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Klub českých turistů 

Slovan Karlovy Vary 

100 LET 1923 - 2023 
 

Vykročte ze dveří za    

zdravím a poznáním! 
 

Panonie - Slavonie  
Pannonhalma  - Siófok - Pecs - Mohacs - Osijek  

Papuk - Daruvar - Záhřeb - Varaždin - Ptuj - Maribor 
 

TERMÍN:   29. dubna až 3. května 2023  

 

ODJEZD: 29. 4. 2023 Ostrov – Mírové nám. 4:45;  K. Vary – Západní 

5:05  Praha u stanice metra Roztyly, stanoviště č. 7 v 7:00   
        
UBYTOVÁNÍ:  4 x 3* hotel, 2lůžkové pokoje 

 

STRAVOVÁNÍ: 4 x snídaně, 2 x večeře. 
    

PRŮVODCE: Ing. Marcel Ludvík, ředitel CK KIWI Praha  

 

TECHN. VED.: RNDr. František Wohlmuth  

 +420 603 209 270   fjw@volny.cz 
 

POJIŠTĚNÍ:    Komplexní včetně léčebných výloh a storna 

fakultativně za 200 Kč k ceně.  
 

DOPRAVA:    Autobus MAN  – Autodoprava Daniel Sládek, s.r.o. K. Vary  
 

CENA: Celková 9.290 Kč, nečlenové KČT Slovan K. Vary + 300 Kč.   

 Cena obsahuje ubytování, stravování, dopravu a průvodce.  

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do objektů.  

  

PLATBA: 16738341/0100 v.s. 4230429. Ve zprávě pro příjemce uvést 

příjmení. Zálohová platba 2.000 Kč do 31. 1. 2023. Zbývající 

částka do 20. 3. 2023. 

 

 

mailto:fjw@volny.cz
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1. den v sobotu 29. dubna 2023                                         Odjezd z ČR – Slovensko, Maďarsko 

Odjezd v ranních hodinách z Ostrova 

Mírové náměstí v 4:45 a v 5:05 z 

Karlových Varů od Západní ulice.  Směr 

po dálnici na Brno, Bratislavu, 

Maďarsko, od Györu pojedeme na 

prohlídku benediktinského kláštera 

Pannonhalma, který se tyčí na 282 m 

vysokém vrchu sv. Martina a tvoří 

dominantu města. Jedná se o jednu z 

nejstarších památek z r. 996 a byl 

vybudován za vlády knížete Gejzy. Klášter je podřízen přímo Svatému stolci. Dále si to 

namíříme dolů pod svahy pohoří Bakony k jezeru Balaton ke krátkému zastavení v Siófoku 

(viz foto). Pak budeme pokračovat do jižní části Maďarska pod pohoří Mecsek do 

města Pécs (Pětikostelí, nedávno opravené historické jádro, mešita – největší islámská stavba 

v zemi, ale neslouží muslimům, pomník J. Hunyadyho, mohutný dóm, městské hradby, morový 

sloup). Nocleh v centru. 

 

2. den v neděli 30. dubna 2023                                                                  Maďarsko, Chorvatsko 

Pokračujeme rovinou do blízkosti toku 

Dunaje a města Mohács. Ve vzdálenosti 

cca 10 km od něj v blízkosti státní hranice 

je bitevní pole z r. 1526, zde nalezl smrt 

král Ludvík Jagellonský a 28.000 vojáků v 

uherském vojsku (pietně upravené bojiště, 

galérie soch, muzeum). Přejezd přes hranici 

do Chorvatska do města Osijek (největší 

město Slavonie, pevnost Tvrdja a barokní 

město při Drávě). Následuje Ďakovo 

(mohutná katedrála, muzeum biskupa 

Strossmayera, hřebčín – chov lipicánů). A 

nakonec Našice (barokní františkánský 

kostel a klášter, dva zámky rodu Pejačevičů). Nocleh. 

 

3. den v pondělí 1. května                                                                           Chorvatsko - Slavonie 

V meziříčí mezi Drávou a Sávou se zdvihá nad 

slavonskými rovinami do téměř tisícimetrové 

výšky pohoří Papuk (geopark zařazený v síti 

UNESCO, mohutně zalesněné bukovými 

porosty). Pod jeho svahy malebný klášter 

Orahovica (sv. Nikola, srbská ortodoxní 

církev), rozlehlé zříceniny hradu Ružica (ze 

14. stol., pěší výstup cca 30 minut).  Centrem 

vinařské oblasti (známá graševina) je Kutjevo 

(historický komplex se zámkem spojený 

podzemní chodbou s vinným sklepem, ve 

kterém se údajně setkal baron Franjo Trenk s císařovnou Marií Terezií). V obci Kaptol žije 

česká menšina a jsou zde zajímavé zříceniny Stari grad.  Odtud vzhůru do nejvyšších poloh 

Papuku – viz foto, k chatě (Planinarski dom) Jankovac. Naučná stezka, lesní porosty, jeskyně, 

krásná příroda. Navečer do města Daruvar, je střediskem české menšiny (česká školka Ferdy 

mravence, škola J. A. Komenského, knihovna Františka Buriana i české třídy gymnasia, zdejší 

spolek Česká beseda vydává časopis Jednota, pěvecký i taneční soubor se jmenuje Holubička 

a denně vysílá české rádio Daruvar, pivovar). Nocleh.  
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4. den v úterý 2. května 2023                                                                     Chorvatsko - Slavonie 

Přesuneme se do hlavního města Chorvatska 

Záhřeb. Centrum Záhřebu má charakter 

typického velkoměsta někdejší habsburské 

monarchie. Historické jádro je tvořeno 

částmi Horní město a Kaptol, a mladší Dolní 

město. Gradec (Horní město) patří k nejlépe 

zachovaným historickým centrům 

v Chorvatsku. Směrem na východ, za údolím 

potoka Medveščaku, je rovněž středověký 

Kaptol s gotickou katedrálou. Dnes nejživější 

část města, Dolní město, vzniklo od poloviny 

19. století mezi nádražím a historickými 

městy. Po druhé světové válce k nim 

přibyl Nový Záhřeb (sídliště na pravém 

břehu Sávy). Historicky nejvýznamnější je Horní město, kde sídlí  chorvatská vláda a 

parlament a kde stojí gotický kostel svatého Marka (na střeše  znaky Záhřebu, Chorvatska, 

Dalmácie a Slavonie z barevných glazovaných tašek). Zatímco tato část Záhřebu je významná 

hlavně z turistického hlediska, Dolní město je hlavně centrem kulturním, obchodním a 

společenským. Jeho živé třídy doplňují velká náměstí, pojmenovaná po významných 

osobnostech chorvatské historie (bána Jelačiće, krále Tomislava), i významné budovy školské, 

či kulturní. Gradec a Kaptol spojuje Kamenná brána (chorvatsky Kamenita vrata) ze třináctého 

století s poutní svatyní s obrazem Panny Marie, který odolal požáru v roce 1731. Horní město 

s Dolním spojuje také více než sto let stará lanová dráha . Trasa, na které její modré kabinky 

překonávají výškový rozdíl 30 metrů, je dlouhá šestašedesát metrů a jízda z jednoho konce na 

druhý netrvá ani minutu. Na okraji města navštívíme nejvýznamnější záhřebský hřbitov 

Mirogoj, kde jsou pohřbeny významné osobnosti chorvatských dějin i společenského života. 

Za příznivého počasí doporučujeme vyjet lanovkou do pohoří Sljeme a vyzkoušet některou 

z kratších turistických tras. Na jižních svazích jsou zříceniny hradu Medvedgrad s moderním 

Oltářem vlasti. Nocleh v centru města, možnost večerní návštěvy čtvrti s útulnými 

restauracemi. 

 

5. den ve středu 3. května 2023                                Chorvatsko – Slovinsko – Příjezd do ČR 

Pod pohořím Sljeme do Varaždina (renesanční 

zámek, v 18. století sídlo chorvatského bána, 

z té doby radnice, kostely, paláce). Přes hranice 

do nejstaršího slovinského města Ptuj – viz 

foto, (připomínky časů římské říše, Orfeův 

památník, hrad, malebné úzké uličky, kostely, 

kláštery, vína). Následuje krátká zastávka 

v Mariboru (centrum historického Dolního 

Štýrska na řece Drávě, četné historické 

památky), přes Rakouska návrat do ČR. 

 

 

Bedekr – Slavonie:  

(1063) BEDEKR VIII - CHORVATSKO - 10. Slavonie (ČT2 - 2022) HD - YouTube 

(1063) BEDEKR VIII - CHORVATSKO - 11. Střední Chorvatsko (ČT2 - 2022) HD - YouTube 

(1063) Izlet na Jankovac - Park prirode Papuk - YouTube 

(1137) GeoPark Papuk Croatia - Horvatorszag - YouTube 

Geopark Papuk www.youtube.com/watch?v=GOLf1cLs7sA  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsbursk%C3%A1_monarchie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsbursk%C3%A1_monarchie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horn%C3%AD_m%C4%9Bsto_(Z%C3%A1h%C5%99eb)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaptol_(Z%C3%A1h%C5%99eb)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Doln%C3%AD_m%C4%9Bsto_(Z%C3%A1h%C5%99eb)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Doln%C3%AD_m%C4%9Bsto_(Z%C3%A1h%C5%99eb)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A1h%C5%99eb
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vl%C3%A1da_Chorvatska&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vl%C3%A1da_Chorvatska&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabor_(Chorvatsko)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Marka_(Z%C3%A1h%C5%99eb)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Glazura
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Chorvatska
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_b%C3%A1na_Jela%C4%8Di%C4%87e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tomislav_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chorvat%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1731
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha_v_Z%C3%A1h%C5%99ebu
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Chorvatska
https://www.youtube.com/watch?v=ow9okUnTXj8
https://www.youtube.com/watch?v=jlvGHetPQG8
https://www.youtube.com/watch?v=FIGKijuVLSc
https://www.youtube.com/watch?v=GOLf1cLs7sA
http://www.youtube.com/watch?v=GOLf1cLs7sA
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Slavonie se táhne od řeky Ilovy v Chorvatsku až k soutoku Sávy a Dunaje na území srbského hlavního 
města Bělehradu; jedná se o pruh území, jehož jižní hranici vymezuje řeka Sáva, severní a východní hranici 

řeky Dráva a Dunaj, západní hranice je pak částečně vymezena řekou Ilovou. Slavonie je nížinné území; 

zasahuje sem Velká uherská nížina a je tedy velmi úrodné a vhodné pro zemědělství. V chorvatské části je 
největším městem i centrem stotisícový Osijek, do srbské části pak zasahují okrajové čtvrti velkoměst Nového 

Sadu a Bělehradu. Podél řeky Sávy vede jak hlavní mezinárodní dálniční tah, tak i hlavní železniční trať 

mezi Záhřebem a Bělehradem. 

V Římské říši byla dnešní Slavonie začleněna jako součást provincie Panonie. Po stěhování národů ji 

osídlili Avaři a později ještě Chorvati. Území bylo ale roku 1102 začleněno do Uherského království. V 16. 

století se jí zmocnili Turci, stejně jako většinu Uherska. V průběhu válek mezi Rakouskem a Osmanskou říší se 

jižní části Slavonie staly součástí Vojenské hranice, zatímco severní část tvořila v rámci Uherské Koruny 

samostatnou zemi Království Slavonie. Roku 1745 byla tato část Slavonie po zdejších selských bouřích spojena 

s Chorvatským královstvím jako Chorvatsko-slavonské království, nicméně však byla od Chorvatského království 

izolována územím kolem Bjelovaru, které rovněž náleželo k vojenské hranici. Slavonie se v té době skládala ze 3 

žup: Požežské, Sremské a Virovitické. Roku 1751 pak bylo ustanoveno, že slavonské župy mají vysílat 3 poslance 

přímo do uherského sněmu. Roku 1785 pak císař Josef II. zrušil župní členění, ale roku 1790 je zase obnovil. 

Roku 1849 se Chorvatsko-Slavonské království odtrhlo od Uher a stalo se korunní zemí Rakouska se 

značnou autonomií. Slavonie zároveň ztratila část Sremu ve prospěch Srbské Vojvodiny a Temešského Banátu, ale 

roku 1860 se jí po zrušení této země tato část Sremu opět vrátila. Po Rakousko-uherském vyrovnání roku 1867 se 

Chorvatsko-Slavonsko vrátilo do rámce Uher. Roku 1868 pak došlo k uhersko-chorvatskému 

vyrovnání (tzv. nagoda) a obnově autonomie Chorvatsko-slavonského království v rámci Rakousko-

uherského Zalitavska, v němž pak setrvala až do roku 1918. . 

Po pádu Rakousko-Uherska se 29. října 1918 stala Slavonie součástí Státu Srbů, Chorvatů a Slovinců, který 

se 1. prosince 1918 sloučil se Srbskem (a jím kontrolovanou Černou Horou) do Království Srbů, Chorvatů a 

Slovinců, v němž bylo Chorvatsko-Slavonsko sloučeno s Dalmácií do autonomní země Chorvatska. 3. 

října 1929 bylo Království SHS přejmenováno na Jugoslávii, autonomní země byly zrušeny a rozděleny mezi nově 

vzniklé bánoviny, pojmenované podle řek. Tyto celky již nerespektovaly historické hranice a neměly žádnou 

samosprávu. Slavonie byla rozdělena mezi Sávskou, Drinskou, Dunavskou a Bělehradskou bánovinu. Za 2. 

světové války byla součástí ustašovského Chorvatska, po válce byla většina jejího území v rámci Socialistické 

Jugoslávie začleněna do socialistického Chorvatska, východní část Sremu se stala součástí srbské autonomní 

oblasti Vojvodiny, s výjimkou malého území v okolí Bělehradu, které dnes tvoří 3 městské části Bělehradu. 

Když v roce 1991 vypukla v Jugoslávii občanská válka a Chorvatsko vyhlásilo nezávislost, Srbové žijící v 

chorvatské části Slavonie vyhlásili republiku Srbská Krajina a bojovali proti Chorvatské armádě; dodnes je 

východní část země u srbských hranic těžce poškozena a postupně se obnovuje. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ilova
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dunaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blehrad
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