Chorvatsko 2013 – komplexní geografická exkurze
Chorvatsko je sice synonymem lenošení a rodinné rekreace na pláži, ale nabízí i mnohem více. Což
jsme poznali na vlastní kůži při naší exkurzi. Byli jsme odměněni skvělými zážitky a poznali
Chorvatsko "tak trochu jinak".

Letošní exkurze do Chorvatska měla trochu jiný nádech než v předchozích letech. Poprvé totiž trvala 8
dnů. Předešlé roky byla její délka omezena na 5 dnů a čtyři noci. Na celou exkurzi bylo tudíž více času
a žáci si mohli v klidu prohlédnout čtyři národní chorvatské parky a tři historická města.
Celá akce začala v Klatovech 6. září, kdy z parkoviště ČSD vyjel autobus s 60 studenty a třemi
pedagogy směr Sveti Filip i Jakov v severní Dalmácii. Po dlouhé cestě přes Německo, Rakousko a
Slovinsko dorazila skupina k prvnímu cíli, národnímu parku Plitvická jezera.

Studenti měli možnost celé dopoledne procházet nádhernou scenérií kaskádovitě uspořádaných jezer
v travertinu, aby nakonec přejeli lodí největší z nich, jezero Kozjak, a došli k nádhernému vodopádu
Veliki Slap, odkud už vedla cesta na parkoviště, kde čekal autobus.

Do cíle pak dorazila výprava okolo 15. hodiny. Po ubytování v apartmánech zbylo dost času na
seznámení se s městečkem a navštívit městskou pláž.

V neděli 8. září byla na programu návštěva asi 3 km vzdáleného historického města Biogradu. Po
prohlídce se skupina sešla na městské pláži, kde si užívala koupání a středomořského slunce.

V pondělí 9. záři se studenti vydali lodí patřící kapitánu Antemu na celodenní výlet do národního
parku Kornati. Na ostrově Katyna pak vystoupali na vrcholek nad přístavištěm, odkud byl nádherný
výhled na toto zvláštní divoké souostroví. Posádka lodi mezitím připravila piknik a po koupání a
skákání z lodi se vydala na cestu zpět. Poprvé za celých šest let, kdy gymnazisté absolvují tento výlet,
byli k vidění delfíni. Skupina asi deseti delfínů provázela loď po dobu deseti minut, přičemž
předváděla kousky, které jsou občas vidět jen v delfináriích.

V úterý 10. září se studenti dopravili autobusem do národního parku Krka. Na desátou hodinu
dopolední byla objednaná loď, která jela proti proudu stejnojmenné řeky až k soustavě vodopádů
Skradinski Buk. Zde je jediné místo, kde se dá v celém národním parku koupat, čehož téměř všichni
využili. Pak už následovala prohlídka flóry a fauny této zajímavé oblasti. Při zpáteční cestě se skupina
zastavila v dalším historickém městě Šibeniku, kde si mohla prohlédnout během tříhodinového
rozchodu četné architektonické skvosty.

Středa 11. září patřila čtvrtému a tedy poslednímu národnímu parku Paklenica. Jednalo se o fyzicky
nejnáročnější část exkurze, neboť po projití úzkého údolí ve vápencovém pohoří došlo na prudký
výstup k jeskyni Manita Peč. Pouť k tomuto místu byla ztížená ještě tím, že se během ní spustil déšť.

Pravidelná návštěva největšího města Severní Dalmácie Zadaru se uskutečnila ve čtvrtek 12. Září.
Zde mohli studenti obdivovat jak památky z období antiky, gotiky i renesance reprezentované
například římským fórem nebo bazilikou sv. Donáta, tak moderní atrakce jako např. mořské varhany či
model Sluneční soustavy na promenádě.

Předposlední den pátek 13. září byl ve znamení výletu lodí po Pašmanském kanálu. Kormidelník
Slaven vzal výpravu na svoji loď a po cestě okolo ostrovů, které leží naproti Sv. Filipu i Jakovovi a
Biogradu, zakotvil ve městě Pašman na stejnojmenném ostrově, kde je unikátní pláž s jemným pískem.
Všichni uvítali možnost užít si tady tři hodiny moře, tepla a slunce.

V sobotu 14. září se v ranních hodinách vydali studenti zpět do Klatov, kam dorazili ve 22 hodin.
Ve stejném duchu a ve stejném termínu se uskuteční celá exkurze opět příští rok, takže……

