TIPY NA AKTIVNÍ
DOVOLENOU
Letovisko Karlobag
Karlobag je město ležící na úpatí pohoří Velebit.

Historie

města sahá až do roku 1387, kdy bylo poprvé zmíněno jako
„Bag“, které založil svatý římský císař Karel IV., takže se
jménem Karla známým v chorvatštině jako Karlo, město
získalo předponu Karlo.
Turecká invaze do Liky změnila vývoj Karlobagu. V roce
1525

byla

zničena

jediná

vojenská

tvrz.

Rakouský

arcivévoda Karel přestavěl město v roce 1579, které se od
roku 1580 stalo městem známým jako Karlobag. Když se
Karlobag obnovil, Benáťané převzali pevnost a zničili
město. Až do roku 1683 obývali Karlobag pouze vojenské
jednotky.
Karel Habsburský byl ten, který byl zodpovědný za další
vývoj Karlobagu. Postavil přístav a cestu ke Gospicu. Jeho
vnuk Josef II. přijel v roce 1776 do Karlobagu a v roce 1786
postavil další silnici přes Velebit. Během Napoleonovy
vlády bylo město odstřelované z anglických válečných lodí
v roce 1813.
Karlobag je místem, kde se dokonale spojuje středomořská
a kontinentální část, křišťálové moře a velké hory. Město
má

historické

památky

jako

kapucínský

klášter.

Zde

můžete vidět mnoho starých obrazů, které jsou považovány
za nejdůležitější kulturní památky města. V klášteře je
výstava církevního umění, archiv a knihovna. Jsou zde také
další kostely, které sahají do 17. a 18. století.

V Karlobagu si můžete vychutnat také nádherné
výhledy z pláže doplněné opalováním. Na své si zde
přijdou také milovníci vodních sportů. Gastronomie
tohoto regionu je zvláštní, protože zde jsou spojeny
regiony Dalmácie a Lika. Gastro turisté tak najdou
zajímavé a chutné jídlo a víno.
Pokud jste milovníci vyhlídek, můžete si vzít auto a
jet k vyhlídce na hory do Kubus Ura, kde si můžete
vychutnat neuvěřitelný výhled.

VELEBIT
velebit se svou délkou 114 km je nejdelším chorvatským pohořím. Začíná na Kvarneru oblastí zvanou Velika kapela a
vytrácí se na jihu do vápencových útvarů Tulove Grede Od roku 1977 je pohoří zapsáno ve světovém dědictví UNESCO.
Sjeverni Velebit byl uznám národním parkem v roce 1999, jižnější Pakletica pak již v roce 1949. Nejvyšší vrchol
Vaganski dosahuje výšky 1757 m.n.m., najdete zde několik dobrých horolezeckých tras.
VPP neboli Velebitski Planinarski Put

VPP je nejdelší chorvatská dálková trasa o celkové délce 100km. Tato trasa je poměrné náročná, projít ji celou trvá 1012 dní a je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a držet se přesných map.
V blízkosti Karlobagu jsou dokonce tři národní parky, takže pokud rádi trávíte čas venku poznávání přírodních krás,
doporučujeme navštívit Národní park Severní Velebit (30 minut autem), Národní park Paklenica (30 minut autem)
nebo Národní Park Plitvice (90 minut autem). Do jednoho z těchto krásných národních parků můžete podniknout
jednodenní výlet. Severní Velebit se nejlépe prochází ze známé horské chaty PD Zavižan, k níž se lze dostat například
pěšky z vesnice Gornja Klada. Do Pakletice se pak nesnáze dostanete z města Starigrad-Pakletica. U vstupu do rokle
Velika Pakletica je brána do parku a začátek turistických tras.
Více o jednotlivých parcích se dozvíte na následujících stránkách...

MIRILA
38 km z Karlobagu

VELEBITSKÁ POHŘEBNÍ TRADICE

Mirila, kamenné památky za zesnulé, najdete podél
horských stezek okolo hory Velebit. Pochází z dob
velebitských vesniček (17. - 20. století), které se živili
především chovem zvířat.
Zachovávají vzpomínky na

osoby, které zemřely na

horských svazích a musely být přeneseny do vesnického
kostela a poté na hřbitov, kde byly pohřbeny.
Na tak namáhavých cestách bylo povoleno zastavit,
odpočinout si a umístit zemřelého na místo, kde by
naposledy pozdravil slunce.
Na tomto místě byl postavel Mirilo, místo odpočinku
zesnulého.
položeny
označovaly

Ploché
nad

hlavu

jeho

kamenné
a

výšku.

pod

tablety
nohy

Náhrobky

byly

obecně

zesnulého,
byly

také

které
někdy

ozdobeny symboly vyřezávanými v mělkém reliéfu. Tyto
mirily byly uctívány a navštěvovány více než hroby,
protože se věřilo, že hrob obsahoval pouze „tělo bez
duše, které zůstalo u mirilo“. Kolem pomníčků vedou dvě
turistické trasy 3 km a 5 km.

GOSPIC
Gospic

je

považován

39 km z Karlobagu
za

ekonomické,

administrativní,

náboženské a kulturní centrum Lika-Senj.
Název města Gospic pochází ze jména jedné ze dvou
princezen, zvané Gospava. Gospava byla vážně nemocná; po
vypití vody z nedaleké řeky však byla uzdravena. Gospava
pojmenovala řeku Liku. Zde postavila věž, která se po ní
jmenovala Gospić. Tato verze je pouze jedna z legend. Podle
jiné legendy bylo město pojmenováno po „nemocnici“,
hostinci

v

Kanižě

založeném

kapucínskými

mnichy

z

Karlobagu v roce 1721. Z cestovních poznámek byl známý
kostel poblíž staré věže se sochou Panny Marie

držící dítě

Ježíše, což je další možný zdroj názvu města, protože v
chorvatském jméně Panny Marie je „Gospa“.

V Gospici můžete navštívit muzeum Lika nebo pamětní
centrum

velkého

chorvatského

historika,

politika

a

ideologa, dr. Ante Starčeviće, otce vlasti. Může to být
zajímavé místo pro ty, kteří se zajímají o politiku.

Okolní

krajina je jako stvořena pro turistiku a cykloturistiku, proto
můžete zavíta do nedalekéh Národníh parku Velebit, kde si
můžete
přírody.

Gospická oblast byla osídlena již od pravěku, od neolitu a
zejména během doby železné. Město bylo v historických
kronikách uvedeno v roce 1574 jako vesnice Gospojina. Město
začalo významně růst v 18. století, kdy zde bylo založeno
vojenské centrum Likanerského pluku.
Smiljan, město těsně blízko Gospice je známé jako místo
narození vynálezce Nikola Tesly, který vymyslel střídavý
proud (AC). Tesla, známý jako „otec fyziky“, byl nejdůležitější
vědec a vynálezce moderní doby. Sbírka z jeho rodného
domu je součástí muzea. Pokud jste milovníci vědy, Pamětní
centrum Nikola Tesly je místo, které byste měli navštívit.

vychutnat

fascinující

krajinu

neprozkoumané

NÁRODNÍ PARK
SEVERNÍ VELEBIT

44 km z Karlobagu

Velebit byl dlouho uznáván pro svou výjimečnou přírodní
krásu

a

biologickou

rozmanitost.

V

rámci

programu

UNESCO byla hora Velebit v roce 1978 zařazena do Světové
sítě biosférických rezervací. O tři roky později byla celá
oblast Velebitu vyhlášena přírodním parkem. V ní jsou dva
národní parky - Národní park Paklenica na jihu (v roce
1949) a Národní park Severní Velebit na severu (o půl
století později).
Severní Velebit, založený v roce 1999, je nejmladší z osmi
národních parků v Chorvatsku. Tento národní park je
domovem bezpočtu rostlin, hub a živočišných druhů bohatství, které ještě není prozkoumáno jako celek.

Účelem

národního

parku

je

především

zachování

přirozených přírodních hodnot oblasti, přičemž volně
žijící zvířata jsou její životně důležitou součástí. Chráněné
oblasti hrají klíčovou roli při ochraně volně žijících
živočichů.
Úlohou chráněných oblastí, jako je národní park Severní
Velebit, je ochrana zdravých a stabilních ekosystémů,
které

zahrnují

velké

množství

druhů.

Tyto

přírodní

prostory jsou neocenitelné v tom, že poskytují okolnímu
prostředí čistší vzduch a vodu, zdravější a úrodnější půdu
a příznivější a stabilnější klima.
Národní

park

Severní

Velebit

zahrnuje

několik

dříve

chráněných oblastí: Hajdučki i Rožanski Kukovi, botanická
rezervace

Visibaba

Balinovac-Velika
botanická

a

kosa,

zahrada

botanická
ve

Velebit,

které
která

rezervace
je

umístěna

byla

Zavižanznámá

uvedena

jako

památník zahradní architektury. Národní park Severní
Velebit byl díky své mimořádné hodnotě zařazen do
Národní ekologické sítě a je uveden v návrhu budoucí sítě
chráněných území Natura 2000.
Národní park Severní Velebit je také členem sítě evropských
destinací (EDEN) a je národním vítězem v kategorii „Turistika
a chráněná území“.

STARIGRAD

48 km z Karlobagu

Tisíc let rychle tekoucích řek, kaňony Velká a Malá Pokud
Paklenic,
úrodnou

si

přejete

vysoko na hoře Velebit vytvořilo na její úpatí dobrodružného
nížinu

a

mírné

pobřeží,

které

je

aktivní

ducha,

pak

dovolenou
je

Paklenická

nebo
riviéra

máte
tím

místem pravým místem pro vás. Národní park Paklenica je ideální

současných měst Starigrad, Seline a Tribanj.

destinací pro ty, kteří milují procházky a turistiku, ale to

Starigrad, centrum Paklenické riviéry, vznikl na základech není vše. Hned při vstupu do kaňonu Veliká Paklenica vás
starověkého římského města Argyruntum. Dnes je to živé přivítá impozantní útes s vyznačenými možnými lezeckými
turistické středisko s více než tisícem obyvatel,

trasami - sen všech horolezců a dobrodruhů. Dále jsou
peřeje horního toku řeky Zrmanje ideálním místem pro
nezapomenutelný rafting a kanoistiku, zatímco ti, kteří
dávají přednost jízdě na dvou kolech, přitahují četné
cyklistické stezky. Krasová krajina oplývá mimořádnými
jeskyněmi a tři lze navštívit v bezprostřední blízkosti Manita

Peć,

Modrič

Špilja

a

Cerovačka

Pećina.

Ale

dobrodružství lze očekávat i na mořském pobřeží, od
plachtění a veslování až po potápění do hlubin moře.
Rozšiřte své limity, protože existují pouze ve Vaší mysli ...
Blízkost

a

snadný

prostřednictvím

přístup

atraktivního

k

kaňonu

horám,

zejména

Veliká

Paklenica,

znamená, že Starigrad není jen příjemným přímořským
letoviskem, ale také tradičním místem setkávání turistů,
horolezců, dobrodruhů, vědců a milovníků přírody, kteří si
přicházejí užít krásy Paklenice a Velebitu.

NÁRODNÍ PARK
PAKLENICA
Díky svým jedinečným přírodním vlastnostem, nádherným
lesům a mimořádným geomorfologickým strukturám byla
oblast Veliká a Malá Paklenica vyhlášena v roce 1949
národním parkem. Komplex na území Dalmácie, kterému
hrozilo nadměrné využívání. Národní park Paklenica o
rozloze 95 km2 zahrnuje nejvyšší vrcholy pohoří Velebit Vaganski vrh (1752 m. n. m..) a Sveto brdo (1753 m n.m.).
Národní pak Paklenica pokrývá oblast toků řek Velká
Paklenica a Malá Paklenica a jejich výrazné kaňony svisle
vyřezávané do jižních svahů pohoří Velebit a jejich okolí.
Charakteristickým rysem Národního parku Paklenica jsou
původní lesy černých borovic a několik typů bukových lesů.

53 km z Karlobagu

TURISTIKA
Národní

park

upravených

Paklenica

turistických

má
cest

přes
a

150

stezek,

kilometrů

od

lehkých

turistických stezek po ty náročnější, které vedou k
vrcholům Velebitu (1 753 m). V širší oblasti přírodního
parku

Velebit

přístupných

se

nachází

udržovanými

řada

naučnými

atraktivních
stezkami

míst
(Mirila,

Terezijana, Premužićeva stezka / Premužićova stezka).
Turistické mapy jsou k dispozici na všech informačních
místech v Paklenické riviéry.

Na hranicích národního parku Paklenica se nachází řada
svědectví o zajímavém a jedinečném kulturním dědictví.
Název Paklenica pravděpodobně pochází z mízy černé
borovice s názvem „paklina“, kterou místní obyvatelé
používali v tradiční medicíně pro ošetření ran.

HOROLEZECTVÍ
Národní
lezeckých

park
cílů

Paklenica
v

Evropě.

je

jedním

Svislé

z

útesy

nejznámějších
kaňonu

Velká

Paklenica, přes 400 metrů vysoké, se nacházejí u samého
vstupu do parku a jsou jen 2 km od pobřeží. Z tohoto
důvodu je Paklenica oblíbená u horolezců s rodinami.
Častým pohledem je dítě klidně spící v kočárku nebo část
rodiny, která si užívá pláže, zatímco ostatní stoupají.
Odborné lezecké průvodce jsou k dispozici v budově Park
Management na recepci.

RAFTING/ KÁNOISTIKA
Při raftingu na divokých peřejích horních úseků řeky
Zrmanja opustí dech i nejzkušenější dobrodruhy. Když jsou
hladiny vody v letních měsících nižší, jsou organizovány
expedice na kajaku a kánoi.

CYKLISTIKA
Milovníci pohybu na dvou kolech mohou na kole navštívit
atrakce v širokém okolí. Kromě oblasti Národního parku
Paklenica, která je koneckonců turistickým rájem, má
nedaleká oblast 40 kilometrů stezek pro cyklisty vedoucí
přes charakteristickou krajinu moře a hor, dotýkajících se
atraktivních historických a přírodních památek. Je také
možné vydat se na kole na ostrovy souostroví Zadar, po
staré silnici přes Velebit nebo k přírodnímu parku Lake
Vrana.

SPELEOLOGIE
Podívejte se do podzemního světa Velebitu! Krasová oblast,
Mt. Velebit má mnoho jeskyní a jsou zde k dispozici
odborní

průvodci,

kteří

vás

vezmou

na

speleologické

dobrodružství. Rozhodně doporučujeme navštívit jeskyni
Manita v národním parku Paklenica a Cerovačke pećine
nedaleko
přírodní

města
památky

Gračac,

chráněné

vybavené

pro

geomorfologické
turistické

výlety.

Návštěvníkům jsou přístupné další jeskyně; atraktivní díky
rozmanitosti forem a bohatství stalaktitů a stalagmitů a
dalších jeskynních útvarů.

JESKYNNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Unikátní outdoorové aktivity v Chorvatsku. Jeskyně Modrič
je dlouhá 829 metrů a přináší zvláštní zážitek podzemního
světa a nedotčenou přírodu. Jeskyně se nachází v místě
Rovanjska. V jeskyni strávíte dvě nezapomenutelné hodiny.
Poté,

co

Vás

vybavíme

jeskynním

vybavením

(helmy,

baterky,…) vstoupíte do světa fantastických podzemních
tvorů. Budete obklopeni četnými stalaktity, stalagmity,
sloupy a speleo motivy, které vypadají jako ryby, sépie a
další

všechna

překvapení,

které

vám

příroda

a

vaše

představivost mohou poskytnout. Teplota po celý rok je 17
stupňů celsia.

VINNETOU VÝSTAVA
Výstava je umístěna v autentickém duchu původního
prostoru hotelu Bluesun Alan. Tento prostor využívala
filmová

posádka

filmovými

během

rekvizitami,

natáčení

a

spolu

fotografiemi

a

s

mnoha
dalšími

dokumentárními materiály bylo možné vidět v původní
místnosti z té doby.
Před pamětním místem Vinnetou se nachází Filmový park.
To je místo, kde byla představena 50 letá filmová historie
Paklenické riviéry. Krása přírody a rozmanitost krajiny
dobrodružné historie, západní a dokumentární filmy.

57 km z Karlobagu

ZADAR
MĚSTO STARŠÍ NEŽ ŘÍM

94 km z Karlobagu

Město, které je podle slov byzantského císaře,
cestovatele

a

spisovatele

Konstantina

Porfirogeneta, starší než Řím, je dnes jedním z
nejsilnějších turistických center v Chorvatsku.
Každý rok navštíví Zadar stovky tisíc turistů, mezi
nimiž je mnoho slavných lidí ze světa obchodu,
politiky, filmu a zábavy.
Je také známá jako město různých akcí, díky
kterým

je

jedním

z

nejzajímavějších

a

nejatraktivnějších měst k návštěvě.

Promenáda okolo moře zvaná Riva je nádherným

Z minulosti se dochovali zachovalé kostely a

místem k procházkám, nabízí nádherný výhled

kulturní památky různých stylů architektury od

na Zadarský kanál a osrovy Ugljan a Pašman.

římského období a středověku až po moderní

Promenáda byla postavena v roce 1874 poté, co

architekturu.

byly zbořeny hradby městského opevnění a byl
zahájen přímý rozvoj města směrem k moři.
Místo městských hradeb byla postavena nová
městská

přístaviště,

osmnácti

obytnými

módní
a

promenáda

veřejnými

paláci.

s

Bylo

vybudováno velké kamenné nábřeží (molo) jako
místo pro ukotvení rychlých pobřežních parníků,
jako je slavný baron Gautsch. Veřejný život v
Zadaru byl tak přemístěn z náměstí a ulic na
nábřeží, s řadou módních hotelů, restaurací,
kaváren, veřejných a kulturních institucí. Během
druhé světové války bylo mnoho z těchto budov
při bombardování poškozeno nebo zničeno a
později byly buď rekonstruovány, nebo částečně
nahrazeny parky.
Mořské varhany byly postaveny

v roce 2005 a

úspěšně oživily druhý konec Rivy. Je to centrum
pro shromažďování, dobrý cíl procházky městem
a také skvělé místo k vychutnání si výjimečného
západu slunce v Zadaru.

ZADAR CARD
SLEVY AŽ 50%
Zadar karta je mnohem více než jen městská
karta.

Zadar

karty

jsou

schopny

poskytovat

nejrůznější slevy až 50 % a mnoho dalších výhod
Vedle mořských varhan je displej „Pozdrav Slunci“,

ve

více

než

300

provozovnách

po

celém

kraji

umělecké dílo poháněné sluneční energií. Skládá se

Zadar. Nedílnou součástí každé karty je i katalog

z 300 vícevrstvých skleněných desek a má kruhový

Zadar Card, praktický průvodce, který vám pomůže

tvar. Začíná svítit, jakmile zapadne slunce. Jasné se orientovat.
barvy v noci s varhanní hudbou slyšitelnou v pozadí

V nabídce jsou 4 typy karet, jednodenní, 3-denní,

dávají

týdenní a roční karty.

tomuto

místu

zvláštní

kouzlo,

téměř

Ceny jsou:

kosmické.

1-denní 60,00 kn, 3- denní 115,00 kn,

týdenní 150,00 a roční 300,00 kn.
Ušetřit

můžete

Národního

parku

například
Kornati,

zde:

lodní

obchody,

výlet

do

restaurace,

Muzeum antického skla, vstupenka do Národního
parku

Krka,

doprava a jiné.

Typický den v Zadaru začnete tím, že se vydáte na
fórum, abyste si dali ranní kávu, nezapomeňte
především na fotografování tohoto krásného místa
plného římských pozůstatků.
Pokud jste zvídaví, můžete se vydat do některého ze
Zadarských

muzeí.

starověkého

skla,

Nachází
které

se

zde

obsahuje

muzeum

zvláštní,

ale

zajímavé kousky skla. Pokud dáváte přednost klasice,
můžete také jít do archeologického muzea. Má
mimořádnou sbírku převážně římských artefaktů
rozložených na 3 podlažích. Pokud však dáváte
přednost

neobvyklému

doporučit muzeum iluzí.

muzeu,

můžeme

vám

Archeologické

muzeum

v

Zadaru,

KORNATI
SOUOSTROVÍ A NÁRODNÍ PARK
Kornatské

souostroví

zahrnuje

asi

150

ostrovů,

ostrůvků a útesů. Rozkládá se na prostoru 320 km2
mezi

zadarskými

a

šibenskými

ostrovy

a

je

nejčlenitějším ekosystémem Jadranského moře.
Na Kornatech je 31 osad, ve kterých nalezneme 34
přístavišť a 25 pohostinství a restaurací.

Tradiční

činností místních obyvatel - kurnatarů - jsou chov
ovcí, pěstování oliv, rybolov a turismus. Na sucho
stavěné kamenné zdi (suhozid) jsou dominantní a
nejdojímavější lidské stavitelské dílo Kornatského
souostroví.

Rozdělují

ostrovy

v

délce

250

km.

Nejdelší - 5 km - je na ostrově Kornat, kde je více
než 50 kamenných zdí.
.

Z 320 km2 celého povrchu Kornatského akvaterária,
zabírá 217 km2 národní pak Kornati. Park je otevřen
celoročně.

Je

v

turistických

publikacích

často

zmiňován jako „námořní ráj“. A opravdu, v „slalomu“
plujícím

přes

ostrůvků

a

naleznete

89

útesů

nezapomenutelných

ostrovů,

v

Kornati

nesmírně

národním
důležitá

parku

podmořská

společenství. V NP Kornati se nachází okolo 353
druhů řas, 3 druhy podvodních rostli a asi 850
druhů zvířat - 61 druhů korálů, 177 druhů měkkýšů,
127 druhů mnohoštětinatců, 61 druhů krabů, 64
druhů ostnokožců a 185 druhů ryb.

cca 120 km z Karlobagu

