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Ahoj kamarádi,  
do rukou se vám dostává speciální vydání oddílového občasníku Bobr. Poslouží vám 
jako průvodce na outdoorové cestě do Slovinska. 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 a Tom 

OBSAH 
• základní informace o Slovinsku • Slovinské víno a kuchyně • Kaminsko-
Savinjské Alpy • Treky v Savinjských Alpách • Solčavská panoramatická cesta • 
Logarská dolina • Velká Planina • Triglavský národní park • Bohinjské jezero • 
Treky v okolí Bohinjského jezera • Bledské jezero • Planina Pokljuka • Triglav • 
Údolí Soči • Sedlo Vršič • Bovec • via ferraty ve Slovinsku • kilometráže řek 
Savinja • Sáva Bohinjka • Sáva Dolinka • Koritnica • Soča • Slovníček na cesty • 
Předběžný program 

 

Šťastnou cestu a  
mnoho příjemných zážitků! 



Slovinsko (Slovenija) se nachází na rozhraní 
střední Evropy a Balkánu. Jeho sousedy jsou 
Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a Itálie. Přes svou 
poměrně malou rozlohu 20 253 km2, což pro 
představu odpovídá rozloze bývalého 
Jihomoravského kraje, se tato země může pochlubit 
rozmanitou přírodní scenérií. Severní hornatá část 
země patří do jižní části Alp, východní část – takzvané 
Zámuří (Prekmurje) - je typická svou nížinou Panonské 
pánve, jihozápadní pobřežní část Jaderského moře 
pak zahrnuje i část Istrie a na jihozápadě a jihu nelze 
opomenout krasový svět známý především díky 
Postojnské jeskyni (Postonjska jama) a Škocjanským jeskyním (Škocjanske jame).  

Asi polovinu Slovinska tvoří lesní porosty (třetí nejzalesněnější stát Evropy), hlavně kolem Kočevje 
najdeme lesy původní, kde mají jedle 30 % zastoupení, což je z hlediska dnešní Evropy skutečná rarita. Ve 
Slovinsku také můžete ve volné přírodě narazit na vlka, rysa nebo medvěda. Na toho posledního klidně 
pouze 10 minut jízdy po dálnici z Lublaně směrem na jih. 

Asi 90 % obyvatelstva tvoří Slovinci. Zbytek vytvářejí Srbové, Chorvati, etničtí muslimové a národnostní 
menšiny, které přišly z Maďarska, Černé Hory nebo Albánie. V zemi převažuje katolicismus, vedle křesťanů 
jsou zde i vyznavači islámu i ateisté. 99% obyvatel je gramotných.  

Ve Slovinsku žijí dva milióny obyvatel. Slovinci sebe sami považují za národ sportovců. Sportem číslo jedna 
je lyžování a vše, co je s horami spojeno. Smutným faktem je, že Slovinci zaujímají jedno z předních míst v 
Evropě také co do počtu sebevražd na počet obyvatel. Podle mého to ale není dáno přírodním klimatem, 
ale jejich potřebou být úspěšný (k tomu patří mít pěkný dům, pěkné auto a vypadat dobře) a 
nedostatečnou trpělivostí a reálným nadhledem. 

Slovinci jsou velcí patrioti a na svou malou zemi nedají dopustit. Nejvíc je štve, že si je svět věčně plete se 
Slovenskem. Na toto téma jsou schopni hodiny velmi živě diskutovat. Pro navázání dobrých vztahů je 
dobré projevit zájem a něco jim pochválit. Na to konto si je získáte a dozvíte se spoustu zajímavých věcí. 

Průmyslová výroba v zemi zaznamenala těžký propad po rozpadu bývalé Jugoslávie, jelikož bylo málo 
odběratelů. V dnešní obě je již hospodářství v zemi stabilizované a Slovinsko patří mezi nejbohatší země 
bývalé Jugoslávie. Mezi nejdůležitější průmyslová odvětví patří strojírenství, potravinářský, chemický, 
textilní a elektrotechnický průmysl (Gorenje). V zemi se těží lignit, olovnato – zinkové rudy, uran a sůl. 
Zabývají se také pěstováním obilnin, pícnin, cukrovky, brambor, zeleniny, věnují se vinařství, sadařství, 
chmelnictví a chovu hovězího dobytka, prasat a koní. 

Slovinsko je úžasné v tom, že za jeden den můžete klidně zdolat některý z alpských velikánů, večer se za 
odměnu vykoupat v moři a vše završit výborným vínem s místním pršutem v jednom z malebných sklípků 
ve slovinském Krasu. Podnebí Slovinska je středozemní na pobřeží, alpské v severních pohořích a 
kontinentální na východě. 

Zemi křižují historické cesty a Slovinsko samo o sobě má bohatou minulost, o které svědčí cenné 
archeologické naleziště. Mnohé patří k světově významným, například objev světově nejstarší flétny v 
Divje Babe poblíž Idrije. Nejstarším dokladem o osídlení Slovinska jsou dva kamenné nástroje nalezené v 
jeskyni Jama nedaleko Oreheku, jejichž stáří se odhaduje až na 250 tisíc let. 



Ve 4. a 3. století př. n. l. bylo území současného Slovinska obsazeno keltskými kmeny, které zde vytvořili 
první stát zvaný Noricum. Názvy mnoha současných měst (Bohinj, Tuhinj) pocházejí z této doby, stejně 
jako názvy řek (Sáva, Savinja, Dráva). V 5. a 6. století byla oblast Slovinska vystavena invazi Hunů a 
germánských kmenů. Po odjezdu posledního germánského kmenu - Langobardů - do Itálie v roce 568 
oblasti začali dominovat Slované. 

Území dnešního Slovinska bylo Slovinci osídleno již v 6. století. Kdysi se zde rozkládalo Krainské vévodství. 
Země se následně ocitla pod chorvatskou, srbskou i byzantskou nadvládou. V roce 1282 si zemi podmanili 
Habsburkové a následně sem vpadlo i turecké vojsko. Roku 1908 se stalo opět součástí Habsburské 
monarchie. 

Po první světové válce bylo slovinské území přičleněno ke království SHS (od roku 1929 Jugoslávie). Během 
druhé světové války nastala okupace fašistickou Itálií a Německem. Po této válce byl stát začleněn do 
socialistické Jugoslávie, kde tvořilo její nejrozvinutější část a průmyslovou základnu. V roce 1990 se v zemi 
konaly první svobodné parlamentní volby a o rok později vyhlásila země nezávislost. Ihned poté se Slovinci 
ocitli v několikadenní válce s federální armádou, která nakonec odešla ze Slovinska. Dnes je členem EU, 
NATO a OSN. 

Významná kulturní zastávka cestou k pobřeží slovinského Jadranského moře vás čeká v obci Hrastovlje.  
Malá zdánlivě nenápadná vesnička se nachází východně od Kopru. Mají tu však jedno z kulturních dědictví 
UNESCA. Jedná se o kostel sv. Trojice (Sv. Trojica) ležící na skalním masivu nad údolím Rižany. Je opevněn 
vysokými hradbami, kterých byl kostel součástí na obranu proti nájezdu Turků. Původně je kostel 
románskou stavbou z 12. až 14. století a sakristie byla dobudována ve století devatenáctém. 

Slovinsko je stát v jižní Evropě, jehož břehy omývá Jaderské moře. Hranice země jsou s Rakouskem, Itálií, 
Chorvatskem a Maďarskem. Na severu země se tyčí Julské Alpy, větší část Slovinska ale zabírají 
pahorkatiny. Jsou zde také úrodné oblasti pro pěstování zemědělských plodin. Podnebí je kontinentální. 

V pobřežních oblastech panuje středomořské klima, pro které jsou charakteristická dlouhá suchá léta a 
mírné zimy. Maximální červencové teploty jsou v průměru mezi 25 až 30°C, průměrné teploty v zimě se 
pohybují okolo 9°C. Měsícem s největším počtem srážek bývá obvykle listopad. Centrální oblasti mají 
podnebí extrémnější než pobřeží, léta jsou teplejší (maxima mohou dosahovat až 40°C), zimy chladnější 
(až k - 10°C). Ve vysokohorských oblastech, kde vrcholky dosahují od 1 500 do 2 500 m n. m. je klima 
subalpinské. Zimní teploty dosahují v maximech průměrně 4°C a sněhová pokrývka může být i 5 m, letní 
teploty se pohybují v širokém rozmezí od 10 do 25°C. 

Slovinskými horami vede přes 7 tisíc kilometrů značených cest, vedle kterých se mohou turisté ubytovat 
asi v 165 horských hotelech, chatkách, srubech a táborech. Horský svět nabízí trasy velký počet snadno 
dosažitelných a dobře značených cílů, ale i ty, které můžete absolvovat jedině v doprovodu horského 
vůdce. Známá je Slovinská alpská magistrála vedoucí od Mariboru až k Jaderskému moři. 

Ve Slovinsku najdou návštěvníci tisíce krasových jeskyní a propastí (jam) asi jedna desetina je přístupná 
turistům. Nejznámější je jeskyně Postrojna, ale hodně preferovány jsou i jeskyně Škocjan, které jsou 
zapsány na seznamu UNESCO. Jeskyně Sněžná jáma s ledovými krápníky v alpské hoře Raduha je speciální 
podívaná. Jeskyně v krasu Dolenjska patří také k unikátním. 

Předností Slovinské republiky je nepochybně spousta národních parků a přírodních rezervací. Před každou 
vysokohorskou túrou je doporučeno občanům ČR, aby se turisté vybavili odpovídajícími mapami, připravili 
si potřebné vybavení a dodržovali všechna upozornění o případném hrozícím nebezpeční. Vysokohorští 
turisté by měli být informováni o tom, že ve slovinských horských chatách se musí zapsat do zvláštní knihy 
(vpisna knjiga), do které zapíší, odkud přicházejí a kam směřují. 



Slovinské víno a kuchyně   
Slovinsko je velmi pohostinná země, která překvapí 
návštěvníky hojností tradičních slovinských pokrmů, 
stejně tak jako mistrovskými kulinářskými díly, které 
mají původ mimo Slovinsko, ale do vínku se jim vryl 
právě „dotyk“ slovinské země. Doplňkem slovinské 
kuchyně bylo a stále je excelentní víno tří 
slovinských vinných oblastí. Setkat se se všemi 
těmito potěšeními můžeme na vinařských stezkách 
a v mnoha tradičních hostincích (Gostilnách). 
Hostinec je srdcem slovinské kuchyně. Vedle nápojů 
musí Gostilna servírovat alespoň tři pokrmy, které 
jsou typické pro každý region. Gostilny jsou často 
vlastněny rodinami a hlavně chráněny tradicí 
ohledně jejích nabídky a vybavení, přípravy domácích jídel, která uchovávají principy zdravého stravování. 
Kulinářská nabídka je doplňkem velice chutných vín, zejména ve vinařských regionech. Gostilny jsou slavné 
pro svou příjemnost a nefalšovanou pohostinnost – to je jeden z důvodů, proč se tam hosté stále rádi 
vracejí. 

V paletě národních pokrmů, je jich mnoho spojeno tradičním slavnostním porážením zvířat. Populární 
každodenní jídlo je děláno ze zelí, fazolí a brambor. Každý slovinský region má vlastní druh chleba. 
Slovinsko má také mnoho pokrmů, jejichž základem je mouka, zvláště pohanková mouka – obilnina, která 
dává šedou barvu mouky je specialitou. Velice známá je i plněná prekmurska gibanica. Nezapomeňte 
zkusit potici, roláda plněná vlašskými ořechy, 
mákem, semínky, rozinky, různými bylinkami, 
tvarohovým sýrem, medem nebo škvarky. V 
Primorské vás potěší s originálními rybími 
pokrmy a delikatesami z místních rostlin, 
zeleniny a ovoce (chřest, artyčoky, lanýže) a 
samozřejmě šunkou z krasové oblasti, která je 
nakládána do soli ve větru bora. 

Speciálním chuťovým požitkem jsou vína – od 
kvalitních po velice kvalitní speciální vína, 
přívlastková vína a šumivá vína. Na pobřeží 
byste měli ochutnat Teran, Rumeni Muškat, 
Malvazija a Rebula. Specialitou regionu 
Posavje je Cviček, slovinské víno jemné chuti 
a nízkého obsahu alkoholu. Réva rostoucí ve 
vinohradech regionu Podravje na východě 
země se chlubí výbornými odrůdami vín jako 
je Ryzlink Rýnský, Tramín, Sauvignon, 
Chardonnay, Ranina a mnoho dalších velmi 
kvalitních vín. Četné vinné sklepy na Slovinsku 
nabízejí ochutnávky vín a v zájezdních hostincích a restauracích můžou hosti konzultovat své dotazy se 
zkušenými sklepníky. 

 Slovinsko Česká republika 
rozloha 20 271 km2 78 866 km2 

obyvatelstvo 2 081 000 10 650 000 
hustota 

zalidnění 
103 ob./km2 135 ob./km2 

hlavní město Lublaň Praha 
úřední jazyk slovinština čeština 

náboženství 
katolíci 57,8 %, 

bez vyznání 10,1 % 
bez vyznání 34,5 %, 

římskokatolické 10,4 % 

nejvyšší bod 
Triglav 

(2 864 m n. m.) 
Sněžka  

(1602 m n. m.) 
měna Euro koruna česká 

HDP na 1 
obyvatele 

31 150 USD 23 500 USD 

telefonní 
předvolba 

+386 +420 

nejdelší řeka Sáva (221 km) Vltava (433 km) 
největší 
jezero 

Bohinjské jezero 
(3,18 km2) 

Černé (0,18 km2) 
(Medard 0,49 km2) 



Kamnicko-Savinjské Alpy najdete na severu Slovinska u hranic s Rakouskem. Tyto druhé slovinské 
Alpy jsou trochu ve stínu Julských Alp a řada turistů o nich vůbec neví. Pokud neholdujete přeplněným 
turistickým střediskům, Kamnicko-Savinjské Alpy vás nadchnou. Navíc tu najdete Českou chatu.  
Tyto slovinské hory dostaly svůj název podle města Kamnik, které leží v jižní části hor, a řeky Savinje, která 
naopak protéká severní částí. Někdy proto narazíte i na názvy Kamnické Alpy a Savinjské Alpy. Kamnicko-
Savinjské Alpy jsou charakteristické množstvím dolin, které vedou hluboko do nitra hor. Ve většině z nich 
jsou usedlosti a možnosti ubytování. 

Češi se v Kamnicko-Savinjských Alpách mohou cítit jako doma. Mají tu totiž svou chatu. Češka koča (Česká 
chata) leží v nadmořské výšce 1543 m. n. m. a byla postavena v roce 1900 českým odborem Slovinského 
planinského družstva. Dostanete se k ní z obce Jezersko. Trek je poměrně nenáročný, k chatě vyšplháte 
od parkoviště za 1,5 hodiny. 

Jižní část hor, Kamnické Alpy, leží nad městem Kamnik a je poměrně pohodlně dostupná z Lublaně. Z 
hlavního města se vám vyplatí přijet i na jednodenní výlet. Pokud chcete zůstat déle, zvolte ubytování v 
údolí Kamnické Bistrice nebo v okolí Kamniku, což jsou nejlepší výchozí body výletů. Největším lákadlem 
Kamnických Alp je Velika planina – horské pastviny s tradičními dřevěnými salašemi. Na planinu vás vyveze 
lanovka (hodně vytrvalí mohou i pěšky) a procházet se tu můžete celý den. V salaších je možnost ochutnat 
místní kyselé mléko a sýry. Dodnes tu přežívá stará pastevecká kultura. 

V údolí Kamnické Bistrice jsou východiska horských 
treků. Údolí je hluboké, musíte tedy počítat s 
dlouhým stoupáním. Ale i v dolině je co vidět. Třeba 
pramen Kamnické Bistrice a soutěska Predaselj, 
středověké město Kamnik nebo Arboretum Volčji 
potok. 

Severní část hor v povodí říčky Savinje je podstatně 
více skrytá světu. Ale absolvovat sem cestu plnou 
serpentýn rozhodně stojí za to. Savinjské Alpy jsou 
dostupné buďto z Rakouska přes Pavličevo sedlo, 
nebo z východu přes obec Luče. Hlavním střediskem je obec Solčava, kde najdete velmi dobré 
infocentrum. Celá oblast okolního osídlení se označuje Solčavsko. Místa, která tu rozhodně nesmíte 
minout, jsou Logarská dolina a tzv. Panoramatická cesta. Troufneme si říct, že tento kout Slovinska je jeden 
z nejkouzelnějších. Dýchne tu na vás neuvěřitelný klid. Řídce osídlená krajina a nádherné výhledy jsou tu 
jedinečné. 

Treky v Kamnicko-Savinjských Alpách 

Kamnicko-Savinjské Alpy jsou velmi strmým pohořím s náročnými terény. Stezky jsou dobře značené, 
nicméně nezkušeného turistu může náročnost zaskočit. Proto je potřeba dobře zvážit, na co stačíte, a 
dobře se připravit. Místní nám to říkali zvlášť důrazně. Češi tu mají podobně jako v Tatrách pověst 
nešťastníků, které je potřeba často odněkud zachraňovat :). Nutná je dobrá obuv, s sebou teplé oblečení 
(i čepice a rukavice), jídlo, do skalních terénů helma a horolezecké vybavení. Pro méně zkušené se 
doporučuje vyrážet do vyšších poloh pouze s horským vůdcem (objednat si ho můžete v místních 
infocentrech). Pokud si netroufáte na těžké tůry, bez problému vás uspokojí výlety v nižších polohách. 
Nenáročné jsou výlety na Veliké Planině, podél Kamnické Bistrice, stezka Logarskou dolinou k vodopádu 
Rinka nebo výstup k České chatě. 



Solčavská panoramatická cesta   
Jedna z nejkrásnějších tras ve Slovinsku, která vás provede 
těmi nejlepšími místy solčavského regionu. Solčavská 
panoramatická cesta je název silnice, která se nachází u 
hranic s Rakouskem ve svazích nad Logarskou dolinou a 
Solčavou. Vede nádhernou harmonickou přírodou s 
jedním dechberoucích výhledem za druhým. Začátek 
stezky je ve vesnici Solčava, poté vás zavede do malé 
osady Sveti Duh a končí u odbočky do Logarské doliny. Nad 
Solčavou si pak můžete udělat odbočku ještě k nejvýše 
položené farmě ve Slovinsku Bukovc. Odbočkou ze 
Solčavské panoramatické cesty se dostanete k jeskyni Potočka zijalka. V jeskyni je archeologické naleziště, 
které svědčí o osídlení před více než 20 tisíci lety, kdy zde žili lovci doby ledové. Východisko je od osady 
Sveti Duh pod Olševo, nenáročná cesta trvá přibližně hodinu a čtvrt. Cesta má 20 zastávek, kterými vás 
provede pastýř Krištof a ukáže vám zajímává a tajemná místa regionu. 

Délka Solčavské panoramatické cesty je 37 km, můžete ji projet na kole, motorce, autem či kratší úseky 
projít pěšky. Stezka propojuje velkou část regionu – Logarskou dolinu, Robanov kot, Matkov kot a 
Podolševa. Silnice je navíc lemována několika turistickými farmami, kde můžete ochutnat různé domácí 
speciality z mléka a sušeného masa a užít si tak místní pohostinnost. Vyhlášený je místní sušený salám 
„savinjski želodec„, typický svým kruhovitým tvarem (vyzkoušejte na farmě na Klemenčem). Farma Rogar 
nabízí domácí marmelády, farma Perk v Matkově Kotu vyrábí čajové směsi z místních bylin. Na farmě 
Žibovt se navíc kromě potravin zabývají i výrobou dřevěných deskových her. V Matkově Kotu na farmě 
Gradišnik si zase vyzkoušejte lukostřelbu. 

 
Logarská dolina, Logarské údolí nebo údolí 
Logar, přestože má místo několik variant názvů, 
jedno má společné. A to právě krásné přírodní 
prostředí v srdci Kamnicko-savinjských Alp. Údolí 
vyhloubil ledovec v dobách poslední doby ledové 
a zanechal za sebou přírodní skvost. Na kráse 
této doliny přidává i to, že se rozkládá podél řeky 
Savinja. Logarská dolina má tvar písmene U, 
převážně ji pokrývají bukové lesy a taky nespočet 
luk. Na jaře na loukách až oči přecházejí, alpská 



květena je tak barevná… Přičtěte k tomu všemu stupňovité skály, kterými je údolí lemováno, horské štíty 
často o výšce až dva tisíce metrů a vodopády nacházející se v téhle oblasti a bezesporu to vydá alespoň na 
pohádkovou krajinu.  

Hlavním výletním cílem v Logarské dolině je vodopád Rinka. Jedná se o jeden z nejvyšších vodopádů ve 
Slovinsku, volně padající sloup vody měří 90 metrů. Pod vodopádem stojí vyhlídková terasa, kde je 
v sezóně k dispozici i občerstvení. Pokud se sem vydáte po dešti, můžete potkat mloka černého. K 
vodopádu se dostanete nenáročnou několikaminutovou chůzí od posledního parkoviště v Logarské dolině. 

Poměrně snadné jsou treky k několika horským chatám, které většinou leží na horní hranici lesa, kde terén 
přechází v suťoviště a skaliska. Přímo z Logarské doliny se můžete vydat třeba k horské chatě Frischaufov 
dom na Okrešlju. Cesta sem vede kolem vodopádu Rinka a výstup trvá přibližně hodinu. Další poměrně 
snadnou horskou chatou je Koča na Klemenči jami. Východiskem je opět Logarská dolina a výstup trvá 
něco přes hodinu. Otevírají se odtud krásné výhledy na Logarskou dolinu i štíty hor nad chatou. 

Zcela nenáročná je naučná stezka Logarskou dolinou. Dlouhá je sedm kilometrů, provede vás velmi 
mírným terénem krásami údolí a seznámí vás s charakterem a historií tohoto údolí. Menší výlet si můžete 
udělat také ze Solčavské panoramatické cesty. Od farmy Bukovc si udělejte odbočku na planinu Grohot a 
Planinskou koču v Grohotu. Cesta tam trvá 45 minut nenáročným terénem. Místo je východiskem túr na 
horu Raduha, které jsou však z této strany velmi náročné a místy jsou i ferraty. 

Na horu Raduha (2062 m. n. m.) vede lehká horská cesta ze strany od obce Luče. Výstup trvá přibližně dvě 
hodiny, jako východisko můžete zvolit buďto Snežnou jamu v Raduhi nebo chatu Koča na Loki. Snadno 
dostupným vrcholem je také hora Strelovec. Není sice tolik vysoká, měří 1763 m. n. m., ale poskytne vám 
možnost krásných výhledů na okolní velikány. Výchozím bodem je poslední parkoviště v údolí Robanov 
Kot. Výstup trvá přibližně 3 hodiny. Poslední část cesty vede po louce strmě vzhůru k hřebeni, cesta zde 
není příliš viditelná. 

Trochu náročnější horská túra vede k 
přírodnímu úkazu Matkov škaf. Jedná se o 
trychtýřovitý útvar z ledu, který tu 
každoročně vzniká a vydrží obvykle až do další 
zimy. Jeho hloubka dosahuje až 20 metrů. 
Vydat se k němu můžete z doliny Matkov Kot, 
od turistické farmy Matk. Cesta trvá přibližně 
2,5 hodiny a vede náročnějším terénem. Pro 
výstup na samotný škaf už je třeba lezecké 
vybavení, zejména cepín a mačky. 

Z náročných treků je oblíbeným cílem hora 
Ojstrica (2350 m. n. m.) – na výstup z Logarské doliny a zpět budete potřebovat dva dny. Nutností je 
lezecké vybavení. Oblíbenými jsou i vrcholy Brana (2253 m. n. m.) a Turska gora (2251 m. n. m.). Na trek 
potřebujete osm hodin, i zde je nutností jištění. Pokud vyhledáváte ferraty, vydejte se na horu Raduha 
(2062 m. n. m.) od chaty Planinska koča v Grohotu. 



Velika Planina  
Velika Planina leží v Kamnicko-Savinjských Alpách na severu Slovinska. Je to náhorní plošina, která je už 
po staletí využívána jako pastva pro dobytek. Dnes si na Veliké Planině můžete užívat výlety mezi kravami 
a salašemi se stříbrně zbarvenými střechami. Planina ještě stále zůstává skrytá masovému turismu.  
 
Pastviny na Veliké Planině začali v 15. století 
využívat lidé z blízkého Kamniku, aby šetřili půdu 
v údolí. Každoročně vyháněli na celé léto krávy 
nahoru a založili si zde pastýřskou osadu s 
dřevěnými salašemi, v nichž pastýři s kravami 
pobývali. Na zimu se pak krávy stěhovaly zpět do 
údolí. Tento koloběh trval po staletí. Veliké 
Planině se však nevyhnuly útrapy druhé světové 
války. Tehdy sem přišli Němci a mnoho salaší bylo 
vypáleno. Po válce se však pastevci pustili znovu 
do práce a osadu obnovili. Nové salaše byly 
postaveny ve starém tradičním stylu, ale už k 
většímu pohodlí. 
 
Dnes na Veliké Planině pokračuje stará pastevecká tradice. Krávy se tu pasou volně, pastýři zde 
dlouhodobě pobývají a zpracovávají mléko na tvaroh, sýr nebo kyselé mléko. Interiér většiny salaší je už 
přestavěný. Na Veliké Planině dnes stojí 202 salaší a další se stavět nesmějí. Některé z nich jsou využívány 
jako turistická ubytování (mnoho z nich i s velmi luxusním vybavením), jiné slouží pastevcům. Téměř v 
každé salaši si můžete koupit mléko, tvaroh nebo sýr, některé nabízejí i občerstvení složené z tradičních 
pokrmů. V rámci zachování tradice a charakteru Veliké Planiny patří každá salaš k určitému statku v údolí 
a nesmí být prodána samostatně. Takto se daří vzdorovat tlaku turistické nabídky a zachovat tradici 
pastevectví. 
 
Na Veliké Planině stojí i dřevěný kostelík – kaple Marie Sněžné. Kostelík byl postaven roku 1938. Na konci 
války byl vypálen a znovu postaven byl teprve v roce 1988. Zajímavostí je, že nová stavba byla provedena 
podle náčrtu, který pro pastýře vypracoval slavný architekt Jože Plečnik. Na svátek Nanebevzetí Panny 
Marie se tu koná veliká poutní slavnost a Velikou Planinu ten den navštíví tisíce poutníků. Pokud se chcete 
vyhnout davům, naplánujte si výlet na jiný den než 15. srpen. Jedna z posledních do puntíku původních 
salaší dnes funguje jako muzeum – Preskarjev pastirski muzej. Uvidíte v něm tradiční uspořádání domu – 
kruhová obytná část uprostřed a dokola úkryt pro dobytek, tradiční vybavení pastevce včetně pláštěnky z 
lýka i ukázku tradičního tvrdého sýra „trnič“. 
 
Stranou vyšlapaných cest, v horní části Veliké Planiny, najdete jeskyni Vetrnica. Je to rokle a skalní otvor, 
v kterém se po většinu roku drží sníh. Sestoupíte sem po strmé pěšině od směrovky. Přesnou polohu 
najdete na mapě níže pod číslem 8. Na Velikou Planinu navazuje ještě Mala Planina, níže položená plošina 
s menší pasteveckou osadou. Charakter Malé Planiny je podobný. I tady si můžete dopřát krásnou 
procházku mezi kravami a občerstvení. Zajímavé je, že ačkoli se krávy na obou planinách pasou volně, 
nesmějí se mísit mezi sebou. Mezi Malou a Velikou Planinou je tedy dřevěný ohradník, který zabraňuje 
kravám v přesunu k sousedům. Pro turisty je volně průchozí. 
 
Trnič je tradičním výrobkem, který pochází čistě z Veliké Planiny. Sýr se vyrábí z tvarohu, ohřátého 
kyselého mléka a smetany. Je to velmi tvrdý sýr, který se nastrouhaný používá k dochucování jídel. Podle 
tradice pastýři dávali trnič své milované jako vyznání lásky nebo slib sňatku. Jeden sýr si nechali, jeden dali 
své dívce. Proto se mu dodnes přezdívá sýr lásky. Podle některých interpretací lásce napovídá i jeho tvar, 
který s trochou fantazie možná něco připomíná. 



Triglavský národní park 

Vysokohorský alpský svět, opuštěné 
zalesněné kopce, velká jezera, krasové 
podzemí i nadzemí, prosluněné vinice, 
starobylá městečka a azurové moře. 
Takovou přírodní pestrost a geografickou 
různorodost najdete na ploše menší než 
Morava, v jednom z nejmladších evropských 
států, ve Slovinsku. Prý každý Slovinec umí 
lyžovat a pohybovat se v horách, proto asi 
není náhoda, že první člověk na světě, který 
sjel Everest na lyžích, pochází právě z této 
země. 

Kdysi dávno žilo v odlehlých dolinách pohoří Julských Alp stvoření se zlatými rohy – Zlatoroh. Vysoko v 
horách měl překrásnou zahradu se zlatým pokladem. Našel se však člověk, lakomec, který Zlatoroha 
vystopoval a zabil, aby se zmocnil jeho zlatého pokladu. Nadpřirozená moc zvířete, vytékající s jeho krví 
se však ihned změnila na překrásný květ, který zabité zvíře oživil. Rozzuřený Zlatoroh nejprve zabil lovce, 
potom zničil svou rajskou zahradu a s pokladem navždy zmizel v horách. Mnozí se tenkrát vydali hledat  
tento poklad, ale nikomu se to nepodařilo. Namísto něho však našli překrásnou přírodu se vzácnými 
květinami a zvířaty, jezery a vodopády, kterou vyhlásili za Triglavský národní park. 

Tato nejznámější slovinská legenda se zachovala až do dnešního období a se symbolikou Zlatoroha se tu 
setkáváme téměř na každém kroku v podobě nejrozličnějších suvenýrů i v názvu místního piva.   

O tom, jaké krásy skrývá Triglavský národní park svědčí fakt, že byl založen již v roce 1924, na podnět 
přírodovědce Albina Belarja, jako pátý národní park v Evropě. Příroda tu dovede rychle měnit svou tvář. 
Hluboké lesy vystřídají blankytně modrá jezera a za chvíli začnete přemýšlet, jestli to moře kamenů je 
opravdu na zemi, anebo jestli jste se náhodou neocitli na měsíci. Věřte, že malebná dolina Vrata a skoro 
stometrové vodopády Gozd Martuljek a Peričnick Vás jenom utvrdí v názoru, že tento národní park patří 
k nejhezčím v Evropě. 

Reliéf Julských Alp je velmi členitý, údolí 
jsou strmě a hluboce zařezaná, jejich 
strany jsou vybroušené od ledovců, dna 
jsou rozšiřená ale zasypaná usedlinami z 
doby ledové a pololedové. Triglavský 
národní park je výjimečně bohatý na 
krasové jevy – zde se formoval zvlaštní typ 
horského krasu. 

Snad nejznámější je horská skupina 
Triglavu s již zmiňovaným vrchem 
Triglavem, který je známý především svou téměř 2000 m vysokou severní stěnou, kde se dochoval jediný 
ledovec z celé oblasti slovinské části Alp. Náročný výstup na tento nejvyšší vrch Slovinska patří k 
nezapomenutelným zážitkům a pro Slovince je národní hrdostí na něj alespoň jednou v životě vystoupit. 
Zajímavá je i horská skupina Jalovca a Mangrtu, kterou vymezují dvě významná horská sedla-Vršič a Predel. 
Nejvyšším vrchem je tu Mangrt (2645 m), vypínající se vysoko nad dolinou Korytnica. Výraznou 
dominantou této skupiny je však Jalovec (2645 m), který je považován za jeden z nejkrásnějších vrchů 



Julských Alp. Nejhezčí pohled na tento masiv je ze Slemene, odkud jeho tvar připomíná švýcarský 
Matterhorn. Přitažlivé jsou ale i další horské skupiny jako Kanin, Krn a Bohinjské hory, Škrlatica a 
Martuljek, anebo Razor a strmý Prisojnik,který se vypíná nad dolinou Veliké Pišnice a tvoří nádherný 
amfiteátr Kranjskej Gore.  

 Malebnost celého území národního parku kromě nespočetných vrchů a štítů dotvářejí také zde pramenící 
řeky Sáva a Soča, velký počet jezer a vodopádů a neuvěřitelně křišťálově čistou vodou. Kromě již 
zmiňovaných Triglavských jezer si pozornost zasluhuje Bohinjsko jezero, které je největším na Slovinsku. 
Toto jezero ledovcového původu dlouhé 4,5 km, 1 km široké a až 45 m hluboké se nachází ve výšce 523 
m. Největším vysokohorským jezerem je Krnsko jezero, za pozornost stojí i nedaleko ležící Dupeljsko 
jezero, nebo Spodnje, Strednje a Zgornje Kriško jezero, které je zároveň i nejvýše položeným jezerem ve 
výšce 2154 m. Na území národního parku najdeme i mnoho vodopádů. K největším patří vodopád pod 
planinou Zapotok s výškou 73 m, Spodnji Peričnik - 52 m, Savica - 51 m a další. K často navštěvovaným 
územím patří i autem přístupné sedlo Vršič (1611 m), které patří mezi nejvýznamnější horská sedla v 
Julských Alpách. Vyhledávané je především z důvodu neuvěřitelně krásných výhledů na široké panorama 
skalních štítů Julských Alp. V jeho blízkosti se nachází i zajímavý přírodní výtvor lidská tvář v kamenné 
stěně.  

Pro vysokohorskou turistiku nabízí území národního parku velmi dobré podmínky.Je tu totiž poměrně 
bohatá síť dobře značených chodníků, vybavených ocelovými lany a skobami, ale i velký počet turistických 
chat, z nichž mnohé poskytují ubytování se stravou.Nechybí ani kempingové tábory pro stany a 
autokaravany. Triglavský národní park je však především známý svou bohatou faunou a florou. 

Triglavský národní park je však především známý svou bohatou faunou a florou. Vyskytuje se tu mnoho 
rostlinných druhů, ze kterých mnohé patří mezi endemity, což znamená, že rostou pouze v oblasti Julských 
Alp. Ve vysokých alpských polohách můžeme vidět jejich původní obyvatele-kamzíky a sviště nebo 
kozoroha alpského. V lesích žijí jeleni, mufloni, srnky, vzácně také medvědi.  
 

Bohinjské jezero   
Bohinjské jezero v Julských Alpách je jednou z 
nejkrásnějších a nejoblíbenějších destinací 
Slovinska. Toto největší slovinské jezero leží v 
hlubokém údolí obklopeném vysokými 
horami. Bohinjské jezero je ideálním 
východiskem pro horskou turistiku i místem 
pro odpočinkovou dovolenou v přírodě. Okolí 
jezera nabízí nespočet možností výletů za 
přírodními krásami. 

Bohinj je vyhledáván především díky svému umístění v srdci přírody. Bezprostřední blízkost hor a nízká 
zastavěnost v okolí Bohinjského jezera je důvodem, proč mu řada turistů dává přednost před jezerem 
Bled. Jeho charakter je totiž dost odlišný. Prostředí je to ryze horské. Velká část turistů odtud míří na 
vysokohorské treky, ti ostatní se vydávají k vodopádům a přírodním krásám v údolí. Jezdí se sem zkrátka 
za přírodou. Bohinjské jezero je největším přírodním jezerem ve Slovinsku. Leží v ledovcovém údolí 
obklopeném velikány Julských Alp. Jezero je dlouhé 4100 metrů a v nejširším místě měří 1200 metrů. 
Hluboké je až 45 metrů. Jezero je průtokové, na jeho začátku do něj vtéká řeka Savica a na konci Sava 
Bohinjka. Napájeno je také krasovými prameny, které vyvěrají přímo pod jezerem. 

V letních měsících se v Bohinjském jezeře můžete i vykoupat. Teplota vody může vystoupat až k 22 °C. 
Díky nezastavěným břehům jezera si najdete místa ke koupání prakticky kdekoli. K plavání však nejvíc 



vybízí břeh v blízkosti kostela sv. Jana Křtitele v obci Ribčev Laz nebo pobřeží na opačné straně jezera, u 
kempu Zlatorog. 

Hned na začátku jezera si prohlédněte starý kamenný most a kostel sv. Jana Křtitele. Kostel pochází ze 
13. století a nese prvky od románského slohu po baroko. Uvnitř kostela jsou nádherné fresky, některé 
pocházejí rovněž ze 13. století. V 18. století byla ke kostelu přistavěna zvonice. Velmi hezkým zážitkem je 
plavba po jezeře výletní lodí. Loď vyplouvá od mola na levém břehu v blízkosti kamenného mostu. Cílová 
stanice je u kempu Zlatorog. Zvolit můžete buďto obousměrnou plavbu, nebo se můžete vrátit pěšky podél 
jezera. Výletní loď je příjemným původně německým plavidlem z roku 1962, poháněna je elektrickým 
motorem. Plavbou vás provede průvodce, od kterého se dozvíte spoustu zajímavostí o Bohinji. Kolem 
jezera se můžete vydat i na pěší výlet. Stezka kolem celého jezera měří 12 kilometrů. Hezčí část trasy vede 
po severním břehu jezera a měří 8 kilometrů. Cestu tak můžete spojit s výletní plavbou – lodí se nechat 
dovézt na druhý břeh a vrátit se zpět pěšky po severním břehu. 

Jedním z nejpůsobivějších míst v okolí Bohinjského jezera je vodopád Savica. Najdete ho nad horním 
břehem jezera na úpatí hor. Savica je dvojitý vodopád, jehož vyšší část měří 78 metrů. Zajímavostí je, že 
vyvěrá ze skály. Napájí ho totiž voda z Černého jezera ležícího 500 metrů nad ním. Voda mezi jezerem a 
vodopádem protéká podzemními chodbami a jezery. Toto magické místo poutalo pozornost už dávno v 
minulosti, vodopád Savica se stal dokonce dějištěm epické básně Křest u Savice největšího slovinského 
básníka France Prešerna. K vodopádu musíte od parkoviště vystoupat po schodech. 

Dalším místem, kde budete 
obdivovat krásu vody, jsou 
Korita Mostnice. Říčka 
Mostnice tu protéká 
soutěskami a skalními 
průrvami, které si tu 
vyhloubila. Na řadě míst tvoří 
peřeje, tůně a malé vodopády. 
Soutěsku uzavírá planina Voje, 
kde potkáte pasoucí se dobytek 
a občerstvit se můžete v horské 
chatě. Na konci planiny pak 
dojdete k 21 metrovému 
vodopádu Mostnice. 
Východisko je parkoviště nad 
Starou Fužinou, cena vstupu je 
3 Eura. 

Pokud nejste velcí turisté, a přesto byste se rádi podívali na vršky, pomůže vám lanovka na Vogel. Využít 
ji můžete třeba i v případě, že si chcete zkrátit výstup do hor. Od Bohinjského jezera vás vyveze do výšky 
1535 m. n. m. Horní stanice lanovky nabízí krásné výhledy na jezero a Julské Alpy. Vogel je výborným 
východiskem kratších i delších pěších túr. Vydat se můžete třeba na planinu Zadnji Vogel, kde potkáte 
pasoucí se dobytek a můžete ochutnat místní mléko a sýr. V zimě je Vogel lyžařským střediskem. 

Zajímavým cílem v kopcích na sever od Bohinjského jezera je planina Pokljuka. Jedná se o náhorní plošinu 
porostlou nádhernými lesy a pokrytou pastvinami, na nichž najdete tradiční dřevěné salaše a ochutnáte 
místní mléko a sýr. V srdci Pokljuky se nachází běžkařský a biatlonový stadion Rudno Polje. V létě je planina 
oblíbeným cílem cyklistů i pěších turistů. Je také východiskem horských treků. Přes Pokljuku můžete dojet 
také k jezeru Bled.  
 



Treky v okolí Bohinjského jezera 

V bezprostřední blízkosti Bohinjského jezera je několik výletních cílů, které nabízejí zejména krásné 
výhledy na jezero. Bohinj je také dobrým výchozím bodem pro opravdové vysokohorské túry, včetně 
výstupu na Triglav. 

Vogar (1054 m n. m.)  
Oblíbený výletní cíl díky krásným výhledům na jezero. Vogar je dostupný buďto ze Staré Fužiny, nebo z 
parkoviště na Vogaru, odkud je vrchol vzdálený jen 20 minut chůze. V druhém případě se platí za průjezd. 
Vogar je mimo jiné oblíbeným startovním bodem paraglidistů. 

Pršivec (1761 m n. m.)  
Jeden z nejkrásnějších výhledů na Bohinj. Středně náročný trek, výstup trvá 4 hodiny. Pršivec je dostupný 
ze Staré Fužiny přes Vogar nebo z vesnice Ukanc kolem Koče pri Savici (na tuto trasu se doporučují přilby). 

Viševnik (2050 m n. m.)  
Jeden z nejoblíbenějších slovinských vrcholů, díky snadné dostupnosti a krásným výhledům. Túra začíná 
na planině Pokljuka a trvá 4 hodiny. Z Bohinje směřujte na Pokljuku a dále na Rudno polje, zaparkujte na 
parkovišti u lyžařského areálu. Odtud vede značená cesta. 

Dolina Triglavskih jezer  
Jedna z nejkrásnějších lokalit Julských Alp. 
Dolina je dlouhá přibližně 8 kilometrů, nachází 
se v ní sedm jezer ledovcového původu. 
Dostupná je ze Staré Fužiny – 5 hodin chůze, 
nebo kolem vodopádu Savica – 2 hodiny velmi 
strmé cesty k Černému jezeru. 

Koča pri Triglavskih jezerih  
Horská chata v dolině Triglavských jezer u 
Dvojného jezera. Nabízí i ubytování. Dostupná 
je ze Staré Fužiny – 5 hodin chůze, nebo kolem 
vodopádu Savica – 3 hodiny chůze, strmé stoupání. 

Triglav (2864 m. n. m.)  
Nejvyšší hora Slovinska, trasa přes Dolinu Triglavských jezer je jedna z nejpohodlnějších a nejkrásnějších. 
Trek trvá 3 dny s nocováním v horských chatách. 

 
Bledské jezero je jedno z největších jezer v oblasti Julských Alp. Rozkládá se v severozápadní části 
Slovinska a nedaleko města Bled. Jezero vzniklo na konci doby ledové táním ledovce. Jezero je zásobováno 
vodou z podzemních zdrojů. V severovýchodní části jezera vyvěrají termální prameny. Díky nim je Bledské 
jezero nejteplejším alpským jezerem. Voda dosahuje teploty až 26°C. V okolí jezera se zvedají zalesněné 
stráně vrcholků Julských Alp. V jezeře je ostrov Blejski Otok.   

Na ostrově stojí poutní kostel panny Marie se staroslovanským hřbitovem. K ostrovu dopravuje 
návštěvníky výletní loď. Další zajímavostí jezera je skalní útvar s hradem na jeho vrcholku, jež se zvedá nad 
hladinou jezera do výše 140 m. V areálu hradu je muzejní expozice a stylová restaurace. Bledské jezero je 
vyhledávaným střediskem vodních sportů. Na jezeře se pravidelně konají veslařské regaty. 



Místo, které na Bledu nesmíte vynechat, je ostrov na 
jezeře. Bledský ostrov byl významným místem už v 
pohanských dobách, kdy zde byla svatyně slovanské 
bohyně Živy. V 15. století tu postavili kostel zasvěcený 
panně Marii. Vedle kostela stojí samostatná zvonice. Od 
jezera vede ke kostelu 99 schodů. 

Na Bledský ostrov se můžete dopravit buďto linkovou 
výletní lodí, která vyjíždí každou celou hodinu z 
přístaviště pod Hotelem Park, nebo na tradiční loďce 
„pletna„, které vyjíždějí z několika míst kolem celého 
jezera (mimo jiné také od Hotelu Park). Pokud se chcete vydat na ostrov na vlastní pěst, můžete si půjčit 
veslici v půjčovně lodí pod hradní skálou. 

Výlet za historií a výhledy si můžete udělat na Bledský hrad, který se tyčí na skále nad jezerem. Hrad 
pochází z počátku 11. století, jeho dnešní podoba pochází z 16. století. Dnes si můžete na hradě 
prohlédnout expozici o historii Bledu a životě na hradě, hradní tiskárnu, mincovnu a vinný sklep. V areálu 
hradu najdete také restauraci. Nejkrásnější výhled na jezero Bled se vám naskytne z vrcholku Mala 
Osojnica. Z vyhlídky je vidět téměř celé jezero, ostrov, hrad i hory v pozadí. Proto je zcela unikátním 
místem pro fotografování. Cesta na vyhlídku je nenáročná značená trasa. Cesta tam i zpět trvá asi 45 
minut. Východisko je Velika Zaka u campingu Bled, odkud vás nasměrují ukazatele. Stezka je na některých 
místech zajištěna řetězy a zakončují ji schody. 

 

Planina Pokljuka  
Klidná planina mezi Bledem a Bohinjským jezerem 
s dřevěnými salašemi, lesy a trasami pro pěší 
i cykloturistiku. Zalesněná náhorní planina Pokljuka leží 
v Julských Alpách mezi Bledským jezerem a Bohinjem a je 
jednou z nejznámějších plošin ve Slovinsku. Malebné a 
klidné místo daleko od turistického ruchu zformoval 
ledovec a nyní je ideálním místem pro odpočinek a 
relaxaci. Pokljuka je známá množstvím lesíků, tradičních dřevěných salaší a horských pastvin (Javornik, 

Zajamniki či Lipanca). Na některých úsecích 
planiny můžete narazit na volně se pasoucí 
krávy a dají se zde koupit čerstvé mléčné 
výrobky. 
 
V každém ročním období nabízí Pokljuka 
bohaté vyžití. Od jara do podzimu je to 
projížďka na více než 80 km cyklistických tras, 
pěší túry, organizované výlety s průvodcem či 
horolezectví. Krasová planina leží v 
nadmořské výšce 1000 až 1500 metrů, díky 
čemuž se v zimě promění v ráj běžkařů. 
Užijete si tu několik upravených běžkařských 
stop v pohádkové přírodě. Pokljucká plošina 
je také centrem bialtonu. Na zdejším 
biatlonovém stadionu se konají v zimní 
sezóně závody. 

 



Triglav 
Monumentální a velmi oblíbený vrchol Triglav (2 864 m) je symbolem celého Slovinska. Říká se, že každý 
Slovinec by na tuto nejvyšší horu Julských Alp měl alespoň jednou za život vystoupit. Své pojmenování 
získal podle dávného slovanského boha se třemi hlavami, z nichž každá měla jednotlivě symbolizovat jeho 
vládu nad zemí, nebem a peklem. Přístupových cest vede na horu hned několik, vrcholové partie jsou 
všechny uměle zajištěné. Ze severní strany je možné 
například vyrazit od doliny Vrata, z té jižní pak od 
Bohinjského jezera. Triglav byl poprvé zdolán 
v roce 1778 rakouským horolezcem a jeho třemi 
slovinskými průvodci (Lovrenc Willomitzer, Luka Korošec, 
Stefan Rožič a Matija Kos). Tuto událost připomíná ve 
vesnici Ribčev Laz u Bohinjského jezera socha čtyř mužů 
držících se za ramena a vyhlížejících v dálce Triglav. Výstup 
byl zorganizován na popud Žigi Zoise, významného 
slovinského vědce, botanika, geologa a mecenáše umění. 
Podle něj nese jméno rostlinka zvonek Zoisův, kterou lze 
spatřit na svazích Julských Alp. 
 
Naše předpokládaná trasa:   
1. den: Biatlonový areál Rudno Polje – sedlo Studorski preval – chata Vodnikov Dom – Konjsko sedlo – 
chata Dom Planika pod Triglavem (ubytování)  
2. den: Výstup na Triglav Gorjanskou stezskou nebo ferratou přes Triglavská vrata a Malý Triglav (rychlíci 
mohou absolovat už předchozí den) – jednoduchý sestup údolím říčky Zadnjici přes Koču na Doliču (nabízí 
se také sestup feratou Bambergova pot nebo sestup ferratou Mire Marko Debelakové přes Zasavskou 
Koču na Prehodavcich a sedlo Čez Dol) – kemp Triglav v Trentě  

 
 

Údolí Soči  
Unikátní údolí Soči vinoucí se podél nejkrásnější slovinské řeky, které se výstižně přezdívá smaragdová 
kráska. Malebná oblast je velkým lákadlem pro všechny, kteří milují nejen adrenalin, vodní sporty a pěší 
turistiku, ale také rádi objevují přírodní krásy nebo bohatou válečnou historii. 
 
Údolí Soči najdeme v západní části Julských Alp. Rozprostírá se od Triglavského národního parku až k 
městečku Nova Gorica. Pramen Soči vyvěrá v nadmořské výšce 1050 metrů jižně od sedla Vršič. Protéká 
Triglavským národním parkem a ústí do Jaderského moře. Právě divoké peřeje horního toku vedoucí 
Triglavským národním parkem jsou rájem pro vodní sporty, jako je rafting, plavba na kajaku či kánoi. 

Nejjednodušší trasa dvoudenního přechodu 



 
Údolí Soči je možné rozdělit mezi čtyři hlavní centra, 
kolem kterých se soustředí hlavní turistické 
zajímavosti celé oblasti. Prvním z nich je město 
Kobarid, které je neodmyslitelně spjato s první 
světovou válkou. Dominantami tohoto alpského 
města je italská kostnice postavená na počest 
italským vojákům, kteří padli během bojů na Sočské 
frontě, Muzeum první světové války, ale také mnohé 
přírodní krásy. 
 
Malá vesnička Trenta má typický horský ráz, který mu 
dodává nejen panenská příroda, ale také tradiční 
dřevěné chaloupky. Trenta je skvělou turistickou 
základnou pro horské túry, jako je třeba výstup na 
Triglav, Malou Mojstrovku či horskou chatu 
Pogačnikov dom. Bovec je městečko s bohatou 
nabídkou outdoorových sportů a skvělým turistickým 
zázemím. Návštěvníci zde hledají především 
adrenalin, ale rovněž sem vyrážejí za horskou 
turistikou a v zimě dokonce za lyžováním, a to na 
Kanin – nejvýše položené lyžařské středisko ve 
Slovinsku. Malebná vesnička Tolmin leží na okraji 
Triglavského národního parku a nabízí hned několik 
přírodních atraktivit. Nejznámější z nich je nedaleko obce ležící soutěska Tolminska korita, kterou vede 
okružní stezka, kde se můžete kochat ojedinělými pohledy na spojení dvou tyrkysových říček a soutěsek 
konktrastujících s bílými vápencovými skalami. 
 
Řeka Soča byla během první světové války dějištěm několika významných bitev mezi rakousko-uherskými 
a italskými vojsky. Na spoustě míst tak můžete narazit na různé památníky, pamětní desky a dokonce i 
pozůstatky obranných linií. Válečná minulost tak tomuto údolí dodává smutný podtón, který kontrastuje 
s jinak idylickou atmosférou, která se celým údolím line. Pomyslným centrem pohnuté minulosti této řeky 
je město Kobarid, kde najdete Muzeum první světové války patřící k nejlepším v Evropě. Další významnou 
památkou je Napoleonův most ležící na okraji města. Během první světové války byl původní most z roku 
1750 vyhozen do vzduchu. Ideální kombinaci turistiky a historie nabízí „Stezka míru“ (slovinsky Pot miru), 
která vás provede po nejvýznamnějších místech první světové války v údolí Soči. 

Údolí Soči ukrývá nekolik vskutku 
přírodních perel. Jednou z nich je 
vodopád Boka kousek od Bovce – 
nejmohutnější vodopád ve Slovinsku 
vysoký 106 metrů. Ujít byste si neměli 
nechat ani pohled na vodopád Kozjak s 
vodou padající do smaragdového jezírka 
v otevřené jeskyni. Dalším krásným 
vodopádem kousek od Bovce je vodopád 
Virje, v jehož smaragdové laguně se dá 
vykoupat, voda je nicméně i v létě dost 
studená. Tolminské soutěsky říček 
Tolminka a Zadlaščica jsou nejnižším a 
nejjižnějším vstupním bodem do 
Triglavského národního park. Obdivovat 



zde můžete majestátní skalní útvary se zajímavými názvy jako například Hlava medvěda či Ďáblův most. 
Další krásnou soutěskou, kterou najdeme asi 4 km od Bovce, je Koritnica. Úzká a až 60 metrů hluboká 
soutěska, nad kterou se vypíná pevnost Kluže. Horní tok řeky je hojně navštěvován, a to především 
fanoušky outdoorových sportů. Centrem adrenalinových aktivit na řece Soča jsou města Bovec a Kobarid. 
V Bovci se nachází několik outdoorových agentur, které nabízí řadu adrenalinových aktivit jak na vodě, tak 
na suchu – rafting, kaňoning, kajaking, zipline, skydiving či paragliding. Ani milovníci horské a pěší turistiky 
zde nepřijdou zkrátka. Údolí Soči je velmi oblíbeným výchozím bodem pro výlety do hor. Vyhledávaným 
turistickým cílem, ale i výchozím bodem na horu Mangart (2 679 m n. m.), je například Mangartsko sedlo 
– krásná vysokohorská silnice s fantastickými výhledy. Z údolí Soči můžete vyrazit také na nejvyšší vrchol 
Slovinska, kterým je hora Triglav (2864 m n. m.) či na horu Krn (2244 m n. m.). 
 
Možnosti pro pěší výlety najdete již v samotném údolí – stezka podél řeky Soča Trail s typickými dřevěnými 
lávkami vedoucí až k pramenu řeky či návštěva některého z vodopádů. Oblast kolem řeky Soči je nakloněna 
také příznivcům cyklistiky. Najdete tu několik skvělých cyklostezek vedoucích jak údolím, tak do vyšších 
nadmořských výšek, které vás provedou nejkrásnějšími zákoutími Julských Alp. Oblíbeným výletním cílem 
je již zmíněný vodopád Kozjak  nebo Velika Korita – 750 metrů dlouhá a 15 metrů hluboká soutěska, jejíž 
konec vybízí ke koupání a skokům do vody. Nejlepší pohled na soutěsku se nabízí z visutého mostu. 
 
 
Sedlo Vršič 
Na půli cesty mezi Kranjskou Gorou a turistickým střediskem 
Bovec se ve výšce 1611 metrů nachází nejvýše položené silniční 
sedlo ve Slovinsku. Silnice přes Vršič byla postavena ruskými 
zajatci během první světové války. Cestu na sedlo 
charakterizuje 50 ostrých serpentin, které jsou číslované. Ze 
sedla se otevírají nádherné výhledy na Julské Alpy. Občerstvení 
je možné v některé ze dvou horských chat. Vršič je také výchozí bod pro výšlap na Malou Mojstrovku, horu 
Jalovec a jeden z nejoblíbenějších vrcholů Julských Alp – Slemenovu špicu. Jak pohled na vrchol, tak i 
výhled z něj, patří mezi jedny z nejvíce fotografovaných scenérií ve Slovinsku. 
 
Bovec 
Bovec je malé městečko v údolí Soči. Nachází se v Julských Alpách na západě Slovinska, asi 20 km od 
italských hranic. Jezdí se sem hlavně za adrenalinem a sportem, ale je to i skvělý výchozí bod na pěší túry. 
V zimě tu funguje lyžařské středisko Kanin. Bovec ožívá hlavně v létě, kdy je plný adrenalinuchtivých 
nadšenců. Pořádají se tam různé festivaly živé hudby a v září tu startuje Bovecký maraton. Pro trochu klidu 
můžete vyrazit na jeden z okolních kopců, odkud budete mít výhled na celé údolí Soči. Bovec je sice malé 
městečko, ale výborně vybavené. Najdete tu restaurace, kavárny, hospůdky, bar i několik obchodů, ve 
kterých seženete více méně vše. V Bovci máte navíc k dispozici největší nabídku outdoorových a 
adrenalinových zážitků z celého údolí Soči. Na Kanin (2293 m) vás vyveze lanovka. Cesta trvá 40 minut, ale 
stojí to za to. Nahoře se vám otevírají rozmanité možnosti. Vydat se můžete na Prestreljeniško okno, 
horské túry, naučnou přírodní stezku nebo ferraty. Z vrcholu je krásný výhled na Alpy. Při pěkném počasí 
dohlédnete až k moři. V zimě se tu lyžuje. Středisko není moc velké, ale je propojené s italskou stranou 
Sella Nevea. Dohromady tu je 30 km sjezdovek a cena ski passu je více než přátelská. Vodopád Virje leží 
kousek za vesnicí Plužna vzdálené od Bovce asi 4 kilometry. Značenou pěší stezkou k němu dojdete zhruba 
za hodinu a půl, ale do vesničky dojedete i autem za podstatně kratší dobu. V laguně u vodopádu se 
můžete směle vykoupat, ale nečekejte žádný horký pramen. I v letních měsících je voda pěkně studená. 
 
Přímo na náměstí v Bovci najdete malou „hospůdku“ s modrými deštníky. Je to mikropivovar Thirsty River 
Brewing, který začal fungovat v roce 2017. Piva, zejména silnější druhy jako IPA a ALE, si tu vaří sami. 
Zpravidla máte na výběr z několika druhů, podle toho, co zrovna mají uvařeno. Jak by řekli ve Slovinsku: 
„Na zdravje!“



Via Ferraty ve Slovinsku 
 
Ožarjeni Kamen 

 

 
 
Kopiščarjeva pot 

 

 
 



Hanzova pot 

 

 
 
Via Ferrata Prestreljenik 

 
 

 
 
 
 



Řeka Savinja 
• Pramen: hora Grintavec  
• Délka toku (sjízdné) v km: 96  
• Obtížnost: 

Úsek  Říční km  Obtížnost  
 Solčava - Radomirje  96.0 - 72.0 WW III (V) 
 Radomirje - ústí do Sávy 72.0 - 0.0 WW I-II 

 
• Podmínky: pod Celje bývá znečištěna, má mnoho jezů většinou sjízdných.  
• Sjízdná na čem, kdy, pro koho: 
• Nejhezčí úsek: horní, Nebezpečný úsek: horní  
• Přístup k řece: silnice velmi dobře  
• Tábořiště:Luče , Rečica ob S. 

Řeka Savinja – kilometráž 

96.0 Solčava,  za VV - balvanitý úsek WW III 
94.0 Regovilec,  2.5v, s  
93.0 skalní blok - balvanitý s velkým spádem WW IV  
90.0 s, dále WW II  
88.0 vysoký   vl nebo středem  
87.0  s, Luče, ú. Lučnica vp T,  
86.0 stupeň, balvanitý úsek WW IV + katarakt WW V !! prohlédnout (pozná se dle sesuvu vpravo a je 

vidět ze silnice) a přenést vp. Dále kaskáda WW III s   
83.0 s  
77.0   Ljubno, následující jezy po prohlédnutí  
72.0 Radomirje s , WW I-II jezy  
60.0 Mezirje, s  
48.0 Polzela, s,   
41.0 s 
28.0 Celje, s, dále znečištěno  

0.0 ústí do Sávy  
 

Řeka Sáva Bohinjka 
• Pramen: hora Brh Korit  
• Délka toku (sjízdné) v km: 38  
• Obtížnost: 

Úsek  Říční km  Obtížnost  
krasová vyvěračka - jezero  38 - 32 WW I 
jezero 32 - 29 ZWA 
jezero - Soteska 29 - 14 WW I 
Soteska - ústí do Sávy 14 - 0 WW III-IV 

 
• Podmínky: na horním úseku je 1 km po vývěru velmi pěkný 60 m vodopád. Pod třístupňovým 



jezem u Soteska jsou 2 obtížná místa až WW IV (Skala neboli Tomáškův kámen - velký balvan v 
řece, který je nutno objet vpravo. Další těžké místo je Gibraltar). Na řece je nově zaveden 
poplatek ve výši 2 Euro/osoba. 

• Nejhezčí úsek: celá  
• Nebezpečný úsek: dolní  
• Obvyklý začátek a konec: za vhodných stavů začít na Mostnici 

(WW II), dřevěný most před Bohinjska Bela  
• Přístup k řece: silnice dobře,  
• Tábořiště: na západním břehu jezera 

Řeka Sáva Bohinjka – kilometráž 

 

Řeka Sáva Dolinka 
• Pramen: Korenské sedlo  
• Délka toku (sjízdné) v km: 38  
• Obtížnost: 

Úsek  Říční km  Obtížnost  
celý Gozd - soutok s Bohinjkou  38 - 0  WW II 

 
• Podmínky: patří k méně obtížným, ale krajinově zajímavým tokům s průměrným pádem 8 

promile. Pod Jesenicí je přehrada, řeka začíná být znečištěna a dále nezajímavá.  
• Nejhezčí úsek: celá  
• Obvyklý začátek a konec: Mojstrana, Hrušica, Žirovnice, na Sávě  
• Přístup k řece: silnice dobře  
• Tábořiště: za mostem v Hrušici na louce, ale dohodnout se s majitelem pozemku  

Řeka Sáva Dolinka – kilometráž 

38.0 Kranjska Gora, ú Pisnica vl,  
34.0 s Gozd 
25.0 s Mojstrana vp, ú Bistrica Vrata vl (Bistrica Vrata - velký spád, sjízdná jen za VV, dopředu 

prohlédnout, 5km WW III. Před Mojstranou u dřevěné lávky je 10m  s poslední peřejí na 
jeho koruně.)  

37.5 krasová vyvěračka 
36.5 60m vodopád  
32.5 ústí do přehrada 
28.5 s, výtok z jezera  
28.0 ú Mostnica vl 
22.0 s, Bohinjska Bistrica vp 
14.0 Soteska, třístupňový   v 2.3m N vp dl 300m  
13.0  s, vojenský prostor vp, dále prohlédnout místo Skala (Tomáškův kámen) - označen velkým 

křížem na kameni (viditelné i ze silnice) - jet vp  
12.5  před Bohinjska Bela a pod ním jsou ostré traverzi, dle vodního stavu těsně pod hladinou!! - jet 

100m vp,  
11.5 "Gibraltar" - krátký katarakt, za VV až WW IV 
4.0 s, Selo  
1.0    
0.0 soutok, lze jet 1 km do Radovljice k  



20.0 s 
19.0 s, , Hrušica vl,  
15.0 s, Jesenice 2x , znečištěno, vzdutí  

9.0 přehrady Moste, obtížné přenášení, pod hrází sucho – nasedat až pod Žirovnicí 
8.0 ú Radovna vp 
6.0 s mezi Bled a Lesce  
0.0 soutok – dojet do Radovljice k s 

 
Řeka Koritnica 

• Pramen: Julské Alpy pod horou Mangrt  
• Délka toku (sjízdné) v km: 10  
• Obtížnost: 

Úsek  Říční km  Obtížnost  
 soutěska - ústí do Soče 5.0 - 0.0 WW II-III (2x IV) 

 
• Podmínky: krátký, krásný a velmi náročný potok s čistou vodou. Uprostřed je nesjízdná soutěska, 

kterou je nutno přenést – vytáhnout lodě po příkrém svahu a 1 km převést. horní část je balvanitá 
s velkými stupni. Po povodni na podzim 2000 se řeka dost pročistila. Za splutí se musí platit – 3 
Eura/osoba. Na řeku se smí pouze mezi 9 – 18 hodinou, jinak vysoké pokuty.  

• Vodočet:  500 m nad mostem 45 cm 
• Nebezpečný úsek: 100m od nástupu - dvojitá esovitá zatáčka WW V-  
• Obvyklý začátek a konec: horní část je přístupná ze silnice na sedlo Predel, pak uhnout na Log 

nad starý most vlevo do štěrkového lomu. Pak cestou vpravo. dolní část začínáme u ústí potoka 
Šumnik, tj. ze silnice na Predel pod starou pevností (200m pod ní je malé odpočívadlo a cestička 
300m k řece).  

• Tábořiště: až na Soče v Bovci  

Řeka Koritnica – kilometráž 

10.0 elektrárna,   
9.9 dvojité esíčko WW V- 
6.0 zatarasený vjezd do soutěsky, dále nesj., lodě vynést vlevo a 1km převést 
5.2 l, + 50m  P před tvrzí a po lesní cestě dolu k řece  
5.0 ú. Šumnik vl 
4.9 soutěskadl. 100m - WW IV 
2.5 vdět 
2.0  s, Bovec - Soča 
0.0 ú. do Soče vl,  až 2.5 km na Soči u s 

Řeka Soča 
• Pramen: krasový vývěr u vsi Koča pri izviru Soče  
• Délka toku (sjízdné) v km: 127  
• Podmínky: patří k nejkrásnějším řekám Slovinska – hluboká údolí a soutěsky. Má řadu 

exponovaných míst i míst nesj. Na prvních 4 km dosahuje spád až 40 promile s velkými balvany a 
vysokými stupni. V řece je po povodni množství kmenů a větví - jedno místo zataraseno. V současné 
době je nutno platit za sjezd (3 Eura/osoba) a na řeku se smí pouze mezi 9 – 18 hodinou, jinak 



vysoké pokuty. Dále je splutí omezováno i limity sjízdnosti. Bližší info zkuste na této adrese: 
www.bovec.si. Aktuální vodní stavy jsou i na www.kajak.at i s limity, které bohužel neodpovídají (60 
je SV), pro vodočet v Logu.  

• Vodočet: Žaga 50 cm, MV (LW) 30, VV (HW) 150 
• Nebezpečný úsek: za VV a druhá soutěska při vstupu je nesj. - vždy prohlédnout soutěsky a 

kaňony předem - extrémní místa.  
• Plavbu spojit s řekou: Koritnica  
• Přístup k řece: silnice občas  
• Tábořiště: řeka je národním parkem, takže táboření je omezeno na dvě místa: Bovce a Kobarid s 

dostatečným vybavením  

• Obtížnost: 
Úsek  Říční km  Obtížnost  

horní most Vršič - první soutěska 126 - 115 WW III (3x X) 
první soutěska  115 - 113 WW V-VI 
soutěska - most Bovec  113 - 105 WW II-III (V) 

střední most - začátek kaňonu Soče  105 - 96.5 WW II 
začátek kaňonu Soče - most u Trnova 96.5 - 93 WW III-IV 
slalomová trať 93 - 92.5 WW IV+ 
velký kaňon Soče 92.5 - 90.5 WW V-VI (X) 
konec kaňonu - most Kobarid  90.5 - 87 WW III-IV 
most - jezero  87 - 70 WW I-II 

dolní jezero 70 - 67 ZWA 
sucho  67 - 49 -  
státní hranice Itálie 49 - 38 WW I 
státní hranice Itálie - ústí do Jadranu  38 - 0 ZW 

 

Řeka Soča – kilometráž 

  127.0 krasový vývěr u vsi Koča pri izviru Soče  
126.0 s, za VV , + 3km 40%o WW IV-V  
123.0 Na Logu, ú. Zadnjica vl,   
118.0 Pod skalo - esovitá zatáčka, zablokované, průskoky WW IV-V - prohlédnout vp, přenést 

vp po silnici  
115.5 první soutěska - přistát vp a prohlédnout, za MV nsj, za stavu 140-160 na vdět v Žaze  

WW V-VI !!!  
113.3 druhá soutěska - velký kaňon Soče, vstup nsj, včas přistát vp a přenést 800 m.  
112.5 s, nasedat vl a pro zpestření plout zpět do kaňonu na prohlídku  
109.5 zablokované místo sesuvem skal - přenést vp 
108.5 třetí soutěska - přistát vl, prohlédnout z p uprostřed soutěsky !!, vstup IV-V, dále lehčí, 

přenést vl  
106.0 ú. Koritnica vp, T,    
103.5 s, Čezseča-Bovec, dále WW I-II  

98.0 s, Žaga, vdět vl,   vp, ú. Ucje vp  
96.5   vp, dále kaňon - nepřehledné 25 %o  
93.0 p  vp, dále 500m slalomová trať WW IV+ 



92.5 zřícený kamenný  - velká laguna , , dále extrémní úsek WW V-VI s nutným zajištěním 
pouze za MV, vstup nesj.  

90.5 do Kobaridu WW IV-V, úzké skalní labyrinty za VV X  
87.0 Kobarid,  vp  
87.0 rozšířené údolí WW I-II  
73.0 s, Telmin,   
70.0 vzdutí jezera  
68.0 ú. Idrijca vl,  vl  
67.0 hráz přehrada, dále sucho  
49.0 konec náhonu, dále ZW  
38.0 Nova Gorica - státní hranice Itálie  
15.0 ú. Terre vp  

0.0 ú. do Jadranu  
 
 
Základní výrazy 
Česky Slovinsky Česky Slovinsky 
Mluvíte anglicky? Ali govoríte angléško? Velký / malý vêlik / májhen 
Nemluvím slovinsky. Ne govorím slovénsko. Více / méně več / mani 
Nerozumím. Ne razúmem. Starý / nový stár / nòv 
Jak se řekne slovinsky...? Kakó se rêče po slovénsko...? Drahý / levný drág / pocéni 
Nevím Ne vem Dobrý / špatný dóber / slàb 
Ahoj Žívjo / Zdrávo Teplý / studený tộpel / mŕzel 
Dobrý den Dóber dán Vlevo / vpravo / rovně na lévi / na désni / 

naravnost 
Dobrý večer Dóber večér Nahoře / dole zgoraj / spodaj 
Dobrou noc Láhko nóč Sever / jih / západ / východ séver / júg / zahòd / vzhòd 
Na shledanou Nasvídenje Blízko / daleko blízu / dáleč 
Dobrou chuť Dóber ték Otevřeno / zavřeno odpŕto / zapŕto 
Na zdraví! Na zdrávje! Vchod / východ vhòd / izhòd 
Ano / Ne Já / Nè Zakázáno prepovédano 
Děkuji / Není zač Hvála / Ni za kàj Autobus ávtobus 
Prosím Prósim Známky (poštovní) znaki 
Promiňte Oprostíte Vstupenka vstopnica 
S dovolením Dovólite Jízdenka vozovnica 
Jak se máte? Kakó ste? Mapa zemljevíd 
Mám se dobře. Dộbro. WC / toaleta WC / straníšče 
Kde je...? Kjé je...? Muži / ženy mộški / žénske 
Jak se dostanu do...? Kakó prídem do...? Pokoj sộba 
Kolik to stojí? Kóliko tó stáne? Klíč kljúč 
Účet, prosím. Račún, prósim. Pane / paní gospód / gospá 
Peníze denar(ja) slečno gospodíčna 
Sleva popůst   
Tady / s sebou túkaj / s seboj   



Předběžný program  
21.7. (středa) - odpolední balení věcí na Palhanci, odjezd ve večerních hodinách směr Luče, Ljubno ab 
Savinji (cca 700 km)  
noc: v buse  
 
22.7. (čtvrtek) – splutí řeky Savinji v úseku (Ljubno - Radmirje - Mezirje, WW II) + zájemci při dostatku 
vody večer v úseku Solčava - Luče (WW III), 
noc: kemp Šmica u obce Luče, 
 
23.7. (pátek) – cykloprojížďka Solčavskou panoramatickou cestou (cca 40 km) nebo na Velkou Planinu, 
případně návštěva Logarské doliny a vodopádu Rinka. pěší úra na vrchol Ojstrica (7,5 hod)  
noc: kemp Šmica u obce Luče, 
 
24.7. (sobota) - ranní balení, dopolední přesun do podhůří Triglavského národního parku, splutí Sávy 
Dolinky (15 km WW II-I), alternativně procházka soutěskou Vintgar 
noc: skautská základna Laški Rovt 
 
25.7. (neděle) - splutí Sávy Bohinjky (20 km WW I, 13 km WW III-IV), alternativně cykloprojížďka 
k jezeru Bled přes planinu Pokljuka 
noc: skautská základna Laški Rovt 
 
26.7. (pondělí) - cykloprojížďka k Bohinjskému jezeru a dále na planinu Zajamniki, ferrata Ožarjeni 
kamen nad jezerem, túra k pramenům Savicy, procházka krasovým údolím říčky Mostnice, odpočinek u 
jezera nebo celodenní túra údolím sedmi Triglavských jezer 
noc: skautská základna Laški Rovt 
 
27.7. (úterý) - přesun na Pokljuku – místo světového šampionátu biatlonistů, dvoudenní túra (cca 30 
km/13 hod, dá se jakkoliv prodloužit) v Julských Alpách s výstupem na horu Triglav a přespáním na 
horské chatě, kdo nepůjde přes hory, využije našeho busu, túra v sedle Vršič 
noc: na chatě Dom Planika pod Triglavom 
 
28.7. (středa) - dokončení přechodu a návrat z hor, odpočinek v kempu 
noc: kemp v okolí Bovce 
 
29.7. (čtvrtek) - splutí horního úseku Soči (WW II-III 20 km), možno začít na Koritnici (5 km WW II-III), 
alternativně cykloprojížďka k pramenu Soči 
noc: kemp v okolí Bovce 
 
30.7. (pátek) - splutí dolního obtížnějšího úseku Soči pro zkušené (Srpenica – Kobarid WW II-IV) 
alternativně výstup na vrchol Kanin, feratta Presteljenik, cykloprojížďka podél Soči, procházka údolím 
řeky, procházka k vodopádu Boka 
noc: kemp v okolí Bovce 
 
31.7. (sobota) - trek ze sedla Vršič, ferrata Kopiščarjeva ze sedla, sjezd na kole z Vršiče do kempu, 
alternativně splutí některého úseku Soči,  
noc: kemp v okolí Bovce 
 
1.8. (neděle) - ranní balení a odjezd do ČR, příjezd na Palhanec v odpoledních hodinách 
 


