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Ahoj kamarádi,
do rukou se vám dostává speciální vydání oddílového občasníku Bobr. Poslouží
vám jako průvodce na outdoorové cestě po Balkáně s Kadaem. Naleznete zde
nejen základní informace a zajímavosti o místech, do kterých se vydáváme, ale
také informace o řekách, cyklostezkách a túrách, které po cestě splujeme,
projedeme a slezeme a spoustu dalších věcí. Snad vám tento speciál zkrátí
daleké cestování autobusem nebo v něm prostě naleznete informace, které jste
do teď nevěděli.
Příjemné počteníčko přeje DiB, Tom a Méďa
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Balkán, chorvatsky a turecky Balkan; rumunsky Balcani; srbsky, makedonsky a bulharsky Балкан; albánsky
Ballkan, řecky Βαλκάνια, je geografický a historický název pro území na Balkánském poloostrově ležící v
jihovýchodní Evropě mezi Černým mořem na východě a Jaderským mořem na západě. Na severu je Balkán
ohraničený řekou Sávou a dolním tokem Dunaje, na jihu Jónským, Krétským, Egejským a Marmarským mořem.
Rozloha Balkánu je přibližně 550 000 km2.
Na Balkáně leží státy bývalé Jugoslávie (tj. Bosna a
Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Kosovo a Černá Hora;
Slovinsko a někdy také Chorvatsko se mezi balkánské
státy obvykle nepočítají), dále Bulharsko, Albánie,
Řecko a evropská část Turecka. Mezi balkánské státy se
v některých případech řadí i Rumunsko.
Koncem 6. století začal být Balkán, který byl až po
dunajskou hranici součástí byzantské říše, osídlován
slovanským obyvatelstvem. To vedlo k postupnému zhroucení byzantské správy i církevní organizace. Koncem 7.
století se tu zformovala bulharská říše, první stát, na jehož vzniku se podíleli Slované. Následovalo Chorvatsko a
drobnější srbská knížectví. Počátkem 9. století obnovila Byzanc vládu nad jižní řeckou částí Balkánu. Za vlády
byzantského císaře Basileia II. Bulharobijce se počátkem 11. století dostal znovu do byzantského vlivu zájmu celý
Balkán. Bulharsko bylo dobyto a začleněno do administrativního i církevního systému byzantské říše, vládcové
srbských státečků se staly vazaly císaře. Teprve na přelomu 12. a 13. století se Bulharsko a Srbsko osamostatnily
pod vládou panovníků z domácích rodů (Asěnovci, Nemanjiči). Zpočátku se hegemonem balkánského prostoru
stalo Bulharsko, ve 14. století jej vystřídalo Srbsko. Zájmy slovanských států se střetávaly se zájmy slábnoucí
Byzantské říše. V polovině 14. století se na evropské pevnině uchytili Osmanští Turci a zahájili dobývání Balkánu.
Osudovými okamžiky byla bitva na Kosově poli roku 1389, v jejímž důsledku si Osmani podrobili s konečnou
platností srbské a bulharské území, a dobytí Konstantinopole v roce 1453, které znamenalo zánik tisícileté
byzantské říše. Rozhodující politickou silou se na Balkáně stala osmanská říše. V roce 1521 dobyli Turci uherskou
pohraniční pevnost Bělehrad, a otevřeli si tak cestu do střední Evropy.
Podrobené balkánské národy v 19. století zahájily boj za nezávislost na Osmanské říši, což vyvrcholilo balkánskými
válkami v letech 1912 - 1913. Po druhé světové válce se na Balkáně prosadil sovětský vliv. Rumunsko, Bulharsko (a
zprvu i Albánie) se staly součástí východního bloku. V 90. letech Balkán těžce zasáhl konflikt v bývalé Jugoslávii,
který nakonec vyústil v intervenci mezinárodních mírových sil v Bosně a Hercegovině, Kosovu a Makedonii.
Na Balkáně žije kolem 58 milionů obyvatel, kteří se hlásí k mnoha různým kulturám a mluví mnoha různými jazyky.
Mezi nejvýznamnější balkánské národnosti patří Řekové (11 milionů), Turci (10 milionů v evropské části Turecka),
Srbové (9 milionů), Bulhaři (8 milionů), Albánci (7 milionů), Chorvati (4,8 milionů), Bosňáci (2,6 milionů),
Makedonci (1,6 milionů) a Černohorci (300 000). Nejvýznamněji zastoupeným náboženstvím na Balkáně je
křesťanství (zejména pravoslaví, ale i katolictví) a islám, mezi nimiž jsou na území časté spory.

Historie Jugoslávie
Na území Jugoslávie se nacházely malé státy, které se v 15. stol. ocitly pod tureckou nadvládou (Srbsko, Bosna a
Hercegovina, Černá Hora, Makedonie) a pod nadvládou habsburské dynastie (Chorvatsko, Slovinsko). V 19. stol.
získaly Srbsko a Černá Hora samostatnost. Budování společného státu začalo v r. 1918 vyhlášením Království Srbů,
Chorvatů a Slovinců; v r. 1929 byl změněn název státu na Království Jugoslávie. Na zač. 2. svět. Války se Jugoslávie
postavila na stranu fašistických států, avšak v dubnu 1941 ji okupovala německá armáda. Odbojové hnutí pod
vedením komunistů osvobodilo skoro celou zemi. Vrchním velitelem partyzánských oddílů a později
národněosvobozenecké armády byl J. Broz-Tito.
V r. 1943 rozhodla Protifašistická rada národního osvobození Jugoslávie vytvořit z osvobozené Jugoslávie federaci
svobodných a rovnoprávných národů. První poválečný parlament svrhl dne 29. 11. 1945 monarchii a vyhlásil
Lidovou federativní republiku Jugoslávie. V r. 1963 přijala název Socialistická federativní republika Jugoslávie. Po
válce došlo v Jugoslávii k h1ubokým společensko-hospodářským (zemědělská reforma, znárodnění průmyslu) a

politickým přeměnám. Začátkem padesátých let vznikaly různé formy veřejné samosprávy. Jugoslávská ústava z r.
1974 a zákon o sdružené práci z r. 1976 (tzv. malá ústava) se staly základem jugoslávské samosprávy a určily
základní formy veřejné samosprávy (pracovní organizace v místě bydliště, místní jednoty v místě bydliště,
společenské organizace). Po r. 1980, po smrti J. Broze Tita, začaly vznikat odstředivé tendence, které ještě zesílily
v r. 1989. Slovinsko a Chorvatsko už nechtěly být dále členem federace ovládané Srby. Učinily některé kroky, které
by umožnily vystoupení z federace a vznik samostatných států.
V prosinci 1990 se Slovinci vyslovili v referendu pro samostatnou
republiku. V květnu 1991 totéž udělali Chorvati. Dne 25. 6. 1991 vyhlásily
obě republiky nezávislost. Federální vláda, ve snaze nepřipustit rozpad
Jugoslávie, zahájila vojenskou operaci. Začala válka mezi federální
armádou a oddíly národní gardy, nejdříve ve Slovinsku, později v
Chorvatsku. Zprostředkovatelské snahy EHS byly bezvýsledné. Snahy po
osamostatnění se objevily také v Makedonii (vyhlášení samostatnosti v r.
1991) a později v Bosně a Hercegovině (vyhlášení samostatnosti v r.
1992). Pro zachování federace se vyslovilo Srbsko a Černá Hora. V lednu
1992 uznaly členské státy EHS a mnoho jiných nezávislost Slovinska a
Chorvatska. V dubnu 1992 vyhlásilo Srbsko a Černá Hora vznik Jugoslávské
federativní republiky. Viz Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Jugoslávie,
Makedonie, Slovinsko. Srbsko a Černá Hora bylo soustátí, které vzniklo přeměnou Svazové republiky Jugoslávie v
roce 2003. Země měla 10 600 000 obyvatel. Soustátí zaniklo 5. června 2006, kdy na jeho území vznikly dva
samostatné státy, Srbsko a Černá Hora.
Posledním státem, který vznikl na území bývalé Jugoslávie je kontroverzní území Kosovo, které dle Kosovské
deklarace nezávislosti vyhlásilo 17. února 2008 nezávislost Srbsku. Legitimita nezávislé Kosovské republiky a její
mezinárodní uznání je však stále kontroverzní téma, které rozděluje státy na dva tábory. K 19. lednu 2019
Republiku Kosovo uznalo 106 uznaných a neuznaných států světa, jmenovitě 103 ze 193 (53 %) členských států
Organizace spojených národů, 23 z 28 (82 %) členských států Evropské unie, 24 z 28 (86 %) členských států NATO a
36 ze 57 (63 %) členských států Organizace islámské spolupráce. Vláda Srbska považuje Kosovo za svou autonomní
oblast.
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Bosna a Hercegovina

Černá Hora, nejmladší stát Evropy, jež vznikl 3. června 2006, je velmi atraktivní a
hlavně neokoukanou oblastí, kde se ještě naplno nerozvinul turistický ruch. Republika
Černá Hora o rozloze 13 812 km2 (zhruba tolik, kolik mají dohromady Jihomoravský
a Olomoucký kraj) se rozprostírá na jihozápadě Balkánského poloostrova a
nechává se omývat Jaderským mořem. Sousedí s Bosnou a Hercegovinou,
Chorvatskem, Albánií a Srbskem.
První ucelený stát na území Černé Hory byl vytvořen již ve 3. st. př. K. kmenem
Illyrů.
Téměř o 100 let později jej však dobyli Římané a země se stala součástí jejich provincie
Dalmácie.
Postupně se na Balkáně začali usazovat dávní Slované a v 11. století našeho letopočtu
vytvořili
na jihozápadě vlastní stát Duklju. V 15. století ovládli Turci část Zety na dlouhá 4 staletí.
Teprve v
roce 1858 došlo k úplnému osamostatnění. V roce 1918 se Černá Hora připojila k nově vzniklému Království Srbů,
Chorvatů a Slovinců. Po 2. sv. válce se země vyvíjela jako socialistická Federativní lidová republika Jugoslávie.
Během 2. poloviny 20, století došlo k významným změnám a konečně v roce 2006 se na základě referenda Černá
Hora zcela osamostatnila.
Černá Hora se pyšní úžasnými přírodními scenériemi, pláže zde převládají písčité, ale také oblázkové. Z 294
kilometrů dlouhého pobřeží se na cca 75 kilometrech nacházejí velmi kvalitní pláže a nádherné zátoky. Najdeme
zde i jediný fjord ve středomoří, úžasnou boku Kotorskou, jež je obklopena vysokými horami zvedajícími se kolmo
ze zálivu. Na jeho západní straně se nachází divoký poloostrov Luštica s odlehlými lagunami a nádhernými
jeskyněmi. Celé pobřeží je ideální na koupání, plachtění, potápění a ostatní vodní sporty. Na samotném jihu Černé
Hory se nachází zajímavá bašta pirátů v Ulcinju. Tato oblast se vyznačuje asi 13 kilometrů dlouhým a zároveň
širokým pásem písku.
Velkou pozoruhodností Černé Hory je Skadarské jezero. Leží 40 km od mořského pobřeží a je to největší jezero na
Balkáně. Pyšní se bohatou faunou a florou, pro rybáře a ornitology je to zkrátka ráj. Nikde ve Středomoří
nenajdete tak rozmanitou přírodu. Černá Hora je plná nádherným míst, která stojí za poznání. Patří k nim již výše
zmíněný záliv Boka Kotorská, historické město Budva, nádherné Bečiči, a také romantické prázdninové letovisko
Sveti Stefan.
Často se říká, že typickou černohorskou vlastností je lenost. Černohorci obecně pracují neradi, a tak není divu, že
má Černá Hora poměrně dost státních svátků, během kterých zde pracuje opravdu jen málokdo. Dokonce zde
funguje zajímavý systém, „jak rozhodně nepřijít o den volna“. Připadne-li svátek na sobotu, volno se přesouvá na
pátek, připadne-li na neděli, Černohorci si víkend prodlouží o volné pondělí.
Jací jsou Černohorci? Hrdí, pohostinní, přátelští a pro Středoevropana na první pohled líní. Jaké jsou Černohorky?
Krásné, oděné dle poslední módy a 100% podléhající macho kultuře. Jaká pravidla platí v Černé Hoře? Jedno
jediné, a to že žádná pravidla neexistují. Obyvatelé této malé země jsou v mnoha ohledech výjimeční, a tak by o
nich bylo škoda psát jen na pár řádcích. Např. jejich lenost je proslulá, s nadsázkou se říká, že jejich mottem je
“Hrdinové nepracují!” a nejčastější černohorskou odpovědí na otázku “Co děláš?” je “Nic”. Dokonce zde mají i své
“líné” desatero, které můžete vidět např. na pohlednicích v přímořských letoviscích.
Černohorci nadevše ctí své národní zvyky a tradice. Zajímavostí je, že poměrně silnou tradici zde má i oslava MDŽ.
Z kulturních odlišností vyplývá i to, že Černohorci mají zcela odlišně postavené hodnoty než průměrný Čech. Proto
Černohorce nebude zajímat, co studujete, ale spíš kolik máte sourozenců. Některé dotazy mohou cizince celkem
překvapit.
Důležitou roli v životě Černohorců hraje víra. Téměř 75 % z nich jsou pravoslavní a téměř 20 % muslimové.
Výrazná náboženská nevraživost zde např. z politických důvodů nepanuje, naopak je běžné, že v jednom městě
najdete kousek od sebe mešitu, pravoslavný a katolický kostel. Naopak prohlásíte-li, že jste ateista, buď
nepochopí, co tím chcete říct, nebo Vás budou považovat za podivína.

Bosna a Hercegovina

je jihoevropská země, kterou
charakterizuje především spojení vlivů křesťanské kultury, a to jak
západní katolické, tak i východního pravoslaví, orientálního nádechu
islámu i maurské kultury a židovství. Tyto tendence se pak významně
podílely na rozvoji místní architektury, sochařství, hudby i písemnictví.
Bosna a Hercegovina na západním Balkáně je velmi mladá země s asi 4,5
miliony obyvatel. Je založená na demokratických principech a vznikla nechvalně
známým "krájením" bývalé mocné Jugoslávie. Nezávislosti dosáhla oficiálně sice již
1. března 1992, ale skutečné nezávislosti si mohl mladičký stát začít užívat až po
bezohledné a ničivé válce (dnes se obvykle označuje jako válka občanská), trvající až do
roku 1995.
Hlavním městem, ale také kulturním a ekonomickým centrem federativní republiky je
"orientální" perla zvaná Sarajevo, která se nachází na geografickém středu země. Se svými zhruba 300 000
obyvateli (s přilehlými aglomeracemi počítáme až 400 000) je to zároveň i nejlidnatější město Bosny a
Hercegoviny.
Úředním jazykem je bosenština, chorvatština a srbština, státní měnou pak konvertibilní marka.
V čele státu se střídají po osmi měsících zástupci tří hlavních etnik v zemi: jeden Bosňák (tedy Muslim), jeden
Chorvat a jeden Srb – tři rovnocenní předsedové Předsednictva, tj. nejvyššího správního orgánu federace.
Vlajka Bosny a Hercegoviny je barevným i kompozičním provedením pro slovanský stát spíše netradiční. Obvyklé
slovanské vlajky zahrnují typickou trikolóru, tedy bílou, modrou a červenou barvu. Bosna a Hercegovina
"nahradila" červenou barvu barvou žlutou, a to ve tvaru trojúhelníku, jehož tři vrcholy mají symbolizovat tři
státotvorné národy: Bosňáky, Chorvaty a Srby. Dalším netradičním prvkem je "nekonečný" počet bílých hvězd,
které jako by procházely vlajkou a pokračovaly dále a které reprezentují Evropu (ta se podílela svými mírovými
zásahy na možnosti vzniku Bosny a Hercegoviny). Barevná kombinace modré, bílé a žluté by měla symbolizovat
neutralitu a mír.
Nesmazatelné stopy tu zůstaly po každém historickém období. K nejstarším památkám se řadí bodanjské jeskynní
malby, které naleznete blízko Stolce, nebo archeologické naleziště v Butmiru datující se do doby až 2 000 let před
naším letopočtem. Na několika místech se tu nacházejí také pozůstatky ilyrských hradišť. Most a lázně v Ilidži v
Sarajevu vás zase vrátí do doby Říše římské. Příchod Slovanů na území Bosny a Hercegoviny je spojován s
kulturním úpadkem po několik století, středověký rozmach tuto situace ale významně zvrátil. K charakteristikám
toho údobí patří stećci, jedinečné náhrobní kameny. Obranných a náboženských staveb středověku se dochovalo
méně, ale ukázky najdete např. v Jajci nebo v Bihaći.
Nejproslulejším obdobím historie země však zůstává osmanská nadvláda. Právě rozmach obchodu podpořil rozvoj
místní kultury poznamenané turecko-muslimskou tradicí. V této době vzniklo Sarajevo, Mostar, Tuzla aj.,
vybudován byl most ve Višegradu, v Mostaru i Žepě. Vystavěly se nové obchodní cesty, k nimž se pojí síť hanů,
hamamů, mešit. Ve městech se zřizovaly školy zvané mekteby a medresy a také knihovny.
Úpadek kultury, k němuž došlo v souvislosti s oslabováním moci Turecka na Balkáně dále vystřídalo období růstu
za rakousko-uherské okupace. Většina velkých měst získala evropský charakter, v Sarajevu byla vybudována
katedrála, Saborna crkva, radnice, Zemské muzeum, Národní divadlo a jiné dnešní významné pamětihodnosti.
První polovina 20. století zanechala v Bosně a Hercegovině jen šrámy dvou světových válek, mnoho zmařených
životů místních obyvatel a násilné přerozdělování území cizími zeměmi. Od roku 1950 si pak země s sebou nese
optimističtější události, v roce 1984 byla Bosna a Hercegovina pořádající zemí zimních olympijských her. Konec
války v roce 1995 vyprovokoval obnovu hlavních kulturních a historických objektů. Celková rehabilitace Bosny a
Hercegoviny tak má za cíl opětovně posílit příliv turistů.

Chorvatsko,

oficiálním názvem Republika Hrvatska, se rozprostírá na ploše
56 542 km při pobřeží Středozemního moře na pomezí Střední a
Jihovýchodní Evropy. V zemi žije přibližně 4,5 milionu obyvatel, jejichž
úředním jazykem je chorvatština.
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Díky tvaru podkovy má Chorvatsko rozmanitý reliéf. Vnitrozemská část spadá do
systému
Panonské pánve – Slavonská nížina mezi řekami Sávou a Drávou je nejúrodnějším
jádrem
země. 54 % celkové rozlohy země nepřesahuje 200 m nadmořské výšky. Střední část
země
tvoří pahorkatiny, které přecházejí do hornatého pásma Dinárské soustavy, táhnoucí se
od
Slovinska až do Černé Hory. Vápencové podloží zde umožnilo vznik mnoha krasových
jeskyní, propastí a jiných útvarů. Nejdelší a nejvýznamnější částí je pohoří Velebit a nejvyšší
je Dinara ve střední části při hranici s Bosnou a Hercegovinou. Pobřeží tvoří suchý hornatý pás lemovaný stovkami
ostrůvků, které byly kdysi součástí pevniny, a tvoří je tedy zejména horské hřebeny. Chorvatsko má v evropském
měřítku druhé nejčlenitější pobřeží, nad ním už vyniká pouze Norsko.
Lesy (zejména smíšené) pokrývají asi 36 % plochy, 40 % je využíváno pro hospodářské účely (obilí, slunečnice,
vinná réva) a zbylá část je travnatá, místy bažinatá. Nachází se tu osm národních parků, šest přírodních parků,
desítky zvláštních rezervací (botanických, hydrologických, ornitologických), lesoparků a dalších přírodních
památek. Nejbohatší na přírodní krásy je oblast severní Dalmácie, kde najdeme kaskádu Plitvických jezer, hluboké
kaňony parku Paklenica, vodopády na řece Krka nebo ostrovní národní park Kornati.
Nejdelší řekou je ve Slovinsku pramenící Sáva (562 km na území Chorvatska) následovaná Drávou (505 km) a
Kupou (296 km). Všechny tři se vlévají do nejvodnatějšího Dunaje (188 km), který je odvádí do Černého moře (62
% úmoří). Největší řekou, která ústí v Jaderském moři, je Cetina (101 km) a na území Chorvatska krátká, avšak
silná Neretva. Za zmínku stojí také řeky Krka a Zrmanja, které jsou obdivované pro jedinečné scenerie s
vápencovými kaňony, divokými soutěskami a vodopády. V Chorvatsku se nachází také mnoho ponorných říček,
které mají tok ukrytý pod zemí a vyvěrají často až pod hladinou moře. Kromě toho najdeme ve vnitrozemí 14
termálních pramenů.
Největším přírodním jezerem je Vrana (30,7 km²) na území severní Dalmácie. Vzniklo zatopením krasového pole a
jeho maximální hloubka dosahuje pouhých 6 m. Jezero dělí od Jaderského moře 1 až 13 km široký vápencový
hřbet, proto je voda v něm brakická (s vyšší koncentrací soli). Spolu se svým okolím bylo prohlášeno přírodním
parkem a jde o významnou ornitologickou rezervaci. Další největší sladkovodní plochou je uměle vybudované
Dubravsko jezero (17,1 km²) na řece Drávě a Peručko (13 km²) na řece Cetina, které leží v nadmořské výšce 360 m.
Pro svou krásu jsou nejznámější Plitvická jezera, systém 16 jezer s vodopády propojených vápencovými
kaskádami.
Chorvatsko je oblíbeným cílem zejména českých turistů, a to nejenom díky příznivým cenám služeb, relativně
přijatelné vzdálenosti, neexistencí jazykových bariér apod. A tak není divu, že v Chorvatsku žije poměrně početná
česká komunita. Tato menšina sídlí zejména v okolí města Daruvar.
Území Chorvatska se člení na správní oblasti - župy, kterých je celkem 21. Jedná se o správní jednotky podobné
našim krajům. Ty se dále dělí na opčiny, které mají správní postavení srovnatelné s českými obcemi. Délka
chorvatského pobřeží čítá na 5 835 km, z toho velkou část tvoří ostrovy a ostrůvky.
Hlavním městem Chorvatska je Záhřeb. Tuto živoucí metropoli najdete ve vnitrozemí na severozápadě
Chorvatska. Dalším velkým chorvatským městem je Dubrovnik, který je již několik let zapsán na Seznamu
světového dědictví UNESCO, a je jedním z nejvíce navštěvovaných měst v celé oblasti. Celé Jadranské pobřeží s
jeho četnými ostrovy je velmi lákavé. Ve vnitrozemí pak najdete oblíbený cíl zejména pro zahraniční turisty Plitvická jezera, nádhernou soustavu jezer, zasazených ve vápencové krajině. Oblast je velmi oblíbena nejen mezi
českými, ale také mezi německými turisty a obyvatelé Chorvatské republiky žijí zejména z turistického ruchu.
Nejoblíbenějšími destinacemi jsou letoviska Poreč, Split, Makarska nebo například Dubrovník. Cílem turistů jsou
rovněž ostrovy Brač, Hvar, Korčula, Kornati, Pag, nebo Rab.

Dinárské hory se nachází na Balkánském poloostrově. Ze severu navazují na Julské Alpy. Je to vápencová
soustava, která se v širokém pruhu (průměrná šířka 90 km a délka asi 700 km) prostírá jihovýchodním směrem k
Černé Hoře a dále až k severním hranicím Albánie, východní větev pak uhýbá přes Metohijskou kotlinu k
bulharským Rodopám. Na území Chorvatska se dělí na přímořské vápencové pásmo Dinárského krasu a na
geologicky starší vnitrozemské pásmo Bosenských hor, z nichž je jen menší část na území Chorvatska, větší je na
území Bosny. Dinárský kras je tvořen silně zvrásněnými a značně denudovanými druhohorními vápenci. Velkou
část tvoří holokras (úplně holý kras bez vegetačního krytu), v němž je půda odnesena a na povrch vystupují holé
čisté vápence vytvářející rozlehlé škrapy; původně rovný terén je dnes velmi členitý - jsou zde hluboké závrty,
polje, suché doliny s jeskyněmi a krasovými vyvěračkami.
Dinárské pohoří je nejvyšší horské pásmo v Chorvatsku, které horou Sinjal (mnohdy je však uváděna jako Dinara)
dosahuje výšky 1831 m. Tato hora se nachází u hranic s Bosnou a Hercegovinou, východně od města Knin. Sinjal
však není nejvyšším bodem Dinárského pohoří, tím je Troglav, vysoký 1913 m, který leží na území Bosny a
Hercegoviny. Na slovinskou část Dinárského krasu navazuje mohutná a široká vysočina Gorski kotar, nad niž se
zdvihají horské skupiny Risnjak (1528 m) a Bjelolasica (1533 m).

Kras je soubor povrchových a podpovrchových tvarů, jevů a forem vytvořený korozí (rozpouštěním) hornin.
Původ slova pochází ze stejnojmenné plošiny na hranicích mezi jihozápadním Slovinskem a severovýchodní Itálií.
Krasovění podléhá řada hornin, jedná se o vápenec, dolomit, sádrovec, kamennou sůl, ale i křemenec.
Nejdokonaleji vyvinutý kras bývá ve vápencích. Charakteristickým rysem krasu je podzemní odvodňování. Voda
obohacená CO2 rozpouští vápenec a proniká podél puklin do hloubky. Vznikají podzemní systémy, které se dále
rozšiřují rozpuštěním, a protéká-li chodbou podzemní vodní tok, podílí se na zvětšování prostor i eroze. Podzemní
systémy jsou tvořené soustavou jeskyní, chodeb a komínů. V některých případech ústí komín na povrch a vzniká
propast. Propast také může vzniknout prořícením stropu jeskyně. Povrch krasových oblastí se vyznačuje
nápadným nedostatkem vodních toků, některé bývají pouze dočasné, jiné se ztrácejí v podzemí, takové místo se
nazývá ponor nebo propadání. Ponory se často vyskytují na konci slepých údolí. Slepé údolí je typické pro hranici
krasového a nekrasového území. Údolí končí v krasové hornině strmou stěnou nebo polokruhovým stěnovým
závěrem. V tomto místě se ztrácí případný vodní tok v podzemí.
V místě, kde se strop jeskynní chodby noří do výplně (voda, led, sediment), vzniká sifon. Podzemní krasové toky
vytékají na povrch na okraji krasových oblastí nebo tam, kde narazí na nepropustnou překážku. Krasový pramen
se označuje jako vývěr, nebo vyvěračka. Tato místa jsou velmi důležitá, jelikož se jedná o široko daleko jediný
zdroj vody. Podzemní dutiny bývají vyplňovány vysráženým kalcitem ve formě krápníků a povlaků - sintrů.
Povrch krasu je pokrytý závrty. Jedná se o trychtýřovité deprese o průměru desítek metrů. Těmito místy se
srážková voda snáze dostává (dostávala) do podzemí a rozpouštění je (bylo) intenzivnější. Někdy se závrt může
vyskytovat nad prořícenou podzemní prostorou. Spojováním závrtů vznikají úvaly a následným spojením úval
vznikne krasové údolí, polje. Údolní formou
krasu je kaňon. Velmi strmé stěny kaňonu
jsou výsledkem odolnosti okolních hornin.
Hloubka dosahuje i několik set metrů, šířka
bývá při hladině vodního toku i jen několik
metrů. Škrapy jsou povrchové struktury,
které mohou být např. žlábkovité, hřbetovité
či hrotovité. Vznikají vlivem rozpuštění, na
holém skalnatém povrchu. Velikost škrapů
se, na rozdíl od mikroforem, v
nekrasovějících
horninách
(např.
pseudoškrapů v pískovcích), pohybuje v
řádech až metrů. Tento výčet obsahuje jen
několik typických znaků a forem. Celá
problematika krasu je velmi složitá a zabývá
se jí samostatný vědní obor krasologie.

Národní park Durmitor
Na severu Černé Hory se rozkládá Národní park Durmitor. Jedná se o jeden ze čtyř národních parků v této zemi,
kromě Durmitoru se jedná ještě o NP Skadarské jezero, NP Lovčen a NP Biogradska Gora.
Národní park Durmitor byl založen v roce 1952. O téměř třicet let později, konkrétně v roce 1980, byl také zapsán
na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Rozkládá se na ploše téměř 40 tisíc hektarů. V rámci parku,
který je volně přístupný veřejnosti, se nachází nejvyšší hory v zemi, jsou zde také významné jeskyně a horská
jezera. Durmitor láká zejména na relativně nedotčenou a divokou krajinu, což je do určité míry dáno jeho vyšší
nadmořskou polohou a také tím, že jej oproti mnoha jiným evropským národním parkům dosud nenavštěvuje tak
velký počet turistů. Durmitor leží nedaleko hranic se Srbskem a také Bosnou a Hercegovinou, do určité míry zdejší
hory tvoří jakousi přírodní hranici. Durmitor je oblíbenou oblastí nejen pro pěší turisty, jezdí sem také lyžaři a
během léta se zde vyskytuje i značný počet horolezeckých nadšenců, kteří oceňují náročnost zdejších horských
masivů.
V NP Durmitor se nacházejí vápencová pohoří, která vznikla v druhohorním období. Jsou silně zvrásněná, v
minulosti byla mnohá z nich tektonicky aktivní. Nedílnou součástí zdejší krajiny jsou také ledovcová jezera.
Najdeme tu 48 vrcholů nad 2 000 m, z nichž
nejvyšší je hora Bobotov Kuk, která
dosahuje nadmořské výšky 2 523 m n. m.
Celkem se jedná o čtvrtou nejvyšší horu v
celé Černé Hoře. Zdejší pohoří je součástí
Dinárských Alp. Kromě Bobotova Kuku zde
naleznete i další vrcholky, které dosahují
nadmořské výšky přes 2 000 m n. m.
Atraktivita zdejšího národního parku je
dána velkou rozmanitostí krajiny. Z
vysokých hor lze sestoupit do malebných
nížin, v nichž protékají řeky a potoky.
Zdaleka největší a nejvýznamnější je řeka Tara, jejíž monumentální kaňon uchvátí každého milovníka přírody.
Kaňon dosahuje hloubky až 1 300 metrů, jde tak o druhý nejhlubší kaňon na celém světě, přičemž tím nejhlubším
je kaňon v americkém Coloradu. Délka kaňonu je přibližně 80 kilometrů. Zajímavostí je, že řece Tara se někdy
přezdívá „slza Evropy“. Kromě Tary protínají Durmitor také menší řeky Piva, Sušice nebo Komarnice. Za zmínku
stojí také kaňon řeky Piva, který dosahuje hloubky až 900 metrů. Na zdejších řekách je poměrně hojný výskyt
vodopádů, některé z nich jsou přitom zcela fascinující.
Durmitor zatím není příliš navštěvován, během letní sezony se však počet zahraničních turistů každým rokem
lehce zvedá. Pro návštěvu NP Durmitor je nejlepší zvolit jako výchozí místo obec Žabljak, která leží nedaleko řeky
Tary. Co je zajímavé, jde o vůbec nejvýše položené letovisko na Balkáně. V Žabljaku se nachází zimní středisko,
které využívají zejména balkánští milovníci zimních sportů. Co je však hlavní pro turisty, v obci naleznou kancelář
NP, kde jsou k dostání materiály, které se hodí pro lepší poznání parku. V nabídce kanceláře tak nechybí ani
podrobné turistické mapy.
Z turistického hlediska jsou kromě zmíněných vrcholků či kaňonu řeky Tara zajímavé také Černé jezero a v jeho
blízkosti se nacházejí Titova jeskyně. Samotné Černé jezero leží na hranici parku, jde o největší jezero v rámci
Durmitoru, neboť má délku více než 1 kilometr. Titova jeskyně, pojmenovaná po komunistickém prezidentovi
Josipu Titovi (prezidentem Jugoslávie v letech 1953- 1980), byla útočištěm jeho a partyzánů. Díky tomu, že je
vzhledem ke reliéfu zdejší krajiny prakticky nedostupná a nedobytná, byla ze strategického hlediska zvolena
partyzány velmi dobře, odolali zde i útokům Osy. Dnes se u Titovy jeskyně nachází infocentrum, kde jsou k dostání
drobné suvenýry.

Bobotov Kuk

– je nejvyšší vrchol národního parku Durmitor. Jeho nadmořská výška je 2 523 m). Pohoří
Durmitor je typické svým vápencovým složením a četnými krasovými útvary. Dříve byla hora považována za
nejvyšší vrchol Černé Hory, před několika lety se ale zjistilo, že u hranic s Albánií se tyčí tři vyšší vrcholy a Bobotov
Kuk je tak v Černé Hoře čtvrtý nejvyšší. Skalnatá vrcholová pyramida Bobotova Kuku má výšku asi 200 metrů, pod
ní se nachází suťové svahy. V údolí pod vrcholem jsou k vidění krásná jezera, především Zeleni Vir (2 028 m n. m.)
a níže položené Velko a Malo Škrčko jezero. Vzhledem ke své izolované poloze nebyl vrchol až do 19. století
objeven. Vystoupil na něj poprvé až v roce 1883 rakouský
kartograf Oskar Baumann.

Crno Jezero

je jezero ledovcového původu
nacházející se poblíž Žabljaku v pohoří Durmitor. Je
neobyčejně fotogenické a vyskytuje se na většině
propagačních materiálů z Černé hory. Jezero je možné
obejít po kamenném chodníku a občerstvit se ve stylové
restauraci s místními specialitami. U jezera začíná i cesta k
nejvyššímu vrcholu Černé Hory, což je Bobotov Kuk 2 523
m n. m.

Cíle v okolí Žabljaku a v NP Durmitor
CRVENA GREDA (2 164 m n. m.)
V češtině „Červený paprsek“, tato stolová hora vyniká nejen svojí
přírodní krásou a nádhernými výhledy, ale taky nevšední
diverzitou jezer kolem. Uvidíte jezera na své cestě nahoru, dolů i
dokola kolem, budou se zrcadlit na všechny strany, až stanete na
samotném vrcholu. Spousta jezírek odrážejících oblohu a
černohorské slunce, které si vyloženě říkají o fotku – co víc si
přát!

Ceník vstupného do NP Durmitor:
Vstupenka do návštěvnického centra € 1.00
Vstupenka na tři dny 6,00 €
Vstupenka na sedm dnů 12,00 €
Půjčení loďky na Crno jezeře 8,00 € / 1h
Přespání v kaňonu v kempu
Radovan Luka 15,00 € / noc
Splutí Tary z Tábora II do ústí Sušice
70,00 € za dvojmístnou loď
50,00 € za jednomístný kajak

Po cestě nahoru potkáte jezero Jablan a na cestě zpět to můžete
vzít oklikou kolem jezera Zminje („Zmijí jezero“). Z vrcholu Crvene Gredy uvidíte jedinečně tvarované Černé
jezero, tedy Crno Jezero. Nebojte, není černé, ale krásně tyrkysové! Cesta nahoru je poměrně náročná, ale není to
nic hrozného. Ke konci se budete muset prodírat zakrslými borovicemi, ale je to spíš jen vizuální překážka. Túru na
vrchol a kolem jezer si ideálně naplánujte na celý den. Pokud ale máte času méně, trek na Crvenou Gredu a zpět
se dá zvládnout i za půlden.
BOBOTOV KUK (2 523 m n. m.)
Na zdolání horské krásky Bobotov Kuk počítejte s celým
dnem. Po cestě počítejte s převýšením 850 m, což může
dělat problémy turistům, kteří nejsou zvyklí na větší
zátěž. Za výstup ten pot a slzy však bude člověk
odměněn dechberoucími výhledy. Terén se dost mění a
budete muset projít i úseky z kamínků všech velikostí,
které dost prokluzují. Trekkingové hole se taky hodí. Já
je neměla a kolena už na cestě dolů nebyly úplně v
pohodě. Bobotov Kuk má jistě větší „wow“ efekt než
výstup na Crvena Greda. Pokud máte tedy čas jen na
jednu túru a máte fyzičku, zvolte radši tento.
VYHLÍDKA ĆUREVAC
Ze Žabljaku sem vede turistická trasa. Z nadmořské výšky 1 625 m se naskýtá nejpůsobivější pohled na kaňon řeky
Tary v celé jeho kráse. Je odsud vidět na svahy i na dno kaňonu, jehož říční úsek je nejhlubší v Evropě. Celkový
dojem ještě umocňuje hukot Tepackých peřejí, který se odráží od skalnatých srázů kaňonu. Nahoru je to jen pár
minut pěšky, pokud dojedete na kole na parkoviště, které je přímo pod kopcem.

LEDENA PEČINA (Ledová jeskyně)
Se nachází v pohoří Durmitor nedaleko Žabljaku. Vchod do jeskyně leží v
nadmořské výšce 2 160 m n. m. ve stěně hory Obla Glava. I v horkých létech
se uvnitř jeskyně udržuje ledová krápníková výzdoba a ve vchodu většinou i
sněhový splaz. Stalagmity a stalaktity dosahují výšky dospělého člověka. V
okolí jeskyně stejně jako v celém Durmitoru najdeme rozmanitou květenu
včetně výskytu mnoha endemitů.
MOST ĐURĐEVICA TARA
Tento most byl přes řeku Taru vybudován v letech 1937-41. V této době se jednalo o vrchol architektonického a
stavitelského umění, projektantem byl Mijat S. Trojanović. Most se
klene nad kaňonem řeky v délce 370 m a skládá se z pěti oblouků, z
nichž největší má rozpětí 116 m. Nedlouho po dostavbě mostu postihla
zemi válka, během které bylo nutné odstřelit pátý mostní oblouk na
levém břehu, aby se zabránilo postupu nepřátelských vojsk. Odstřelení
se statečně ujal inženýr Lazar Jauković, který ale při něm zahynul.
Zbytek mostu zůstal neporušený a po skončení války pak byl odstřelený
mostní oblouk rekonstruován podle původních plánů. Na památku
odvážného inženýra mu byl u mostu vystavěn pomník. Nedaleko se
nachází také druhý pomník – busta mladého partyzánského hrdiny,
kterého nechali četnici na mostě zastřelit.

Kaňon řeky Tara

– je nejhlubší kaňon v Evropě a druhý nejhlubší na světě (po kaňonu řeky Colorado).
Tento vápencový kaňon má průměrnou hloubku 1 100 m, v některých místech je hluboký až 1 300 m. Ve skalních
stěnách se nachází velké množství jeskyní, jedna z nich mj. sloužila k výrobě střelného prachu, další jako sídlo
operativního partyzánského štábu. Kaňon v jednom místě překlenuje unikátní 370 m dlouhý most postavený v
letech 1937-41 (ve své době nejdelší na světě). Most je tvořen pěti oblouky, které se vypínají 150 m nad hladinou
řeky. Řeka Tara má celkovou délku 144 km, z nichž posledních 36 km tvoří černohorsko-bosenskou hranici. Pro
vodáky je učiněným rájem 80 km dlouhý neosídlený kaňon, jehož dolní tok s křišťálově čistou vodou je sjízdný po
celý rok.

Z Kudrny o řece Taře
Když jsem byl požádán, abych napsal něco o splutí kaňonu
řeky Tary, který jsme si minulý rok s kamarády vybrali jako
zlatý hřeb léta, byl jsem potěšen. Zároveň jsem se tohoto
úkolu i trochu bál, neboť jsem si uvědomoval, jak těžké je
slovy popsat jedno z nejkrásnějších a nejpodnětnějších míst,
kde jsem za svůj krátký, ale zcestovalý život byl. O kráse
tohoto místa vypovídá snad i účast v celosvětové soutěži o 7
divů přírodního světa. V ní kaňon Tary reprezentoval přírodní
krásu Černé Hory a bojoval o hlasy s takovými stálicemi světové přírodní scény jako je např. Mount Everest,
Niagarské vodopády nebo Grand Canyon.
Už i tento samotný fakt, ve mně vzbuzoval velkou míru zvědavosti, když jsem si něco málo studoval o této řece,
zařezané místy až 1 300 metrů hluboko pod vrcholy blízkých hor. Hlavním důvodem, proč jsem však kamarády
přesvědčil, byl tento obrázek, který mě natolik nadchl, že jsem jej prostě potřeboval vidět naživo. Nejlepší volbou
jak si toto místo užít co „nejlépe“ a nejen jej obdivovat z krásného mostu nad kaňonem, ale zažít si jej na dva dny
bylo sjet řeku v úseku asi 60 km.
Sedmý den cesty jsme dostali nabídku od života strávit dva celé dny v tomto přírodním ráji nádherné kombinace
smaragdově modré vodní hladiny a zářivé zelené přírody všude okolo. Smaragdová barva byla tak studená, že i
má otužilá duše z koupání ve studených beskydských řekách, byla více než zaskočena skutečností, že voda byla i v
červenci jak břitva! Naštěstí jsme měli s sebou neopreny, díky kterým naše teplotní zážitky z řeky nebyly více silné,
než jsme chtěli.

Jakmile naskočíte do loďky a stanete se nedílnou součástí krajiny, která byla miliony let formována, aby nechala
vzniknout milionům drobných potůčků, které se kolem vás řinou zpoza nádherně zeleného lesa roztodivných
tvarů. Vše kolem je plné sytých barev a uvědomujete si, že právě vjíždíte do přírodní krásy, kterou jen tak někde
nezažijete. V jednu chvíli se krásně nesete po tiše zurčícím proudu, zatímco obdivujete odlesk teplých slunečních
paprsků na kapičkách vody ležících na bedrech čerstvě zeleného mechu a dřív než se vzpamatujete, už vás žene
proud do bílých studených peřejí. Zatímco zachraňujete foťák jednou rukou, druhou už už začínáte pádlovat,
abyste dobře přejeli válce zjevující se před vámi a neskončili v té nádherné studené ledničce pod vámi. A tak se to
střídá po celé délce našeho putování tímto národním parkem.
Kdo bude lehkovážný, ten se během dvoudenního
splouvání trochu zapotí. Ale člověk, který tuto řeku bere s
úctou jí patřící, zažije zde krásné chvíle, ze kterých bude
těžit i za pár let jen při vzpomínce na tento blyštící se
smaragdový šperk, nasazen na hrdlo zeleného národního
parku Tary.
Tato nádherná řeka na hranici mezi Černou Horou a
Bosnou je místem, jehož návštěva byla velkým zážitkem
přírodním, ale i sportovním a cestovatelským. S našimi
kamarády jsme se s odstupem času shodli, že toto místo
je přesně tím, kam se ještě budeme muset vrátit. Plout po takové řece, je nádherné vyvětrání hlavy, je to něco
mezi duševní očistou a meditací! Tara není jen řeka, je to stav mysli a ducha obklopeného nádhernou přírodou a
studenou vodou, která vás z takovýchto poetických myšlenek velice rychle probere! A hvězdy se do vás vnoří a vy
usínáte po širákem s úsměvem na rtech s pocitem dne, který byl synonymem slova „žít život“!

Sinjajevina je pohoří nacházející se v centrální části Černé Hory.
Nejvyšší horou je vrchol Babin Zub (2253 m n. m.). Na svém
východním konci sousedí s vyšším pohořím Durmitor a tvoří s ním a s
planinou Drobnjak durmitorsko-sinjajevinskou oblast. Na severu a
východě je hranice masivu vymezena tokem řeky Tary. Jižní hranici
potom tvoří údolí řek Morača a Bukovica. V jižní části pohoří pramení
řeka Piva. Svou rozlohou zaujímá pohoří plochu zhruba 45 × 20 km a
jeho průměrná výška je 1700 m. Svým charakterem připomíná spíše
náhorní planinu, vyplňující prostor mezi pohořími Durmitor a
Prokletije. Jako u ostatních pohoří Dinárské soustavy i zde tvoří základ
druhohorní vápence, jež jsou nejčastěji pokryty loukami, pastvinami a
kosodřevinou s minimálním lesním porostem. Nejnavštěvovanější jsou masivy vrcholů Babin Zub (2253 m),
ležících nad dolinou řeky Plašnice. Na horní části toku řeky Morača, nad údolím Štitarice se vypíná Jablanov vrch
(2203 m). Vzhledem k vysoké nadmořské výšce v kombinaci s malými výškovými rozdíly jsou náhorní pláně pohoří
oblíbeným cílem cyklistů.

Národní park Biogradska Gora se rozkládá v severozápadní části pohoří Bjelasica – od řeky Tara až
po nejvyšší vrcholek pohoří. Má rozlohu 5 400 ha a osmdesát procent
celého území tvoří zákonem chráněný prales. V jeho srdci ve výšce 1
094 m leží Biogradsko jezero, největší ze šesti ledovcových jezer
(plocha 44 ha, hloubka 12 m). V parku roste přes 200 druhů rostlin a
86 druhů stromů (z nichž některé dosahují výšky až 60 m a stáří až
500 let) – tvrdí se, že se na tomto prostoru soustředila veškerá
vegetace celé severní polokoule a také 20 % endemitů z celého
Balkánu. Od roku 1952, kdy bylo území vyhlášeno národním parkem,
zde nejsou povoleny žádné umělé lidské zásahy do života rostlin a
živočichů. Národní park Biogradska Gora je zároveň nejstarším
národním parkem Černé Hory a také významnou vědeckou lokalitou.

Pohoří Komovi

– se rozkládá na nevelkém území poblíž
černohorských hranic s Albánií. Severní hranici masivu tvoří údolí řeky
Ljubaštica a sedlo Trešnjevik. Pohoří má velmi podobnou charakteristiku
jako vápencové masivy Alp. Vrcholy zde mnohdy dosahují velmi
rozeklaných a dramatických tvarů. Celkem tu najdeme šest vrcholů,
které přesahují svou nadmořskou výškou hranici 2 000 m. Jedná se o
ostré vápencové štíty, z nichž nejvyšší je Kom Kučki (2 487 m). Spolu se
sousedním vrcholem Kom Vasojevički (2 461 m) tvoří výraznou krajinnou
dominantu, která je viditelná z poměrně velkého území Černé Hory.

Klášter Morača

- pravoslavný monastýr vybudovaný v údolí řeky Morači u třicetimetrového vodopádu
Svetigora. Byl založen ve 13. století. Nádherná výzdoba jeho kostela Nanebevzetí Panny Marie, zejména fresky a
ikony, patří k nejvýznamnějším středověkým uměleckým památkám na území Černé Hory. Nejstarší z těchto děl
pochází z doby založení kláštera, většinu vytvořili mistři 16. a 17. století. Ikonostas a fresky se uchovaly i v
kostelíku svatého Mikuláše, který stojí opodál a který je údajně ještě starší.

Pohoří Bjelasica – patří k nejkrásnějším pohořím Černé Hory. Tvoří
ho tři hřebeny, mezi kterými protékají řeky Tara a Lim. Jeho nejvyšším
bodem je Crna glava (2 139 m). I ve výše položených hřebenových částech
najdeme louky, lesy, dostatek vodních zdrojů a jezer, proto se zde místní
obyvatelé ve značné míře věnují pastevectví. Díky tomu může pohoří
vzhledem připomínat ukrajinské nebo rumunské poloniny. Významným
ochranným prvkem pohoří je národní park Biogradska gora, který je
nejstarším národním parkem v Černé Hoře. Chrání především vzácný
biotop nejzachovalejších pralesů v Evropě.

Podgorica je hlavním a zároveň největším městem Černé Hory, oficiálně Černohorské republiky. Název města
vznikl jako označení toho, že leží pod vrchem Gorica. V Podgorice žije přes 150 000 obyvatel a rozkládá se na ploše
144 km2. První oficiální zmínka přímo o městě Podgorica (s tímto názvem) se objevuje ve 14. století, ale místo bylo
osídlené už dříve. Od roku 1474 do roku 1878 bylo pod nadvládou Turků, což pozastavilo rozvoj města. Ten
pokračoval po uznání nezávislosti Černohorského knížectví a připojení Podgorici k zemi. Další negativní vliv na
město měla první světová válka, nemluvě o té druhé, během které bylo město mnohokrát vybombardováno. Z
toho důvodu tu najdete málo původních památek.
Stara Varoš: historické centrum Podgorici
Co tedy z historických památek v Podgorici zbylo a stojí si za to prohlédnout? Chcete-li nasát historii tohoto
města, vypravte se do centra starého města Stara Varoš. Hlavní památkou je hodinová věž Sahat-Kula. Jde o
tureckou stavbu s výškou 15 metrů. Byla vystavěná na přelomu 15.
a 16. století. Stroj hodin je z 18. století. Naproti hodinové věži si
prohlédněte Starou radnici. Nachází se na Náměstí vévody BećirBega Osmanagića z 19. století. V ulici Sava Lubarde stojí tamější
mešita z 16. století. Byla několikrát rekonstruována. Za zmínku stojí
i Titova rezidence (Tito – prezident Jugoslávie od roku 1956 až
1980). Pokud vás více zaujme historie města, navštivte ve Stara
Varoš muzeum v ulici Radja Jovanoviča. V historickém jádru jsou i
další původní stavby, které dodávají ráz tomuto místu. Najdete je v
tamějších úzkých uličkách. Posedět můžete v některé z místních
kaváren. Nechte se tu pohltit historií dávných časů.
Co byste měli ještě ve městě vidět?
A kam se ještě vydat, budete-li v Podgorice? Určitě nezapomeňte na Náměstí Republiky. Je to komerční centrum
moderního rázu, které prošlo rekonstrukcí v roce 2006. Rozkládá se na ploše 15 000 m2. Dominantou náměstí je
kruhová fontána. Pohled na ni si vychutnáte především večer, kdy hraje různými barvami. Chcete něco ochutnat z
místní kuchyně, či se jen projít v místech, která pulzují životem? Vydejte se na procházku Ulicí svobody,

nejvýznamnější obchodní ulicí ve městě. A co si prohlédnout empírovo-neoklasicistní stavbu? Je jí Královský palác
vystavěný roku 1889. I ten si v roce 2006 prošel rekonstrukcí. Ve spodním patře si prohlédnete galerii moderního
umění. Z dalších zajímavých míst Podgorici si ještě uveďme Náměstí sv. Petra Cetinjského, Klášter Dajbabe a
budete-li si chtít od památek odpočinout v přírodě, zamiřte do některého z tamějších parků. Jsou jim např.
Njegoršů park, Malý park, Karađorđeho park.
Ochutnávka zdejších vín
Okolí Podgorici je významnou vinařskou oblastí. Jste-li příznivcem tohoto moku, určitě ochutnejte. Oblíbená je
hlavně odrůda červeného vína Vranec a máte-li raději bílé víno, zkuste Krstač. Že upřednostňujete tvrdší alkohol?
Výborná je rakija, hroznová pálenka.

Pohoří Lovćen

– se vypíná nad Kotorským zálivem a místními lidmi je
někdy nazýváno „Černohorský Olymp“. Pro Černohorce je to posvátné pohoří –
v monumentálním mauzoleu na vrcholu Jezerski vrh (1 660 m, což je zároveň
nejvýše turisticky dostupné místo pohoří) je pochován vladyka Petar II. Petrović
Njegoš. Rozlohou není pohoří příliš významné, ale pro své historické a přírodní
hodnoty bylo vyhlášeno národním parkem. Najdeme zde krasové útvary a
vysokohorské pastviny, na nichž se vyskytuje velmi zajímavá flóra i fauna.

Boka Kotorska (Kotorský záliv) – se nachází na severozápadě Černé Hory. Tento hluboký záliv proniká 29
km do vnitrozemí a může svým vzhledem připomínat norský
fjord. Je to největší přírodní záliv na jihu Jaderského moře. Je
pojmenován podle města Kotor a dělí se na čtyři menší zálivy
– Herceg-novský, Risanský, Kotorský a Tivatský. V nejširším
místě je záliv široký 7 km a v nejužším pouze 0,3 km, jeho
hloubka dosahuje až 60 m. V roce 1918 se toto místo stalo
dějištěm vzpoury v Boce Kotorské, za první republiky zde byl i
přístav pro československé lodě. V poslední době si letoviska v
Boce velmi oblíbili turisté kvůli nedalekým historickým
památkám. Díky turismu a přílivu peněz z cestovního ruchu jsou zdejší památky ve velice zachovalém stavu.

Njeguši – je nevelká vesnička v pohoří Lovćen mezi Cetinjí a Kotorem. Proslavila se
zejména jako rodiště známého černohorského básníka a vladaře Petara II. Petroviče
Njegoše i celé jeho dynastie. Dnes je v jejich rodném domě zřízeno malé muzeum. Mnoho
místních obyvatel si přivydělává tím, že prodává njegušský sýr vyráběný z ovčího mléka,
pršut (na vzduchu sušená šunka) nebo jiné sušené maso. Pršut se suší zavěšený na trámech
minimálně 12 měsíců a servíruje se většinou nakrájený na plátky s místním sýrem.
Označení "njegušský pršut" je značka skutečné delikatesy, o níž Černohorci nepochybují, že
je nejlepší na světě. Ochutnat ho můžete v několika zdejších rustikálních restauracích. K
zapíjení doporučujeme typické červené víno Vranac. :-)

Kotor

– nejzachovalejší středověké město v Černé Hoře leží v zálivu Boka Kotorska. Už v roce 1979 bylo
zapsáno na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavní důvodem byly masivní 5 km dlouhé městské
hradby, vysoké místy až 20 m a široké 15 m. Obepínají trojúhelníkový prostor městského jádra i přilehlý kopec Sv.
Ivan. Na jeho vrcholu ve výšce 280 m se nachází pevnost, k níž vede 1 350 schodů a je odtud překrásný výhled na
město i záliv. Opevnění protínají tři brány – mořská (hlavní vchod), jižní (nejstarší ze 13. století) a severní
(renesanční s původně padacím mostem přes řeku Škurdu). Největší zásluhu na vybudování masivního opevnění
mají Benátčané, kteří vládli Kotoru téměř čtyři staletí. V úzkých uličkách a na náměstích středověkého jádra
objevíte mnoho historických budov, mj. kostel sv. Trifóna (Tripuna) z roku 1166, jednolodní románský kostel sv.
Lukáše, hodinovou věž ze 17. století a řadu světských paláců. Město bylo také odnepaměti významným námořním
centrem. Již v 9. století tu vzniklo nejstarší sdružení námořníků na východním pobřeží Jadranu. Působilo jako jejich
stavovská organizace a dohlíželo na stavbu lodí ve zdejších loděnicích. Bohatou námořní historii působivě
dokumentuje Pomorski muzej v barokním paláci Grgurin.

Tivat je město nacházející se v Tivatském zálivu Boky Kotorské v Černé Hoře. Bylo založeno ve 14. století, díky
čemuž je nejmladším městem Boky Kotorské. Z této doby pochází také nejvýznamnější památka, kostel sv.
Antonína. Tivat se však začal rozrůstat až v 19. století, kdy byl vybudován válečný přístav, loděnice a cihelna. Spolu
s tivatským mezinárodním letištěm přišel do města také turistický ruch. Dnes je Tivat oblíbeným turistickým cílem
s množstvím hotelů a díky členitému pobřeží zde najdete také krásné pláže. Celkem osm se jich nachází v
bezprostřední blízkosti města, přičemž další leží na březích Tivatské zátoky.

Gospa od Škrpjela

– uměle vytvořený ostrov Panny Marie ve skalách. Ostrov leží v Kotorském zálivu
nedaleko Perastu. Byl vybudován v 15. století převážně námořníky, kteří sem po svém šťastném návratu z plavby
vhazovali kamení jako dík za ochranu Panně Marii. Roku 1630 na ostrově vyrostl krásný barokní kostel se světle
modrou kopulí, která je již z dálky viditelná. V sousedství Gospa od Škrpjela se nachází menší přírodní ostrůvek
zvaný Sveti Djordje (ostrov sv. Jiří) s benediktinským klášterem z
12. století.

Budva

- v současné době nejpopulárnější letovisko
černohorského pobřeží s písečnými plážemi a typicky
středomořskou promenádou je zároveň velmi starobylým
městem. Založili ho ve 4. století Ilyrové, tři a půl století patřilo
Benátkám. Protipólem moderního letoviska je opevněná část
města, která leží na malém poloostrově a je pozoruhodně
kompaktním architektonickým celkem. Hradby ze 14. století svírají síť úzkých uliček a malých náměstí. Objevíte tu
celkem čtyři kostely, jejichž vznik se často datuje do hlubokého středověku. Nejzajímavější světskou stavbou je
bezpochyby citadela. K historickým památkám patří i dvě brány - Pevninská a Mořská.

Sveti Stefan

- původně malá rybářská osada, která byla v 60.
letech 20. století přeměněna na luxusní hotelový komplex
vyhledávaný význačnými a hlavně bohatými osobnostmi z celého
světa. Sveti Stefan je skalnatý ostrůvek spojený s pevninou krátkou
šíjí. Kolem ostrova jsou pláže s dovezeným pískem.

Dubrovnik - sídlo dnešní dubrovnicko-neretvanské župy a turistické a kulturní centrum jižní části Chorvatska.
Město bylo založeno v 7. století a má za sebou dlouhou a bohatou
historii. Od založení se město rozvíjelo, šířilo a opevňovalo.
Šikovnou diplomacií a odvahou si svoji samostatnost uchovalo po
celá staletí, kdy bylo ohrožováno zejména ze strany Benátek.
Svoboda republiky Dubrovnik byla pro její občany nejvyšším
zákonem. Největší rozkvět zažilo město v 15. a 16. století. Konec
zlaté éry předznamenává velké zemětřesení v roce 1667. Definitivní
pád republiky a tisícileté svobody tohoto města přichází v roce 1808
spolu s Napoleonovými vojsky. Městské hradby Dubrovniku jsou
jedním z nejlépe dochovaných obranných komplexů v Evropě a je z
nich pěkný výhled na město, okolní moře a ostrov Lokrum. Za
hradbami se skrývá množství památek, např. Knížecí palác, věž s
hodinami (původní stavba pocházela z 15. století), Velká Onofriova kašna, která byla napájena 12 kilometrů
dlouhým vodovodem. Za kašnou se táhne dnes již slavná hlavní třída Dubrovniku, zvaná Placa.

Pohoří Prenj

– leží v samém centru Dinárských Alp ve střední části Bosny. Řadí se mezi nejkrásnější a
zároveň nejdrsnější bosenská pohoří. Někdy je také nazýváno „hercegovská Himaláj“ pro své ostré, zubovité
vrcholy, které se tyčí velmi vysoko. Nejvyšší horou je Zelena Glava (2 155 m). Prenj je vápencové pohoří, které
představuje typický vysokohorský kras. V minulosti byly hory zaledněné (hranice zalednění sahala do nadmořské
výšky 1 500 m a tvořilo ji několik ledovců) a důkazem toho jsou ledovcové doliny (např. Tisovica) nebo překrásné
ledovcové jezero Boračko. Okolní oblast se také vyznačuje endemickým výskytem mnoha druhů rostlin.

Mostar je hlavní a největší město Hercegoviny ležící na řece Neretvě. Pojmenování města je dle jedné verze
odvozeno od jeho nejznámější památky Stari most, resp. od věží po stranách tohoto mostu, které ho chránily
(„mostari“). Podle jiné verze byli mostari muži, kteří
most chránili. Populace města se po válkách v 90.
letech a poválečných změnách jen odhaduje, a to na
cca 70 tisíc obyvatel, včetně aglomerace kolem 130
tisíc. Drtivou většinu populace dnes tvoří Bosňáci a
Chorvati. Srbové, kterých žilo v Mostaru před válkou
19 %, jsou dnes zanedbatelnou menšinou. Až do
středověku byl Mostar jen malinkou osadou u řeky
Neretvy, využívaly se spíše pevnosti v okolních horách.
Pod vládu osmanských Turků se osada dostala v roce
1468 a tehdy začala výstavba nového, do značné míry
orientálního města. Tak jako v jiných tureckých
městech zde vznikly čaršija, centrum obchodu a
řemesel, a mahaly, okolní obytné čtvrtě. Mostar se tehdy jmenoval Köprühisar, v překladu pevnost u mostu. Od
konce 16. století se stal hlavním administrativním centrem říše v Hercegovině.
Koncem 16. století a po celé 17. století zde vznikalo mnoho nádherných islámských staveb, mešit, medres
(islámských škol), hamamů (lázní), mostů atd. Mostar se stal klíčovým obchodním centrem mezi bohatým
Dubrovníkem i jinými pobřežními městy na straně jedné a vnitrozemím na straně druhé. Žili tu v míru vyznavači tří
náboženství – islámu, katolického i pravoslavného křesťanství. V 18. století už Osmanská říše upadala, neustále
propukaly sociální nepokoje a povstání, přesto Mostar ekonomicky i kulturně prosperoval. V roce 1878 ovládlo
Bosnu a Hercegovinu Rakousko-Uhersko, byly postaveny železnice, silnice, školy, další mosty a mimo historické
centrum několik budov v architektonickém stylu připomínajícím Vídeň. V časech Titovy Jugoslávie byl Mostar
pevnou baštou socialismu a dařilo se mu i díky továrně na produkci hliníku (Akuminij, existuje dodnes), tabáku i
vína.
Mostar byl těžce zasažen válkou v letech 1992-95. Po vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny v roce 1992
zaútočila na město Jugoslávská lidová armáda ovládaná Srbskem a jeho prezidentem Slobodanem Miloševičem.
Mostar byl obléhán 18 měsíců, spojeným silám bosenských Chorvatů a muslimů se ale povedlo Srby z města
vytlačit. V roce 1993 se však bývalí spojenci, kteří měli za úkol společně bránit město, pustili do sebe navzájem.
Bosenští Chorvati podněcovaní z Chorvatska nacionalisty pod vedením Franjo Tuđmana vyhlásili vlastní republiku
Herceg-Bosna a v Mostaru napadli Bosňáky (bosenské muslimy) s cílem získat celé město pro sebe. Mostar se stal
rozděleným městem, západní břeh Neretvy ovládli Chorvaté, východní břeh Bosňáci. Ostřelování změnilo
východní část města v hromadu suti, zničen byl i symbol jednoty Mostaru, Stari most.
Ze západní části byli násilně vyhnání všichni muslimové. Mnoho bosensko-chorvatských vůdců se dnes zpovídá ze
svých zločinů u mezinárodního trestního tribunálu v Haagu, jedním z obviněných je i Slobodan Praljak, který dal
rozkaz ke zničení mostu. Teprve v březnu 1994 se povedlo dojednat příměří mezi oběma stranami a vznikla dnešní
volná Bosensko-chorvatská federace, která tvoří společně s Republikou srbskou stát Bosna a Hercegovina.
Oficiálně znovu sjednocené město je podvědomě stále rozdělené na chorvatskou a muslimskou část. Dokonce i
dva místní prvoligové fotbalové kluby, Zrinjski Mostar a Velež Mostar, jsou rozdělené podle etnik (Zrinjski
chorvatský, Velež bosňácký) a jejich zápasy jsou velmi vypjatým derby. Mnoho obyvatel zůstalo po válce v Evropě
či Americe a do Mostaru se odmítá vrátit. Od roku 1995 začala probíhat rozsáhlá rekonstrukce města s vydatnou
finanční pomocí cizích zemí. V roce 2004 byl po rekonstrukci znovu otevřen Stari most. O rok později byl most i s
bezprostředním okolím konečně zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Podobně jako v
Sarajevu i v Mostaru si můžete na mnoha místech dát tradiční tureckou kávu, u které obvykle prosedí místní lidé
dlouhé hodiny.
Kriva ćuprija (Křivý most) – malý jednoobloukový most přes přítok Neretvy, řeku Radbolju. Byl postaven v roce
1558 tureckým architektem. Oblouk mostu je široký 8,5 metru.
Turecké lázně (hamam) – byly postaveny v 16. století a těžce poškozeny za války. Dnes jsou oblíbeným místem na
posezení u kávy.

Stari most – přesná replika mostu, který stál 400 let, než byl v roce 1993 zničen Chorvaty. Původní most byl dílem
Hajrudina, žáka slavného osmanského architekta Sinana. Jeho jediný oblouk je široký 28,7 metrů a tyčí se 21
metrů nad hladinou vody (v létě). Věže Halebija a Tara na okrajích mostu byly vždy sídlem jeho strážců a za
tureckých časů se tu skladovala munice. V létě se z mostu konají skoky do vody.
Mešita Cejvan Ćehaj – nejstarší mešita ve městě z roku 1552, vedou k ní schody. Dodatečně přistavěna byla k
mešitě přistavěna i medresa (islámská škola).
Ulice Kujundžiluk (starý bazar) - ulička, která je srdcem starého tureckého města. Najdete tu tradiční krámky a
dílny řemeslníků, kteří své povolání stále předávají z otce na syna. Prodávají se tu obrazy, výrobky tepané z mědi a
bronzu, koberce, tradiční oblečení, starožitnosti, granátová jablka (symbol Hercegoviny) a slavné stećaky
(zdobené středověké kamenné náhrobky). Jméno kujundžiluk pochází od zlatníků, kteří zde dříve prodávali své
výrobky.
Koski Mehmed-Pašova mešita – stavba z roku 1617 je dnes otevřená pro návštěvníky. Přístupný bývá i minaret se
závratným spirálovým schodištěm, který nabízí pěkný výhled na město.
Tržiště tepa – tržiště nacházející se v sousedství mešity Koski Mehmed-Paša, prodává se zde mj. čerstvé ovoce,
med a další místní produkty.
Dům Bišćevića – turecký dům ze 17. století na východním břehu Neretvy. Je tu k vidění vybavení domácnosti v
osmanském stylu včetně nádvoří a shromažďovacího prostoru (divanhan).
Karađoz-begova mešita – nejvýznamnější a nejposvátnější budova islámské architektury v Hercegovině. Mešitu z
16. století navrhl velký turecký architekt Kodža Mimara Sinan, stavbu však prováděli dalmatští zedníci. Také tato
mešita byla za války těžce poškozena, její minaret byl zničen zcela. Vedle mešity stojí osmanský Muslibegovićův
dům.
Most Musala – tvoří severní hranici starého města, místní mu většinou říkají Titův most. Postaven byl v časech
Rakousko-Uherska.
Kajtazův dům – dům z konce 18. století chráněný zákonem a zapsaný na listině UNESCO jako příklad tradičního
tureckého domu ve městě. Je stále obydlen, ale přesto je možné si s hostiteli domluvit jeho prohlídku. Jako ve
všech tureckých domech měl místnosti pro ženy oddělené od místností pro muže. Leží na jihovýchod od starého
města.
(Nový) pravoslavný kostel – kostel v byzantském stylu zcela zničený Chorvaty za války v 90. letech a dosud
neopravený. Hned vedle něj jsou k vidění zbytky starého pravoslavného kostela a starý hřbitov. Leží na východ od
starého města. Ke stavbě nového pravoslavného kostela se váže příběh. Podle legendy přišel srbský kněz za
tureckým vládcem města (begem) se žádostí o povolení postavit nový kostel, protože starý už pravoslavné
komunitě nestačil. Beg souhlasil za podmínky, že mu dá kněz svou dceru. Ten odmítl a odešel s nepořízenou.
Totéž se opakovalo i podruhé, a když přišel tvrdohlavý kněz se svou žádostí potřetí, beg povolil. Řekl však, že půda
vyhrazená pro kostel nesmí být větší než vlněný svetr, který kněz nosil. Kněze napadlo svetr rozmotat, vlnu
rozplést a roztáhnout. Beg byl tak ohromený jeho nápadem, že stavbu kostela opravdu povolil.
Katolický kostel – nedávno renovovaný kostel je nepřehlédnutelný díky své 30metrové věži. Leží na západ od
starého města.

Boračko jezero

– přírodní jezero leží v
údolí řeky Neretvy v pohoří Prenj v nadmořské
výšce 397 m. Je velice zajímavé svým tvarem,
protože tvoří téměř pravidelný kruh do zelena
zbarvený. Žije zde značné množství pstruhů a
krabů. Jezero má několik přítoků, avšak odtok
pouze jeden – potok Šištica. Pod jezerem vytváří
kaňon, nalezneme na něm desítky metrů vysoký
vodopád, ale nakonec vtéká do Neretvy. Existuje
mnoho dohadů o původu jezera, pravděpodobně
se jedná o jezero ledovcové. Podklad tvoří
dolomity a dolomitické vápence, což zapříčinilo
vznik mnoha krasových útvarů, jeskynních otvorů
ve stěnách mezi skalami. Jezero má na šířku více než 700 metrů, na šířku přes 400 metrů a v nejhlubším místě bylo
naměřeno 17 metrů. Je tak průzračné, že lze dohlédnout do hloubky kolem 8 metrů. Jezero je obklopeno
vysokými skalnatými vrcholy.

Jajce je malé město s 25 tisíci obyvateli ležící na soutoku řek Pliva a Vrbas v muslimsko-chorvatské federaci,
která je vedle Republiky srbské jednou ze dvou základních entit státu Bosna a Hercegovina. Město má dnes velmi
slabou ekonomiku, funguje zde však továrna, kterou v roce 2004 koupil italský výrobce feroslitin. UNESCO a také
švédská organizace Kulturní dědictví bez hranic se zasloužily o
poválečnou a dodnes pokračující obnovu většiny zdejších
historických památek. Právě v cestovním ruchu leží budoucnost
Jajce, protože turista nemůže být zklamaný, když při prohlídce
města objeví krásný vodopád, orientální turecké stavby a
středověkou citadelu.
Jajce má velmi slavnou historii, protože bývalo hlavním městem
středověkého nezávislého bosenského státu. Žil a zemřel tu
poslední bosenský král Štěpán Tomašević. Dobytí Jajce, které bylo
chráněno mohutnou pevností, přineslo v roce 1463 moc Turkům,
kteří posledního krále popravili. Z vítězství se ale těšili jen nakrátko.
Rok nato zvrátil situaci uherský král Matyáš Korvín. Teprve v roce 1528 Jajce znovu a tentokrát definitivně padlo
do rukou osmanských Turků jako poslední pevnost na území dnešní Bosny a Hercegoviny. Na významu získalo
město znovu za druhé světové války, kdy se zde 29. listopadu 1943 konalo druhé zasedání Antifašistické rady
národního osvobození Jugoslávie (AVNOJ), které vyhlásilo plán poválečného vytvoření Socialistické federativní
republiky Jugoslávie, jejímž rovnoprávným členem se měla stát i republika Bosna a Hercegovina.
Na začátku války v Bosně v roce 1992 bylo Jajce obýváno třemi etniky (Bosňáky, Srby i Chorvaty). Leželo prakticky
na křižovatce území se srbskou převahou na severu, bosňáckou (muslimskou) převahou na jihovýchodě a
převahou chorvatského etnika na jihozápadě. Na začátku války z města uprchli téměř všichni Srbové. Srbský
pravoslavný kostel byl vyhozen do povětří. V létě 1992 začala armáda Republiky srbské město bombardovat a
částečně v důsledku nedostatečné spolupráce Chorvatů a muslimů Jajce dobyla. Muslimové a Chorvati poté utekli
do Travniku. V protiofenzívě v létě 1995 dobyla město zpět chorvatská armáda a pro změnu musela odejít většina
populace místních Srbů. Hrůz války si tedy Jajce užilo víc než dost. Daytonská mírová dohoda z roku 1995
stanovila, že se Jajce stane součástí Federace Bosna a Hercegovina, která je ovládána bosenskými muslimy
(Bosňáky) a Chorvaty.
Vodopád – leží přímo v centru města, i proto Jajce proslavil. 27
metrů vysoký vodopád tvoří řeka Pliva v místě, kde se vlévá do
řeky Vrbas.
Citadela – trůní nad městem a nabízí na něj krásný výhled. Ve
středověku byla centrem bosenského státu a těžko dobytnou
pevností, takže ani Mehmed Dobyvatel, který ovládl byzantskou
Konstantinopol, ji nepokořil. Turkům dokázala pevnost odolávat
po dobu 65 let. Dnešní ruiny citadely pocházejí částečně ze
středověkých dob, částečně z dob turecké vlády.
Domky v osmanském stylu – několik pěkných domků
označených anglickými popisky se nachází pod pevností.
Kostel svatého Lukáše (Crkva sveti Luke) – středověký kostel z 15. století, který je dnes zříceninou. Nejlépe se
zachovala zvonice s románskými, gotickými i renesančními prvky. Kdysi se tu schraňovaly relikvie evangelisty
Lukáše, které do země přivezla bosenská královna jako věno.
Katakomby – podzemní krypta, kterou dal postavit Hrvoje Vukčić Hrvatinić, zakladatel Jajce, původně jen pro sebe
a svoji rodinu.
Mešita Esma Sultana – je pojmenovaná podle ženy bosenského vezíra, která dala mešitu postavit v roce 1753.
Podle pověsti vezírova žena onemocněla a bylo jí řečeno, že se uzdraví, pokud postaví mešitu na místě, kde se
setkávají dvě řeky. Udělala to, ale přesto se dokončení stavby nedožila… Za války byla mešita zničena, v posledních
letech znovu obnovena.
Medvědí věž – jedna z nejranějších staveb bosenského středověku. Tloušťka zdí dosahuje až šesti metrů.
Chrám boha Mithry – zbytky chrámu postavené v římské době ve 4. století n. l. Mithra je indoíránské božstvo,
které bylo uctívané i některými Římany. V chrámu je k vidění reliéf obětování posvátného býka (tzv. tauroktonie)
starověkým náboženským spasitelem Mithrou.

Malo a Veliko Plivsko jezero – leží nedaleko centra Jajce a jsou oblíbenou rekreační oblastí. U Malého Plivského
jezera stojí malebné staré vodní mlýnky z časů turecké vlády. Lidově se jim říká mlinčići (malé mlýny). Jezera jsou
však také vhodná pro jízdu na kánoi, kajaku a pro veslování, v roce 1963 se tu dokonce konalo mistrovství světa v
kanoistice. V jezerech žije celá řada druhů ryb (pstruzi, lipani, kapři a líni), takže jsou vhodným místem pro
rybaření.

Krupa na Vrbasu

se nachází asi 25 km jižně od Banja Luky,
mezi dvěma útesy a představuje skutečnou perlu údolí řeky Vrbas. Ve
vesnici Krupa se vlévá stejnojmenná řeka do Vrbasu. Na tomto malém
přítoku, který vyvěrá jen kousek nad soutokem, se nachází mnoho
vodopádů, soustava vodních mlýnů, klášter sv. Ilije z XII. století,
středověká zřícenina Greben. U ústí řeky Krupy do Vrbasu se nachází
autokemp a v blízkosti se nachází jeden z nejlépe vybavených
fotbalových stadionů na území Banja Luky s umělou trávou. V Krupě
na Vrbasu jsou vyznačeny lehké a středně těžké turistické trasy, které spojují významné turistické památky v okolí.

Horolezení kolem Banja Luky

je největší
horolezeckou oblastí v Bosně a Hercegovině. Oblast se nachází
podél řeky Vrbas na jih od Banja Luky. Je zde spousta skvělého
sportovního lezení na vápencové skále v kaňonu Tijesno s
víceúrovňovými trasami až do výšky 210 metrů.
Kaňon Tijesno se tyčí kolem 250 metrů od silnice s prsty jako
hřebeny, které směřují na východ a na západ. Lezení je velmi
pestré, na pevné vápencové skále různých barev, druhů a úhlů.
Jsou zde tvrdé a strmé vytrvalostní cesty, logické délky i zábavné
trasy. Je zde celkem 45 multi-pitch cest sahajících až do výšky 210
m obtížnosti F6 a F7. Jsou zde i velkolepé strmé stěny se 70 až

100 m dlouhými převisy. Trasy jsou na šedé
a oranžové skále, plné záhybů, kapes a tufů,
s největší hustotou tvrdých tras a projektů v
zemi, s potenciálem pro mnoho dalších. Je
možné lozit po celý rok, protože zde vždy
můžete najít slunce nebo stín na východní a
západní straně.

Černohorské desatero aneb hrdinové nepracují
Každá země má svá specifika, stejně jako její obyvatelé. Nikdy společné národní rysy nenese veškeré obyvatelstvo,
ale obecně vzato bývá s každým národem spojována určitá charakteristika. Němci si potrpí na dodržování
pravidel, Švýcaři na čistotu, Italové jsou temperamentní, Britové rezervovaní a o Černohorcích se říká, že jsou líní.
Jejich lenost je častým terčem vtipů a za jejich národní motto je označováno sousloví Hrdinové nepracují!
Černohorci dokonce mají i své „líné“ desatero. To může být na jednu stranu vnímáno pouze jako vtipné
upozornění na černohorskou nelibost v aktivitě, na druhou stranu se lze v Černé Hoře snadno dostat do situace,
která desateru celkem odpovídá. A tak tedy přímo k věci, k jednotlivým bodům onoho desatera.

I. Člověk se rodí unaven a žije, aby si odpočinul.
A většina Černohorců skutečně žije odpočinkovým tempem. Rozhodně nikam nespěchají, na všechno mají spoustu
času a prostě relaxují. Vyhýbají se téměř jakékoli aktivitě, obzvláště pak sportovní. Návštěva sportovního centra je
pro většinu z nich výjimečnou a spíše společenskou událostí. Důkazem toho je i skutečnost, že na koleji, kde je
ubytováno cca šedesát studentů mezi 20 a 24 lety, se mi během dvou týdnů nepodařilo potkat nikoho, kdo by mi
sdělil nějaké podrobnější informace o sportovním centru. Většina dotázaných ani nevěděla, kde nějaké takové
centrum je. Mimochodem jedno z nich se nachází pár desítek metrů od koleje.
II. Miluj postel svou jako sebe samého.
Oblíbenou černohorskou aktivitou je spánek. Jako většina
jižanských národů i Černohorci jsou orientovaní spíše na noční
život, a tak neradi brzy vstávají. Co se týče studentů, většina z
nich ranní přednášky nenavštěvuje, není-li to nezbytně nutné, a
vstává mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou.
III. Odpočívej ve dne, abys v noci mohl spát.
Černohorci se nestresují, ani když jsou v pracovním procesu.
Typickým příkladem by mohly být některé pracovní pozice
menších marketů. Ovoce a zeleninu si zákazník nevybírá sám, jen
řekne, kolik a čeho chce. Samoobsluha tak přestává být
samoobsluhou, protože na vše ostatní je tu zvláštní osoba, někdy
i dvě až tři. Stejně tak tomu je s pečivem. Posledním článkem
řetězce je pak osoba, která stojí u pokladny a vše Vám naskládá
do tašky. Nakonec to vypadá tak, že jediný pohyb, který vykoná
zákazník, je chůze. Uvedení pracovníci vzhledem k jejich nadbytečnému počtu, po většinu pracovní doby nemají
co dělat, a tak si povídají a rozhodně nepůsobí vytíženě.
IV. Ve stínu je spása – z odpočívání ještě nikdo neumřel.
Větší města a pobřeží překypují kavárnami, které v létě poskytují stinné zázemí, úkryt před unavujícím horkem a
ostrými slunečními paprsky. Kavárny ale ani v zimních měsících zdaleka nezejí prázdnotou, naopak v nich většinou
najdete jedno z posledních míst, a to přesto, že jejich počet je skutečně vysoký. Ať už je poledne, tedy doba
studijní i pracovní, nebo devátá hodina večerní, u kavárenských stolů spatříte spoustu studentů, kteří již byli
znaveni přednáškou, a tak zde tráví potřebných pár hodin odpočinku. Další výraznou kavárenskou skupinou jsou
pak businessmani v oblecích dle poslední módy, kteří zde většinou dlouze debatují a zřejmě domlouvají budoucí
obchody roku.
V. Nepracuj – práce zabíjí!
Stejně jako ve většině světa i zde úřady nevykazují vysokou efektivitu práce. Při zařizování většiny byrokratických
nezbytností se setkáte s obdobným vzhledem kanceláří. Nikde nechybí černohorská vlajka, popelník, krabička
cigaret a do poloviny vypitý šálek kávy. Pracovní tempo je oslabováno minimalizovanými okny počítačových her.
Na druhou stranu jsou zde ale všichni usměvaví, ochotní a v pohodové náladě. Problém je jen v tom, že pokud
něco skutečně potřebujete, musíte počítat s tím, že se kvůli tomu nikdo nepřetrhne a bude to trvat dlouho.
VI. Když uvidíš někoho, jak odpočívá, pomoz mu.
Tato věta mi opět připomíná kavárny. V kavárnách neodpočívají pouze hosté, ale i číšníci. Potřebujete-li rychlou
kávu, uvařte si ji sami. Zdejší café culture spočívá v síle pohody a odpočinku, rozhodně ne ve snaze obsloužit v co
nejkratším čase co největší počet zákazníků. Půjdete-li např. v Podgorice do kavárny, myslete na to, že si jdete
odpočinout a vyhraďte si potřebný čas.
VII. Pracuj méně, než můžeš a co můžeš, přenechej druhému.
Takto by se dal popsat černohorský přístup k cizím jazykům. Ač je angličtina mezinárodní řečí, nemůžete počítat s
tím, že se jí zde domluvíte. Anglicky mluví asi tak jeden člověk z tisíce. Bohužel výrazněji zastoupena není ani na
úřadech a univerzitě. Břemeno překonání jazykové bariéry tedy plně leží na příchozím cizinci. Chce-li se začlenit
do místní společnosti, nezbývá mu, než se naučit alespoň základ srbštiny. To se rozhodně vyplatí. I když budete
mluvit špatně, místní lidé to ocení a budou mnohem ochotnější a vstřícnější. Sami tvrdí, že díky pokusu o
konverzaci v jejich jazyce ztrácí pocit, že se nad ně cizinec povyšuje, a naopak jsou rádi, že se jim snaží přiblížit.

VIII. Práce nosí bolest – neumři mlád!
V tomto ohledu se dá říci, že mladým Černohorcům pracovní bolest
nehrozí. Studentské brigády a poloviční úvazky v Černé Hoře prý více
méně neexistují. A dle sdělení jedné ze studentek: „i kdyby existovaly,
neměli by na to čas, škola je časově náročná a celkově vyčerpávající, a
tak by se to nedalo zvládnout.“ Je pravdou, že při místním způsobu
života, spánku do poledne a nutnosti odpočinku po jedné přednášce je
to celkem pochopitelné.
IX. Když se ti zachce pracovat, zastav se a počkej. Uvidíš, přejde to.
Černá Hora může mít nesmírně pozitivní vliv na workoholiky a osoby
trpící syndromem Nestíhám. Evaluace práce ani studia často neodpovídá
výkonu. Ten je omezen špatnými pracovními a studijními podmínkami,
např. problémy s dostupností internetu a cizojazyčné literatury. A tak i
těm, kdož bývají aktivní, nezbývá než se zastavit. A i když je jejich vnitřní
já žene rychlým tempem vpřed, zastaví se... a při pohledu na okolní dění
je přílišná aktivita po nějaké době skutečně přejde.

Kde jsme?
Na Balkáně.

O pár dní později…

X. Když uvidíš, že někde jedí a pijí, přidej se. Když uvidíš, že pracují,
uhni, ať nepřekážíš.
Začátkem března se v Podgorice konalo mezinárodní fórum studentů balkánských ekonomických fakult. Po
zahajovacím ceremoniálu začali studenti, kteří měli na starosti jeho organizaci, uklízet. Bylo potřeba uklidit tři
místnosti. Když jsem jimi procházela, všimla jsem si, že se jich většina srocuje pouze v jedné z nich. Až později jsem
pochopila, že jde o prostor, který byl určený pro raut. Mezi uklízejícími jsem zahlédla známou tvář, a tak jsem
přišla blíže k hloučku a zeptala se, jestli není potřeba něco pomoct. Kamarád (Černohorec) se na mě pár vteřin
díval, pak vzal z tácu plátek pršutu, který mi doslova nacpal do pusy, a řekl: Ale ty tu otázku asi myslíš vážně, že?

Autobusy Galeja – S námi kdekoliv, kdykoliv
Firma Oldřicha Galeji byla založena v roce 1999. Podnikatelským záměrem firmy je autobusová doprava.
V současné době se firma zaměřuje na zajišťování tuzemské i mezinárodní autobusové dopravy pro skupiny,
individuální klienty a komplexní realizaci dopravních služeb při požádání zájezdových akcí. Při poskytování služeb
klade důraz na kvalitu, bezpečnost, spolehlivost a profesionalitu služeb, flexibilitu zaměstnanců, čistotu vozového
parku a individuální přístup ke klientovi. Mezi spokojené zákazníky patří: cestovní kanceláře, agentury, tuzemské
společnosti, sportovní týmy a školy, turistický oddíl Kadao atd.
Bova FHD 13-380
- pro 49 + 2 místa
- klimatizace
- audio + video
- DVD + TV
- minibar (lednice,
kávovar)
- pivo, pivo, pivo, limo
- polohovací sedadla
- GPS navigace
- WC
- ABS, ASR, tempomat,
intardér
- tažné zařízení
- travel box
- emisní norma euro 3
- perfektní řidič(i)

Přehled řidičů:
Jirka Galeja

Tomáš Vontorek

Slovníček na cesty
čeština

srbština

chorvatština

bosenština

Dobrý den

Dobar dan

Dobar dan

Dobar dan

Jmenuji se…

Zovem se…

Zovem se…

Zovem se…

Jsem z České Republiky.

Dolazim iz Češke Republike

Dolazim iz Češke Republike

Dolazim iz Češke Republike

Mluvíte česky?

Da li govorite češki?

Govorite li češki?

Govorite li češki?

Nerozumím Vám.

Ne razumem vas.
Možete li da ponovite, molim
Vas!

Ne razumijem vas.

Ne razumijem Vas.
Možete li da ponovite, molim
Vas?

Můžete to zopakovat, prosím.

Možete li to ponoviti, molim.

Můžete mluvit pomaleji?

Možete li da govorite sporije?

Rozumím dobře.

Dobro razumem.

Možete li pričati
sporije/laganije?
Razumijem dobro

Dobré ráno / Dobrý den / Dobrý
večer

Dobro jutro / Dobar dan /
Dobro veče

Dobro jutro / Dobar dan /
Dobar večer

Dobro jutro / Dobar dan /
Dobro veče

Ahoj

Zdravo! Ćao!

Bok!

Zdravo! / Ćao!

Vítáme Vás!

Dobro došli!
Drago mi je što sam Vas
upoznao/la

Dobro došli!
Drago mi je da sam vas
upoznao.

Dobro došli!
Drago mi je da sam Vas
upoznao.

Ovo je moj prijatelj – moja
prijateljica…

To je moj prijatelj – moja
prijateljica…

Ovo je moj prijatelj – moja
prijateljica…

Dozvolite da vam/Vam
predstavim
gospođu/gospodina…
Kako ste? / Veoma dobro,
hvala.

Dozvolite mi da vam
predstavim gospođu /
gospodina…
Kako ste? / Hvala na pitanju,
dobro.

Těší mě, že Vás poznávám
To je můj přítel – má přítelkyně
…

Možete li da govorite sporije?
Razumijem dobro.

Srećan put

Sretan put!

Dozvolite mi da vam
predstavim gospođu /
gospodina…
Kako ste? / Hvala na pitanju,
dobro.
Doviđenja / Laku noć /
Zdravo!
Sretan put!

ano / ne

Da / ne

da / ne

da / ne

dobře – souhlasím

Dobro / slažem se

dobro / slažem se

dobro / slažem se

nesouhlasím

Ne slažem se

ne slažem se

ne slažem se

Prosím ( o něco )

Molim Vas

Molim

Molim Vas

Prosím ( v poděkování nebo v
odpovědi na žádost)

Nema na čemu / Molim

Izvoli / Izvolite

Molim.

Děkuji! / Mockrát děkuji pane
(paní).

Hvala / Hvala lepo, gospodine
(gospođo).

Hvala! / Puno vam hvala
gospodine (gospođo).

Hvala! / Puno Vam hvala,
gospodine (gospođo).

Ne, děkuji.

Ne, hvala.

Ne, hvala

Ne, hvala

Není zač.

Nema na čemu.

Nema na čemu.

Nema na čemu.

Promiňte! / Omluvte mě.

Izvinite!

Oprostite! / Ispričavam se.

Izvini.

Chtěl bych ….

Hteo bih …

Htio bih…

Htio bih…

Nebezpečí

Opasnost

Opasnost

Opasnost

Pozor

Pažnja

Pozor! Pažnja!

Pazi!

Vstup volný

Slobodan ulaz

Ulaz besplatan

Ulaz besplatan.

Vstup zakázán

Zabranjen ulaz

Ulaz zabranjen

Zabranjen ulaz.

Táhnout / Tlačit

Vući / Gurati

Vuci / Rini

Vuci / Guraj

vpravo / vlevo / přímo (rovně)

Desno / levo / pravo

desno / lijevo

desno / lijevo / ravno

Otevřeno / Zavřeno

Otvoreno / Zatvoreno

Otvoreno / Zatvoreno

Otvoreno / Zatvoreno

Volno / Obsazeno

Slobodno / Zauzeto

Slobodno / Zauzeto

Slobodno / Zauzeto

WC / toalety

WC / toaleti

WC / Toalete

WC / Toalet

Dovolte, abych Vám představil
paní / pana …
Jak se máte? / Velmi dobře,
děkuji.
Na shledanou / Dobrou noc /
Ahoj
Šťastnou cestu

Do viđenja / Laku noć / Prijatno Doviđenja / Laku noć / Bok

čeština

chorvatština

bosenština

včera / dnes / zítra

Ponedeljak / utorak / sreda /
četvrtak / petak / subota /
nedelja
Juče / danas / sutra

ponedjeljak / utorak / srijeda /
četvrtak / petak / subota /
nedjelja
jučer / danas / sutra

ponedjeljak / utorak / srijeda
/ četvrtak / petak / subota /
nedjelja
juče / danas / sutra

Kolik je hodin?
0 nula / 1 jeden, jedna, jedno / 2
dvě / 3 tři / 4 čtyři / 5 pět / 6 šest
/ 7 sedm / 8 osm / 9 děvět / 10
deset
Kde je …, prosím.

Koliko je sati?
0 nula / 1 jedan, jedna, jedno /
2 dva, dve / 3 tri / 4 četiri / 5
pet / 6 šest / 7 sedam / 8 osam
/ devet / 10 deset
Gde je …, molim Vas?

Koliko je sati?
0 nula / 1 jedan, jedna, jedno
/ 2 dvije 3 tri, 4 četiri, 5 pet, 6
šest, 7 sedam, 8 osam, 9
devet, 10 deset
Gdje je … molim?

Koliko je sati?
0 nula / 1 jedan, jedna, jedno
/ 2 dva, dvije / 3 tri / 4 četiri /
5 pet / 6 šest / 7 sedam / 8
osam / 9 devet / 10 deset
Gdje je … molim Vas?

Jak daleko je do …

Koliko ima do …

Koliko je daleko do …?

Koliko je daleko do …?

dopis / pohlednice / balík

Pismo / razglednica / paket

poštovní známka

Poštanska markica

Chtěl bych poslat podlednici do
…
Mohu platit platební kartou?

Hteo bih da pošaljem
razglednicu za …
Mogu li da platim karticom?

Restaurace / hospoda / kavárna

Restoran / kafana / kafić

Pojďmě na kávu.

Hajdemo na kafu.

pismo / razglednica / paket
poštanska marka / za
inozemstvo
Htio bih poslati razglednicu u
…
Mogu li platiti kartom?
Restoran / pivnica / kavana
(kafić)
Hajdemo na kavu

pismo / razglednica / paket
poštanska marka / za
inostranstvo
Htio bih da pošaljem
razglednicu u …
Mogu li da platim karticom?
Restoran / gostionica /
kafana, kafić
Hajdemo na kafu.

Kávu, prosím.
Mám hlad jako vlk a žízeň jako
trám.

Kafu, molim Vas.
Kavu molim.
Gladan sam kao vuk, žedan kao Gladan sam kao vuk a žedan
pas
kao pas

pondělí / úterý / středa / čtvrtek
/ pátek / sobota / neděle

srbština

Kafu, molim.
Gladan sam kao vuk, a žedan
kao pas

Chtěli bychom obědvat ( večeřet, Hteli bismo da ručamo
snídat)
(večeramo, doručkujemo)

Hoćemo ručati (večerati,
doručkovati)

Želimo da ručamo (večeramo,
doručkujemo)

Jídelní lístek.

Jelovnik.

Jelovnik (Meni)

Jelovnik.

minerální voda / pivo / víno /
káva / čaj.

Kisela voda / pivo / vino / kafa
/ čaj

mineralna voda / pivo / vino /
kava / čaj

kisela voda / pivo / vino / kafa
/ čaj

pitná voda

Voda za piće

pitka voda

voda za piće

Dobrou chuť.

Prijatno!

Dobar tek!

Prijatno!

Na zdraví!

Nazdravlje!

Živjeli! / Na zdravlje!

Živjeli!

Pane vrchní, platím!

Konobar, da platim!

Konobar, plaćam!

Konobar, da platim!

Kolik to stojí?

Koliko košta?

Koliko dođe?

Koliko to košta?

mléko / sýry / máslo / vejce

Mleko / sirevi / margarin / jaje

mlijeko / sir / maslac / jaje

mlijeko / sir / maslac / jaje

chléb / pečivo

Hleb / pecivo

kruh / pecivo

hljeb / pecivo

jablko / hruška / broskev / víno / Jabuka / kruška / breskva /
pomeranč / banány
grožđe / narandža / banane

jabuka / kruška / breskva /
grožđe / narandža / banane

jabuka / kruška / breskva /
grožđe / narandža / banane

brambory / rýže

Krompir / pirinač

krumpir / riža

krompir / riža

Líbíte se mi.

Sviđate mi se.

Sviđate mi se

Sviđate mi se

Miluji Vás

Volim Vas

Volim vas

Volim vas

Balkánská kuchyně je trochu jiná na pobřeží a jiná zase ve vnitrozemí. Přímořská kuchyně je podobná
dalším středomořským kuchyním, velmi často se zde jedí ryby, mořské plody a vařená zelenina. Kontinentální
kuchyně je založená na obilninách a mléčných výrobcích, zejména sýrech. K proslulým černohorským pochoutkám
patří olivy a olivový olej z okolí Baru, njegušski pršut, durmitorský kajmak (skorup) i vepřové klobásy. Ze zeleniny
jedí Černohorci nejvíce raštan (raštiku, dřeňovou kapustu) a další listovou zeleninu mangold (v místním jazyce
blitva), z ovoce je nejrozšířenější vinná réva a fíky.
Mořské ryby se upravují nejrůznějšími způsoby, např. se pečou na roštu („na gradelama“, „na žaru“), vaří ve vodě
s olejem a kořením („na lešo“), marinují se anebo se několik druhů ryb nakrájí na kusy a dusí se s cibulí, česnekem,
kořením a rajčaty („na brodet“). Ryby a zejména měkkýši se také mohou připravovat „na buzaru“, tj. zprudka
dušené s vínem, olejem, kořením a zeleninou, čímž vznikne výborná šťáva. Ze sladkých vod Skadarského jezera
pochází kapři a výteční úhoři.
Klasickou úpravou jehněčího masa je „ispod saća“ (doslova „pod víkem“), tedy na ohništi pod hliněným nebo
železným poklopem, který se přikryje rozpálenými uhlíky.
Základem bosenské kuchyně je maso, které je obsažené v drtivé většině jídel. Nejčastější je hovězí a jehněčí,
vepřové jedí pouze křesťané, muslimové ne. Většina jídel se vaří ve vodě nebo vývaru a jsou lehká. Téměř se
nepoužívají omáčky, pouze přírodní šťáva z vařené zeleniny a masa. Zdejší kuchyně je výrazně ovlivněná
tureckými, řeckými i dalšími středomořskými kuchyněmi.
Burek – pečivo z tenkého odlupujícího se filo těsta (nekvašené těsto tvořené
moukou, vodou a olejem) plněné nejrůznějšími náplněmi, zejména mletým masem,
špenátem, sýrem, bramborami apod. Burek je populární v zemích bývalé Osmanské
říše (filo těsto vymysleli Turci – viz také baklava), zejména však v zemích bývalé
Jugoslávie. V ex-jugoslávských zemích se burku také někdy říká pita (což je jinde
označení pro placku z pšeničné mouky a kvasnic). Často se k němu pije jogurt.
Prodává se v pekárnách, často ve specializovaných „buregdžinicích“, kde mají jen
burek (pitu) a jogurt. Jí se i jako fast food.
Ćevapi (Ćevapčići) – typické balkánské jídlo populární zejména v zemích bývalé Jugoslávie. Jde o válečky z
grilovaného mletého masa, k nimž se podává nakrájená cibule. Na ćevapi se většinou používá hovězí maso.
Tradiční způsob přípravy je na grilu nad dřevěným uhlím. Slovo ćevapi má původ v arabském slově kebab,
ćevapčići je jihoslovanská zdrobnělina slova ćevapi.
Pljeskavica – v podstatě obdoba ćevapi, ale z mletého masa se nedělají válečky, nýbrž placka, podobně jako u
hamburgeru. Černohorská pljeskavica i ćevapi jsou chuťově mnohem lepší než mleté maso podávané v našich
restauracích, dělají se z kvalitního čerstvého masa bez strouhanky.
Mješano meso – nejrůznější druhy masa na grilu, zahrnuje steaky i mleté maso a dohromady to bývá opravdu
vydatná porce.
Musaka – jídlo spojované nejčastěji s Řeckem a Tureckem, ale připravuje se často i
na Balkáně. Tvoří ho několik na sebe kladených a zapečených vrstev. Tři základní
(tradiční) vrstvy jsou tvořeny plátky lilku (méně často cuket), mletým jehněčím
masem a bešamelovou omáčkou (ta se dělá z horkého mléka a jíšky z mouky a tuku).
Dále se přidávají rajčata, koření a často také brambory.
Pršut – tradiční sušená šunka podobná italskému prosciuttu. Právě z Itálie se dostala do Chorvatska, Bosny a
Černé Hory, konkrétně byla převzata od Benátčanů, kteří měli na jihoslovanském pobřeží své základny. Slovo
prosciutto pochází z latinského perexsuctum (důkladně vysušený). Vepřová šunka se nejprve nasolí a nechá ležet
asi dva měsíce. Místo soli se může použít i popel z dřevěného uhlí (to je obvyklé např. v Chorvatsku). Během
tohoto období se šunka postupně stlačuje a maso se zbavuje zbytků krve. Poté se několikrát omyje, aby se zbavila
soli, a je zavěšena na stinném místě, kterým musí proudit vzduch. Často je ještě uzená za spalování různých druhů
dřeva, které dávají šunce specifickou příchuť. Pro kvalitu šunky je důležitý okolní vzduch, vhodné je chladné klima.
Délka sušení se různí, závisí např. i na velikosti šunky. Tradičně se suší alespoň devět měsíců.

Skorup (kajmak) – mléčný produkt trochu podobný sýru, při stáří několika dnů potom spíše máslu. Kravské mléko
se opakovaně několik hodin ohřívá na slabém plameni. Po odstranění zdroje tepla se vždy seškrábne svrchní
vrstva (mléčný škraloup), která se nechá několik hodin nebo dní zchladit a mírně nakvasit. Výsledný produkt kajmak - má hutnou, krémovou konzistenci s vysokým obsahem tuku (asi 60 %) a mírně kyselou chuť. Dělá se
tradičně v zemích bývalé Jugoslávie (většinou v domácnostech, ne průmyslově), ale také na Blízkém východě a v
mnoha asijských zemích.
Ajvar – oranžová pasta, zeleninová směs, která se dělá z červených paprik, lilků, česneku a chilli papriček. Maže se
na chleba, dává se do salátů a používá se zejména jako pochutina k různým jídlům (pljeskavici, ražnići apod.).
Rozlišuje se ajvar blagi (jemný) a ljuti (ostrý). Nejlepší ajvar se vyrábí v domácnostech, protože papriky a lilky se
musí po propečení pečlivě sloupnout a zbavit semen a výroba je tedy časově dost náročná. Ajvar se většinou dělá
na podzim, kdy je dostatek paprik, konzervuje se ve sklenicích a jí se pak po celý rok.
Sýry – rozlišuje se tzv. mladi sir (blízký tvarohu) a tzv. preveli sir (starý vyzrálý sýr). Známý je njegušský a crmnický
(kozí) sýr. V Bosně jsou velmi známé místní sýry Travnićki (slaný sýr podobný řecké fetě či našemu balkánskému
sýru vyráběný v okolí Travniku), Vlašićki (jeho obdoba z horských vesnic pod horou Vlašić) a Livanjski. Poslední
jmenovaný tvrdý žlutý sýr vyráběný ze směsi ovčího (cca 70-80 %) a kravského mléka dostal svůj název podle
města Livno na západě Bosny. Podobá se švýcarskému sýru gruyère, což není náhoda – podle historických
pramenů je počátek jeho výroby spojen s příchodem švýcarských sýrařů v 19. století. Zraje 60 až 66 dní.
Kačamak – kukuřičná kaše podobná italské polentě. Je to kukuřičná mouka uvařená v osolené vodě, do níž se
ještě přidávají rozmačkané brambory. Podává se s kyselým mlékem nebo s kajmakem. Dříve to bylo jídlo chudiny,
dnes se podává i v restauracích, ale spíše v těch, které jsou určeny pro turisty.
Cicvara – další pokrm z kukuřičné mouky, která se ve vodě rozpustí se sýrem a
kajmakem (durmitorským „skorupem“). Je to tučné a původně selské jídlo.
Popara – směs na kousky nakrájeného chleba vařeného v omaštěném mléce nebo
ve vodě. Zpravidla se přidává ještě kajmak nebo sýr.
Priganice – osmažené kousky kynutého těsta (smaženky), které se často podávají s medem.
Japraki – závitky z listů vinné révy nebo listové kapusty (raštanu) plněné směsí mletého masa, rýže a koření. Je to
víceméně totéž co turecká (srbská, bosenská) sarma neboli dolma.
Kaštradina – sušené a uzené skopové maso.
Jehněčí kolena v mléce (jagnjetina u mlijeku) – kolena se vaří v mléce s
přídavkem mrkve, cibule a petrželky. Podávají se s cicvarou.
Rybí polévka (riblja čorba) – výborný průzračný vývar, obvykle s rýží. Ochutnat
se dá na pobřeží.
Grilované olihně (lignje na žaru) – jsou také k dostání u moře, bývají zalité olivovým olejem, někdy také plněné
pršutem a sýrem.
Rizoto – původem italský pokrm z rýže se na černohorském pobřeží připravuje např. s plody moře, často s
rajčatovou omáčkou, a podává se teplé i studené. Černému rizotu propůjčuje barvu sépiový inkoust.
Bosanski lonac – bosenská specialita z dušeného masa a zeleniny. Velké kusy masa a zeleniny se střídavě ve
vrstvách pokládají do hlubokého hrnce a dusí se v malém množství vody nebo bílého vína. Příprava trvá cca čtyři
hodiny, a pokud probíhá tradičním způsobem, používá se pro ni keramický hrnec na otevřeném ohni, např. v krbu.
Ispod saća – znamená doslova „pod víkem“ a je to zde oblíbený způsob přípravy masa. Maso (nejčastěji jehněčí)
se vloží do železné nebo kameninové misky, která se umístí na horké uhlíky a přikryje víkem. Víko se celé zahrabe
dalšími uhlíky a jídlo se nechá péct.
Sudžuk – suchá klobása z hovězího masa s nejrůznějším kořením (kmín, sumah, česnek, sůl, paprika, ...). Nechává
se sušit několik týdnů. Je poměrně slaná, má vysoký obsah tuku a může být více či méně pálivá. Sudžuk se
většinou konzumuje vařený, v syrovém stavu je tato klobása velmi tuhá.

Sarma – dušené závitky ze směsi mletého masa a rýže zavinuté v listech vinné révy nebo hlávkového zelí. Jídlo je
známé ve všech zemích bývalé Osmanské říše, někdy se pro něj používá název dolma, který však častěji označuje
jakoukoliv plněnou zeleninu.
Sogan dolma – smažené cibule plněné mletým masem.
Filovane paprike – smažené papriky plněné kořeněným mletým masem.
Bamija – dušené telecí maso a okra (jedlý ibišek).
Uštipci – smažené kuličky z těsta z mouky a kvasnic jsou podobné malým koblihám. Podávají se buď se sýrem, s
kajmakem, anebo nasladko s džemem či cukrem. Plní roli vydatné snídaně, dezertu nebo dokonce hlavního chodu.
Suho meso – sušené a uzené hovězí maso.
Teletina - telecí maso připravené na grilu nebo ispod saća.
Jagnjetina – jehněčí maso, nejčastěji grilované na otevřeném ohni.
Begova čorba – v Bosně a Hercegovině nejoblíbenější polévka, která se dělá z kuřecího (a případně telecího) masa
a ze zeleniny. Bosenští muslimové ji tradičně jedí v době svátků, zejména o ramadánu, v restauracích je ale k
dostání během celého roku.
Baklava - sladkost známá v zemích bývalého osmanského impéria, vrstvy filo těsta s oříšky a medem.
Tulumba – původem turecká sladkost z nekvašeného těsta, které je vytvarované do asi 5 cm dlouhého oválného
tvaru s podélnými brázdami. Těsto je nejprve osmažené dozlatova a poté ještě zatepla zalité sladkým sirupem. Jí
se studené.
Káva – v Černé Hoře se udržela tradiční turecká káva, která se podává v džezvě (malé kovové konvičce) spolu s
malým kulatým šálkem (fildžan). Káva bývá silně slazená. O této kávě se říká, že je černá jako peklo, silná jako smrt
a sladká jako láska… Stále běžnější jsou však především espressa, cappuccina apod. V Bosně je káva jednoznačně
nejtypičtějším bosenským nápojem, jehož pití je přímo součástí bosenské kultury. Pije se tradiční turecká káva
(zde zvaná „bosanska kahva“) podávaná v džezvě. Kostky cukru se tradičně namáčí
do kávy a jedí, ale samozřejmě je možné je rozpustit v šálku. Ke kávě se vždy podává
sklenice vody a často také malá cukrovinka podobná želé – rahat lokum (Lepivá
cukrovinka ze škrobu a cukru podobná želé. Bývá ještě obalená v práškovém cukru.)
Víno - nejznámější je rubínově červené víno Vranac (údajně velmi zdravé na srdce) a
suché bílé víno Krstać.
Pivo – jasnou jedničkou na černohorském trhu je pivo Nikšičko, které je v regionu zřejmě také nejlepší co do chuti
i kvality. V Bosně k nejznámějším místním značkám patří Sarajevsko, Nektar a Preminger. Vyrábí se tu i Ožujsko,
což je však chorvatská značka.
Pálenky – se vyrábí ze švestek (šljivovica), hrušek (kruške) a vinných hroznů (loza). Obvykle jsou velmi silné
(minimálně 45 % alkoholu) a pijí se ve všech částech dne i ve všech ročních obdobích. Zatímco šljivovica a kruške
se dělají hlavně v Bosně, loza je specialitou Hercegoviny a chorvatské Dalmácie.
Rakija - destilovaný alkoholický nápoj oblíbený zejména v jihovýchodní Evropě. Je všeobecně považována za
národní nápoj v Albánii, Bosně a Herzegovině, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Kosovu, Severní Makedonii a v
Srbsku. Vyrábí se destilací zkvašeného ovoce. Mívá obvykle kolem 40 % obsahu alkoholu, avšak rakija pálená
podomácku bývá běžně silnější, mezi 50 a 60 %. Ani význam termínu rakije není jednotný. Zatímco v Turecku a v
Řecku se vztahuje ke specifickému anýzovému alkoholickému nápoji raki, v západní části Balkánského poloostrova
jde o obecný výraz pro celou škálu ovocných pálenek. Není-li to blíže upřesněno, jedná se mnohdy o slivovici.
Nejoceňovanější je značka Prvijenac. V Černé Hoře se vyrábí také pálenka ze švestek (šljivovica) a z hrušek
(kruška). Pití pálenky se prokládá malými zákusky („meze“), ke kterým patří např. pršut, sýry, priganice či fíky.
Pelinkovac – hořký likér na bázi pelyňku oblíbený v Chorvatsku, Srbsku, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině i ve
Slovinsku. Mívá 28 až 35 % alkoholu.

Tara patří k nejkrásnějším řekám Černé Hory - hluboké (až 1000m vysoké skály)
vápencové a opuštěné kaňony. Horní část řeky lze splouvat bez omezení. Úsek po
soutok s Drckou Rijekou má charakter horské bystřiny, dále do Kolašinu se řeka
větví v náplavách. Od Kolašinu širší řeka s peřejnatějšími úseky, které vrcholí
posledních 5 km před Mojkovacem. Pod Mojkovací až po NP Durmitor opět lehká
řeka v náplavách. V budoucnu je okolo horního toku Tary plánována stavba dálnice,
která může plavbu znepříjemnit. Největší perlou je dolní část toku, která je součástí
národního parku s omezeným pohybem a tábořením. V kaňonu se nachází jeden
komerční kemp Radovan Luka. Mimo něj je přespání zakázáno. Obtížnost kaňonu
se zvyšuje s množstvím vody protékající řekou. Nejobtížnější bývá řeka na jaře, kdy
řekou protéká nejvíce vody. V létě je řeka klidnější a nemá takový spád. V kaňonu
se nachází dvě těžší místa, která mohou za vyšší vody dosáhnout obtížnosti WW III-IV, jinak řeka zvolna plyne
v obtížnosti WW I-II s krátkými úseky obtížnosti nepřevyšující WW III. Od úvaziště vorů se za splutí platí poměrně
vysoké částky a také dalších 63 km není přístup ze silnice. Pitná voda se dá brát z různých krasových vyvěraček.

horní
střední
dolní

Obtížnost

Úsek
nad ústím Veruše - Kolašin

Říční km
149 - 123

WW I-II

most Kolašin - ř. km 105

123 - 105

WW II

ř. km 105 - Mojkovac

105 - 100

WW III

Mojkovac - ústí Bistrici

100 - 84

WW I

zákaz (rezervace)

84 - 63

WW IV-V

vaziště vorů - soutok s Pivou

63 - 0

WW II-IV

Morača je velmi krásná řeka Černé Hory, většina toku protéká
vápencovým a níže slepencovým kaňonem. Má špatný přístup ze
silnice, protože údolí jsou velmi strmá a skály vysoké. V horní
části souvislé peřeje. Od soutoku s Mrtvicí se tok uklidňuje a až
do Podgorice zde obtížnost tvoří spíš občasné velké kameny v
řece, návaly na skálu, za vyšších stavů mohutné víry a karfioly.
Nepříjemností je několik zablokovaných míst, která za vyšších
stavů nemusí být možné přenést. Přibližně 2 km od soutoku s
Mrtvicí začíná monumentální vápencový kaňon Platje. Zde je
řeka viditelná z velké výšky ze silnice včetně největšího závalu, který lze pozorovat od dolního konce nejdelšího
silničního tunelu. Pod kaňonem Platje se řeka zařezává do slepncových teras, a zejména v posledním úseku před
Podgoricí tvoří úzkou soutěsku. Dolní tok nad Podgoricí je pro výstavbu dálnice dlouhodobě nesjízdný.

horní

Úsek
][s nad kláštěrem Morača - klášter Morača

Obtížnost
Říční km
82 - 77
WW III-IV

klášter - kaňon

77 - 75

WW II

kaňon Morače - soutok s Mrtvicí

75 - 72

WW III-IV

soutok s Mrtvicí - katarakt r. km 52

72 - 52

WW II (V!!)

52 - 29

WW I-II

29 - 0

ZW

střední katarakt r. km 52 - Podgorica
dolní

Podgorica - ústí do jezero Skadarské

Lim teče v Černé Hoře a Srbsku. Název Lim se používá od Plavského jezera. Sjízdná je i řeka nad jezerem - čistý
meandrující tok s nádherným okolím. Pod Plavským jezerem široká peřejnatá řeka, za vyšších stavů (typicky duben
až květen) velmi rychlý proud a velké vlny. Od Andrijevice níže se střídají klidnější úseky v otevřeném údolí a
náročnější úseky v soutěskách.

Gusinije - Plav

Obtížnost
Říční km
229 - 214 ZW - WW I

Plav - Andrijevica

214 - 189

WW II-III (III-IV)

Andrijevica - soutěska pod Berane

189 - 167

WW I

soutěska

167 - 166

WW IV

střední soutěska - Zatonje

166 - 145

WW I

Zatonje - konec Bijelo Polje

145 - 133

WW II-III

konec Bijelo Polje - Manastir Kumanica

133 - 120

WW I

Manastir Kumanica - Prijepolje

120 - 75

WW I-III (IV)

přehrada Potpeč

75 - 55

ZW

hráz přehrada Potpeč - vzdutí přehrada Višegrad

58 - 18

WW I

přehrada Višegrad - ústí do Driny

18 - 0

ZW

Úsek
horní

dolní

Neretva

je nejkrásnější řeka s nejtěžšími místy v Bosně a
Hercegovině. Nejhornější úsek je extrémní (12-15 míst nesj.) a sjízdný
je jen za optimální vody do června. Nejoblíbenějším a zároveň
nejzajímavějším úsekem je úsek Glavatičevo – most Konjic (ř. km 146).
Končí se ihned za skokem.
Tento úsek z Glavatičeva je
údajně zpoplatňován místními
rybáři - za kanoe i za kajak se
platí 10 EUR, raft 40 euro. Oficiální ceník však nikde není k sehnání.
Zajímavý je také úsek od hydroelektrárny Mostar přes významné město
Mostar až po soutok s řekou Bunou, kde se Neretva zúží do 3 m širokého
kanálu, do kterého srší voda z okolních břehů přitékající Buny.

horní

střední
dolní

Obtížnost

Úsek
most Ulog - Ladjanica

Říční km
196 - 175

WW IV-V (X!!)

Ladjanica - Glavatičevo

175 - 166

WW III-IV

Glavatičevo - visutý most

166 - 158

WW II-III

peřej Grebenci

158 - 155

WW III-IV

kaňon

155 - 150

WW II(3xIV)

most - jezero Jablanica

150 - 142

WW I-II

jezera

142 - 102

ZW

Donja Grabovica - Buna T.

102 - 53

WW I

skalní kanál

53 - 52

WW V-VI

skalní kanál - moře

52 - 0

ZW

Vrbas je jednou z nejkrásnějších divokých řek v Bosně a Hercegovině. Jedním
z nejlepších míst pro rafting na divoké vodě je rozhodně Banja Luka, druhé
největší město v této zemi. Banja Luka leží na řece Vrbas a jízda na raftech po
této řece zabere až tři hodiny. Vrbas je rychlou, horskou řekou s několika
peřejemi a vysokými skoky a je jednou z nejatraktivnějších horských řek v
Evropě. Na konci trasy si většinou lidé i zaplavou v řece a udělají si piknik. Zde
jsou tři možné raftingové trasy, z nichž si lze vybrat: Zvečaj – Karanovac:
nejkratší trasa, která je jen 5 kilometrů dlouhá. Na této trase uvidíte starou středověkou pevnost Zvečaj a blízké

jeskyně, Ada – Karanovac: tato trasa je dlouhá 11 kilometrů a zabere asi 2 hodiny. Po cestě projedete i kolem
starého kamenného mostu a dalších přírodních památek Bijeli buk – Karanovac: nejdelší raftingová trasa na řece
Vrbas, jízda zabere téměř 3 hodiny.
Babino Selo - Vinac Začátek WW II, stoupá na WW III. Tři kaskády (WW III+, IV, IV, předem prohlédnout!, kaskády
jsou kousek nad Torlakovacem), dál WW II, kolem Vinacu místečka WW III. Voda je špinavá a neskutečný bordel
kolem.
Rekavice - Jagare Široká vodnatá WW I-II, v kaňonu WW II-III, vlny, karfioly, spousta vody. Míst na nasedání je
více (silnice vede podél řeky), konec vpravo pod mostem v Jagare (výstup na silnici je ošklivý). Nad Rekavicí je
obtížnost WW I, jen málo míst je veselejších, silnice stále podél vody. Asi dva kilometry pod hrází přehrady Bočac
je známá peřej Biely Bug.

Předběžný program:
19.7. (pátek) - balení věcí na Palhanci, odjezd v odpoledních hodinách (sraz cca v 18.00) přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko
do černohorského Žabljaku (1300 km), po cestě možná krátká zastávka v orientálním městě Pljevlja s mešitou Gazi Husejna s
nejvyšším minaretem na Balkáně, noc: v buse
20.7. (sobota) - příjezd do Žabljaku v odpoledních hodinách (cca okolo 15.00), ubytování v kempíku v Žabljaku, odpoledne v
kempu nebo krátká vyjížďka na kole k Crnu jezeru nebo k vyhlídce na kaňon Tary či prohlídka městečka Žabljak, noc: kempík
Mlinki Potok v Žabljaku
21.7. (neděle) - dvoudenní splutí “Grand Canyonu Evropy” řeky Tary (66 km WW II-III+) “na těžko”, nejhlubšího kaňonu
Evropy, který je v některých místech až 1300 m hluboký, plný jedinečné a téměř netknuté přírody a krásné středně divoké
vody zapsaný na seznam světového dědictví UNESCO (cca 50-80E za osobu), alternativně: jeden z mnoha treků v divokém
Národním parku Durmitor (hřeben Meděd (2287 m n. m.), jeden z treků ze Sedla, výstup na nejvyšší horu Durmitoru Bobotov
kuk, jezera Vražje a Riblje, Ledová jeskyně, vyhlídka Čurovac atd.), případně dvou až třídenní trek v horách, nebo na kole po
okolí (např. 60 km k jezeru Žimničko přes pláně Sinjajeviny), autobus dělá 24h pauzu (tady nebo až o dva dny později), noc:
kempík Mlinski Potok v Žabljaku nebo v kaňonu Tary
22.7. (pondělí) - dokončení dvoudenního 66 km splutí kaňonu Tary, případně túry v horách, příjezd zpět do kempu v
Žabljaku, alternativně: jeden z mnoha treků v Národním parku Durmitor nebo cykloprojížďka, noc: kempík v Žabljaku
23.7. (úterý) - vzhledem ke krásám NP Durmitoru a možnostem treků a cyklovýletů v něm zůstaneme ještě jeden den, aby jej
mohli okusit také ti, kteří se vydají na dva dny do kaňonu Tary, noc: kempík Mlinski Potok v Žabljaku
24.7. (středa) - dopolední přejezd autobusem ke Kolašinu nebo přejezd na kole do Kolašinu přes krasové pláně Sinjajeviny
(75 km nebo 40 km), noc: kemp Gradina Kolašin
25.7. (čtvrtek) - splutí řeky Lim (15 km WW I-II+ nebo horní úsek 15 km WW II-III), Morači (20 km WW II-III+) nebo horního
úseku Tary (15 km WW II) podle vodního stavu, alternativně: cyklovýlet do Národního Parku Biogradska Gora, kde se nachází
kromě krásných vrcholků balkánských hor také původní prales a stejnojmenné krasové jezero, noc: kemp Gradina Kolašin
26.7. (pátek) - návštěva turisticky nedotčeného pohoří Komovi, výjezd autobusem do sedla Trešnjevik, odtud se nabízí
několik túr krajinově podobných těm v Alpách (výstup na horu Kom Vasojevički - 18 km), alternativně: cyklo projížďka ze
sedla na zelené louky planiny Šťavna a pak zpět do Kolašinu (40 km), noc: kemp Gradina Kolašin
27.7. (sobota) - odjezd z kempu směr Kotor, možná krátká pauza v Podgorici, vyložení cyklistů v NP Lovcen, černá hora (crna
gora/monte negro), podle níž je stát údajně pojmenován, sjezd přes Lovcen do Kotoru po scénické silnici, která je údajně tou
nejhezčí v Černé Hoře a jsou z ní úchvatné výhledy na celou Kotorskou zátoku a Jadranské moře (cca 45 km), návštěva
starého historického městečka Kotor na břehu Kotorské zátoky, odstavení autobusu, noc: kemp Verige Kotor
28.7. (neděle) - na kole do Kotoru nebo do Budvy, kde se nachází kromě Starého hradu také přístaviště luxusních jachet,
případně až do malebné opevněné ostrovní vesničky Sv. Stefan (50 - 80 km), koupání v Kotorské zátoce, autobus dělá 45h
pauzu, noc: kemp Verige Kotor
29.7. (pondělí) - odjezd od Kotorské zátoky směrem do bosenského Mostaru, po cestě pauza v chorvatském Dubrovníku,
dojezd do kempu u jezera Boračko, noc: kemp Eko Selo u jezera Boračko
30.7. (úterý) - splutí krásného vápencového kaňonu řeky Neretvy (18 km WW II-III) (10E), údajně nejkrásnější řeky v Bosně,
kde se na některých místech řeka zúží jen na dva metry a z různých otvorů ve skalách tryská průzračná voda, alternativně: na
kole do Konjice, historického městečka na břehu Neretvy, případně dvoudenní túra v pohoří Prenj, nebo koupačka u jezera,
noc: kemp Eko Selo u jezera Boračko
31.7. (středa) - túra v ‘Hercegovském Himaláji’ pohoří Prejn ze sedla Ruiště (25 km) nebo z údolí Bijela (15 - 25 km),
alternativně: horní úsek Neretvy (12 km WW III-IV), noc: kemp Eko Selo u jezera Boračko
1.8. (čtvrtek) - splutí klidného spodního úseku řeky Neretvy (10 km WW I-II) až do Mostaru, malebného městečka, které bylo
za války rozděleno do dvou táborů propojených obloukovým Starim mostem, prohlídka Mostaru, odpolední přesun k řece
Vrbas, po cestě zastávka u Plivských vodopádů v historickém městečku Jajce, noc: kemp Vrbas Rekavice
2.8. (pátek) - splutí řeky Vrbas (14 km WW II-III), krásná řeka protékající úchvatnou soutěskou Tijesno, alternativně:
horolezení v kaňonu Tijesno, na kole k soustavě mlýnků na řece Krupa, noc: kemp Vrbas Rekavice
3.8. (sobota) - dopoledne v kempu, balení, případně menší projížďka do okolí, odjezd do ČR, noc: v autobuse
4.8. (neděle) - ranní dojezd zpět do Opavy (cca v 9.00)

