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TAKHLE SE KDYSI STAVĚLO

Velkolepé dubrovnické hradby, jsou tou nejznámější a 
nejnavštěvovanější chorvatskou turistickou atrakcí a zároveň 
patří mezi nejkrásnější a nejmonumentálnější fortifikační 
památky v Evropě. Jejich výstavba začala již v 8. st., avšak 
nejintenzivněji se stavělo v 15. a 16. st., kdy Městu i Republice 
neustále hrozilo nebezpečí. Díky tehdejší stavitelské 
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dovednosti, ale i věhlasné dubrovnické diplomacii, hradby 
dodnes působí bezvadně. 
Se svými šestnácti hradebními věžemi, třemi pevnostmi a 
šesti bastiony tyto 1 940 m dlouhé a 22 m vysoké hradby se 
tyčí nad úchvatným pobřežím a sráznými skalními stěnami 
přičemž každému návštěvníkovi tímto výjevem berou dech. 

BĚHEM STAVBY PEVNOSTI  MINČETA V 15. ST. BYLA Z DŮVODU NEDOSTATKU 
KAMENNÉHO MATERIÁLU ZAVEDENO NAŘÍZENÍ, PODLE NĚHOŽ KAŽDÝ, KDO 
PŘICHÁZÍ DO MĚSTA, MUSÍ PŘINÉST JEDEN KÁMEN. 

město korčula je jedním z nejlépe dochovaných 
středověkých měst. Korčulu obepínají masivní hradby a uvnitř 
jsou její ulice uspořádány ve tvaru rybí kosti. Jde o jedinečnou 
urbanistickou regulaci umožňující ideální životní podmínky 
díky volnému proudění vzduchu, ale ta zároveň poskytovala i 
ochranu před silnými větry i četnými dobyvateli.

Stonská oblast na poloostrově Pelješacu se ve 14. st. dostává 
do držby Dubrovnické republiky, která začíná plánovanou 
výstavbu městečka Stonu i Malého Stonu, spolu s hradbami, 
které je navzájem spojují. To mělo za cíl ochranu lidstva 
i solnice, tamní továrny na “bílé zlato”, která přinášela 
Republice bohatý zisk. Po své celkové délce 5,5 km byly 
stonské hradby posíleny s přibližně čtyřiceti hradebními 
věžemi a pěti pevnostmi.

PO ČÍNSKÉ ZDI JSOU  STONSKÉ HRADBY, 
DRUHÝ NEJDELŠÍ DOCHOVANOU FORTIFIKAČNÍ 
SOUSTAVOU NA SVĚTĚ.



PŘÍBĚH PO CELÁ STOLETÍ  
VZNIKAJÍCÍ KULTURY

Mimo bohaté materiální dědictví dubrovnická riviéra se může 
pyšnit i různorodým a hodnotným nemateriálním kulturním 
bohatstvím. 

Rytířská hra moreška nachází svůj původ ve španělské 
oslavě vyhnání Maurů ve 12. st. Během staletí ze Středozemí 
téměř zcela zmizela, ale v Korčule se tento mečový a válečný 
tanec hluboce ujal již před 400 roky a stal se tak jedinečným 
na celém světě. Svými působivými tanečními figurami, 
dobovými kostýmy, hudbou i malebností je součástí 
identity města Korčuly a zároveň i důkazem chorvatského 
kosmopolitismu. 

OSLAVA SV. BLAŽEJE BYLA ROKU 
2009. ZAPSÁNA NA SEZNAM UNESCO NA 
REPREZENTATIVNÍ SOUPIS NEHMOTNÉHO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ LIDSTVA.

V korčulských městečkách Pupnat, Čara, Smokvica, 
Blato a Vela Luka zase zdomácněl starobylý rytířský tanec 
kumpanija, který také představuje mečový a válečný tanec a 
vyznačuje se starobylými meči, bohatstvím krojů i hudebního 
doprovodu.

Lidový tanec z dubrovnického přímoří, skočná linđo, 
patří se svým jedinečným způsobem i formou mezi tradiční 
chorvatské tance. V podstatě jde o kolový tanec smíšených 
dvojic umístěných okolo hráče a vedoucího tanečníka, 
který zároveň vykřikuje žertovné a vtipné návody, často ve 
dvojsmyslných verších, a to vždy, když má dojít ke změně 
tanečních figur.

Kromě slavnosti sv. Blažeje, morešky a linđa mezi chorvatské 
památky nehmotného dědictví tohoto kraje patří také 
dubrovnické nářečí, umělecké vyhotovení konavoských 
výšivek i obyčeje doprovázející Lastovský masopust.

Slávu Dubrovníku již po celá staletí svým uměním pronášejí 
i znamenití mistři svého řemesla - dubrovničtí zlatníci.  
dubrovnické tradiční šperky ze zlata i filigránského 
stříbra dodnes okouzlují svojí nadčasovou krásou, 
specifickým zpracováním i univerzální dezénem hodícím 
se ke všem módním stylům. Tzv. “rećine” anebo “puce” - 
starobylé náušnice - jsou zcela jistě vzpomínkou na celý život.
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Začněme u oslavy sv. blažeje. Je to velebné procesí 
oslavující dubrovnického patrona. Tato tradice sahá až do 
r. 972. Sochy sv. Blažeje, světce nosícího na své dlani město 
Dubrovník, jsou vidět na městských hradbách i u městských 
bran. Tato tradiční oslava obohacuje historické dědictví i 
duchovním rozměrem. 



ŽIVOT KYPÍ NA PEVNINĚ I V MOŘI

Flóra dubrovnického kraje je výrazně různorodá. Dominují 
tam cypříše, borovice i olivovníky. Celou touto oblastí se 
táhnou nesčetné vinohrady, ale i plantáže citrusového ovoce - 
citrónu, pomerančů a pochopitelně mandarínek.
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Tento malebný středozemní kraj je domovem nesčetných 
živočišných druhů a zvířat, ale nevysychající bohatství v sobě 
ukrývá i moře: počínaje ústřicemi a slávkami přes kraby a 
chobotnice až po delfíny, zubatce a ropušnice…abychom 
uvedli jen některé (gastronomům) známější obyvatele. 

lastovské souostroví bylo vyhlášeno přírodním 
parkem pro svoji mystickou krásu, neobvykle hodnotnou 
krajinomalbu, pro husté lesy a úrodná pole i nesčetné vzácné 
mořské i pevninské druhy živočichů i mnohá shromaždiště 
ptáků. Dokonce 70% plochy tohoto přírodního parku připadá 
na moře známé krásou různorodých korálových útesů, ale i 
tím, že v něm žije kolem 150 rybích druhů. Ovšem, rybáři 
jsou nejšťastnější, když uloví krále všech raků - drahocenného 
humra. 

Ostrov mljet je klenotnicí biologické pestrosti, domovem 
pro různorodý zvířecí svět a zároveň i šlechtitelskou školkou 
původních jehličnatých lesů, borovice pinie a cesmínového 
dubu. Západní část nejzelenějšího chorvatského ostrova se 
v r. 1960 stala prvním chráněným jadranským národním 
parkem a o důležitosti jeho ochrany svědčí i četné endemické 
i ohrožené druhy.

TEMPERAMENTNÍ ČERNÝ RORÝS, JE 
CHRÁNĚNÝM OBYVATELEM MĚSTA DUBROVNÍKA 
A PATŘÍ K NEJRYCHLEJŠÍM PTÁKŮM NA SVĚTĚ A 
KROMĚ TOHO VE VZDUCHU TRÁVÍ MNOHEM VÍCE 
ČASU NEŽ OSTATNÍ PTACTVO. 



KOUZELNÁ PŘÍRODA VYČKÁVÁ  
SVÉ AVANTURISTY
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Podél celého regionu se nabízí celé množství aktivit, jak na 
pevnině, tak i v moři. Je to rafting, potápění, horolezectví s 
výhledem na moře, off road jeep safari či rybolov, pozorování 
ptactva, sklizeň mandarínek… Jediný problém je vybrat si to 
nejzábavnější, tady jsou naše návrhy: 

kajakování u dubrovnického pobřeží se řadí mezi 
populárnější aktivity právě díky spektakulárnímu výhledu od 
moře na velkolepé dubrovnické hradby. Je tu ale ještě jeden 
zážitek krásy, který si musíte dopřát na jízdě kajakem - jde 
o jeskyni Betinu, u níž se nedaleko od Dubrovníka můžete 
nabažit absolutního poklidu a ticha.

Olivové háje, kamenné zdi zděné na sucho i vinice na 
Pelješaci, pěší a cyklistická stezka kolem Malého a Velikého 
slaného jezera na zalesněném Mljetu, túry kolem Baćinských 
jezer a podél břehu řeky Neretvy, stezky vedoucí malebnými 
a autentickými vesničkami v Konavlích podél vodních mlýnů 
na ponorné říčce Ljuta, tématické túry jako jsou  Stećci 
dubrovnického přímoří anebo Napoleonova cesta na Pelješaci, 
to jsou jen některé atrakce, které Vám naplní životní baterie 
svými okouzlujícími přírodními i historickými krásami.

Členitost pobřeží a velký počet ostrovů a ostrůvků umožňují 
poklidnou plavbu po moři dokonce i tehdy, kdy povětrnostní 
podmínky nejsou ideální. Mljetský archipelag, stejně jako 
souostroví Elafiti, poskytují kromě bezpečného kotviště 
i výhled na jedinečné přírodní krásy, kdy se vyplatí 
pronajmout si plachetnici anebo se vydat na výlet 
lodí. 

Západní část Pelješace je ideálním místem pro wind surfing, a 
to díky závanům větrů, které pozvedají ideální vlny, zatímco 
kitesurfaři se často vypraví k ústí řeky Neretvy, kde se nabízí 
tříkilometrový záliv s mělkým písčitým mořem a teplý i silný 
vítr. 

KAJAKÁŘI A JACHTAŘI SI MOHOU 
VYCHUTNAT SETKÁNÍ S DELFÍNY I S 
TUNAMI, NACHÁZEJÍ SE V TĚCHTO 
KONČINÁCH ČASTO.



TO NEJLEPŠÍ ZE 
STŘEDOMOŘSKÝCH POCHOUTEK
Středomořský způsob stravování nacházející se na soupise 
světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO 
představuje celkovou kulinářskou soustavu tohoto regionu. 
Gastronomickou procházku regionem začneme v četných 
restauracích a sklípcích v údolí řeky Neretvy, kde se nabízí 
brodet z úhořů anebo žab a chutné pokrmy ze zvěřiny, zvláště 
z černé lysky (Fulica atra).
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Dále nás cesta zavede do Stonu, kde nikdo nebude moci 
odolat čerstvým, z moře vyzvednutým  ústřicím, věhlasné 
specialitě tohoto kraje, ale ani jedlým slávkám a už vůbec ne 
právě připravené čerstvé rybě.

Zdravé a kvalitní sousto je dobré zalít vynikajícími víny. 
Nejlepší z nich jsou vína z Komarny a obzvláště z poloostrova 
Pelješac. Ochutnávka vysoce kvalitních vín Dingač a Postup, 
která pocházejí ze stejnojmenných strání, kde k jihu 
otočené vinice populární odrůdy plavac mali, poskytují 
nejkvalitnější červená vína jsou nevyhnutelným obřadem 
každého milovníka vín. Těm, kteří dávají přednost bílému 
vínu doporučujeme ostrov Korčulu, kde si mohou pochutnat 
na autochtonních odrůdách pošip a grk anebo též Konavle, 
kde se znovu pyšní dubrovnickou malvazií.

Na ostrovech Mljet, Šipan, Lopud a Koločep si můžete 
dopřát chutná jídla ze sušených ryb anebo plodů moře, a v 
restauracích a sklípcích Župy Dubrovnické i v Konavlích 
vám nabídnou pršut, sýr z oleje, zelenou “menestru” a další 
pochoutky.

KORČULA SE MŮŽE POCHLUBIT TRADIČNÍM PĚSTOVÁNÍM VÍNA 
JEŠTĚ Z PRADÁVNÝCH ŘECKÝCH DOB, TEDY ZE 4. ST. PŘED KRISTEM.



NERETVA oáza života

Tato zelenooká kráska byla vždy inspirací pro mnohé 
umělce, stálou inspirací fotografů i filmových 
režisérů, ale i četných turistů a cestujících, jakožto i 
všech ostatních obyvatel na jejích březích.

Údolí řeky Neretvy je jedním z nejmalebnějších krajů Chorvatska. Je to jediná delta v zemi a třetí 
největší ve Středomoří (po řekám Nilu a Po), jeden z mála zbývajících podobných oblastí v Evropě.

Úrodná půda a středozemní podnebí umožnily obyvatelům 
intenzivní rozvoj zemědělství. Sladké citrusové ovoce, 
melouny, rajčata i četné jinačí plody jsou známy po celé zemi, 
ale i mimo ni.
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BAĆINSKÁ JEZERA 

MUZEUM NARONA 

Pitoreskní baćinská jezera představují shluknutí několika 
menších jezer, která jsou domovem mnohých jedinečných 
rostlinných i živočišných druhů i nevyhnutelným místem pro 
všechny příchozí do tohoto kraje. 

muzeum narona v blízkosti Metkoviće vzniklo na místě 
senzačního naleziště v r. 1995/96, jde o zbytky římského 
chrámu - Augusteumu a 17 mramorových soch.

maraton lodí je amatérskou sportovní soutěží zdejších 
autochtonních plavidel z doliny Neretvy. Tento závod 
startuje v Metkovići a končí v Pločích. Trasa je dlouhá 
celkem 22 500 metrů a představuje jednu z nejmasovějších a 
nejsledovanějších události v Chorvatsku.

MARATON LODÍ 
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MLJET ostrov věčného jara 

Krasová slaná jezera Veliké a Malé jezero jsou jedinečným 
přírodním fenoménem národního parku Mljet. Vzájemně 
jsou propojena kanálem od délce 30 m a v hloubce do 0,5 
m, zatímco přírodní úžina pojící Veliké jezero s mořem lidé 
dodatečně ještě prohloubili. 

Nejzalesněnější jaderský ostrov je ideálním místem ke zkoumání přebohaté flóry i fauny a k 
poklidnému zážitku, který nám poskytuje netknutá příroda, právě ta, která kdysi dávno okouzlila i 
samotného Odyssea.

Největší mljetskou atrakcí je malebný ostrůvek Sv. Marie, v 
jižní části Velikého jezera, na kterém se nachází benediktýnský 
klášter s kostelem Sv. Marie vystavěn ve 12. st.
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Rezervaci přírodních zvláštností Saplunara zdobí specifická 
vegetace i exotické písčité pláže, které se táhnou až na 
sousední “lagunu” blace.

V největším a nejbezpečnějším mljetském přístavu Polače 
se nalézá římský palác s termálními prameny, třetí 
nejzachovalejší římská památka na chorvatské straně Jadranu 
(po Aréně v Pule a Diokleciánově paláci ve Splitu).

odysseova jeskyně je jeskyně se spadlým stropem, na jehož 
dně je moře, takže do ní lze vejít plaváním anebo se do ní 
dostanete v menší loďce. Prý právě z tohoto místa začarovaný 
Odysseus po ztroskotání plných sedm let pozoroval širé moře 
s touhou i nostalgií za domovem a svojí Penelopou, zatímco 
se překrásná nymfa Kalipso, dcera boha Poseidona, ještě 
smutněji a zamilovaněji dívala na něho.

Kromě bohatých lesů na Mljetu rostou i četné endemické 
druhy a dokonce 25 nejrůznějších druhů orchidejí.

Po celodenním sání kouzelné mljetské atmosféry je nejlepší 
vychutnat si i nabídku jednoho z ostrovního sklípku a 
pochutnat si na místních pochoutkách. 

BLACE

ŘÍMSKÝ PALÁC 

ODYSSEOVA JESKYNĚ 



KORČULA kamenné drahokamy
Dovolte, aby vás Korčula okouzlila nadčasovou krásou, neskutečnou krajinou a výjimečně bohatým 
kulturně-historickým dědictvím.

Díky stoleté tradici ve zpracování kamene město Korčulu vystavěli a 
bohatě vyzdobili nejčastěji místní mistři gotického slohu s květinovými 
ornamenty a v renesančním i barokním slohu. Toto muzeum pod širým 
nebem se může pyšnit zajímavým uličním půdorysem, obchody, hradbami, 
kostely, paláci, muzei a domem velkého cestovatele Marka Pola.

Ostrůvek Proizd má skalnaté i oblázkové pobřeží, přičemž 
vám jeho severní strana vyrazí dech. Zde se nalézají pláže 
z bělostných skal nořících se do tyrkysově modrého moře. 
Hladké skály jsou ideální k opalování a milovníci klidu a 
ticha si zde opravdu mohou užít, jelikož ostrov není osídlen.
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VELA SPILA

KATEDRÁLA SVATÉHO MARKA

pupnatský přístav je hluboký záliv kolem patnácti 
kilometrů vzdálen od města Korčuly. Je obklopen bujnou 
vegetací a oblázková pláž v nejhlubší části samotného zálivu 
se pravidelně řadí mezi nejkrásnější pláže na Jadranu.

vela spila se nalézá nad Vela Lukou a je to jedno z 
významnějších archeologických předhistorických lokalit v 
oblasti Evropy. Jeskyně je nepřetržitě osídlena od mladší 
doby kamenné, tj. přibližně 20 000 let před narozením 
Krista a doposud ji využívali Řekové, Římané, Byzantinci i 
mnozí další.

katedrála svatého marka, patrona Korčuly, je středem 
náboženského života a nejkrásnější goticko-renesanční 
památkou ve starém městě. Stavěli ji a zdobili nejlepší místní 
i italští mistři během 15. a 16. st. 

lipová alej byla založena r. 1911 a v Blatě lemuje celou 
hlavní ulici. Toto stromořadí je dlouhé celý jeden kilometr a 
po berlínském je to druhé nejdelší stromořadí v Evropě.

LIPOVÁ ALEJ 

PUPNATSKÝ PŘÍSTAV 
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LASTOVO ostrov kříšťálových hvězd
Ještě v dávných dobách tento ostrov Římané nazývali císařským (“Augusta insula”) a dnes tento 
nejmladší chorvatský park přírody nazýváme i ostrovem neskutečné krásy a oázou klidu a ticha.

Netknuté pobřeží s nesčetnými zátokami, bujná 
vegetace sahající až k samotnému moři, křišťálově 
čisté moře…to vše jsou lákadla, jimž lze těžce odolat. 

Lastovské souostroví je dosti vzdáleno od pevniny a od 
všech možných, dokonce i světelných znečištění a poskytuje 
nádherný pohled na noční nebe plné hvězd, což si nesmějí 
nechat ujít ti, kteří prahnou po romantice.

Svého druhu pečetí vizuálních dojmů z Lastova poskytují 
kamene domky s neobvyklými komíny - s tzv. fumary. Na 
ostrově, a obzvláště mezi starými domy, jen těžko uvidíte dva 
podobné fumary. 
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MAJÁK STRUGA

Skuteční robinzonští turisté si nenechají ujít návštěvu anebo 
dokonce ubytování v jednom z věhlasných lastovských 
majáků: v Glavatu na malém ostrůvku na východ od Lastova, 
v Sušaci na příkrém srázu daleko na širém moři anebo ve 
Struze u vjezdu do zátoky Skrivena luka (Ukrytý přístav).

lastovski masopust je jeden z nejstarších masopustních 
obyčejů v Chorvatsku, ale i mimo Chorvatsko. První zmínky 
o něm jsou z r. 1390. Slaví se na památku neúspěšného 
obsazení ostrova Maury a pro svoji jedinečnost byl zapsán 
na seznam chráněných nemateriálních statků Chorvatské 
republiky. 

Členité pobřeží s početnými zátokami, útesy i mělčiny a 
také Lastovljané - miniaturní archipelag udivující krásy jsou 
opravdovým rájem pro potápěče. Obzvláště zajímavým 
je útes Bijelac - nejznámější potápěčská lokalita jižního 
Jadranu.

LASTOVSKI MASOPUST
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PELJEŠAC království silných vín
Návštěvníky přitahuje idylickými výjevy nepřehledných vinic, olivových hájů a tyrkysových zátok, 
tradičními dalmatskými specialitami a mnohými jinými pro oči i chuťové buňky lákavé požitky. 

Jeden z hlavních trumfů Pelješace jsou pochopitelně 
fantastické oblázkové i písčité pláže, krystalově čisté moře, 
chládek borovic… Je snad něco lepšího?

Maestrál jaký duje v nejužší části Pelješackého kanálu, u 
městečka Viganj, je snem každého fanatického surfaře.

Dingač je od Pánaboha vinorodý kraj na jižních 
stráních Pelješace, kde se v symbióze slunce a půdy 
a za pomoci rolnických rukou již po celá století rodí 
nejslavnější chorvatské víno.
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V proslulé  stonské solnici se dodnes vyrábí sůl jako v 
antických dobách, kdy se pro ni vedly i války.

Malebné městečko orebić je hrdé na svoji námořní tradici, 
o které promlouvají jak kapitánské domy, tak i Námořní 
muzeum. Ze severu se nad ním prostírá Svatý Ilija, nejvyšší 
kopec a nejpopulárnější alpinistická destinace, zatímco od 
jihu jej omývá průzračné moře Pelješackého kanálu.

františkánský klášter a kostel gospe od anđela 
(panna marie anděla), nad Orebićem poskytují 
nezapomenutelný pohled na ostrovy Korčula, Mljet a Lastovo.

OREBIĆ STONSKÉ SOLNICI 
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DUBROVNIK perla Jadranu

Skutečně je málo těch, kterým první pohled na 
dubrovnické hradby a jejich pevnosti, městskou 
bránu a mocný kamenný štít tyčící se nad pobřežím 
nevyrazí dech. 

O tomto starobylém městě, o této klenotnici a muzeu vyzařujícím bohaté dědictví předků se doslechl 
snad každý a je málo těch, kteří by se tam nechtěli podívat.

Nejoblíbenější promenádou všech Dubrovčanů i návštěvníků 
ze všech koutů světa je tzv. Placa, populární Stradun. 
Procházka Stradunem vás odvede k četným historickým 
objektům jakým je Knížecí palác, chrám sv. Blažeje, Palác 
Sponza, Velká Onofriova kašna, Rolandův sloup… Slavný 
Stradun sloužil i jako kulisa v nesčetných filmech a seriálech, 
počínaje Hrou o trůny až po Star Wars a Robin Hood. 
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elafiti neboli Jelení ostrovy, věční strážci dubrovnického 
moře i pobřeží se umístili v bezprostřední blízkosti města 
Dubrovníka a skládají se z větších ostrovů jakými jsou 
Koločep, Lopud, Šipan i Jakljan spolu s několika menšími 
ostrůvky.

cavtat je starobylé městečko na kopečku zalesněného 
poloostrova Rat, jehož kouzlo podtrhávají stavby z dob 
Dubrovnické republiky. Tato jedinečná lokalita spolu s okolní 
oblastí uchovává velké množství stop po několik tisíciletí 
staré historii města.

trsteno arboretum je nejstarší arboretum na světě a 
jediným na pobřeží Jadranu. V Arboretu se nalézá barokní 
fontána z r. 1736 nazvaná podle římského boha Neptuna.

Jednou z nejkrásnějších oáz dubrovnické riviéry je župský 
záliv umístěný jen 10 km od Dubrovníka. V jeho pěti 
městečkách (Kupari, Srebreno, Mlini, Soline a Plat) se nabízejí 
mnohé oblázkové pláže, skryté zátoky, stezky vedoucí podél 
moře, hotelů a vil.

KOLOČEP

CAVTAT

ARBORETUM 

MLINI
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