
Komplexní zahraniční exkurze do Chorvatska 2018 

Komplexní zahraniční exkurzi realizuje naše gymnázium již od roku 2007 a vždy je naším 

cílem severní Dalmácie, letovisko Sv. Filip a Jakov, pro svou výhodnou polohu, která skýtá 

možnost bez dlouhého cestování navštívit hned čtyři ze sedmi národních parků Chorvatska. 

Studenti se v nabitém programu seznámí nejen s přírodními krásami, námi navštěvované a 

velmi oblíbené země, ale i s její historií, kulturou a jazykem. Exkurze zahrnuje návštěvu NP 

Plitvická jezera, náročnou pěší túru soutěskou NP Paklenica až k jeskyni Manita Pec, kde se 

točil film Vinetou -  Rudý gentleman, NP Krky a NP Kornati. Krom těchto přírodních krás 

studenti navštíví města s památkami UNESCO – Zadar, Šibenik a Split. 

I letos vyrážíme - zájem je nebývalý!! 

7. září odjíždí 112 studentů druhých  ročníků  na  tuto komplexní exkurzi. Dlouhý a únavný 

noční přejezd přes Německo, Rakousko, Slovinsko a vnitrozemí Chorvatska probíhá klidně a 

bez problémů.   

1. den 

Plitvická jezera 

V sobotu v 7:00 se ocitáme na parkovišti v NP Plitvická jezera a máme se vydat na první 

exkurzi. Ale prší a prší. Máme exkurzi oželet nebo riskovat promoknutí? Jako zázrakem 

v 8:00 déšť ustává, vyjasňuje se a otepluje se.  Dojem z Plitvic je úžasný. Park je tak rozsáhlý, 

příroda nádherná a čistá, není divu, že je denně navštěvovaný davy turistů. 

NP Plitvička jezera (Plitvická jezera) – národní park Plitvička jezera je jedním z 

nejnavštěvovanějších míst v Chorvatsku. Nachází se na horním toku řeky Korana mezi 

horskými vápencovými masívy Velká a Malá Kapela a Pleševica. Jedná se o unikátní jezerní 

ekosystém propojený sérií vodopádů a kaskád. Park byl založen v roce 1949 a o třicet let 

později byla tato lokalita zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Území o rozloze 

necelých 30 000 hektarů obklopují zalesněné kopce, šestnáct tyrkysově modrých jezer, 140 

vodopádů a 20 jeskyň. Na jaře 1991 se území parku stalo místem velikonoční krvavé bitvy, 

která si vyžádala oběti, a to během prvního vojenského konfliktu v rámci občanské války v 

bývalé Jugoslávii. Příjemnější událostí zde bylo natáčení slavných scén z filmů o Vinnetouovi 

(např. Poklad na Stříbrném jezeře).  

 

          

 



   

   Po prohlídce parku pokračujeme v cestě do cílového místa. Zajímavé je pozorovat teplotní 

skok mezi chorvatským vnitrozemím s ještě mírným středoevropským klimatem a klimatem 

středomořské Dalmácie. Vjíždíme do silničního tunelu na vnitrozemské straně dálniční 

teploměry ukazují hodnotu 15 °C, vyjedeme z tunelu a na dalmátské straně horského hřebene 

je 27°C.  

Po dvou hodinách konečně vystupujeme z autobusu v letovisku Sveti Filip a Jakov na 

jadranském pobřeží, kde se ubytujeme na celou dobu exkurze. I když jsme po cestě unaveni, 

vydáváme se na procházku do klidného městečka a hlavně - vyrážíme na pláž. Při pohledu na 

nádherné moře z nás padá všechna únava.   

               

           

 

 



Stručný průvodce naším programem: 

2. den 

Biograd na Moru 

 Neděle je odpočinkovým dnem po náročné cestě.  V 9:30h. vyrážíme pěšky do 4 km 

vzdáleného Biogradu. V současnosti je Biograd na Moru jedním z nejoblíbenějších 

turistických letovisek na pobřeží Jaderského moře. Kromě pestré historie nabízí také nádherné 

oblázkové pláže, malebné zátoky, krásnou přírodu a azurově čisté moře. Hlavní pláží 

letoviska je Dražica.  Jde o velkou, oblázkovou a borovicemi lemovanou pláž, která se 

pozvolně svažuje do moře a nabízí řadu zábavních a sportovních atrakcí. Pro svou kvalitu 

nese ekoznačku "Modrá vlajka". Po dopolední prohlídce Biogradu zde trávíme zbytek 

odpoledne a pak k večeru vyrážíme pěšky zpět. 

          

              

2. den 

Národní park Paklenica 

V pondělí směřuje naše putování do chorvatského pohoří Velebit v národního parku 

Paklenica.  Leží blízko města Zadar. Procházíme úzkou soutěsku mezi dvěma vysokými 

skalními stěnami, které jsou rájem pro všechny horolezce. Asi po dvouhodinovém výstupu 

jsme v cíli cesty před jeskyní Manita Peč a připomínáme si scény z třetího dílu cyklu o 

indiánském náčelníkovi Vinnetuovi. Poblíž vstupu do kaňonu Velké Paklenice se také nachází 

komplex štol sloužících během konfliktu mezi Sovětským svazem a Jugoslávií jako úkryt pro 

Josipa Broze Tita. Nově tu bylo vybudováno krásné informační centrum s výstavní síní a 

restaurací. Na cestě zpět jsme na skalách viděli viset na lanech spoustu horolezců, lezly tu i 

malé děti. 



NP Paklenica – se nachází v jižní části chorvatského pohoří Velebit a je tvořený dvěma 

krasovými říčními kaňony Mala a Velka Paklenica. Rozprostírá se na ploše 3 657 hektarů a 

zahrnuje nejen suchý vápencový kras v okolí kaňonů, ale i lesní porosty a několik pramenů 

vody. Ty poskytují životadárné podmínky pro růst bujné vegetace. Ze zástupců živočišné říše 

se zde vyskytují např. sup egyptský, orel zlatý, orel pruhovaný nebo sokol stěhovavý. Poblíž 

vstupu do kaňonu Velke Paklenice se nachází komplex štol sloužících během konfliktu mezi 

Sovětským svazem a Jugoslávií jako úkryt pro Josipa Broze Tita. 

           

3. den 

Národní park Kornati 

Čtvrtý výlet je výletem lodním. Plavíme se mezi ostrovy a ostrůvky souostroví Kornati, které 

pro nepřítomnost zdrojů sladké vody jsou velice chudé na rostlinnou vegetaci a řídce 

obydlené. 

Slunce svítí, obloha je temně modrá a vše to se odráží v barvách moře, aby to ještě umocnilo 

naše pocity a zážitky.  Součástí výletu po ostrovech jsou i krátké zastávky s možností 

koupání, výstupy na vyhlídkové body a oběd, který je v ceně výletu. 

Kornati je souostroví v Jaderském moři při pobřeží Chorvatska, jemuž také patří. Nachází se v 

severní Dalmácii mezi městy Zadar a Šibenik. Název Kornati pochází od starých mořeplavců, 

a to od slova corona (koruna). Na ostrovech byl v roce 1980 zřízen národní park Kornati, 

který se rozkládá na ploše 218 km² a nachází se v něm celkem 89 ostrovů. Největším a 

hlavním ostrovem je Kornat s plochou téměř 33 km². Ostrov není trvale obydlen, jsou zde 

pouze malá sídla, která slouží pro přechodný pobyt obyvatel. Ti zde chovají ovce a pěstují 

olivy. Jelikož na ostrovech není pitná voda, je nutné ji dovážet z pobřeží. Elektřina je 

vyráběna agregáty. Na ostrovech platí velmi přísná pravidla omezující pohyb jak lodí, tak i 

chodců. Není zde dovoleno rozdělávat oheň, sbírat jakékoliv kameny či mušle a platí zde 

zákaz rekreačního rybolovu. 

                     

 



4. den 

Národní park Krka 

Další výlet směřuje do národního parku řeky Krka. Po 90 km jízdy přijíždíme do městečka 

Skradin. Skradin je jedním z výchozích míst do národního parku Krka. Vydáváme se  lodí 

proti proudu řeky Krka. Samotný Skradin patří mezi nejstarší chorvatská města a je zajímavý 

svým kamenným centrem s jedním z nejhezčích chorvatských přístavů. Návštěvnickým 

jádrem parku je naučná stezka vedoucí skrz systém vodního toku větvícího se do podoby řady 

potůčků, kaskád, tůní a vodopádů.  

Naše první dojmy jsou opravdu úchvatné při pohledu na přirozené přírodní scenérie plné 

bujícího života. Nevšedním zážitkem je pro nás možnost koupání přímo pod největším 

vodopádem. Vodopády na řece Krka jsou nejen zajímavé z přírodního hlediska, ale i z 

technického, jsou místem, kde po Niagarských vodopádech, byla podle návrhu Nikoly Tesly 

vybudována druhá vodní elektrárna na světě. 

NP Krka – poutá pozornost svou pohádkovou přírodní krajinou plnou kaskád, ostrůvků a 

malých pestrobarevných jezírek. Národní park byl založen roku 1985 a svůj název získal 

podle řeky Krka, která jím protéká. Ta se vine od Dinárských hor pustým krasovým krajem až 

do Jaderského moře. Během své cesty vytváří nespočet soutěsek, vodopádů a peřejí. 

Nejzajímavější jsou travertinové kaskády vzniklé z vápencových usazenin rozpuštěného 

uhličitanu vápenatého, kterých je na toku celkem sedm. Jako nejkrásnější jsou hodnoceny 

Skradinské kaskády, kde řeka padá v 17 stupních do hloubky až 40 metrů. Turisté mohou 

kaskády obdivovat z vyhlídek nebo se mohou osvěžit přímo v modrozelených jezírkách. Na 

území parku o rozloze 110 km² najdeme bohatou faunu a flóru, jen v řece údajně žije devět 

druhů endemických ryb. Parku však nevévodí jen příroda, najdeme zde i četné zastoupení 

kulturních památek jako je františkánský klášter na ostrůvku ve Visovackém jezeře nebo 

pravoslavný klášter Krka na břehu řeky. Význam Krky a jejích kaskád dokládají četné mlýny 

z 19. století, z nichž některé jsou stále ještě funkční. Voda byla vedena tak, aby z ní mělo 

užitek co nejvíce místních, tu se pralo prádlo, vedle stála valchovna a opodál se zase mlelo 

obilí nebo pšenice.  

     

                            



Šibenik 

Součástí výletu do NP Krka je i návštěva města Šibenik. Leží jen několik kilometrů od 

národního parku při ústí řeky Krka do moře. Jeho dominantou jsou dvě středověké pevnosti. 

V Šibeniku  také najdeme jednu z osmi chorvatských památek UNESCO, kterou je katedrála 

sv. Jakuba. Staré centrum Šibeniku charakterizují úzké kamenné uličky, které v parném horku 

poskytují stín a chlad.  

 

5. den 

Zadar 

Pátý den pobytu, únava z fyzicky náročných výletů vzrůstá a my vyrážíme do 20 kilometrů 

vzdáleného Zadaru. Dnes máme po návštěvě centra a posezení u Mořských varhanů slíbené 

osobní volno k nákupům a konečně  troše lenošení.    

Zadar je kulturním a turistickým centrem severní Dalmácie s bohatou historií. Leží na 

členitém pobřeží Jaderského moře, které je od pevniny poloostrova odděleno řadou menších 

severodalmatských ostrovů. Zadar patří se svými 80 000 obyvateli k největším chorvatským 

městům a je rovněž správním centrem župy nesoucí stejné jméno.  

Nespornou výhodou je i úžasná poloha města z části na pevnině a částečně na poloostrůvku, 

obklopeném množství ostrovů a ostrůvků. Za prohlídku určitě stojí 27 metrů vysoký kostel 

sv. Donata z 9. století, monumentální katedrála se zvonicí zasvěcená svaté Anastazii, 

renesanční Pevninská brána ze 16. století, jež bývala součástí opevnění, ale i množství 

románských a renesančních budov. Půvab historického středu města doplňují originální 

moderní instalace na pobřeží, jako jsou např. Mořské varhany, jejichž 35 trubek s píšťalami 

nepravidelně rozezvučí vlnobití, či nedaleký Pozdrav slunci, tedy kruh o průměru 22 metrů 

zapuštěný do dlažby, který po západu slunce ožije světelnými a barevnými efekty. Tak jako v 

ostatních dalmátských městech, i zde je jedinečným zážitkem návštěva místního tržiště - 

Zadarská Pijaca je jedna z největších a nejlepších. Funguje již od středověku a zdobí jí stánky 

s tím nejchutnějším ovocem, bizarní zeleninou či aromatickými bylinami. Nesmí chybět ani 

rybí trh. Místní vám opět řeknou, že jde o nejlepší rybí trh na celém pobřeží. 

 



      

     

6. den 

Split 

Náš poslední výlet je do Splitu.  Prohlídka města, nákup dárků pro rodinu a známé, návštěva 

ohromujících památek a procházky uličkami města jsou pro nás všechny relaxací po 

náročném týdnu.  

Split- Největší chorvatský přístav a druhé největší město Chorvatska leží ve střední Dalmácii 

na pobřeží Jaderského moře. Spolu se Zadarem a Rijekou je Split hlavním přístavem 

Chorvatska. Založen byl už ve 3. století našeho letopočtu tehdejším římským císařem 

Diokleciánem. Split je klíčovým transportním a obchodním střediskem a zároveň jedním 

z hlavních turistických center Chorvatska. Největším lákadlem k návštěvě jsou bezpochyby 

rozsáhlé pozůstatky Diokleciánova paláce, který se rozkládá v samotném srdci města. 

Diokleciánův palác, který je zařazený do seznamu UNESCO,  představuje jednu z 

nejzachovalejších římských památek, tvoří 220 staveb a rozkládá se na téměř 3,6 hektarech. V 

rámci prohlídky si lze prohlédnout chrám, katedrálu, muzeum, sklepení paláce i zvonici. A jen 

tak pro zajímavost na závěr, ve Splitu se narodil wimbledonský vítěz Goran Ivaniševič nebo 

bývalý úspěšný fotbalista Slaven Bilič. Ve městě to ostatně fotbalem přímo žije, místní 

Hajduk je znám svými vášnivými fanoušky. 

     

 

 

http://www.cestujeme-evropou.cz/zadar-bohata-historie-visnovy-liker-3/


Doplňující program 

Každý den je ještě doplněn oblíbenými animačními programy -  ranním během, jógou, beach 

volejbalem a večerní zumbou, které má na starost paní Šimáčková. 

7. den 

Závěrem 

Sobotu máme jen na balení a přípravy na návrat domů. Po snídani předáváme apartmány a 

vyrážíme směrem k domovu. Před půlnocí jsme doma. Máme spoustu zážitků, najednou 

vidíme Chorvatsko jinak. Není to jen destinace, kde lze jen  trávit dovolenou u moře, je to 

země s pohnutou historií, krásnou přírodou, odlišnou kulturou a blízkým jazykem. Na chvíli 

jsme také zapomněli na starosti, které nás čekají po návratu do školy.  

Ceníme si času stráveného v kolektivu, ceníme si možnosti zkusit se postarat se sami o sebe 

bez pomoci rodičů, pomáhá nám to, najít si své místo ve společnosti. Tuto možnost by měl 

mít každý, zamířit někam k moři či do hor, kde si člověk může vyzkoušet na co mu stačí síly.  

----------- od učitelů --------------- 

Letošní exkurze byla výjimečná tím, že se jí zúčastnilo 112 studentů (2 autobusy) a byla 

náročná na organizaci. Tímto bychom chtěli poděkovat spolu s kolegou Richardem Ekertem 

všem kolegům (Jirkovi Moravovi, Dáše Geňatové, Hance Kreuzmanové a Vladaně 

Šimáčkové) za spolupráci při její realizaci. Také musíme poděkovat cestovní kanceláři CK 

WAY Ing. Zdeňka Jandy za zajištění ubytování a dopravní společnosti Ptáček  za bezpečnou a 

klidnou dopravu tam i zpět.  

Josef Pšajdl 

--------------------------------------- 

A my všichni zase kolegovi Pšajdlovi za jeho geniální organizační schopnosti. Díky. 

Jirka Morava, Dáša Geňatová, Hanka Kreuzmanová,Vladana Šimáčková, Richard Ekert 

 


