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Summary 

The main goal of this thesis is to introduce the public with the history of this 

"unhappy country". We describe this country from geological and geographical point 

of view. The one part of the thesis is the project of touristic nature trail in Bosnia 

and Herzegovina. In this work are used the photos which are made by author from the trip 

in Bosnia and Herzegovina 2013.  

Keywords: Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Mostar, nature rations, history, 

itinerary, tourist trail. 

Anotace 

Cílem bakalářské práce je seznámit širokou veřejnost s historií této "nešťastné 

země". Zemi si přiblížíme jak z hlediska geologického, tak i z hlediska geografického. 

Nedílnou částí této bakalářské práce je návrh turistické naučné stezky v Bosně 

a Hercegovině. V bakalářské práci jsou použity fotografie, které autorka vyfotografovala 

při návštěvě Bosny a Hercegoviny v roce 2013.  

Klíčová slova: Bosna a Hercegovina, Sarajevo, Mostar, přírodní poměry, historie, 

itinerář, turistická trasa. 
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1 ÚVOD  

Bosna a Hercegovina je země plná tajemných hor, hlubokých kaňonů  

a křišťálových jezer na severozápadě Balkánského poloostrova.  

Práce vyzdvihuje nejkrásnější bosenská a hercegovská města, národní parky 

a místa, která doslova lákají k odpočinku v útrobách této úchvatné země.  

Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s historií Bosny a Hercegoviny. V historii se 

budeme zabývat ilyrskými kmeny, které jsou důležité z historického hlediska pro vývoj 

země. Dále se zmíníme o Osmanské říši, která ovládala toto území téměř 400 let. Z období 

Osmanské říše se nám dochovalo velké množství památek. Samozřejmě se nezapomeneme 

zmínit o socialistické Jugoslávii a válce během let 1992-1995.  

V rámci komplexnějšího poznání této krajiny bude zpracována rovněž kapitola 

„Přírodní poměry“, zahrnující z oblasti neživé přírody podkapitolu „Geografie“ a 

„Geologické poměry“ Bosny a Hercegoviny, doplněnou o přehlednou geologickou mapu. 

Dále podkapitolu „Krajinné prvky“ a neméně důležitou podkapitolu „Klimatické poměry“, 

jež obsahuje důležité informace pro každého turistu a je jednou z důležitých kapitol pro 

sestavení itineráře v jakékoliv zemi. Kapitola „Přírodní poměry“ bude zahrnovat také 

podkapitolu „Nerostné suroviny“ pro orientační přehled nerostného bohatství této země.  

Z oblasti živé přírody pak budou popsány „Krajinné prvky“ a podkapitola „Fauna a flóra“, 

která obsáhne také celosvětově známé národní parky.  

Dále se budeme zabývat Bosnou a Hercegovinou dnes, dozvíme se kolik, co stojí, 

informace ohledně víza, cestování v Bosně a Hercegovině, jakou zvolit dopravu a jak 

probíhá cestování s handicapovanými turisty.  

Hlavní kapitolou, která je současně praktickou částí této práce, je návrh turistické 

naučné trasy v Bosně a Hercegovině. V této kapitole vzniká imaginární cestovní kancelář 

společně s programem zájezdu a přesného itineráře, který obsahuje veškeré informace pro 

cestující. Cestující budou seznámeni, na jakých místech budou probíhat přestávky, jakými 
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městy se bude projíždět, dále budou obeznámeni časovým rozvrhem a délkou trasy. 

Závěrem této kapitoly bude kalkulace zájezdu s podrobným rozpisem jednotlivých 

položek.  

Zpracováním turistických lokalit se zabývala celá řada autorů, např.:  

Ježek, 2009; Pelikán, 2009; Přibilský, 2007; Stehlík, 2013; Kuba, 1937; Mouka, 2004 a 

další. Žádná z nich však nesplňuje návrh turistické naučné trasy, která je popsána v této 

bakalářské práci. 
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY 

2.1 Geografie 

Území Bosna a Hercegovina je hornatý stát, který se rozkládá ve střední části 

Balkánského poloostrova. Hraničí na severu, západě a jihu s Chorvatskem, na východě 

se Srbskem a na jihovýchodě s Černou Horou. Bosna a Hercegovina je téměř vnitrozemský 

stát. Rozloha činí 52 209 km
2
. Jeho hlavním a zároveň největším městem je Sarajevo, 

dalšími velkými městy jsou Banja Luka, Mostar, Zenica, Tuzla, Prijedor, Brćko, Travnik 

a Trebinje (Maric a kol., 2007). 

 Bosnu s Hercegovinu navzájem spojují pohoří Dinárské soustavy a z nich 

vybíhající vrchoviny. Ty postupně klesají na severu do Panonské pánve, na jihu k mořské 

hladině, přičemž Bosna je údolími svázána panonskou oblastí a Hercegovina 

se středomořskou oblastí. Rozhraní vyplňují horstva, ze kterých deset horstev svou 

nadmořskou výškou přesahuje 2 000 metrů. Nejvyšším vrcholem je Maglić, který měří 

2 386m. Mezi významné bosenské řeky patří: Una, Vrbas, Bosna, Drina a Neretva 

(Salihagić – Gorsky a spol, 2004).     

2.2 Klimatické poměry 

Zemi členíme dle klimatických charakteristik na tři části. Jedná se o Panonskou 

nížinu, Horské a polohorské oblasti a Jaderské moře. V Jižní části země tudíž převládá 

teplé středomořské klima subtropického charakteru, které je charakteristické horkými, 

suchými léty a příjemnými zimami s dostatkem srážek (Salihagić – Gorsky a kol., 2004).     

Panonská nížina se nachází na severu země a převládá v ní kontinentální klima. 

Zimy jsou mírné s průměrnou teplotou v nejchladnějším měsíci lednu od - 0,2 do - 0,9 °C. 

Naopak léta bývají dlouhá a teplá s průměrnou teplotou v nejteplejším měsíci červenci od 

21 do 23 °C. Roční úhrn srážek se pohybuje od 1050 mm na západě, do 750 mm na 

východě území (Salihagić – Gorsky a kol., 2004).     

Horské a polohorské oblasti zaujímají většinu plochy Bosny a Hercegoviny. Jsou 

charakteristické krátkým teplým létem a dlouhou chladnou zimou. Průměrná celoroční 
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teplota je 5 až 7 °C. Nejchladnější teplota je v lednu, která se pohybuje od 2,5 do 3 °C. 

Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 1200 mm (Salihagić – Gorsky a kol., 2004).   

Klimatická oblast okolo Jaderského moře je charakteristická dlouhými teplými léty 

a mírnou zimou. Průměrná celoroční teplota vzduchu se pohybuje od 14 do 14,7 °C. V 

oblasti jsou poměrně velké roční srážkové úhrny, které dosahují od 1500 do 2000 mm. 

Srážky jsou nejčastější v období zimy a jara, zatímco léta jsou poměrně suchá.  

Podle ročního průměrného úhrnu slunečního záření se nejvyšší hodnoty vyskytují podél 

Jadranského pobřeží a to v hodnotách od 1400 – 1500 kWh/m
2
. Hodnoty slunečního záření 

ve vnitru země se pohybují okolo 1200 – 1300 kWh/m
2
 (Obr. 1) (Salihagić – Gorsky a 

kol., 2004).      

 

Obr. 1: Úhrn ročního průměrného slunečního záření (internet 1) 
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2.3 Geologické poměry 

Celá tato rozsáhlá oblast má dosti komplikované geologické složení  

(Obr. 2). Hlavní geologickou jednotku tvoří Dinaridy (Obr. 3, Obr. 4). 

 

Obr. 2: Geologická mapa Bosny a Hercegoviny (internet 3) 

Dinaridy jsou tektonická jednotka, která navazuje na Jižní Alpy a zároveň probíhá 

podél Jaderského moře. V jejím pokračování leží Helenidy v Řecku. Celá tato rozsáhlá 

oblast má složité geologické složení. Mezi hlavní stavební prvky patří zejména vápence, 

dolomity, pískovce a břidlice. Dinaridy rozdělujeme na vnitřní a vnější. Součástí vnitřních 

dinarid je dinárská ofiolitová zóna a centrální antiklinorium. Ofiolitová zóna vnitřních 

dinarid začíná v jižní části Černé hory, dále pokračuje přes západ Srbska až do východní 

Bosny. Tektonicky se stýká s centrálním dinárským antiklinoriem. Ofiolitová zóna 

představuje zónu s velmi hojnými bazickými a ultrabazickými masívy, které společně 

se svým triasovým až jurským okolím vystupují ve formě mnoha tektonických příkrovů. 

Vývoj oceánského riftu dinarid probíhal ve dvou stádiích. V prvním stádiu triasového stáří 

vznikaly mocné hlubokomořské sedimenty a četné polohy porfirytů. Druhé stádium spadá 
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do období jury a spodní křídy. Toto období bylo doprovázeno diabaso-spilitovým 

vulkanismen, alochtonními ultrabazity a chromity. Centrální dinárské antiklinorium 

se přesouvá na svém jižním okrají přes dinaridy vnější. Vedle velmi rozšířeného svrchního 

paleozoika je přítomen soubor triasových až křídových karbonátů a svrchnokřídové 

a terciérní flyšové sedimenty. Vnější dinaridy, ležící na jihozápadě od centrálního 

dinárského antiklinoria, obsahují téměř kompletní sled mořských sedimentů písčito-

vápencových a vápencových facií, pocházejících z nejsvrchnějšího paleozoika až 

oligocénu. Flyšové formace svrchní křídy eocénu a oligocénu jsou hlavní tektonické 

epochy ve vývoji dinarid (Kuhal, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Pozice Dinarid v rámci geologické mapy Evropy (Hrnčiarová a kol., 2009)  
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Obr. 4: Výřez z mapy horninových staveb (Hrnčiarová a kol., 2009)  
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2.4 Krajinné prvky 

Z celkové rozlohy 52 209 km² zaujímá zemědělská půda 47 %, přičemž zemědělsky 

využívaná plocha pokrývá pouze 32 % území. Velká část Bosny a Hercegoviny je hornatá, 

kdy horniny tvoří 66 % území. Pouze 20 % území je vhodných pro intenzivní zemědělství. 

Množství horských pastvin představuje značný potenciál pro živočišnou výrobu, jako je 

chov ovcí, koz a hovězího dobytka (Obr. 5) (Ministerstvo zahraničních věcí, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uměle vytvořená krajina 

Zemědělství 

Pastviny 

Lesy  

Zakrslé dřeviny/ byliny  

Voda 

Hraniční čára 

Obr. 5: Krajinné prvky (internet 2)  
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2.5  Nerostné suroviny 

Na území Bosny a Hercegoviny se nacházejí hospodářsky významná ložiska železa, 

černého uhlí, olova, zinku a bauxitu (Obr. 6). Těžební a zpracovatelské kapacity se 

nacházejí v okolí Zenice, Mostaru, Jajce, Banja Luky a především Tuzly, kde se těží 

rovněž kamenná sůl, kamenné uhlí a vysokoprocentní vápenec pro výrobu stavebních hmot 

(Ministerstvo zahraničních věcí, 2014). 

 

Obr. 6: Nerostné suroviny v Bosně a Hercegovině (internet 5) 

2.6 Fauna a Flóra 
 

V  místních lesích najdeme převážně buky a jedle. Tyto lesy také obývá většina divoce 

žijících zvířat, jako jsou lišky, králíci, vydry, horské ovce, jeleni, rysi, orli, sokoli či supi. 

Ve vyšších oblastech můžeme narazit na medvědy a vlky (Obr. 7). Bosna je známá velkým 

bohatstvím rostlinných druhů, z čehož je asi 10% endemických. Bosna a Hercegovina 

značně zaostává v počtu národních parků, dosud byly vyhlášeny pouze dva: NP Sutjeska, 

ve světě figuruje na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO a mokřiny Hutovo 

Blato, které jsou v první řadě útočištěm tažného ptactva z Evropy do Afriky, ale i do Asie. 

Hutovo Blato představuje důležitou zastávku a pro některé druhy i zimoviště. Z těchto 

důvodů je lokalita zařazena do Mezinárodního projektu ochrany středomořských mokřadů, 

dále na seznam mokřadů Mezinárodního významu a tím pádem od roku 1998 vzniklo 

Mezinárodní sdružení ochrany ptactva (Salihagić – Gorsky a kol., 2004). 
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Obr. 7: Ukázka vybraných druhů fauny (internet 4) 

Legenda 

1) Martináč dubový (Antheraea yamamai)  
2) Slepýš křehký (Anguis fragilit) 
3) Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) 
4) Labuť velká (Cygnus olor) 
5) Štír kýlnatý (Euscorpius tergestinus) 

6) Skokan hnědý (Rana temporaria) 
7) Liška obecná (Vulpes vulpes 
8) Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) 
9) Užovka hladká (Coronella austriaca) 

 

 

Podle: (Jablonsky, 2011) 
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3 PODMÍNKY CESTOVÁNÍ V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ 

 Dnešní Bosna a Hercegovina je ve snaze dohnat zbytek Evropy.  Chce si prosadit 

své právoplatné místo na světových turistických mapách, společně skloubit překrásnou 

přírodu i pestrou škálu kulturních věkovitých památek s moderními celosvětovými trendy. 

Fakta v kostce: 

 Počet obyvatel: 3, 99 mil (přibližně) 

 Bosňáků 52 %, Srbů 34,1 %, Chorvatů 12,3 % a ostatních 0,6 % 

 Muslimové 40%, pravoslavní 31%, římští katolíci 15%, ostatní (židé, ateisti) 14% 

 Rozloha: 51 129 km
2
 

 Hlavní město: Sarajevo 

 Měna: 1 BAM = 14,49 kč;  1 EUR = 1,96  BAM 

 Úřední jazyk: bosenština, chorvatština a srbština 

 Čím je známa: dějiště zimních olympijských her v roce 1984, most Mostar 

 Víza: nejsou zapotřebí při pobytu do 90 dnů. 

Kolik stojí …? 

 Káva: 1 BAM 

 Krátká jízda taxíkem: 5 BAM  

 Úschovna zavazadel:  3 hod / 1,50 BAM 

 Litr benzínu: 1, 56 BAM 

 Půllitr piva: 2 BAM  

 Suvenýr 2-5 BAM  

 Občerstvení: 2-5 BAM 

       Podle: (Maric a kol., 2007) 
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VAROVÁNÍ: Na území Bosny a Hercegoviny se nachází statisíce min a dalších typů 

vojenské munice, a to nejen ve venkovských oblastech, ale také na předměstích 

a ve válkou poškozené městské zástavbě. Mimo centrum se doporučuje držet se v blízkosti 

asfaltových cest a vybetonovaných komunikací. Nevydávejte se na průzkum 

vybombardovaných budov, vyhýbejte se opuštěným oblastem apod. (Maric a kol., 2007). 

3.1 Handicapovaní cestovatelé 

 Státní úřady dělají vše pro to, aby ulehčili život zdravotně postiženým turistům, 

zejména těm, kteří jsou odkázáni na kolečkové křeslo. Z části se jedná o snahu vyrovnat 

se běžným nárokům v západních zemích, ale i v důsledku velkého počtu válečných 

raněných (Maric a kol., 2007). 

3.2 Peníze  

 Oficiální měnou je bosenská konvertibilní marka (BAM). Druhou nejpoužívanější 

měnou je EURO (EUR). V mnoha podnicích zejména v hotelích můžete platit eurem.  

Na celém území Bosny a Hercegoviny můžete najít zcela běžně bankomaty na přijímající 

platební karty Master card a Visa. Mezi nejznámější místní banky patří Zagrebačka  

a Raiffeisen bank, ty najdete v každém větším městě. Proplatí Vám šeky nebo si zde 

můžete směnit peníze (Maric a kol., 2007). 

  



Zuzana Fancová – Návrh turistické naučné trasy v Bosně a Hercegovině 

2014  13 

 

3.3 Státní svátky 

 V některých částech Federálního státu Bosna a Hercegovina se dvakrát do roka 

slaví muslimský svátek bajrám (v říjnu a v prosinci). Kromě toho se v Bosně 

a Hercegovině slaví Vánoce i Velikonoce. Nicméně některá data se mohou 

v římskokatolickém a pravoslavném kalendáři mírně lišit. 

Nový rok: 1. leden  

Den nezávislosti: 1. Březen 

Svátek práce: 1. Květen 

Den bosenské státnosti: 25. Listopadu     

        Podle: (Maric a kol., 2007) 

3.4 Podmínky cestování  

Hlavní letiště náleží Sarajevu, další se nachází v Mostaru. Je vyhrazeno pouze pro 

charterové lety. Třetí největší  letiště se nachází v Banja Luce. Do Bosny a Hercegoviny 

létá jen několik evropských linek, jako jsou např. rakouské Austrian Airlins, italská Atalia, 

německá Lufthansa či Adria Airways a chorvatská Croatia Airlines (Maric a kol., 2007). 

 Řidiči automobilu či motocyklu, musí mít platnou zelenou kartu (pojištění), 

mezinárodní řidičský průkaz, náhradní pneumatiky a plnou nádrž paliva zejména v noci, 

když je většina benzínových čerpadel uzavřena. Řidiči jezdí vpravo, musí být připoutáni 

bezpečnostními pásy a povolená míra alkoholu je 0,5 promile v krvi. V obci platí povolená 

rychlost 60 km/ hod. a mimo obec 80 km/hod (Maric a kol., 2007). 

Cestující se do Bosny a Hercegoviny dostanou z přímořského chorvatského 

letoviska Ploče vlakem, který jezdí každý den přes Mostar, Sarajevo a Banja Luku do 

Zágřebu. Další noční vlak jezdí ze Sarajeva do Budapešti. Další noční spoj jezdí z Banja 

Luky do Bělehradu. Pokud se rozhodnete využít služby místních taxikářů, dohodněte 

si cenu předem, mnohdy nemají zabudovány taxametry (Maric a kol., 2007). 
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3.5 Rozšíření české komunity v Bosně a Hercegovině 

Český lid se na území Bosny a Hercegoviny dostával díky migracím. Převládaly 

náboženské důvody a motivy spojené s politickou silou v zemi. Do roku 1918 byla 

hlavním důvodem migrace návaznost na podmínky v habsburské monarchii. Teprve od 

roku 1945 můžeme hovořit o větší míře imigrací. Řada českých migrantů zanechala 

písemné svědectví o svých pobytech na tomto území. V roce 1991 při sčítání lidu, domů a 

bytů, se přihlásilo k české národnosti 590 osob. Předpokládá se, že počet Čechů žijících 

v Bosně a Hercegovině je mnohonásobně vyšší. V roce 1998 v Posáví vznikla organizace 

Svaz Čechů v Republice Srbské, má přibližně 600 členů a čtyři sekce, tj. Banja Luka, 

Prijedor, Mačino Brdo, Nová Ves. Zajímavostí je, že v roce 1895 žilo v Banja Luce 13 500 

obyvatel, z čehož bylo 2 292 Čechů. V současné době se v Banja Luce nachází asi 1000 

potomků těchto Čechů, 80% z nich pochází ze smíšeného manželství.  

 

Obr. 8: Etnické většiny (internet 6) 

Dům pro menšiny byl otevřen roku 2004, členové se zde pravidelně setkávají. Koná se 

posezení u českého piva a koláčů, konají se kurzy českého jazyka, kulturní vystoupení, 

předčítá se poezie a pouštějí se české celovečerní filmy. Česká beseda v Banja Luce pořádá 

i výstavy. Jedním z témat bylo např. Významní Češi žijící v Bosně a Hercegovině, Češi 

z Banja Luky – občané dvou vlastí, nebo Praha – Evropské město roku 2000. Navštívilo ji 

přes 1000 návštěvníků. V  Banja Luce se mohou krajané informovat o aktivitách 

prostřednictvím rádiového vysílání. Česká menšina má svůj pořad vždy 1. neděli v měsíci. 

Dále Česká beseda vydává informační bulletin a podílí se na obsahové náplni měsíčníku 
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Riječ nacionalnih manjina, který je určen všem národnostním menšinám. Česká beseda 

v Prijedoru vlastní knihovnu a besední dům, který byl ve druhé polovině prvního desetiletí 

21. století renovován za přispění vlády České republiky. Na nejvýznamnější akce zvou 

České besedy i pracovníky velvyslanectví České republiky sídlící v Sarajevu a další 

pracovníky Ministerstva zahraničních věcí, zejména odboru krajanských a kulturních 

vztahů, který jim na činnost přispívá. Žákům z Bosny a Hercegoviny bylo umožněno 

studovat na českých vysokých školách. V letech 2006 – 2009 tak začalo studovat v České 

republice více než 100 studentů, kteří jsou bosenského původů. Další etnické skupiny 

můžete vidět na obr. 8. Přibližný počet osob na km
2 

se pohybuje od 50 do 200 osob (Obr. 

9) (Uherek, 2011). 

 

Obr. 9: Počet lidské populace v Bosně a Hercegovině (internet 7) 
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4 HISTORIE  

4.1 Od Paleolitu k Ilyrským kmenovým svazům 

Svědectví o lidské existenci na území Bosny a Hercegoviny sahá hluboko  

do prehistorie, od období paleolitu do objevení ilyrských kmenů. Na sklonku paleolitu 

dochází k velkým klimatickým změnám. Zvyšováním teploty dochází k tání ledovců a ke 

vzniku močálů a lesů, což je doprovázeno značnou vlhkostí ovzduší. To vše se odráží na 

životě v období paleolitu. V jeskyni Badajn u Stolce byla objevena první kresba z této 

doby, jako jedna z mála  tohoto druhu v Evropě. Přibližně do 4000 let př. n. l. zůstává 

Bosna a Hercegovina převážně neosídlená, až na některé výjimky. Byly nalezeny 

mezolitické předměty v lokalitě Crveza Stijena a právě tady se objevují předměty 

z andertálského období. Ve 3. tisíciletí př. n. l. dochází na území Bosny a Hercegoviny 

k bohatému rozvoji neolitické kultury, o čemž svědčí četná naleziště kamenných nástrojů, 

zbraní, keramiky apod. Nejstarší neolitické nálezy jsou z okolí Mostaru. V prvních 

stoletích prvního tisíciletí př. n. l. v  Bosně a Hercegovině, stejně jako na celém západním 

Balkáně, se usazují nositelé kultury doby železné, kteří jsou známí v historii pod 

společným jménem Ilyrové (Lovrenović, 2000). 

Ilyrské kmeny osídlovaly velkou oblast západního Balkánu od jaderského pobřeží po 

Moravu a od území dnešní Albánie po Istrii. Postupem času probíhaly procesy, které vedly 

u Ilyrů k vytváření větších územně-hospodářských společenství tzv. kmenovým svazům. 

V době 4. st. př. n. l. docházelo ke vpádu Keltů, jejichž konečným cílem bylo Řecko. 

Keltům se bez větších potíží dařilo ilyrské kmeny zdolat. Kromě Keltů se zde usazovali i 

Řekové, kteří tvořili kolonie podél pobřeží. V prvním století našeho letopočtu pronikli na 

severozápad Balkánu Římané, kteří zde vytvořili provincii Illyricum, která se rozprostírala 

na většině území Bosny a Hercegoviny (Lovrenović, 2000). 
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4.2 4. - 7. století našeho letopočtu 

Můžeme říci, že od 3. století se zde začalo šířit křesťanství. V období 4. - 7. století se 

můžeme zmínit o příchodu Slovanů na toto území (Lovrenović, 2000). 

4.3 V Osmanské říši 

Osmanská říše trvala déle než 400 let. Panování této říše značně ovlivnilo charakter  

a vývoj této země, co se týče politického a kulturního rázu. Objevují se zde muslimové, 

katolíci a pravoslavní. Během tohoto období se na území Bosny dostává islám. Přechod 

obyvatelstva k islámu nebyl násilný, nýbrž dobrovolný. Osmané obohatili bosenské 

prostředí o významné hodnoty orientální kultury. Křesťané mohli za určitých podmínek 

projevovat svou víru, ale obyvatelé, kteří nepřijali islám, byli nuceni platit tzv. daň za 

hlavu. Na rozdíl od muslimů se nemohli uplatnit ve vyšší společnosti. Turecký vpád  

do Bosny ve druhé polovině 15. století provázelo pustošení a plenění celých rozsáhlých 

oblastí. Velké množství bosenské šlechty, zejména té vyšší, bylo pobito, nebo se stalo 

otroky. Pravoslavná církev byla uznávanou institucí, to ale neplatí pro katolickou církev.  

 

Obr. 10: Historická mapa 17. století (Ustohalová a kol, 1997) 
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Z politické scény zcela vymizelo nezávislé Bosenské království, namísto něho Turci 

ve střední Bosně ustanovili Bosenský sandžak, tzn., menší turecká správní jednotka, 

obyčejně se překládá jako kraj. O několik let později přibližně roku 1470 přibyl 

Hercegovský sandžak. Jedinou institucí, které se podařilo udržet se za vlády Turků, byli 

zdejší Františkáni.  Poměrně rozšířenou praxí bylo odebírání dětí z křesťanských rodin. 

Tyto děti byly posílány do speciálních janičárských oddílů (tzv. janičáři), kde byli 

vychovávány v duchu islámu a cvičeny pro službu. Tato nepříjemná povinnost, se 

postupem času stala vyhledávanou, kdy rodiny uplácely osmanské úředníky, protože 

Janičáři měli mnoho privilegií. V Bosně se dodnes zachovalo mnoho památek, které byly 

vystavěny za vlády Turků. Patří sem města, jako je Sarajevo společně s Mostarem, které 

byly do příchodu Turků obyčejné vesnice. Úpadek Osmanské říše nastává koncem 17. 

století., kdy utrpěla první porážku od Rakouska – Uherska (Obr. 10). Teprve až v letech 

1875-1878 bylo povstání proti Turkům úspěšné. Bosna však nezískala samostatnost a byla 

okupována jinou mocností, tentokrát katolickou Habsburskou říší (Obr. 11) (Hladký, 

2005). 

Obr. 11: Historická mapa 17. století (Ustohalová a kol, 1997) 
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4.4 Bosna a Hercegovina v tzv. královské Jugoslávii 

Na konci první světové války, konkrétně 29. Října 1918, se jihoslovanské oblasti 

patřící doposud Rakousku – Uhersku (slovinské země, Chorvatsko, Dalmácie, Bosna  

a Hercegovina) vyhlásili Stát Slovinců, Chorvatů a Srbů, později se připojila i Černá hora - 

Stát SHS se sídlem v Záhřebu (Obr. 12). Prudce se změnila struktura vlastníků země, dříve 

bohatí muslimové odcházeli do Turecka, stejně jako po rakousko – uherské okupaci. 

Ekonomicky nedocházelo k vývoji země, vládla zde kriminalita a korupce, a to vše bylo 

doprovázeno bídou a zaostalostí. Nedocházelo ke společenskému vývoji. Nestavěly se 

nové tratě ani cesty, narůstala negramotnost až u 70% obyvatelstva.  Pro rozvoj kultury zde 

nebyly žádné předpoklady. Například Sarajevské zemské muzeum se z kdysi evropsky 

významného muzeologicko-výzkumného a vědecko-publicistického ústavu, stalo 

zanedbaným zařízením bez prostředků a dalších plánu do budoucna (Lovrenović, 2000). 

 

Obr. 12: Království SHS, postavení Evropy mezi první a druhou světovou válkou 

(Ustohalová a kol. 1997). 
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4.5 Bosna a Hercegovina za druhé světové války 

Dne 6. dubna, roku 1941 byla Jugoslávie napadena fašistickými státy. Nejprve 

Německem a Itálií, v další fázi též Maďarskem a Bulharskem. Bohužel slabá jugoslávská 

armáda po několika dnech zoufalého odporu kapitulovala. Mezitím v Záhřebu byl vyhlášen 

Nezávislý chorvatský stát (Nezavisna Država Hrvatska – NDR) v čele s Ante Pavelićem. 

Nový režim začal rychle pracovat, byla zakázána cyrilice, zrušeny pravoslavné kostely, 

všechny synagogy v Bosně byly vyloupeny a mnoho z nich bylo zbořeno. Přibližně z 

14 000 bosensko-hercegovských Židů bylo 12 000 vyvražděno. Druhá světová válka 

neprobíhala ve všech krajích a částech Bosny a Hercegoviny stejným způsobem. 

Existovala města, která v těch čtyřech letech žila poměrně v klidu a doteky války pocítila 

až na jejím konci. Když byla zahájena globální operace, mající za cíl vyhnat Němce, 

probíhala zejména v lesích a na samotách.  Dne 6. dubna vstoupily jednotky Titovy armády 

na území Sarajeva. Jednotky byly vítány lidmi všech národností. Jejich příchod znamenal 

konec krvavé války, v níž Bosna a Hercegovina ztratila celkem 407 tisíc obyvatel (Hladký, 

1996). 

4.6 Bosna a Hercegovina v tzv. Titově Jugoslávii 

Josip Broz Tito, prezident socialistické federativní republiky Jugoslávie, předseda 

svazu komunistů Jugoslávie, maršál Jugoslávie a vrchní velitel ozbrojených sil SFRJ  

a vůdce jugoslávského protinacistického odboje za druhé světové války, vytvořil federaci 

šesti republik. Jednalo se o Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, 

Makedonii a Černou Hora (Obr. 13). I Jugoslávie byla nucena přiřadit se k totalitním 

východoevropským státům. Rok 1945 otevřel pro Bosnu a Hercegovinu novou etapu 

vývoje. Jugoslávští komunisté chtěli odstranit zaostalosti jugoslávské společnosti. Převzali 

sovětský systém hospodářské politiky, který spočíval v rychlém zestátnění majetku. 

Zabaven byl majetek nejen okupantů, Němců, Italů, Maďarů a Bulharů, ale zároveň i 

majetek domácích osob, které byť pod nátlakem za druhé světové války spolupracovaly 

s cizí mocí, ale rovněž tak, tzv., opuštěné vlastnictví, tj. majetek osob, které utekly do 

zahraničí před válkou nebo zemřely. Komunističtí občané v čele s Titem věřili, že 

zestátňováním majetku se otevře cesta k rychlejšímu rozvoji ekonomiky a k růstu životní 
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úrovně. V Bosně se relativně rychle podařilo opravit válkou poškozenou komunikační síť a 

obnovit místní závody. Vzrostl počet zemědělských družstev, některá přebytečná pracovní 

síla byla přesunuta do odvětví průmyslu. V Bosně byla objevena naleziště železné rudy u 

Vareše a uhlí u Kakanje. Dále začaly vznikat chemické závody, metalurgický průmysl, 

zbrojní průmysl a dřevařské podniky. Nové pracovní příležitosti vyvolaly po válce v Bosně 

a Hercegovině značné imigrační přesuny. Lidé se začali stěhovat z venkova do měst, do 

Bosny a Hercegoviny přicházeli i jiní příslušníci jugoslávských národů. Výrazně po druhé 

světové válce stoupla i úroveň vzdělanosti a kultury. Negramotných obyvatel bylo pouze 

14,5 % (pravděpodobně jen nejstarší generace). Vznikala nová vysokoškolská centra 

v Sarajevu, Banja Luce, Tuzle a Mostaru (Hladký, 2005). 

 

Obr. 13: Socialistická Jugoslávie v letech 1918-1991  (Hladký, 2005) 

Na bosenské muslimy byl v Jugoslávii po roce 1945 kladen znovu nátlak, aby se 

národnostně přizpůsobili jako Srbové, Chorvati, popř. jako Jugoslávci. Byla zrušena 

většina islámských spolků. Nahradit je měl nový spolek Obrození, který nadále pečoval  

o náboženský život muslimů, ale byl pod dohledem státu a všudy přítomné tajné policie. 
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Podobně jako k muslimům se ateistický režim Jugoslávie stavěl ke katolíkům  

a pravoslavným. Muslimové nakonec získali uznání své národnosti ve druhé polovině  

60. let. V ústavě Socialistické republiky Bosny a Hercegoviny z 25. února 1974 byla tato 

republika definována jako socialistický demokratický stát a socialistické samosprávné 

demokratické společenství pracujících lidí a občanů, národů Bosny a Hercegoviny, 

Muslimů, Srbů a Chorvatů a příslušníků dalších národů a národností, které v ní žijí. 

Muslimové se stali nejpočetnějším národem v republice (39,5 % obyvatel) a zároveň se 

stali po Srbech a Chorvatech třetím největším národem v celé federaci. V 70. letech nastala 

politická, ekonomická a hospodářská krize. Zapálenost pro komunistické ideály se v 70. 

letech rychle vytrácela (Hladký, 2005). 

4.7 Válka v Bosně a Hercegovině 1992 - 1995 

Válka v Bosně a Hercegovině trvala téměř 4 roky. Jednalo se o brutální občanskou 

válku. Angažovanost Chorvatska a zbytku Jugoslávie z ní vyprovokoval mezinárodní 

konflikt. To také vedlo k zásahu OSN a NATO. Organizace spojených národů vydala 

několik opatření ve víře, že dosáhnou zmírnění důsledků války. Uvalila embargo na dovoz 

zbraní pro všechny jugoslávské republiky, do země bylo vysláno 39 500 vojáků a byla 

nařízena kontrola hranic, aby se zabránilo napadení velkých měst. Mezi ně patřily 

Sarajevo, Bihać, Tuzla, Goražde a Žepa. Tato města byla pod ochranou vojáků 

UNPROFORR. Dne 30. srpna 1995 začalo NATO s leteckými útoky na vojska Srbské 

republiky, aby donutilo představitele republiky zasednout k jednacímu stolu. Zastavení 

palby bylo ukončeno 12. října 1995. Mírovou smlouvu podepsaly zúčastněné strany 

v Daytonu 14. prosince 1995. Během této války docházelo i k vyvražďování 

"nepřátelských" menšin, tzv. "etnické čistky" (Nigel, Krunoslav, 2008). 

4.8 Obléhání Sarajeva 5. duben 1992 – 12. říjen 1995 

Sarajevo tehdy zažívalo nejdelší obléhání v moderních dějinách. Stalo se hlavním 

tématem médií, a tak zastínilo jiné světové konflikty. Nechvalně známý bosensko – srbský 

velitel Ratko Mladić a jeho jednotky blokovali dodávku potravin, elektřiny, paliva, pitné 

vody a léků. Současně bylo jejich cílem bombardování a odstřelování početnější, avšak 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1992
http://cs.wikipedia.org/wiki/1995
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hůře vyzbrojené bosensko – muslimské jednotky. Během obléhání Sarajeva se zmocnila 

Jugoslávská lidová armáda na sarajevském letišti prezidenta Izbegoviće a vyměnila jej za 

generála Kukanjace, zajatého velitele sarajevského armádního sboru Jugoslávské lidové 

armády. OSN začalo do této oblasti dopravovat letecky léky a potraviny. V Sarajevu, jež 

mělo původně 526 000 obyvatel, vzaly boje život 12 000 lidí a zničily 35 000 budov  

(Obr. 14). Na konci konfliktu ve městě žilo už jen 250 000 obyvatel (Nigel, Krunoslav, 

2008). 

Etnická příslušnost       Čísla mrtvých a pohřešovaných  

Bosenská drtivá většina 

Bosenská většina 

Chorvatská drtivá většina 

Chorvatská většina 

Srbská drtivá většina 

Srbská většina 

 Hranice 

Obr. 14: Počet obětí a pohřešovaných ve válce (internet 8) 

       7 

3,859 

7,711 
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4.9 Důsledky války v Bosně  

Dne 14. prosince 1995 ukončil podpis Daytonské smlouvy válku v Bosně. Bosna byla 

zachována jako jednotný stát, ale vnitřně byla rozdělena na dvě tzv. entity. Federaci Bosny 

a Hercegoviny (FBaH, hlavní město Sarajevo) a Republiku srbskou (RS, hlavní město 

rovněž Sarajevo, ale za úřední město RS je považována Banja Luka). Federace Bosny  

a Hercegoviny se dále dělí na 10 kantonů s širokou mírou samosprávy.  Kantony (Obr. 15) 

se dále dělí na obce. Bosna a Hercegovina zůstala pod ochranou OSN. Zpočátku zde 

udržovaly pořádek jednotky NATO IFOR s počtem 54 000 mužů. Nakonec (koncem roku 

2004) se ujaly kontroly oblasti jednotky Evropské unie EUROFOR v počtu 2000 mužů 

(Nigel, Krunoslav, 2008; Bell, 2003). 

 

 

Obr. 15: Rozdělení Bosny a Hercegoviny na kantony (Hladký, 2006) 
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5 NÁVRH TURISTICKÉ NAUČNÉ TRASY V BOSNĚ A 

HERCEGOVINĚ 

V této kapitole je uveden program zájezdu (viz kapitola 5.2), definice imaginární 

cestovní kanceláře a itinerář sestavený k absolvování turistické trasy (viz kapitola 5.3). 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Návrh turistické naučné trasy (internet 9)  
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CK  Sluníčko 

FORUM NOVÁ KAROLÍNA 

Jantarová 4, Ostrava 1 

Vážení cestující, 

historie cestovní kanceláře sahá do roku 1995. Od roku 2000 je ve vedení této 

společnosti Zuzana Fancová. Dnes se tato cestovní kancelář řadí mezi nejvyhledávanější  

a zároveň nejoblíbenější cestovní kanceláře v Moravskoslezském kraji. 

Cestovní kancelář se zejména specializuje na letní dovolené u moře, dále nabízíme 

zájezdy do exotických zemí, ale i eurovíkendy a poznávací zájezdy do světových 

metropolí. Cestovní kancelář Sluníčko spolupracuje s prověřenými hotely, především tří  

a čtyřhvězdičkovými.  

Největší zájem je tradičně o charterové letecké zájezdy k moři, nicméně nabízíme  

také autobusovou dopravu, která je především využívána pro destinace na balkánském 

poloostrově. Vybavení autobusů zahrnuje WC, klimatizaci a zajišťují veškerý komfort na 

dlouhých trasách. Cestovní zájezdy rozdělujeme podle cestovatelské náročnosti a úrovně 

služeb do pěti stupňů. Od zájezdů vhodných pro rodiny s malými dětmi a sportovněji 

založené seniory, až po akce pro sportovně založené dobrodruhy. S výběrem zájezdu Vám 

rádi poradíme, snažíme se zcela vyhovět osobním potřebám a náročnosti našich klientů. 

Kompletní nabídku našich zájezdů a bližší informace naleznete na našich internetových 

stránkách, nebo také v aktuálním katalogu pro rok 2014. Doufáme, že i vy budete s naší 

cestovní kanceláří spokojeni a přejeme Vám příjemnou cestu plnou nových a krásných 

zážitků.  

S pozdravem  

Zuzana Fancová 

vedoucí cestovní kanceláře 
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5.1 Základní informace o navrhovaném zájezdu 

Název zájezdu: Památky a přírodní krásy Bosny a Hercegoviny 

Země: Bosna a Hercegovina 

Druh zájezdu: poznávací zájezd 

Náročnost:   ● ● ○ ○ ○ 

Doprava: autobusem 

Strava: polopenze 

Termín: 21.7 – 27. 7. 2014 (po – ne) 

Odjezd: Ostrava - Poruba, rektorát VŠB- TUO 

Cena zájezdu: 15 279 Kč 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, pojištění léčebných výloh a storna, 4x 

ubytování, 4x polopenze. 

Popis zájezdu: Bosna a Hercegovina je země, která se cestovnímu ruchu otevřela téměř 

nedávno. Jedná se o poznávací zájezd. Navštívíme města s vůní orientu a pravoslavnou 

kulturou. Navštívíme hlavní město Sarajevo a národní muzeum, velké množství zdejších 

mešit a kaváren. Poté se vydáme do měst s různorodou historií, např. Mostar, Jajce a 

Travnik. Těšíme se na Vás a naši společnou cestu za poznáním. 

  



Zuzana Fancová – Návrh turistické naučné trasy v Bosně a Hercegovině 

2014  28 

 

5.2 Program zájezdu 

1. Den (Po): Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. 

2. Den (Út): Ranní příjezd do Banja Luky, krátká prohlídka centra městečka. Poté 

následuje odjezd do města Jajce, kde shlédnete dominantu  města, což jsou kaskády 

vodopádů a bosanský starý hrad ze 14.-15. století. Následuje ubytování v Jajce. 

3. Den (St): Prohlídka města Travnik, návštěva zdejší mešity Šarena džamija, návštěva 

Musea Ivy Andrića. Poté, odjezd do Sarajeva, město s bohatou historií a zároveň 

dějiště ZOH v roce 1984, dále turecké lázně, měšity, katolická katedrála, 

pravoslavné kostely a návštěva obchodní čtvrtě Baščaršija. 

4. Den (Čt): Kaňon řeky Neretvy, tato část zájezdu, potěší zejména fotografy, foto 

zastávky na zajímavých místech. Následuje odjezd do města Mostar, povážováno za 

metropoli Bosny a Hercegoviny. K vidění bude staré město, dále klenoucí starý 

most nad řekou Neretvou z roku 1566. Návštěva zdejšího moderního obchodního 

centra, kde se můžete občerstvit. Následuje odjezd k Vrelo Bune, pramen řeky 

Bunny, nejsilnější pramen Evropy. 

5. Den (Pá): Návštěva středověkého městečka Počitelj, jedná se o nejpůvabnější 

městečko v Bosně a Hercegovině a zároveň celé bývalé Jugoslávie. Návštěva 

zříceniny středověkého hradu a turecké podhradí z 16. - 17. století. Odjezd do 

Medžugorje, slavné poutní místo, výstup k místu zjevení Panny Marie. Další 

zastávkou jsou vodopády Kravice, koupání v řece pod vodopády. 

6. Den (So): Návštěva měst Stolac a Trebinje, která se nacházejí v nejjižnějším cípu 

Bosny a Hercegoviny, následuje odjezd do ČR, přičemž budeme projíždět městem 

Bihać. 

7. Den (Ne): Příjezd do ČR. 
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5.3 Itinerář zájezdu dle navrhované trasy 

 

  

*Autobusové přestávky jsou vždy po 2 hodinách jízdy. 

 

  

  Datum Odkud Kam km Čas Poznámka 

1.den 21.7.2014 Praha Banja Luka 877 9:05   

2.den 22.7.2014 Banja Luka Jajce 72 1:00 
Ubytování v 

hotelu. 

              

3.den 23.7.2014 Jajce Travnik 129 1:10 Prohlídka města. 

  23.7.2014 Travnik Sarajevo 91 1:20 Prohlídka města. 

              

4.den 24.7.2014 
Kaňon 

Neretvy  Mostar 123 2:00 
Prohlídka města, 

ubytování v hotelu. 

              

5.den 25.7.2014 Počitejl Medjugorje 20 0:30 Prohlídka města. 

  25.7.2014 Medjugorge Kravice 10   Prohlídka města.  

              

6.den 26.7.2014 Stolack Trebinje 80 1:00 Prohlídka města. 

  26.7.2014 Trebinje Bihać 346 5:30 Prohlídka města. 

              

7.den 27.7.2014 Bihać Čr 968 9:00 Příjezd do Čr. 

              

      Celkem km 2716     
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5.4 Kalkulace zájezdu 

A) Nepřímé (režijní náklady) 

      za rok   na 1 zájezd 

a) CK  má 3 zaměstnance   756 000,-  30 240,-  

b) roční nájem místnosti   Kč 100 000,-  4 000-, 

c) roční počet zájezdů    25 

d) ostatní poplatky (telefon, fax, poštovné) Kč   36 000,-  1 400,- 

e) materiál, propagace    Kč   50 000,-  2 000,- 

f) diety průvodců    Kč 150 000,-  6 000,- 

g) auto osobní Ck    Kč   66 000,-  2 640,- 

h) ostatní režie (teplo, voda, odpadky, úklid) Kč   52 000,-  2 080,- 

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

Celkem      1 210 000,-  48 400,- 
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B) Přímé náklady 

    na zájezd  na osobu  

a) doprava    Kč 81 480  Kč 2 037  

Délka trasy je 2 716 km. Sazba 

30kč/km - zahrnuje diety a mzdy 

řidičů, poplatky za dálnici a 

parkovné. 

b) ubytování   Kč 249  600  Kč 6 240 

Celkem 4 noci v penzionu  

60 € / den. Kurz 26 CZK/EUR. 

c) stravování   Kč 104 000  Kč 2 600 

Celkem 4x polopenze 25€/den na 

osobu. Kurz 26 CZK/EUR. 

d) exkurze    Kč 124 800  Kč 3 120 

Veškeré vstupy v ceně  

120€/ osoba. Kurz 26 CZK/EUR. 

e) jiné služby    Kč 14 000   Kč 350 

Kompletní cestovní pojištění 

v ceně 50kč/den na osobu. 

f) propagační materiály  Kč 4 000  Kč 100 

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

Celkem:   Kč 577 880  Kč 14 447 

 

C) Celkem: 

A) nepřímé náklady  Kč  48 400 Kč  1 210 

B) přímé náklady  Kč  577 880 Kč  14 447 

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

Kč 626 280 Kč  15 657 

Kalkulace zájezdu je bez DPH a je rozpočítána mezi 40 účastníků. 
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5.5 Popis navštívených míst 

V rámci bakalářské práce byla navržena turistická naučná trasa, která má 10 lokalit. 

Jedná se o lokality: Sarajevo (viz. kapitola 5.6), Mostar (viz. kapitola 5.7), Kravické 

vodopády (viz. kapitola 5.8), Medžugorje (viz. kapitol 5.9), Jajce (viz. kapitola 5.10), 

Banja Luka (viz. kapitola 5.11), Trebinje (viz. kapitola 5.12), Stolac (viz. kapitola 5.13), 

Bihać 

(viz. kapitola 5.14) a  Travnik (viz. kapitola 5.15). 

 

5.6 Hlavní město Sarajevo 

Hlavní město Sarajevo (550 m n. m., cca 450 000 obyvatel) se rozkládá v širokém 

údolí, které zde svým tokem vyhloubila řeka Miljacka. Z jihu jej ohraničují vzdálené hory 

Jahorina a Bjelašnica, kde se v roce 1984 konaly zimní olympijské hry. Přes škody, které 

město utrpělo z tříletého obležení a ostřelování v letech  1992-1995, se stále jedná o jedno 

z nejhezčích hlavních měst Evropy. Atraktivit nejrůznějšího druhu je zde nepřeberné 

množství. Můžete zde zhlédnout majestátné mešity, synagogy, kostely, honosné budovy 

v klasickém  rakouském stylu, bohužel i šedé komunistické stavby. V okolí sarajevských 

mešit a kostelů sídlí velké množství pestrých restaurací, barů, kaváren, muzeí a galerií 

(Obr. 17, Obr. 18). Navštívíme sarajevský pivovar (Salihagić – Gorsky a spol, 2004). Poté 

navštívíme historické tržiště Baščaršija v centru města, prastarý bazar plný malých 

krámků, kavárniček a stánků se suvenýry. Městem protéká nevelká říčka, na jejíž březích 

se to jen hemží kavárnami a sluncechtivými Sarajevany (Salihagić – Gorsky a kol., 2004). 

Historické jádro města je poměrně malé a hlavní památky je možno obejít za dvě 

hodiny. Začít můžeme například u Viječnice, bývalé radnice, pak můžeme pokračovat ke 

knihovně postavené v roce 1892. Během obležení vyhořela a stále se rekonstruuje. Od ní 

můžeme jít podél nábřeží  Miljacky až ke kamennému mostu z roku 1565. Náročnějším 

turistům můžeme ještě doporučit zejména tyto památky: nejstarší mešitu ve městě, 

Sultánovu (Careva džamija, 1457). Současná stavba ovšem není z větší části původní. Dále 

je od řeky vidět vysoká věž kostela sv. Ante. Pokračujeme-li po břehu řeky, mineme 

budovu Národního divadla, postavenou v roce 1897. Na náměstí se nachází bývalá městská 

studna, uprostřed většinou plná zobajících holubů. Kousek od náměstí se nachází staré 
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židovské muzeum, které se ale otvírá jen hlášeným návštěvám. V Sarajevu se nachází 

nejvýznamnější islámská památka, Husrevbegova mešita. Jako zajímavým zážitkem může 

být také návštěva centrálního hřbitova ve čtvrti Bare. Hřbitov se rozkládá na celkové ploše 

27 hektarů a je rozdělen na pět sekcí podle náboženství: katolickou, židovskou, 

muslimskou, pravoslavnou a ateistickou (Salihagić – Gorsky a kol., 2004). 

 

Obr. 17: Pohled na hlavní město Sarajevo (Foto autor) 

 

Obr. 18: Pohled na ulici v Sarajevu, v pozadí nedostavěná budova (Foto autor) 
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5.7 Mostar 

Mostar (56 m n. m., cca 105 000 obyvatel). Jedna z věcí, kterou si většina lidí 

spojuje s Bosnou a Hercegovinou, je Starý most v Mostaru (Obr. 19). Hned po příjezdu do 

města zaznamenáte rozstřílené zbytky budov, velký počet napůl nedostavěných domů, 

hotelů apod., ačkoli historické jádro města bylo kompletně zrekonstruováno. Polorozpadlé, 

vyhořelé a rozkradené domy se nacházejí hned podél hlavní silnice. Staré a rozbité budovy 

nikdo neopravil, jejich majitelé zřejmě utekli před válkou a nikdy se zde již nevrátili. Mezi 

těmito zbořeninami se nachází moderní obchodní centrum, ve kterém najdete tak luxusní 

butiky a obchody, do kterých obyčejný člověk zajisté nikdy nezavítá. Určitě Vás bude 

zajímat jedna z nejstarších ulic. Tato ulice je rovněž součástí historického jádra města. 

Východně od mostu začíná dlážděná třída Kujunžiluk, nacházejí se zde řemeslníci, kteří 

zde provozují své řemeslo odedávna. Sjíždí se zde poutníci a zvědaví návštěvníci ze všech 

koutů světa, aby viděli “nový Starý“ most (Stavba dokončena r. 2004). 

 

Obr. 19: Starý most v Mostaru (Foto autor) 
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Most se tyčí nad smaragdovým tokem řeky Neretvy a to je vskutku neskutečný 

zážitek (Obr. 20). Do řeky se vrhají mladí mostarští mládenci. Skok z mostu se stal 

diváckou atrakcí. Většinou to jsou skokani z tzv. Skokanského klubu, který sídlí v jedné z 

mostní věže. Jeden skokan burcuje publikum a vybírá peníze. Jakmile se vybere minimální 

požadovaná částka, druhý skokan skočí do mrazivě studené řeky. Řeka Neretva si totiž 

udržuje nízkou teplotu i v těch nejparnějších letních dnech. A takhle to jde pořád 

dokolečka po celý den, kdy se skokani ve svých skocích střídají. Můžete zde opět najít 

nekonečný počet mešit, kaváren, restaurací, pekáren a stánků se suvenýry. V okolí Mostaru 

můžeme ještě navštívit malé městečko Počitelj (cca 25 km od Mostaru). Zdejší obyvatelé 

se zde po válce vrátili a říkají, že neznají krásnější místo k životu. Přesvědčte se sami 

(Salihagić – Gorsky a kol., 2004).     

 

Obr. 20: Řeka Neretva protékající Mostarem (Foto autor) 
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5.8 Kravické vodopády 

Z Mostaru k vodopádům nejezdí žádná pravidelná linka, proto se zde musíme vydat 

autem nebo autobusem s cestovní kanceláří. Vodopády se nacházejí ve vesničce Kravice. 

Nejlépe zde dojedeme z Mostaru takto: V Počitelji odbočíme na směr Ljubuski. Pak nás už 

bude provázet nápis Kravické vodopády. Výškový rozdíl mezi padající vodou a pevninou 

je asi 25 m. Pod vodopády se nachází vodní nádrž, kterou vyhloubila padající voda 

(Obr. 21, Obr. 22,  Obr. 23). Velkou atrakcí návštěvníků je koupání v této přírodní nádrži. 

Dívat se na padající, průzračně čistou vodu, která se odráží od skalisek, zcela obrostlých 

zeleným mechem, vydržíte celé hodiny. Je to opravdu přírodní krása. Neplatí se žádné 

vstupné a rovněž se zde můžeme osvěžit v místním baru, který se nachází uprostřed nádrže 

(Maric a kol., 2007). 

 

Obr. 21: Vodopády Kravice (Foto autor) 
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Obr. 22: Vodopády Kravice (Foto autor) 
 

 

Obr. 23: Vodopády Kravice (Foto autor)  
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5.9 Medžugorje 

Medžugorje (cca 4000 obyvatel) je původně nezajímavá hercegovská vesnička, 

která se stala jedním z nejnavštěvovanějších míst v Bosně a Hercegovině, od té chvíle, kdy 

šest dětí prohlásilo, že se jim tu 24. června 1981 zjevila Panna Marie. Proto se zde sjíždí 

řady katolických poutníků z celého světa. Růžence a jiné suvenýry, věčné světlo na baterie, 

plastikové madony, sádrové, či dřevěné kýče, se zde prodávají po tuctech (Obr. 26). 

Hlavním střediskem města je kostel sv. Jakuba (Obr. 24). V tomto kostele se nachází až 

5 000 míst k sezení. Vedle kostela stojí socha Panny Marie (Obr. 25) (Salihagić – Gorsky a 

kol., 2004). 

 

Obr. 24: Kostel sv. Jakuba v Medžugorje (Foto autor)  
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Obr. 25: Panna Marie v Medžugorje (Foto autor) 

 

 

Obr. 26: Suvenýry v Medžugorje (Foto autor)  
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5.10 Jajce 

Jajce (cca 30 000 obyvatel), toto městečko, které turisté nazývají "Vajíčko", se 

může bez pochyby zařadit mezi nejatraktivnější bosenské lokality vůbec (Obr. 27). Přímo 

v centru města lze vidět 21m vysoké vodopády. Člověk tady může bez pochyby strávit i 

několik dní, pokud se turisté budou chtít koupat v nedalekém Plivském jezeru. Turisté zde 

můžou doslova lenošit. Jajce se však stále zotavuje ze škod, které utrpělo během války. Po 

návštěvě tohoto půvabného města doporučujeme navštívit v rámci celodenního výletu 

město Banja Luka (Maric a kol., 2007). 

 

Obr. 27: Panorama města Jajce (Foto autor) 
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5.11 Banja Luka 

Banja Luka (cca 200 000 obyvatel) je hlavním městem Srbské republiky. Nejstarší 

banjaluckou památkou je hrad z 16. století na břehu řeky Vrbas (Obr. 28). V létě můžeme 

navštívit mnoho hudebních festivalů, prezidentský palác, nebo pravoslavnou katedrálu. Za 

návštěvu stojí také místní divadlo nebo Národní galerie. Fandové šachu mohou vyzvat na 

souboj některého z místních přeborníků. Zahrát šachy si můžete pod širým nebem na 

obřích šachovnicích v Gradském parku. Pro milovníky procházek Banja Luka nabízí ulice 

lemované stromořadím, které jsou vhodné k této činnosti ve kteroukoli denní či noční dobu 

(Maric a kol., 2007). 

 

Obr. 28: Hrad z 16. století Banja Luka (Foto autor) 
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5.12 Trebinje  

Trebinje (cca 30 000 obyvatel) je označováno jako druhé nejkrásnější hercegovské 

město. Je to malá obec, ležící v nejjižnějším cípu Hercegoviny. Městem protéká řeka 

Trebišnjica. Najdeme zde půvabné historické jádro města, společně se zelenými 

náměstíčky. Dále můžeme navštívit kamenný Perovićův most z dob Osmanské říše a zdejší 

mešity (Obr. 29) (Maric a kol., 2007). 

 

Obr. 29: Mešita v městě Trebinje (Foto autor) 
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5.13 Stolac  

O Stolacu (cca 7 700 obyvatel) se říká, že je hned po Mostaru a Trebinje třetí 

město, které oplývá půvabem a krásou. Město bylo taktéž velmi poškozeno válkou, ale 

dochovaly se zde významné stavby a mosty, jako jsou například kostel sv. Petra a sv. Pavla 

z roku 1550 nebo tři osmanské mosty z 15. Století. Jedná se o Inat Čuprija, Podgradska 

Čuprija a Begovska Čuprija. Tyto mosty se dochovaly dodnes (Maric a kol., 2007). 

5.14 Bihać  

Bihać (cca 40 000 obyvatel) je pro rafting v zákrutech řeky Uny přímo vyhlášený 

pro příznivce tohoto sportu. Po řece sjíždíme pod vysokými roklemi a to je neskutečný 

zážitek (Maric a kol., 2007). 

5.15  Travnik 

Travnik je historické město v Bosně a Hercegovině, jehož historické centrum 

pochází z 15. století. Travnik je proslulý výrobou ovčího sýra, který se odtud vyváží do 

Evropy a Ameriky. Kromě toho je to rodné město spisovatele Ivo Andriće, nositele 

Nobelovy ceny. Město si dodnes do značné míry zachovalo svůj orientální charakter  

(Obr. 30, Obr. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30: Panorama města Travnik (Foto autor) 
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Velký požár v roce 1903 bohužel zničil velkou část obytných čtvrtí, ale středověká 

pevnost, mnohé mešity a další osmanské památky se zachovaly dodnes (Maric a kol., 

2007). 

 

Obr. 31: Panorama města Travnik (Foto autor) 
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6 ZÁVĚR  

Cílem práce bylo přiblížit památky Bosny a Hercegoviny formou turistické naučné 

trasy. 

Bakalářská práce byla rozšířena oproti původní osnově o kapitolu „Historie“, 

jelikož si tato historicky bohatá země zaslouží její podrobnější zpracování. Zároveň také 

proto, že téma občanské války není příliš vzdálenou historií, a tak se stále promítá ve velké 

míře do novodobého cestovního ruchu. Další z kapitol, která byla zpracována samostatně 

je kapitola „Podmínky cestování v Bosně a Hercegovině“, která obsahuje přehled 

základních, nejdůležitějších údajů, ale také zajímavostí, jež by měly být součástí každého 

průvodce.  

Stěžejní částí práce bylo navržení trasy po nejzajímavějších a zároveň naučných 

místech Bosny a Hercegoviny. Trasa byla zvolena přes následující lokality: Mostar, Banja 

Luka, Jajce, Kravické vodopády, Medjugorje, Stolac, Trebinje, Bihać a Travnik. Pro lepší 

orientaci byla vybraná trasa vyznačena také v mapě a jednotlivé zastávky označeny 

příslušným číslem.  

Doufám, že navržená turistická trasa pomůže zlepšit informovanost o naučných 

trasách v Bosně a Hercegovině, ale také zlepší informovanost o přírodních poměrech této 

významné země.  
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