Glavno mesto Hrvaške je Zagreb,
ki se nahaja na zemljepisnem,
kulturnem, zgodovinskem ter
političnem križišču Vzhoda in
Zahoda, povezuje pa celinski
ter mediteranski duh v posebno
celoto. Zagreb je kulturno,
znanstveno, gospodarsko,
politično in administrativno
središče Republike Hrvaške s
sedežem sabora, predsednika in
vlade. Ugoden geografski položaj
med Panonsko nižino, obrobjem
Alp in Dinarskim gorstvom je
omogočil nastanek prostora s
svobodno komunikacijo. S severne
strani je pred hladnimi severnimi
vetrovi mesto zaščiteno z goro
Medvednico, medtem ko ga
prostrana ravnina in reka Sava
odpirata proti ostalim delom sveta.
V Zagrebu živi četrtina celotnega
prebivalstva Hrvaške, kar
številčno pomeni skoraj milijon.

Zagreb,
mesto z
milijonom src
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Prebivalstvo je skozi stoletja prihajalo
z različnih koncev Evrope, v novejši
zgodovini pa z vseh koncev Hrvaške,
s svojim delovanjem pa je obogatilo
kulturo mesta. Zagreb je varno
velemesto z odprtimi vrati, nemirno
preteklostjo in z zanimivimi ljudmi,
ki prisrčno vabi k spoznavanju in
izpolnjuje vaša pričakovanja.
V tem mestu lahko zlahka sklepate
zanimiva poznanstva, nova

prijateljstva in doživite nepozabne
dogodivščine. Zgodovinske dogodke
lahko beremo kot slikanice na
ohranjenih fasadah, ulice in trgi
dišijo po sobivanju različnih
mentalitet, ki skupaj ustvarjajo
prepoznavno zagrebško identiteto
sproščenega velemesta.
Nasvet: prepustite se vzdušju
mesta, od katerega so lepše samo
Zagrebčanke – vsaj tako trdijo mnogi.
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Zagreb, kakršnega poznamo danes, je
del njegovega zgodovinskega jedra
in je nastal v srednjem veku na dveh
gričih: posvetni Gradec, današnji
Gornji grad, in cerkveni Kaptol.
Prvi pisni vir izhaja iz leta 1094,
ko je madžarski kralj Ladislav na
svoji poti proti Jadranskemu morju
ustanovil zagrebško škofijo na
Kaptolu. Zagrebška katedrala v
neogotskem stilu še danes prevladuje
v obrisu mesta, renesančno obzidje
okoli nje pa je eno redkih ohranjenih
v tem delu Evrope. V nemirnih
časih pohodov mongolskih plemen
proti srednji Evropi se je zgodil
najpomembnejši zgodovinski dogodek
za Gradec – nastal je drugi del
zagrebškega jedra. Sredi 13. stoletja
so Tatari opustošili Madžarsko, njihov
kralj Bela IV. pa je zbežal v Zagreb,
kjer so mu meščani ponudili varno

Zagrebška
griča

Arheološka raziskovanja pričajo,
da je življenje okoli današnjega
Zagreba obstajalo že v kameni
dobi okrog 35.000 let pred našim
štetjem. Kasnejše najdbe dokazujejo
naseljevanje Ilirov, praprebivalcev tega
dela Evrope. Kelti so najverjetneje
prišli s severa v 4. stoletju pred našim
štetjem, potem pa so Rimljani v bližini
Zagreba zgradili velik urejen center
Andautonija, o čemer priča arheološki
park v današnjem Ščiterjevu.
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zavetje. Leta 1242 je kralj v zahvalo
z odlokom podelil Gradcu status
kraljevega mesta. Na to obdobje
vsak dan simbolično spominja stolp
Lotršćak, s katerega že sto let
opoldne opozarja top. V srednjem
veku je meščane zvonjenje zvonov
klicalo nazaj v varno trdnjavo, saj
so vrata zapirali in zaklepali. Edina
ohranjena vrata v srednjeveškem
Gradcu so Kamnita vrata, ki so
popolnoma zgorela v prvi polovici 18.
stoletja, vendar je v tem požaru bila
čudežno rešena ikona svete Marije,
ki je še danes na oltarju. Mati Božja
Kamnitih vrat je zaščitnica mesta
Zagreb, slavo pa ji izkazujejo 31. maja
s svečanim sprevodom. Istega dne
se praznuje tudi dan mesta Zagreb.

Griča, ki sta si v srednjem veku
pogosto nasprotovala, je delil in
povezoval potok Medveščak, na
katerem so gradili mline. Takratna
potočna nižina je danes živahna
Tkalčićeva ulica, pod katero še
vedno teče potok proti reki Savi.
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Sčasoma so prenehale nevarnosti
napadov in mesto se je postopoma
širilo na ravnino. Na prostoru pod
dvema naseljema se je oblikoval trg,
na katerem je potekalo trgovanje.
Današnji Trg bana Jelačića je
srce mesta in glavno shajališče
meščanov. Vodnjaku pripisujejo

legendo o nastanku imena mesta.
Nekega davnega sončnega dne je
namreč pogumen ban po vrnitvi iz
bitke, utrujen in žejen, rekel deklici
Mandi, naj mu »zagrabi« vodo
iz izvira. Tako je izvir dobil ime
Manduševac, mesto pa Zagreb.
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Mesto
Zagreb

Mesti na gričih sta se hitro razvili.
V 17. in 18. stoletju so se gradile
baročne plemiške palače in cerkve.
Tako so jezuiti zgradili Cerkev svete
Katarine, ki je danes ena najbolj
ohranjenih primerov baročnega
razkošja. V drugi polovici 17. stoletja
je bil Zagreb že univerzitetno
središče, eno najstarejših v Evropi z
neprekinjenim delovanjem. Medtem

je postal tudi sedež vlade. Razlike
med škofijskim in svobodnim
kraljevim mestom so počasi izginjale.
Leta 1850 so bile končno izničene,
ko sta se obe združili v mesto
Zagreb, ki je imelo takrat 15.000
prebivalcev. Ugoden položaj proti
ravnini je omogočal svobodno
rast in življenje se je pospešeno
širilo v nižino proti reki Savi.

14 | Zgodovina

Razvoj industrijske proizvodnje,
trgovine, prometa in bančništva
je precej vplival na fizionomijo
mesta v drugi polovici 19. stoletja.
Zagreb se je širil do železnega pasu
železniške proge, ki ga je od leta 1862
povezovala s srednjeveškimi velemesti.
V tem obdobju je nastajala blokovska
gradnja mesta po pravilni ulični
mestni mreži. Urbanistični načrt je
bil jasen – vse ulice v Donjem gradu
so morale biti ravne in enako široke,
zgradbe enakega tipa pa s predvideno
višino. Široki trgi in monumentalne
zgradbe v duhu klasicizma in
historicizma ob številnih parkih
ustvarjajo današnjo sliko Zagreba.
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Od Trga bana Jelačića vodi Praška
ulica do niza trgov-parkov, zagrebške
različice dunajskega Ringa, tako
imenovane »zelene podkve«. To
so parki v obliki črke U z vsemi
pomembnimi reprezentativnimi
zgradbami meščanske kulture.
Zelo pozorno je bil pretehtan odnos
do narave in arhitekture, javnih
objektov, vodnjakov ter paviljonov.
Tukaj se nahajajo postaja glavnega
kolodvora, Akademija znanosti in
umetnosti, fakultete, Univerzitetna
knjižnica, Narodno gledališče in
reprezentativne palače. Rumene
fasade in drevoredi divjega kostanja

spominjajo na članstvo Hrvaške v
avstro-ogrski monarhiji. Pravilno
mesto z reprezentativno širino, poleg
jasno določenih zelenih površin in
natančno umeščenih spomenikov, se
nadaljuje proti starem srednjeveškem
Gornjem gradu. V Donjem gradu
pokukajte v veže meščanskih
hiš, fasade katerih so pregrada
med javnim, uličnim prostorom in
dvoriščem zasebnega življenja.
Kombinacija vzdušja malega mesta in
razkošja srednjeevropskega velemesta
je takratni Zagreb postavila na
zemljevid sodobnih evropskih mest.
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Sodobni
časi

Zgodovinski dogodki v 20. stoletju
so spremenili zemljevid sveta in
zapustili nepozabno sled v življenju
Zagrebčanov. Po koncu prve svetovne
vojne je Hrvaška leta 1918 prekinila
vezi z Avstro-Ogrsko in postala
del Kraljevine SHS, nove države
južnoslovanskih narodov. Število
prebivalcev v Zagrebu je pospešeno
naraščalo, nastajale so nove četrti na

vzhodnem in zahodnem delu mesta,
medtem ko so se v podsljemenski
coni gradile reprezentativne palače.
V začetku 20. stoletja je v mestu
cvetela meščanska družba, močno
povezana s takratnimi evropskimi
središči kulture, umetnosti in znanosti.
Začelo se je predvajanje prve radio
postaje v tem delu Evrope, odprta
je bila Zagrebška borza, zadnje delo
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končno preseglo reko Savo. Na njeni
južni strani se je pričela gradnja
stanovanjskih naselij. Reka Sava
je s svojimi poplavami stoletja
grozila prebivalcem, v srednjem
veku jih je branila pred osvajalci
in jih kot prometnica povezovala z
daljnimi kraji. Od srede 20. stoletja
pa je razdelila Zagreb na staro
mestno jedro in Novi Zagreb. Danes
bregova povezuje 12 mostov.
Zagrebški velesejem, kraj
mednarodnih poslovnih srečanj, se je
preselil iz centra mesta na južni breg
Save. V nižini je bilo zgrajeno letališče
Pleso, po mestu so rasli novi poslovni
nebotičniki, nastajala pa je tudi nova
Narodna in univerzitetna knjižnica.
Hrvaški sabor je leta 1991 sprejel
odločitev o samostojnosti in
suverenosti Republike Hrvaške.

arhitekta Viktorja Kovačića, zgrajena
je bila prva avtomatska telefonska
centrala in gradil se je prvi zagrebški
nebotičnik. Sodobni časi so pospešeno
spreminjali vsakodnevno življenje
do začetka druge svetovne vojne.
Po vojni je postala Hrvaška ena izmed
šestih republik v Jugoslaviji, Zagreb
pa njegovo glavno mesto. Umirjanje
stanja v povojnih letih je prispevalo
k nadaljnjemu širjenju mesta, ki je
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Zagreb je postal prestolnica
nove neodvisne evropske države,
skupnosti svobodnih in enakopravnih
prebivalcev. Hrvaški sabor in vlada
se nahajata v Gornjem gradu,
najstarejšem posvetnem središču
mesta, kjer so se več stoletij
sprejemale zgodovinske odločitve.
V novem tisočletju je Zagreb

poslovno središče regije, mesto
večjezične kulture, poslovne in
politične komunikacije. Poslovne
četrti izven ožjega središča mesta
so odgovor na zahteve sodobnega
načina življenja. Skozi stoletja
dokazano enakopravno sodelovanje
se nadaljuje v dogajanjih na
evropskem in svetovnem prizorišču.
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Zeleni
Zagreb

Zelene oaze, idealne za počitek, so
v Zagrebu skoraj za vsakim vogalom.
Ni ravno pogosto, da ima neko
mesto svoj naravni park. Zagreb ima
blizu mesta priljubljeno izletniško
točko – Medvednico. Ulice in
trgi mesta so prepleteni s parki in
nasadi. V 19. stoletju je bilo urejeno
Strossmayerjevo sprehajališče na
Gornjem gradu, kjer lahko danes v

družbi pesnika A. G. Matoša uživate v
najbolj romantični panorami mesta.
Že omenjena Lenucijeva »zelena
podkev«, vrsta osmih zelenih trgov, ki
tvori krožnico Donjega gradu, priča
o visoki stopnji meščanske kulture
v 19. stoletju. Najbolj priljubljen
trg je Zrinjevac, znan po drevoredu
platan, prinesenih iz Trsta pred več
kot stotimi leti. Vodometi, glasbeni
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paviljoni, doprsni spomeniki
pomembnežev so svojevrsten časovni
stroj v preteklost. Številni Zagrebčani
se že več kot sto let ustavljajo pri
meteorološkem stebru in preverjajo
vreme, dnevno temperaturo,
pritisk zraka in količino vlage.
Na Trgu kralja Tomislava, imenovanem
po prvem hrvaškem kralju, se potnikom
z vlaki ponuja edinstven pogled
na Umetniški paviljon in stolnico.
Umetniški paviljon, kraj izrednih
likovnih dogodkov, je bil zgrajen kot

Hrvaški paviljon zaradi razstave ob
tisočletju v Budimpešti leta 1896.
Inovativna železna konstrukcija v
tem času je omogočila, da so paviljon
dobesedno prenesli na današnje mesto
in ga dve leti pozneje odprli za javnost.
V bližini je še en kraj za beg pred
mestnim vrvežem. Botanični vrt je
ena najbogatejših zbirk v Evropi z
okoli 10.000 vrst rastlin. Za zidovi
katedrale se nahaja park Ribnjak,
kjer so v preteklosti svečeniki vsak
petek lovili ribe za postni obed.
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V vzhodnem delu mesta se nahaja
prostran nasad Maksimir. Največji
zagrebški park je angleško obliko
in slikovite paviljone dobil že
v 19. stoletju, v prvi polovici
20. stoletja pa je postal dom za
živali v znanem živalskem vrtu.
Na griču zunaj ožjega mestnega
jedra se nahaja osrednje

mestno pokopališče Mirogoj.
Monumentalne arkade, paviljoni
in kupole s konca 19. stoletja
so delo znamenitega arhitekta
Hermanna Bollea. To je mesto
miru za pokojne pomembneže in
eno najlepših pokopališč v Evropi,
vendar hkrati tudi čudovit park in
umetniška galerija na odprtem.
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Mesto
umetnosti

Zagreb je mesto z raznovrstnim
in bogatim kulturno-umetniškim
življenjem. Trideset stalnih in občasnih
gledališč ter gledaliških odrov, trideset
muzejev, veliko galerij in številni
gledališki, glasbeni ter plesni festivali
uvrščajo Zagreb na seznam umetniških
mest. Od klasičnega do alternativnega,
od amaterskega do profesionalnega,
od zasebnega do javnega...

Raznovrstnost umetniških jezikov je
tukaj odsev osveščenosti meščanov.
Hrvaško narodno gledališče je državna
hiša baleta, opere in drame. Najbolj
znana dvorana je koncertna dvorana
Vatroslava Lisinskega, poimenovana
po skladatelju prve hrvaške opere.
Operete in muzikali, rokovske ter
pop opere v Komediji, bridek humor
in satira v Kerempuhu, sodobnost
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na deskah Gavelle, ZKM-a, ITD-a,
Exita… Težko je vse našteti, kaj šele
izpostaviti najboljše. Presodite sami.
Zagreb je gostitelj številnih
mednarodnih kulturnih prireditev. Na
primer, svetovni festival animiranega
filma Animafest je po tradiciji
drugi festival animacije v Evropi.
Glasbeni bienale, Teden sodobnega
plesa, kot tudi Eurokaz, mednarodni
festival sodobnih gledališč,
prinašajo svet na zagrebške odre.
Pokazali smo, da se zgodovina,
umetnost in kultura Zagreba,
Hrvaške ter Evrope kažejo v
arhitekturi mesta, a vsekakor tudi

v številnih zagrebških muzejih.
Arheološki muzej hrani skrivnostno
Zagrebško mumijo. Gre za mumijo
ženske iz egipčanskih Teb, zavita v
laneno knjigo z najdaljšim, še vedno
nerazvozlanim, etruščanskim besedilom.
Muzej mesta Zagreb na sodoben način
interpretira zgodovinske dogodke
v mestu od prazgodovine do danes.
Muzej za umetnost in obrt je bil
ustanovljen skupaj s šolo v drugi
polovici 19. stoletja, da bi se ohranila
tradicionalna vrednost narodne obrti.
Edinstvena zbirka umetnin iz različnih
obdobij in področij je razstavljena
od Univerzijade leta 1989 v Muzeju
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Mimara. Strossmayerjeva galerija
starih mojstrov je zbirka znanih
evropskih imen slikarstva in se je
ni moč izogniti pri spoznavanju
umetnosti od 15. do 19. stoletja. V
soseski je Moderna galerija, ki obsega
vse pomembne likovne umetnike 19.
in 20. stoletja. Mesto je v 21. stoletje

vstopilo z novo stavbo Muzeja
sodobne umetnosti, ki pravkar
odpira svoja vrata.
Na Gornjem gradu se v nekdanjem
jezuitskem samostanu nahaja
Galerija Klovićevi dvori. Čustva,
življenjskost in simboliko si oglejte
na delih amaterskih avtorjev v
Muzeju naivne umetnosti. V bližini
je Atelje Meštrović, razstavni
prostor kiparja Ivana Meštrovića,
ki je s svojim ustvarjanjem kot
Rodin zaznamoval 20. stoletje. Po
njegovi zamisli so zgradili paviljon
krožnega tlorisa, danes pa je to
Dom hrvaških umetnikov.
Izpostavili smo samo nekaj ustanov
in prireditev. Zagreb je mesto
umetnosti. Prepričajte se sami.
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Modri Zagreb
Beli Zagreb

Modra je barva mesta Zagreb. Nahaja
se v grbu mesta, a že po kratkem
sprehodu po ulicah to postane jasno,
saj so tramvaji, avtobusi in vzpenjača
modre barve, kot tudi dresi zagrebških
športnikov. Šport je v tem mestu
že od nekdaj velika strast. Začnimo
z nogometom, najpomembnejšo
zadevo postranskega pomena na
svetu. Nogometni klub Dinamo,

hrvaški nogometni klub z največ
trofejami, simbolizira modra barva.
Centri za rekreacijo in profesionalno
ukvarjanje s športom so
razprostranjeni po celem mestu.
Košarkarski klub Cibona ima
svojo dvorano, poimenovano po
legendarnem igralcu Draženu
Petroviću. Športno-rekreacijski
center Jarun, urejen za Univerzijado
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leta 1987, včasih rokav reke Save,
ponuja rekreativcem kolesarske
in peš poti, športna igrišča, na
jezeru pa se odvijajo mednarodna
tekmovanja v veslanju. Na Jarunu
še obstaja del nedotaknjene narave,
saj je dom za stotine vrst ptic,
številne vrste rib, vodne živali in
žuželke. Ogromni som Jura je morda
zgolj mit, vendar vsi ribiči, ki jih
tam srečate, upajo na velik ulov.
V času vročih poletnih dni Jarun
opraviči svoj drugi naziv »zagrebško

morje«, saj je poln kopalcev.
Tudi v sneženih zimskih dneh je
navzoč šport. Na začetku vsakega
leta postane Zagreb središče
Svetovnega smučarskega pokala in
tako opravičuje še enega od nazivov,
po katerem je znan – »Belo mesto
Zagreb«. Sljeme (1.035 m), najvišji vrh
gore Medvednice, oddaljen samo pol
ure od osrednjega trga, je poseben
kraj v življenju Zagrebčanov. Tukaj
sta se na svoje vrhunske svetovne
dosežke pripravljala najbolj znana
hrvaška smučarja, brat in sestra
Ivica in Janica Kostelić. Promovirala
sta smučarsko stezo na Sljemenu
in jo uvrstila v svetovni pokal.
Med letom je Sljeme priljubljena
izletniška točka za vse generacije.
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Kultura
preživljanja
prostega časa

Zagreb prepričljivo vodi na vseh
seznamih kot mesto z največ kraji
za preživljanje prostega časa. Zgodaj
spomladi, takoj ko sonce pokaže
svoje žarke, se odprejo kavarne,
restavracije in slaščičarne. Ulice in
trgi so kraji za sprehajanje, uživanje
ob kavi, druženje in poslovne
sestanke. Edinstvena kombinacija
sredozemske prisrčnosti in

severnjaške poslovnosti pritegne na
prvi pogled, kot da se že vsi poznajo.
Tradicionalna Mednarodna revija
folklore, prijeten mednarodni
ulični festival Cest is d'Best,
promenadni koncerti, Martinovo
in razni priložnostni sejmi dodajo
vsebino uličnemu druženju.
Današnje druženje v kavarnah ima
korenine v dolgi in bogati kavarniški
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tradiciji v tem mestu. »Zagrebška
podkev« in glavni trg sta bila v
preteklosti zelo pomembni točki
zagrebškega družbenega življenja.
Danes se je to področje razširilo na
celotno središče in peš cono ter celo
zunaj nje. Za vse temperamente in
vse generacije se lahko najde kaj.
Kavarne okoli Trga bana Jelačića
(v vsakodnevnem govoru samo Trg)
imajo resnejše goste. Preradovićev
trg, že od nekdaj bolj znan kot Cvetni
trg, ljubijo umetniki in mladi, a

tudi malo starejši. Tkalčićeva ulica,
ki je v preteklosti delila Gradec
in Kaptol ter bila polna krčem in
rdečih lampijonov, je danes znano
družinsko srečevališče. Če ste bolj
romantični, se v Ilici povzpnite na
vzpenjačo, najkrajšo žičnico na svetu,
namenjeno za javni promet, in v 55-ih
sekundah boste na Gornjem gradu.
Vse omenjene lokacije mesta so
pravi fenomeni, tako imenovane
špice. Vsako soboto se okoli poldneva
v središče spustijo vse generacije.
To je čas in kraj, da vidite in ste
videni. Obred je vedno isti: ljudje
počasi pijejo kavo, berejo sobotne
časopise, zavijejo do tržnice Dolac
po sveža živila in se po vsem tem
umirjeno odpravijo domov pripravljat
kosilo. Vsaka četrt ima svoj kraj
zbiranja. Počutite se povabljene, saj
bodo tam vsi poznali vaše ime.

52 | Življenjski slog, gastronomija, nakupovanje

Okusi,
barve in
vonji

Gastronomska ponudba v Zagrebu
je kombinacija različnih kuhinj.
Zgodovina in zemljepis sta vplivali
na zagrebške jedilne liste. Čeprav
Zagrebčani radi kuhajo doma,
obstaja veliko krajev, kjer ponujajo
bogato kontinentalno hrano kot tudi
sredozemske in mednarodne jedi.
Štruklji so jed, ki vam jo bo vsak
Zagrebčan priporočil kot avtohtono
specialiteto. Pripravljajo se na
različne načine, lahko jih jeste kuhane
ali pečene, sladke ali slane. Puran z
mlinci je ena izmed tradicionalnih
kontinentalnih jedi. Zagrebški
zrezek, paniran telečji zrezek s sirom
in šunko, je pravšnji za ljubitelje
mesa. Lahko se pohvalimo, da ima
tudi Zagreb poleg Pariza in Dunaja
lasten zrezek. Za zajtrk poskusite
svežo smetano s sirom, ki ste jo kupili

pri branjevkah iz okolice Zagreba.
Ena izmed posebnosti mesta so
tudi tržnice s hrano na odprtem.
Skoraj vsaka četrt ima eno, a najbolj
znana je vsekakor tržnica Dolac v
bližini stolnice v osrčju Zagreba.
Tukaj pridelovalci vsakodnevno od
zgodnjega jutra prodajajo sveže
sadje in zelenjavo, meso ter ribe.
Tako imenovani plac, pravijo mu tudi
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»zagrebški trebuh«, je edinstven
kraj, kjer lahko gurmani najdejo
sezonske izdelke iz vseh hrvaških
regij. Mešanica barv, vonjev, okusov
in zvokov so neizogibno doživetje.
Čez dan okrepčevalnice poleg
tržnice ponujajo poceni, hitre in
domače jedi. Na vsakem vogalu
so slaščičarne in pekarne. Za
večerjo priporočamo obisk ene od
številnih restavracij, ki ponujajo
regionalno kuhinjo. Vsekakor je
treba poskusiti zagrebške pite,
tako imenovani štrudl z jabolki,
sirom ali višnjami, kot tudi kremne
rezine. Najbolj znane so tiste, ki jih
pripravijo v bližnjem Samoboru.
Ne pozabimo na ponudbo vin.
V zagrebški okolici uspeva trta,
njeno grozdje pa uporabljajo
za proizvodnjo vin. Čeprav

je pivo najbolj priljubljena
pijača, tradicionalen dogodek
blagoslavljanja mladega vina
11. novembra, na dan sv. Martina,
zaščitnika vinarjev, govori o tem,
kako pomembna je kultura vina.
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Iz Zagreba
z ljubeznijo

Na obisk Zagreba vas bo vedno
spomnila kravata, izvirni hrvaški
proizvod, ki se je ni moč ogniti v
poslovnem svetu. V 17. stoletju so
hrvaški vojaki z elegantnimi robčki
zbudili pozornost Francozov. Kako pa
je kravata postala planetarno znan
modni dodatek, je že zgodovina.
Ravno v Zagrebu je nastal nalivnik,
eden najpomembnejših izumov

20. stoletja. Izumitelj in inženir
Eduard Slavoljub Penkala je leta 1906
patentiral svoj prvi mehanični svinčnik
na svetu, a že leta 1907 je patentiral
prvi nalivnik na svetu s trdnim črnilom.
Opus pionirja sodobnih časov obsega
osemdeset izumov, celo s področja
letalstva. Šele nekaj let po slavnih
izumiteljih bratih Wright je Penkala
konstruiral prvo hrvaško letalo.
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šestinski dežniki so del narodne
noše, značilne za okolico Zagreba, na
tržnici Dolac pa prodajalce ščitijo
pred dežjem ali soncem. Kot osebni
in uporabni predmeti so prepoznaven
element identitete mesta.
Za ljubitelje antikvitet, umetnin in
starin se Britanski trg vsakega jutra
zbudi z izvirno prodajno izložbo
pod milim nebom. Zagreb je mesto
ustvarjalnega nakupovanja – od
malih tradicionalnih obrti na Ilici,
najbolj znani zagrebški ulici, do
velikih nakupovalnih centrov. Tukaj
lahko vsakdo najde kaj zase.
Zagreb je mesto, ki vedno zasede
poseben prostor v srcih obiskovalcev.

Aromatični kolač »paprenjak«, ki
so ga pripravljale ženske starega
Zagreba, je izviren spominek.
Nenavadna kombinacija sestavin
– medu, orehov in popra – vas bo
spomnila na nasprotja Zagreba.
Licitar, tradicionalen pisan in
okrašen kolač, narejen iz medenega
testa v obliki srca iz srednje ter
nižinske Hrvaške, se tradicionalno
podari ob posebnih priložnostih kot
izraz ljubezni in naklonjenosti. Rdeči
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Zagreb je glavno mesto Republike Hrvaške.
Prebivalci: 779.145 (leta 2001).
Površina: 641 km2.
Nadmorska višina: Zrinjevac 122 m,
Grič 158 m, Sljeme 1.035 m.
Podnebje: celinsko.
Povprečna temperatura poleti: 20 °C.
Povprečna temperatura pozimi: 1 °C.
Časovni pas: srednjeevropski čas
s poletnim premikom za eno uro.
Telefon: Hrvaška +385; Zagreb (0)1.
Valuta: hrvaška kuna (HRK).
Oddaljenost: Dunaj 370 km, Budimpešta 350 km,
Benetke 380 km, Dubrovnik 600 km, Pariz 1.400 km,
London 1.600 km.
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