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CESTOVANIE

Dubrovník
Krása vytesaná z kameňa

Za najstaršími múrmi mestského opevnenia v Európe sa rozpre-
stiera mesto s podmanivým temperamentom, ktoré láka náv-

števníkov do úzkych uličiek s rovnako vysokými domami a výni-
močnou atmosférou. Každý jej podľahne. Nespočetné množstvo 

schodov vedie na vrchol mestských hradieb, ktoré stáročia 
strážili pokoj občanov i prosperitu mesta. A nad všetkým  

kraľuje kameň vtláčajúci pečať starobylej architektúre.

Marta Turisová (text)

Mestská Republika 
s Univerzálnym Kultom Slobody



08/18  2120  08/18

KAMEŇ
Dubrovnícke vonkajšie schodiská, 
námestia a ulice sú z kameňa, kameň 
je v kostoloch, kláštoroch i v záhra-
dách. V  slnečných lúčoch sa teplo 

leskne na priečeliach palácov, pôsobí pevne a bezpeč-
ne, ale aj ľahko a filigránsky. Z kameňa sa stavalo od 
antiky až po dnešok, stáročia ho ešte viac uhladili, 
dodali mu lesk alebo zušľachtili patinou, ktorá zinten-
zívňuje krásu a korešponduje s prostredím. Kameň sa 
leskne v slnku, pod nohami i po daždi, keď sa priečelia 
stávajú mäkkým odrazom mesta. Kamenárski majstri 
vdýchli tomuto všadeprítomnému materiálu život. Je 
odolný i zraniteľný, tvrdý i krehký, no v každom prípa-
de poctivý a spoľahlivý. Niekde ľahký ako čipka, najmä 
v detailoch oblúkov a výjavov zo života mesta. Tisícky 
kamenárskych majstrov a  umelcov z  neho vytvorili 
skvelé staviteľské diela.

VODA
More je nekonečný živel, v  horúcom Stredo-

zemí má každá kvapka cenu zlata. Obchodníkov, re-
meselníkov a pocestných vítala už v polovici 15. sto-
ročia pri vstupe do mesta zdobená fontána s vodou 
prelievajúcou sa až cez okraj. Mohol existovať lepší 
dôkaz prosperity? Zo vzdialených baní sa po kľuka-
tých a nebezpečných cestách prepravovalo striebro, po 
mori ušľachtilé zliatiny so zlatom. Nebolo to najväčšie 
bohatstvo, skôr možnosť, ako k nemu dospieť. Vďa-
ka prekvitajúcemu obchodu  mohlo byť vybudované 
technicky náročné vodovodné dielo, ktoré priviedlo 
do mesta skutočné bohatstvo – vodu.

Takýto rozmar si nemohol dovoliť ani neďaleký 
mocnejší rival Benátky. Obyvatelia mesta Korčula, 
ktoré bolo pod benátskou správou, museli šetriť kaž-
dú kvapku a nezriedka stáli na výmenu pri cisternách 
s vodou – sudy s vínom. Časť zisku z predaja drahých 

kovov bola ako symbol vďaky venovaná na vytvorenie 
sôch patrónov, ktoré aj dnes zdobia jedinečné histo-
rické sakrálne stavby. Aj keď zemetrasenia a požiare 
ničili mesto, dubrovnícke kostoly, katedrála a kláštory 
hrdo vystavujú vzácne predmety zo striebra a zlata.

OBCHOD
Dubrovník je ostrovmi chráneným prístavom 

námorných ciest vedúcich zo severozápadného Jadra-
nu na juhovýchod. Využívali ho ako útočisko pútni-
ci, ktorí čakali, kým sa upokojí búrka alebo pokra-
čovali ďalej ku Konštantínopolu, do bohatých miest 
na východe alebo vo Svätej zemi. Pevná dubrovnícka 
citadela sa stala jedným z najdôležitejších bodov na 
križovatke ciest a  protiváhou dominantných Bená-
tok. Dejiny zaznamenali konflikty a prelínanie vplyvu 
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mnohých vládcov a  námorných veľmocí. Týkali sa 
Byzantícov, Saracénov, Chorvátov, Normanov, Benát-
čanov, chorvátsko-uhorského štátu, Osmanskej ríše, 
napoleonského i habsburského cisárstva.

Mesto si dokázalo nielen v prosperujúcich obdo-
biach, ale aj v  ťažkých časoch vďaka schopnostiam 
a diplomatickej vyspelosti svojich zástupcov zabezpe-
čiť kvalitne fungujúcu formu nezávislej správy, vďaka 
ktorej počas stáročí pôsobilo ako samostatný mestský 
štát – Dubrovnícka republika. Dubrovník si svoju ne-
závislosť pestoval ako univerzálny kult slobody, kto-
rý prezentovali vyslanci a štátnici, ospevovali umelci 
a básnici. V roku 1929 britský dramatik George Ber-
nard Shaw vyzval tých, ktorí hľadajú cestovateľský raj, 
aby navštívili Dubrovník. Pozvánka nositeľa Nobelo-
vej ceny za literatúru bola nielen ocenením slávnych 
dejín, ale aj prírodných krás a harmónie celého kraja 
známeho dnes ako župa Dubrovník-Neretava.

OBJAVY
Na sklonku 13. storočia začali silnieť snahy 

po ďalšom poznávaní a objavovaní. Z mesta Korčula 
pochádzala rodina Polovcov. Meno jej najslávnejšieho 
predstaviteľa Marca je spojené s dramatickým stretnu-
tím dvoch obchodných štátov Janova a Benátok v roku 
1298, ktorá sa zapísala do dejín ako jedna z najväčších 
a najdramatickejších stredovekých námorných bitiek. 
V benátskej flotile bola i loď rodiny Polovcov, v ktorej 
bol Marco kapitánom. Po zajatí začal v janovskom vä-
zení písať knihu spomienok na svoju viac ako 20-roč-
nú etapu života o objavovaní neznámych končín sveta. 

Tak vznikla kniha s pôvodným názvom Divisament du 
monde (Opis sveta), neskôr premenovaná na Il Milione 
(Milión divov).

Bola míľnikom posúvajúcim hranice známeho 
sveta. Bohatstvo poznámok a  zápisov Marca Pola 
umožnili historikom, geografom, etnológom i antro-
pológom vytvoriť či spresňovať podobu nových kon-
čín. Polo priniesol informácie o Madagaskare, Tibete 
i Japonsku, ľudia sa dozvedeli o papierových bankov-
kách a  porceláne, o  uhlí aj  nafte, obdivovali opisy 
zvláštnych zvierat, rastlín či korenia. Čínske vynálezy, 
ako prvé tlačiarne či strelný prach, boli veľkou no-
vinkou a kompas sa stal nevyhnutným prístrojom pri 
navigácii námorných ciest. A Európania bezvýhradne 
podľahli chuti nového vynálezu: špagetám, ktoré veľký 
cestovateľ priniesol na ich stoly.

VÝZVY
V dubrovníckej oblasti láka návštevníkov nie-

len pobrežie s malebnými zálivmi a plážami. Pre mno-
hých je výzvou pohľad na more popretkávané malými 
či väčšími ostrovmi. Plachetnice, motorové lode, ves-
lovanie, plávanie, rybolov… To všetko sú nielen vzru-
šujúce možnosti plné zážitkov, ale aj tipy, ako si do-
konale vyčistiť hlavu. Jednu z najstarších veslárskych 
dráh v  tejto časti sveta v  meste Rijeka Dubrovačka 
založil rakúsky cisár František Jozef. Najvhodnejšie 
miesto na windsurfing je pri mieste Vignje, ktoré má 

SYMBOL PROSPERITY
Dubrovník je dnes podobne ako Benátky, ktoré preň v minulosti predstavovali riziko, 

symbolom úspechov a prosperity.

 Stovky lodí sa stáročia plavili pod bielou 
dubrovníckou vlajkou po všetkých moriach 
a oceánoch a rozširovali nielen obchod, ale 
aj slávu mesta.
 Hrdosť obyvateľov niekdajšej republiky 
Ragusa, ako ju jej obyvatelia nazývali až do 
roku 1918, sa dodnes nezmenila. Samotní 
Chorváti ich aj dnes volajú gospari, páni.
 V Dubrovníku žije okolo 40 000 obyva-
teľov, z toho len 1 500 v starom meste. Tým, 
ktorí tu majú korene celé generácie, je to 
ľúto. Dedičia sa snažia domy a byty predať, 

o lukratívne ponuky nie je núdza. Obyvate-
lia sa z mesta pomaly vytrácajú, turistov 
z roka na rok pribúda. V mestskej samo-
správe sa podobne ako v Benátkach zvažujú 
návrhy o organizovanej návštevnosti.
 Reštaurácie, kaviarne a ulice mesta 
dýchajúce neopakovateľnou atmosférou sú 
plné. Najmä v hlavnej letnej sezóne a v čase, 
keď v tunajšom prístave zakotvia obrovské 
výletné lode. Počas našej cesty v júni sme 
ich narátali až šesť, každá z nich mala na 
palube minimálne tri- až päťtisíc pasažierov. 
Keď vystúpia na breh, staré mesto sa zaplní 

a odvšadiaľ dolieha cudzojazyčná vrava. 
Každý rok navštívia Dubrovník viac ako dva 
milióny turistov z celého sveta, veľkú časť 
tvoria pasažieri výletných lodí.
 Mesto je súčasťou svetového kultúrneho 
dedičstva, automobilová doprava je z centra 
vylúčená. Rozhodnutie o zákaze vjazdu, 
ktoré platí už takmer päťdesiat rokov, je 
logické. Napokon – vyše 160 rôznych 
menších či väčších schodísk a aj hradby by 
boli pre autá neprekonateľný problém… 
Pre turistov a obyvateľov mesta je to viac 
ako vítané riešenie.
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najlepšie podmienky práve tu na Jadrane. Tradič-
ným populárnym športom je vodné pólo, sledovanie 
niektorého zo stretnutí v najsilnejšej lige na svete je 
veľkým zážitkom. Tí, ktorí majú radi výzvy, nevyne-
chajú tradičnú južnodálmátsku regatu z Orebiča do 
Dubrovníka a  mnohé iné preteky, ktoré sa konajú 
každý rok. Milovníci výletov na lodi a okolitej príro-
dy radi podnikajú výlety na člnoch do chránenej ob-
lasti v delte rieky Neretvy. Tradíciu majú poznávacie 
a okružné plavby loďami, historickými plachetnicami 
alebo člnmi, ktoré sú kópiami tunajších starobylých 
lodí. Okrem poznávania a  zážitkov zo zaujímavých 
miest umožňujú objaviť pláže, ktoré nie sú dostupné 
z pevniny a človek ich môže mať len pre seba – najmä 
v oblasti Elafitských ostrovov alebo členitého pobrežia 
prírodného parku Mljet.

K ORENENajpravdepodobnejšia je verzia súvisiaca so 
zánikom a spustošením Cavtatu v 7. storočí Avarmi 
a  Slovanmi. Neskôr Slovania založili osadu na juž-
nom svahu vrchu Srđ a pomenovali ju na Dubravu, 
ktorej sa neskôr začalo hovoriť Dubrovník. Je zrej-
mé, že od 9. storočia to už bol vysoko organizovaný 
mestský celok s  vybudovanou sústavou ochranných 
hradieb, ktorému sa podarilo ubrániť pätnásťmesač-
nému obliehaniu Saracénmi. V 12. storočí sa mesto 
formovalo do podoby stredomorskej aristokratickej 
republiky s dobre organizovaným námorným obcho-

dom. Výrazne konkurovalo Benátkam, ktoré sa snažili 
potlačiť úspechy zdatného konkurenta. Nakoniec sa 
Dubrovník dostal pod benátsku kuratelu na celých 
150 rokov, no silnejšiemu súperovi sa nikdy nepo-
darilo celkom ovládnuť jeho obchod. Zadarský mier 
v roku 1358 predstavitelia domácej moci využili na to, 
aby sa zbavili dohľadu Benátok a akceptovali nadvládu 
uhorsko-chorvátskych panovníkov. Tí sa nemiešali do 
vnútorných, správnych, obchodných ani námorných 
záležitostí, a tak si oblasť získala a upevnila samostat-
nosť ako suverénna aristokratická republika.

Dubrovník mal vlastnú námornú flotilu a  v  14. 
a 15. storočí obchodoval s Egyptom, so Španielskom 
a s Francúzskom. V tomto období pokračovala aj tu-
recká expanzia, a hoci sa v 15. storočí stali Turci pánmi 
Balkánu, mesto zvolilo diplomatické riešenie – doká-
zalo udržiavať dobré vzťahy a platiť dane z voľného ob-
chodu. Po bitke pri Moháči sa však situácia priostrila, 
okrem vyšších poplatkov požadovali aj dary a úplatky.

 

REPUBLIKA
V  roku 1399 vznikla Dubrovnícka republika, 

ktorá sa rozrástla o Konavle a Cavtat. Najmocnejšie 
šľachtické rody vytvárali aristokratickú oligarchiu, 
ktorá rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovala politiku 
i obchod. Sformovali sa spoločenské vrstvy, početnú 
triedu predstavovali remeselníci, drobní robotníci 
a, samozrejme, moreplavci. V polovici 16. storočia už 
mal Dubrovníku 4 000 námorníkov, no keďže to stále 
nestačilo, musel byť vydaný zákaz plavby na cudzích 
lodiach.

Republika rástla a prosperovala, za zlatých čias sa 
jej bohatstvo zakladalo na rozvinutej výrobe a prepra-
ve striebra a olova z bosnianskych a srbských baní do 
ostatných častí Európy, kde bol po drahých kovoch 
veľký dopyt. Z občanov sa stali nielen nájomníci, ale 
aj majitelia baní a  šácht. Prepravu organizovali do 
materských prístavov a odtiaľ po mori do Florencie, 
Benátok, Španielska a Francúzska. Z kvalitnej vlny sa 
v tkáčovniach a farbiarňach vyrábalo súkno, o ktoré 
bol na európskom trhu veľký záujem. Dôležitou sú-
časťou obchodu zostávala výroba soli.

FLOTILA
Najvýznamnejší podiel na hospodárskej pro-

sperite patril lodiarstvu. Po typických dubrovníckych 

lodiach bol veľký dopyt, boli spoľahlivé a jednoducho 
ovládateľné. Ohromné zisky prinášali aj úverové pod-
nikanie a námorné poistenie. Domáce lode plávali do 
Anglicka, nové obchodné cesty okolo Afriky do Indie 
však narušili vtedajší obchod s korením. V dôsledku 
recesie, ktorej príčinou bolo objavenie Ameriky a no-
vé námorné cesty do Ázie, Dubrovník ako stredozem-
ná obchodná veľmoc logicky trpel. Napriek poklesu 
objemu bola ekonomika stále silná, o čom svedčí aj 
fakt, že v 18. storočí mal Dubrovník svoje zastupiteľské 
úrady vo vyše 80 mestách: v Lisabone, Marseille, na 
Malorke, v  Tunise, Tripolise, Terste, Rijeke, na Ro-
dose, v Alexandrii či na Cypre… V časoch klesajúcej 
obchodnej výmeny mala dubrovnícka flotila 670 pla-
chetníc, z nich 250 sa plavilo za hranicami jej terito-
riálnych vôd a 230 spoľahlivých plavidiel sa využívalo 
na zaoceánsku plavbu.
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monarchie až do roku 1918. Po 1. svetovej vojne a po 
rozpade habsburskej monarchie sa Dubrovník stal 
súčasťou Kráľovstva Juhoslávie a  neskôr Juhoslávie. 
V  období medzi dvoma vojnami žil zo svojho stále 
mocného loďstva, ku ktorému sa začal pridávať mo-
derný fenomén - cestovný ruch. Investície do infraš-
truktúry, hotelov a letiska Konavle posúvali Dubrov-
ník na top priečky turistických destinácií a postupne 
sa stal jednou z najvyhľadávanejších.

SLOBODA
Cesta k  slobode bola podrobená ďalšej skúške. 

Vojská Juhoslovanskej národnej armády na jeseň v ro-
ku podnikli útok na Dubrovník a  na neozbrojených 
obyvateľov, ktorí do poslednej chvíle dúfali, že si na 
mesto zapísané v  Zozname svetového dedičstva ne-
trúfnu. Dopadlo naň 2 000 bômb a granátov, konflikt 
si vyžiadal stovky mŕtvych a  škody predstavovali 2 
miliardy 800 miliónov dolárov. Zničené boli Konavle 
i  župa Dubrovník. Svet ustrnul, keď sa prostredníc-
tvom televíznych štábov a  kamier dozvedel, aké bo-
li následky vojnového besnenia odohrávajúceho sa 
v srdci Európy. Vojna nepozná hranice ani prekážky. 
Nielen v ozbrojenej expanzii, ale ani v odvahe a obe-
tavosti.

HRDOSŤ
Nikde sme sa nestretli s pocitmi živenej nená-

visti, odplaty ani pomsty. Len so želaním, aby sa niečo 
podobné nikdy nezopakovalo. Severne od Dubrov-

níka sa týči 413 metrov vysoká hora Srdj. Možno sa 
na ňu dostať lanovkou, ktorá premáva z historického 
centra. Bola symbolom odvahy už počas Napoleonov-
ho ťaženia a potom aj takmer o dve storočia neskôr. 
Na kamenných múroch a opevneniach zostali stopy 
po granátoch a guľkách. V pevnosti je múzeum pripo-
mínajúce odhodlanie a odvahu obrancov, ktorí vzdo-
rovali tankom, letectvu a delám útočiacich srbských 
vojsk. Sú tu všetky druhy zbraní a granátov, ktoré boli 
použité počas bombardovania Dubrovníka, doku-
menty i  videoprezentácia. Daň v  podobe zničených 
kultúrnych a historických pamiatok bola obrovská.

Aj toto je súčasť histórie mesta, pri ktorej budete 
cítiť zimomriavky. Podobne ako dolu v  niektorej 
z bočných uličiek križujúcich Stradun s fotografiami 
zničených domov po bombardovaní. Ťažko veriť, že 
stojíte na tom istom mieste. Na vrchole hory Srdj sa 
týči ako memento obrovský kamenný kríž. Je to cha-
rizmatické miesto ponúkajúce najkrajšiu panorámu 
s obrannými vežami, baštami, vlniacimi sa hradbami 
a charakteristickými červenými strechami, pobrežím, 
prístavom i ostrovmi. Hrdý Dubrovník. 

D IPLOMACIA
Dubrovnícka republika bola vysoko vyspelou 

organizačnou, politickou a ekonomickou štruktúrou. 
História je inšpiratívna aj v tomto prípade: pôsobenie 
verejných činiteľov, ich morálka a súkromné záujmy 
boli podriadené prosperite štátu. Republika si veľmi 
zakladala na úrovni diplomacie svojich predstavite-
ľov a  zástupcov. Stáročné skúsenosti vyplývajúce zo 
zložitých politických pomerov v tejto časti sveta mali 
významný vplyv na vytvorenie jednej z najkvalitnej-
ších diplomatických škôl.

Dubrovník nikdy nerozpútal a  neviedol vojnu, 
a predsa získal početné územia, nezúčastnil sa vojen-
ského ťaženia proti Osmanom a po celý čas si dokázal 
udržiavať obchodné styky s  touto krajinou, dokázal 
prežiť a prosperovať, aj keď mu hrozilo nebezpečen-
stvo zo strany balkánskych krajín, Benátok i Osman-
skej ríše. Napriek ničivému zemetraseniu a  veľkým 
škodám dokázal pomocou obratnej diplomacie od-
vrátiť bezprostredné nebezpečenstvo. Republika bola 
jednou z prvých európskych krajín, ktorá uznala ne-
závislosť USA.

KATASTROFY
Rok 1667 priniesol mestu apokalypsu – najväč-

šiu v dovtedajšej histórii. Katastrofálne zemetrasenie 
zmenilo jedno z najkrajších prekvitajúcich miest na 
trosky. To, čo nezničilo zemetrasenie, spustošili požia-
re, ktoré ešte niekoľko dní horeli v sutinách románskej 
katedrály a  reprezentatívnych gotických a  renesanč-
ných palácov. Všetky stavby však boli obnovené, naj-
častejšie v štýle rímskeho baroka, v pôvodnej podobe 
boli zachované palác Sponza a priečelie Kniežacieho 
paláca. Dubrovník je dodnes jedným z  najkrajších 
a najzachovalejších mestských celkov na svete.

Napoleonove mocenské výboje na začiatku 
19. storočia na európskej scéne zásadne ovplyvnili aj 
dejiny mesta. V  máji roku 1806 doň vstúpilo fran-
cúzske vojsko. Začiatkom roku 1808 maršal Marmont 
zrušil aj napriek odporu vlády Dubrovnícku republi-
ku. Po Napoleonovom páde zostávala nepatrná nádej, 
že by mohlo dôjsť k obnoveniu republiky, no rakúske 
cisárstvo malo v úmysle zaujať celé územie východu 
jadranského pobrežia. Trojjediné kráľovstvo Chorvát-
ska, Dalmácie a Slavónie bolo súčasťou habsburskej 
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Viac ako tisícročná história Dubrovníka je 
viditeľná na každom kroku. Mesto zapísané 
v Zozname svetového dedičstva UNESCO  
je historickým pamätníkom i stále živou 
scénou, ideálnou kombináciou histórie 
a moderny. Spolu s okolím ponúka bohaté 
možnosti na strávenie dovolenky v ktorom-
koľvek ročnom období. V čom spočíva jeho 
fascinujúca príťažlivosť?

Za pokladmi   histórie
Dubrovník na svetovej       scéne
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 Bedeker do vrecka
Dubrovník má letecké spojenie so všetkými väčšími európskymi mesta-

mi, letisko je vzdialené 20 kilometrov a aj najzaujímavejšie miesta sú 

ľahko dostupné. Ak chcete spoznávať krásy okolia, polostrovy a maleb-

né zálivy, prenajmite si auto, ak historické mesto, využite dobre fungu-

júci systém mestskej dopravy, linky s prestupmi sa dajú kombinovať. 

V širšom centre i v prístave Gruž sú možnosti na parkovanie obmedzené. 

V starom meste je doprava vylúčená.

Pred prehliadkou sa zastavte v turistickom centre vedľa Pilskej brá-

ny, získate praktické informácie, ktoré sa vám vždy zídu. Ideálne je začať 

skoro ráno. Svieži vánok od mora, pohľad na mesto zaliate slnečnými 

lúčmi, káva a niečo pod zub v niektorej z kaviarní v okolí Stradunu vás 

naladia tak akurát. Ak sa chcete dozvedieť viac, vyberte si sprievodcu. 

Petra Žeravicová, pôvodom Češka, ktorá tu žije desiatky rokov, no stále 

sa rada vracia aj do Prahy, nám s láskou a nadšením pomohla spoznávať 

desiatky jedinečných miest a dozvedieť sa aj to, čo nie je v bedekroch.

Spoločná minulosť a kultúra ľudí spájajú: nielen projekty, paralely 

v podobe vystúpení významných umelcov, ktorí hrali alebo koncer-

tovali na svetoznámom letnom festivale. Od Hamleta, ktorého tu 

režíroval Jiří Menzel, cez Slovenskú filharmóniu po hviezdy operného 

neba, medzi ktorými nechýbal Peter Dvorský. Nie je veľa orchestrov, 

umelcov a sólistov veľkých mien, ktorí by nevystúpili na niektorej 

z dubrovníckych scén.

Dubrovnícke 
letné hry

Rytier Roland

Vysoký stĺp s vlajkou a sochou stredovekého legendárneho rytiera 

Rolanda na námestí Luža je obľúbeným miestom turistov: každý sa 

chce dotknúť predlaktia jeho pravej ruky, pretože je považované za 

dĺžkovú mieru, tzv. dubrovnícky lakeť, ktorý predstavuje presne 51,2 

cm. Ak si to chcete overiť, stačí sa zohnúť, dolu je vyrytá presná miera. 

Kde sa tu na juhu Jadranu vzala socha, ktorá je typická pre mestá 

strednej a západnej Európy? Hoci sa s ňou spája povesť, že rytier po-

mohol Dubrovníčanom odraziť útok saracénskych pirátov, dôvody sú 

skôr prakticko-politické. Dubrovníčania boli v 15. storočí pod ochranou 

kráľa Žigmunda Luxemburského, budúceho nemeckého cisára, a socha 

bola prejavom ich úcty, pretože silné spojenectvo malo vzhľadom na 

trvalé mocenské ašpirácie Benátok veľký význam.

PROMINENTNÍ HOSTIA
Dubrovník patrí k najstarším dovolenkovým destináciám 
v Európe, začiatky sa datujú do čias Dubrovníckej republiky.

 V roku 1897 bol v historickom centre otvorený Grand Hotel 
Imperial, ktorý je dodnes architektonickou pýchou, zre-
konštruovaný a precízne udržiavaný.
 V súčasnosti sa v meste a okolí v hoteloch všetkých kategórií, 
vo vilách, v súkromných penziónoch a kempingoch môže 
ubytovať približne rovnaký počet hostí ako obyvateľov – 
na prenocovanie je k dispozícii okolo 40 000 lôžok.
 Mesto radi navštevujú prominentní hostia. Abdikovaný 
britský kráľ Eduard VIII. tu trávil čas so svojou manželkou 
Wallis Simpsonovou. Dubrovník milovali aj Richard Burton 
a Elizabeth Taylor, tvorivý oddych by si bez atmosféry starého 
mesta nevedel predstaviť návrhár Valentino.
  Na palubách luxusných jácht sa pravidelne objavujú Roman 
Abramovič, Bill Gates, Paul Getty, monacká princezná Caroline, 
jordánsky kráľ i ománsky princ. Dôvod je jednoduchý: 
jedinečnosť tohto kúska Chorvátska.

Palác Sponza

starý prístav

pevnosť Sv. Ivana

Katedrála

Pilská brána

Kniežací palác

Dominikánsky kláštor

Veľká Onofriova fontána

Františkánsky kláštor

 Promenáda Stradun
Rolandova socha

pevnosť Bokar

Ako všetko v tomto meste – aj Dubrovnícke letné hry majú svoju históriu: 

konajú sa od 10. júla do 25. augusta na tridsiatich scénach už od roku 

1950. Z pevnosti Lovrijenac sa ozýva nesmrteľný Hamletov monológ, 

z átria Kniežacieho paláca znejú známe árie, baletné, divadelné a muzikálové 

predstavenia korunujú na záver ohňostroje. Desiateho júla sa mesto naplní 

temperamentnou hudbou a tancom, oslavujú domáci i návštevníci, ktorí 

mestom len prechádzajú. Zábava trvá do noci a na námestí Luža sa na 

stĺp so sochou rytiera Rolanda vztyčuje festivalová vlajka.

Kultúrna ponuka Dubrovníka sa rozšírila aj o tú filmovú. Festival Li-
bertas má v repertoári hrané a dokumentárne filmy nezávislých produk-

cií, ktoré sa premietajú v kinách s osobitou atmosférou vnútri mestských 

hradieb i v letnom kine na streche pevnosti Revelin. Medzinárodný du-
brovnícky filmový festival víta renomovaných filmových tvorcov i herecké 

osobnosti a udeľuje ocenenia – okrem súťažných kategórií aj za celoži-

votné dielo a mimoriadny prínos. V každom prípade – doprajte si aj 

takýto zážitok, predovšetkým kvôli atmosfére, ktorú inde nenájdete.
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NOČNÉ MESTO
Večerný Dubrovník rozžiarený tisíckami svetiel  

s vynikajúcou atmosférou patrí k mimoriadnym zážitkom.

S vysvietenými detailmi palácov, 
priečelí domov, hradbami a obranný-
mi vežami sa mesto mení na jedinečné 
korzo. Cestou po hlavnej ulici si môže-
te vychutnať hudbu a pouličných 
umelcov, pravú dubrovnícku atmos-
féru hľadajte aj v úzkych bočných 
uličkách s malými vinárňami, barmi, 

reštauráciami a kaviarňami.
V obchodíkoch, dielňach a galériách 
nájdete domáce produkty, syry, 
sušené ovocie a kvalitné víno, tra-
dičné remeselné výrobky, šperky, 
doplnky, keramiku, všetko podfar-
bené sugestívnymi dalmatínskymi 
melódiami.

Dubrovnícka katedrála
Je dominantou, ktorú nemožno vynechať: Chrám nanebovzatia Panny 

Márie bol po zemetrasení postavený na mieste románskej katedrály 

z 12. storočia, ktorá predstavovala prepychovú baziliku. Na výstavbe sa 

nešetrilo – podľa historických prameňov aj vďaka štedrému daru an-

glického kráľa Richarda I. Levie srdce, ktorý v roku 1192 pri návrate 

z tretej krížovej výpravy stroskotal a zachránil sa na neďalekom Lokrume.

Obnoviť katedrálu pomohol aj rodák Stepan Gradic, ktorý pracoval 

v Ríme ako kustód a riaditeľ Vatikánskej apoštolskej knižnice a bol aj 

veľvyslancom mesta. Katedrálna klenotnica patrila medzi najcennejšie 

na jadranskom pobreží. Najvýznamnejšie sakrálne predmety sú vzácne 

relikviáre v tvare hlavy a ruky patróna sv. Blažeja zdobené drahokama-

mi. Nad hlavným oltárom je Tizianov obraz a v klenotnici je aj Raffaelovo 

dielo. A opäť premyslená opatrnosť Dubrovníčanov: prístup ku klenot-

nici s pokladmi nevyčísliteľnej ceny, ktorá bola majetkom dubrovníckej 

republiky, bol možný len s použitím troch zvláštnych kľúčov, tie mali 

pri sebe traja navzájom nezávislí predstavitelia cirkevnej a svetskej moci. 

Katedrála bola dokončená v barokovom slohu v roku 1713 a jej otvor-

enie bolo veľkým sviatkom.
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Kniežací palác
V týchto priestoroch sa panovalo – teda slúžilo ľudu! Palác bol sídlom 

kniežaťa, najvyššej politickej funkcie v Dubrovníckej republike. Nachád-

zalo sa tu všetko potrebné na riadenie chodu mesta – Veľká a Malá 

radnica, štátne kancelárie, súd i väzenie… Stavba bola opäť zverená 

neapolskému majstrovi Onofriovi della Cava. Pôvodná harmonická 

jednoposchodová gotická stavba s oblúkmi v prízemí je i dnes jedi-

nečným príkladom harmonického prepojenia gotiky, renesancie i ba-

roka. Dôkazom dubrovníckej prezieravosti a kontroly moci bolo aj to, 

že kniežací mandát trval iba mesiac, počas tohto obdobia nesmel pa-

nujúci mandant opustiť palác s výnimkou štátnych záležitostí. Nad 

vchodom svieti latinský nápis Obliti privatorum publica curate (Zabud-
nite na vlastné súkromie a starajte sa len o verejné veci).

Dnes je na tomto mieste historické oddelenie Dubrovníckeho 

múzea, prehliadka je veľmi zaujímavá. Reprezentačné sály sú zariadené 

tak, aby vystihovali pôvodnú atmosféru. Okrem štýlového nábytku 

možno obdivovať portréty a erby patricijov, cenné obrazy starých 

majstrov, numizmatickú zbierku Dubrovníckej republiky, originálne 

kľúče od mestských brán a mnoho vzácnych štátnych dokumentov.

Františkánsky kláštor
Od Onofriovej fontány sa možno kochať výhľadom na priečelie, za ktorým 

je veľký komplex františkánskeho kláštora s nádherným gotickým 

portálom bratov Leonarda a Petara Petrovićovcov, ktorý sa zachoval 

z pôvodnej stavby kostola pred zemetrasením. Rajský dvor a záhrada 

kláštora predstavujú jedny z najcennejších ukážok románskeho slohu 

na chorvátskom pobreží. Pripravte sa na to, že Dubrovník vám vyrazí 

dych a trochu zamotá hlavu. Pomoc je poruke: v kláštore je nádherná 

lekáreň plná rozvoniavajúcich byliniek, liečiv a korenín. Jej jedinečnosť 

je tom, že nepretržite pôsobí od roku 1317 a je tretia najstaršia na 

svete! Kláštorná knižnica, jedna z najvýznamnejších v Chorvátsku, je 

pokladnicou vedomostí a odborných rád. Jej zbierka má viac ako 

20 000 zväzkov, cenných rukopisov a raritných exemplárov kníh.

Slnko je už trochu vyššie na oblohe, je čas ochut-

nať pravú dubrovnícku zmrzlinu a potom sa os-

viežiť pri fontáne neapolského majstra, staviteľa 

Onofria della Cava. Dubrovnícky vodovod vybu-

dovaný v neskorom stredoveku bol výnimočným 

projektom. Autor tohto diela sprístupnil vodu na 

dvoch kľúčových miestach: pri západnom hlav-

nom vchode postavil neďaleko Pilskej brány veľkú 

mnohouholnú, samostatne stojacu vodnú nádrž, 

menšiu fontánu vybudoval na opačnej strane na 

námestí Luža. Na podobné projekty si mnohé 

európske mestá museli počkať ešte dlhé stáročia. 

Posedieť si na kamennom múriku alebo na hlad-

ko vyhladených schodoch fontány so zmrzlinou 

v ruke je kultová záležitosť a takúto siestu si počas 

objavovania krás Dubrovníka radi zopakujete.

Veľká Onofriova fontána
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Palác Sponza
Vedľa námestia Luža stojí jedna z najkrajších stavieb meste – goticko-re-

nesančný palác Sponza, ktorý musíte vidieť. V období Dubrovníckej 

republiky mal rôzne funkcie, preclievali sa v ňom napríklad tovary, ktoré 

privážali kupci a obchodníci z rozličných končín sveta. Hlavný nadpis 

nad klenbovým oblúkom átria, kde kedysi visela váha, upozorňuje na 

presnosť dubrovníckych mier: Je nám zakázané klamať a merať zle, 
a keď vážim tovar, sám Pán Boh je tu pri mne! Nutkanie oklamať a získať 

výhodu, je také staré – ako prvý výmenný obchod…

Palác Sponza ako jedna z mála stavieb nebol zničený zemetrasením. 

Historici sú presvedčení, že práve táto skutočnosť zachránila republiku, 

pretože aj napriek obrovským stratám sa z neho mohli riadiť a riešiť 

všetky štátne záležitosti. Z paláca sa stalo rozsiahle kultúrne centrum, 

bola tu založená prvá literárna inštitúcia i prvá škola v Dubrovníku. Dnes 

je tu umiestnená mimoriadne dôležitá súčasť histórie – Dubrovnícky 

archív. So 7 000 zväzkami a približne so 100 000 rukopismi patrí medzi 

najcennejšie historické archívy na svete. 

 Promenáda Stradun
To je ona – nádherná hlavná ulica s kamennými priečeliami domov 

vybudovanými v rovnakej výške namiesto pôvodných po ničivom ze-

metrasení v roku 1667, s vyhladenou kamennou dlažbou. Určite na nej 

nezakopnete a chôdza po nej je tiež veľmi príjemná. Táto najstaršia 

a najkrajšia ulica je najobľúbenejšou promenádou, miestom osláv, 

stretnutí, ale aj obchodnou tepnou starého dubrovníckeho jadra. Kráča-

li po nej chudobní aj bohatí, kniežatá, králi i prezidenti, spomienkou na 

mimoriadnu návštevu Jána Pavla II. je pamätná tabuľa. Do Dubrovníka 

prichádzajú celebrity z celého sveta osláviť medové týždne, zásnuby 

a zachrániť tu možno rozpadajúce sa vzťahy…

No aj ďalšie oslavy sú v tomto meste veľkolepé: slávnostný sprievod 

počas sviatku sv. Blažeja, patróna mesta, a oslavy Silvestra a Nového 

roka, ktoré sú v rámci mnohých hodnotení zaraďované medzi 10 naj-

krajších na svete. To, čo je pre Benátky svätý Marek, je pre Dubrovník 

svätý Blažej. Ľudia prichádzajú v krojoch zo vzdialeného i z blízkeho 

okolia, nasleduje veľkolepý sprievod a po ňom hodovanie a zábava 

s tancom a spevom. V období Dubrovníckej republiky sedem dní pred 

oslavami a sedem dní po nich boli väzni odsúdení za miernejšie zloči-

ny amnestovaní a len pri tejto jedinej príležitosti bol umožnený vstup 

do mesta aj tým, ktorí ho mali z rôznych dôvodov zakázaný.

Rozmanitosť a bohatosť pôvodných palácov vystriedala po zeme-

trasení opatrnejšia výstavba dvoch radov kamenných barokových 

budov rovnakej výšky s harmonickou čistotou fasádnych plôch. Senát 

republiky ani pri tejto príležitosti nezabudol na obchod – v pôvodných 

priestoroch sú obchodíky, dielne a ukážky tradičného umenia, ku ktorým 

pribudli kaviarne a reštaurácie.
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Mestské 
hradby

Charakteristický 
obranný symbol prežil stáročia

Najznámejší symbol, ktorý dodáva mestu 
 charakteristickú tvár, reprezentuje aj jeho  

dejiny. Komplex je jedným z najpozoruhodnejších 
obranných systémov v Stredomorí. Poznávanie 

Dubrovníka môžete na tomto mieste začať 
 i skončiť – dojem bude vždy silný.
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 A ko je možné, že obranný 
systém odolal aj zemetra-
seniu a  zachoval sa dodnes 

vo funkčnom stave? Odpoveď je jednoduchá: vďaka 
technickej vyspelosti staviteľov a  Dubrovníčanov, 
ktorí opevnenie dobudúvali a udržiavali, a v ťažkých 
časoch vďaka diplomacii, ktorej sa často podarilo od-
vrátiť hrozbu útokov.

Najlepším dôkazom funkčnosti obranného valu 
bola skutočnosť, že mesto už v 9. storočí ustálo pätnásť 
mesiacov trvajúce obliehanie. Dnešný rozsah hradieb 
pochádza zo 14. storočia, definitívnu podobu získa-
vali po páde Carihradu v  druhej polovici 15. storo-
čia. Smerom k súši dosahuje opevnenie hrúbku až 6 
metrov, k moru 2 až 3 metre a v niektorých miestach 
má výšku až 25 metrov. Od pevniny sú hradby chrá-
nené dodatočne predsunutou šikmou stenou, ktorú 
si vyžadovali obranné opatrenia proti delostreleckým 
útokom. Lemujú mesto v dĺžke 1 940 metrov a majú 
tvar nepravidelného obdĺžnika, ktorý je na štyroch 
miestach chránený mohutnými opevneniami.

Zo severu chráni prístav kruhová veža Minčeta, 
ktorá je najvysunutejším bodom obranného systému 
smerom k pevnine. Pretože je najvyššia, budete mať 
z nej aj najlepší výhľad na mesto.

Z východu chráni prístav samostatná pevnosť Re-
velin. Po obnove v 16. storočí sa stala najmohutnejšou 
mestskou baštou, nepoškodilo ju ani zemetrasenie. 
Na jednej strane sa zvažuje k moru, ostatné strany sú 
chránené hlbokou priekopou. Stavba má veľký člene-
ný vnútorný priestor, a tak sa používala na zasadnutia 
mestskej rady i na uchovanie klenotov a cenností za-
chránených po zemetraseniach a požiaroch. Navrchu 
je najväčšia terasa v meste, kde sa konajú akcie letného 
festivalu. Pevnosť Bokar na západe chránila dôležitý 
vstup do mesta – Pilskú bránu.

Pred nebezpečenstvom z mora i z pevniny je ob-
ranným štítom veľkolepá, samostatne stojaca pevnosť 
Lovrijenac postavená na strmej morskej skale vyso-
kej takmer 40 metrov. Bránilo ju desať veľkých diel, 
najmasívnejšie múry sú tam, kde hrozilo najväčšie 

DOMÁCA  
POHOSTINNOSŤ
Po prehliadke mesta určite vyhladnete. 
Vyskúšajte dalmatínsku kuchyňu – je 
čerstvá, pestrá a domácky chutná. Dominujú 
jej plody mora, syry na mnoho spôsobov, 
pršut, cestoviny i špeciálne polievky, 
obľúbené sú miestne vína plavac či pelješac. 
Keď ochutnáte domáce špeciality v reštaurá-
cii Kopun alebo Revelin, radi prídete opäť. 
Kaviareň Mirage za katedrálou na malom 
námestí s dostatkom stolov v tieni 
slnečníkov vám poskytne útočisko pred 
slnkom, vynikajúcu kávu i limonády 
s ovocím za veľmi prijateľné ceny.

HRA O TRÓNY
Pri napínavých výjavoch a charakteristických kostýmoch možno zistíte, že 
nakrúcanie najdrahšieho a najsledovanejšieho televízneho seriálu Hra 
o tróny sa realizovalo práve v Dubrovníku. Dramatická fantasy sága televízie 
HBO sa začala nakrúcať v roku 2010 a seriál sa stal druhým najsledovane-
jším v histórii televíznej tvorby. Začínalo sa na Malte, no tvorcov očaril 
Dubrovník, a tak väčšinu scén presunuli práve sem. Filmári D. Benioff a D. B. 
Weiss z tajomnej knižnej predlohy vytvorili dielo, ktoré sa preslávilo aj 
vďaka jedinečným kulisám v Dubrovníku. Sú skutočné a plné života.
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nebezpečenstvo, teda zvonku. Najsilnejšie majú až 12 
metrov, smerom k hradbám stačilo len 60 centimet-
rov. Ostražitosť bola otázkou prežitia: Dubrovníčania 
sa nechránili len pred nepriateľskými útokmi zvonku, 
ale prezieravo rátali aj so zlyhaním ľudského faktora 
a mocenskými sklonmi, a  tak veliteľov posádky pra-
videlne vymieňali.

Sloboda sa strážila všetkými prostriedkami, pre-
tože Sloboda sa nepredáva ani za všetky poklady sveta. 
Tak to hlása nápis v  latinčine nad vchodom do pev-
nosti. Lovrinejac je dnes aj scénickým priestorom pre 
Hamleta, ktorého predstavenie je akousi ochrannou 
známkou letného festivalu.

Do mesta sa celé stáročia vchádzalo premyslene 
chránenou Pilskou bránou, po ktorej je pomenovaná 
aj celá mestská časť z vonkajšej strany hradieb. K brá-
ne sa ide cez kamenný most, pred vchodom je padací 
most, ktorým sa každý večer uzatváral vchod do mes-
ta. Tí, ktorí to nestihli, mali smolu, museli čakať vonku 
do rána… 


