
Univerziády v roku 1987 vystavená
v Múzeu Mimara. Strossmayerova
galéria starých majstrov je
zbierka diel známych európskych
maliarskych mien z obdobia od
15. po 19. storočie. V susedstve je
Moderná galéria zahŕňajúca diela
významných výtvarných umelcov 19. a

20. storočia. Mesto Záhreb privítalo
21. storočie novou reprezentačnou
budovou Múzea súčasných umení,
ktoré práve otvára svoje dvere.
V Hornom meste, v niekdajšom
jezuitskom kláštore, je galéria
Klovičove dvory. Emócie, vitalitu a
symboliku nájdete v dielach insitných
maliarov a sochárov vo svetoznámom
Múzeu naivného umenia. V blízkosti
je Ateliér Meštroviča, výstavný
areál sochára Ivana Meštroviča,
ktorý svojou tvorbou, rovnako
ako Rodin, v mnohom poznačil
umenie 20. storočia. Podl’a jeho
návrhu postavili aj rotundu, dnešný
Dom chorvátskych umelcov.
Uviedli sme len niekol’ko miest
a podujatí dokumentujúcich, že
Záhreb je ozajstným mestom umenia.
Napokon, presvedčte sa o tom aj sami.
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Modrý Záhreb
Biely Záhreb

Modrá je farba Záhrebu. Nájdeme
ju v erbe mesta, modré sú
električky, autobusy, lanovka i dresy
záhrebských športovcov. Šport bol
odjakživa vel’kou vášňou tohto
mesta. Futbalový klub Dinamo,
klub, ktorý získal najviac trofejí,
symbolizuje rovnako modrá farba.
Centrá pre rekreáciu a profesionálne
športovanie sú roztrúsené po celom

meste. Basketbalový klub Cibona
má svoju halu, pomenovanú podl’a
legendárneho hráča Dražena
Petroviča. Športovo-rekreačné
centrum Jarun, niekdajšie rameno
rieky Sávy, vybudovali pri príležitosti
Univerziády v roku 1987. Rekreantom
ponúka cyklistické trasy turistické
chodníky a športové terény, kým
na jazere sa konajú medzinárodné
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veslárske preteky. K Jarunu patrí
aj oblast’ chránenej prírody, ktorá
je domovom takmer stovky druhov
vtákov a množstva rozličných
rýb, vodných živočíchov a hmyzu.
Obrovský sumec Jura je azda iba
mestským mýtom, ale všetci rybári,
ktorých tam stretnete sa priznajú,
že čakajú na mimoriadne bohatý
úlovok. Za horúcich letných dní
sa Jarun mení na „záhrebské more“
a jeho pláže sú preplnené l’ud’mi.
Šport je tu prítomný aj v zime.

Začiatkom každého roku sa Záhreb
stáva dejiskom Svetového pohára
alpského lyžovania a to azda najviac
potvrdzuje d’alší prívlastok chorvátskej
metropoly „Biele mesto Záhreb“. Iba
polhodinu od hlavného námestia sa
čnie vrchol hory Medvednice Sljeme
(1035 m). Brat a sestra, Ivica a Janica
Kosteličovci, najznámejší chorvátski
lyžiari, na jeho svahoch „kovali“ svoje
medaile z najvyšších svetových sút’aží
a rozhodujúcim spôsobom napomohli,
aby boli tieto trate zaradené do
programu svetového pohára. Počas
celého roka je Sljeme je obl’úbeným
výletným miestom l’udí každého veku.
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Kultúra
pohody

Záhreb je známy ako mesto,
obyvatelia ktorého si vedia spríjemnit’
denné chvíle a užit’ si pohody, ktoré
mesto ponúka. Len čo slnko v skorú
jar začne hriat’, otvárajú sa terasy
kaviarní, barov, reštaurácií a cukrární.
Ulice a námestia sú tradičnými
miestami promenád, miestami na
príjemné popíjanie kávy, stretnutia a
pracovné schôdzky. Je to jedinečná

kombinácia stredomorskej srdečnosti
a severskej pracovitosti – máte
dojem, ako by sa tu všetci poznali.
Tradičná Medzinárodná prehliadka
folklóru, príležitostný medzinárodný
uličný festival Cest is d‘ best,
promenádne koncerty, oslavy
sv. Martina a rôzne príležitostné
jarmoky dávajú vždy príležitost’
ku kamarátskym stretnutiam.
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Posedenia v kaviarňach majú hlboké
korene v bohatej kaviarenskej tradícii
tohto mesta. Záhrebská podkova a
hlavné námestie boli v minulosti
dôležité body spoločenského života.
Dnes sa toto územie rozšírilo na celé
jadro a pešiu zónu – dokonca už aj
mimo nej. Kaviarne okolo Námestia
bana Jelačiča (v každodennej
reči sa povie len Námestie)
mávajú stálych a rešpektovaných
hostí. Preradovičovo námestie,
odjakživa známe ako Cvjetni trg,
obl’ubujú predovšetkým umelci

a mládež. Tkalčičova ulica v
minulosti rozdel’ujúca Gradec a
Kaptol a plná hostincov i červených
lampiónov, je dnes vyhl’adávaným
miestom na stretnutia a príjemné
strávenie času pre celú rodinu. Ak
ste romantici, v Ilici nastúpte na
najkratšiu pozemnú lanovku na
svete slúžiacu verejnej doprave a už
o 55 sekúnd ste v Hornom meste.
Všetky spomenuté lokality sú
svedkom skutočného fenoménu,
takzvanej špice. Každú sobotu okolo
poludnia sa do centra zlievajú prúdy
l’udí každého veku. Je to čas a miesto,
aby ste videli a boli videní. Rituál je
vždy ten istý - pomaly sa popíja káva,
čítajú sa sobotné vydania novín, zájde
sa na Dolac pre čerstvé potraviny a
ked’ sa to všetko bez zhonu urobí, ide
sa pripravovat’ obed. Každá štvrt’ má
svoje miesto na takéto stretnutia.
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Chuti, farby,
vône

Záhrebská gastronomická ponuka
je bohatá kombinácia rozličných
kuchýň. Dejiny a zemepis ovplyvnili
aj záhrebské jedálne lístky. Aj
ked’ Záhrebčania radi varia
doma, je vel’a miest, na ktorých
sa ponúka bohatá kontinentálna
strava i jedlá stredomorskej
a medzinárodnej kuchyne.
„Štrukli“ sú jedlo, ktoré vám každý
Záhrebčan odporučí ako pôvodné.
Pripravujú sa na niekol’ko spôsobov,
takže sa môžu jest’ varené alebo
pečené, sladké alebo slané. Kačica
s cestovinou „mlinci“ je jedno
z tradičných kontinentálnych
jedál. Na milovníkov mäsa tu čaká
záhrebský rezeň, vyprážaný tel’ací
plátok plnený syrom a šunkou.
Môžeme sa teda pochválit’ tým, že
aj Záhreb, popri Paríži a Viedni, má

svoj rezeň. Na raňajky ochutnajte
čerstvú smotanu s tvarohom, ktoré
ste kúpili od babky „kumice“ z okolia
Záhrebu. Zvláštnost’ou mesta sú
aj nekryté tržnice, na ktorých sa
predávajú potraviny. Takmer každá
štvrt’ má jednu, avšak najznámejšia
je určite tržnica Dolac v blízkosti
Katedrály, v srdci Záhrebu. Každý
deň od skorého rána tu predávajú
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čerstvé ovocie a zeleninu, mäso a
ryby. Takzvaný plac je jedinečné
miesto, nazývané aj „záhrebské
brucho“, kde gurmáni jájdu sezónne
výrobky zo všetkých chorvátskych
regiónov. Rozmanitost’ farieb, vôní,
chutí a zvukov je ozajstným zážitkom.
V stánkoch rýchleho občerstvenia
vedl’a tržníc predávajú lacné domáce
jedlá. Na každom kroku sú cukrárne
a pekárne. Na večeru odporúčame
návštevu jednej z mnohých reštaurácií,
ktoré ponúkajú regionálnu kuchyňu.
Určite musíte ochutnat’ záhrebské
záviny, teda štrúdle s plnkami z
jabĺk, syra alebo višní. Nechýbajú
ani krémeše – tie najznámejšie sú
z ned’alekého mesta Samobor.
Nezabudnime na ponuku vín. V
záhrebskom okolí sa pestuje vinič,

z hrozna ktorého vyrábajú chýrne
vína. Aj ked’ je najpopulárnejší
nápoj pivo, tradičná slávnost’
požehnania mladého vína 11.
novembra na sviatok sv. Martina,
patróna vinárov, hovorí o tom, aká
dôležitá je tu aj kultúra vína.
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Zo Záhrebu
s láskou

Originálnou spomienkou na návštevu
Záhrebu môže byt’ aj kravata,
pôvodný chorvátsky výrobok. V
17. storočí chorvátski vojaci upútali
pozornost’ Francúzov elegantnými
šatkami, ktoré si viazali okolo
krku, ale to, ako sa kravata stala
svetovo známym módnym doplnkom,
vysvetl’uje už celý historický príbeh.
Jeden z vynálezov 20. storočia,

plniace pero, uzrel svetlo sveta
práve v Záhrebe. Vynálezca – inžinier
Eduard Slavoljub Penkala v roku 1906
patentuje prvé mechanické pero na
svete a v roku 1907 prišiel s patentom
na prvé atramentové pero. Vyrába ich
v Záhrebe a vyváža do sedemdesiatich
krajín sveta. Tento priekopník
moderných čias vytvoril opus
osemdesiatich vynálezov – dokonca aj
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podobe srdca zo stredného a nížinného
Chorvátska, sa podl’a tradície daruje
pri osobitných príležitostiach ako
prejav lásky a oddanosti. Červené
šestinské dáždniky, čast’ l’udového
kroja typického pre okolie Záhrebu,
chránia predavačov na tržnici
Dolac pred dažd’om a slnkom. Ako
predmety osobnej potreby sú už
typickou zložkou identity mesta.
Britské námestie sa počas víkendu
stáva miestom prít’ažlivej predajnej
výstavy starožitností pod šírym nebom.
Záhreb je mesto kreatívnych nákupov
– od malých tradičných remesiel
v Ilici, najznámejšej a najdlhšej
záhrebskej ulici, až po vel’ké nákupné
centrá – tu všade si každý kúpi niečo
zaujímavé a originálne pre seba.
Záhreb je mesto, ktoré si
navždy nájde osobitné miesto
v srdciach návštevníkov.

z oblasti letectva. Iba niekol’ko rokov
po preslávených vynálezcoch bratov
Wrightovcov skonštruoval Penkala v
roku 1910 prvé chorvátske lietadlo.
Voňavý koláč paprenjak, ktorý
pripravovali ženy starého Záhrebu,
je rovnako svojským suvenírom.
Nezvyčajná kombinácia surovín –
medu, orechov a koreniny – bude
symbolickou pamiatkou na protiklady
Záhrebu. Licitar, tradičný pestro
ozdobený koláč z medového cesta v
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Záhreb je hlavné mesto Chorvátskej republiky
Počet obyvatel’ov: 779.145 (2001)
Rozloha: 641 km2
Nadmorská výška: Zrinjevac 122 m,
Grič 158 m, Sljeme 1035 m
Podnebie: vnútrozemské
priemerná teplota v lete 20˚C
priemerná teplota v zime 1˚C
Časová zóna: stredoeurópsky čas
s letným posunom o jednu hodinu
Telefón: Chorvátsko +385, Záhreb (0)1
Mena: kuna (kn)
Vzdialenost’: Viedeň 370 km, Budapešt’ 350 km,
Benátky 380 km, Dubrovník 600 km, Paríž 1400 km,
Londýn 1600 km.
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