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• Text Milena Blažková, MEDIA IN,
foto autorka, HTZ a Geotour~

O místo na Seznamu světového kulturní
ho a přírodního dědictví UNESCO se
ucházejí desítky unikátů z různých zemí.
Žádost o zařazení ke světovému dědictví
chystá i Chorvatsko pro tzv. antický ager,
zachované původní členění pozemků ze
čtvrtého století před naším letopočtem
na malebném dalmatském ostrově Hvaru. ~fl

Věčně zelená oáza obklo

pená tyrkysovým mořem.
Takový je čtvrtý největší
ostrov Chorvatska Hvar.

Původní borové lesy vystřídaly
v nižších polohách vinice, pole
a zahrady, na východě ostrova

zustaly typické středomořské křo
vinaté macchie. Než zde Rekové
zřídili ve čtvrtém století před na
ším letopočtem městskou kolonii
Faros (současný Stal Grad) a Di-
mos (město Hvar), obývali ostrov
llyrové. Rekové nebyli zdaleka
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Na ostrově snaH chovu ovci.
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první. Archeologické nálezy potvrzují osídleni
ostrova už z mladší doby kamenné. Nejstarší
zmínky o Slovanech pocházejí ze sedmého
století našeho letopočtu. Řecký Faros vyst‘rkla
la méně prosperující římská Faria a poté násle
dovalo dlouhé období nadvlády kolonistů. Pat
řili k nim postupně Byzantinc, Neretvané,
chorvatsko-uherští králové a Benátčané. Ra
kouská okupace trvala s několikaletou přestáv
kou až do konce první světové vál 1w. Poté pře
šel Hvar pod Jugoslávii a od roku 1991 je
součástí samostatného Chorvatska.

KOLO A LOĎ
Hvar láká vinicemi, olivovými háji a vůní le

vandule, starou architekturou, bohatstvím kul
tury a tichými liduprázdnými zátokami. Hlavně
však malebným pobřežím, průzračným tyrky
sovým mořem a vice než 2700 hodinami slu
nečnibo svitu za rok. Ideálním způsobem po
znávání ostrova o rozloze tři sta kilometrů
čtverečních s jedinou asfaltovou silnicí spojují
cí pui‘stavy Sučuraj a Hvar je kolo. Mezi dalmat
skými ostrovy brázdi spousta plachetnic, které
kola převážejí. Zatímco loď kotvi v přístavišti
nebo obeplouvá ostrov, její pasažéři se na ko

Ideálním způsobem poznávání
ostrovaJe tyklisuka.

lech dostanou po makadamových cestách
i do nejzazších koutů Hvaru. Mohou nahléd
nout do poklidného života vesniček, jako jsou
Grablje, Pitve nebo Sveta Nedilja, kde se čas
řídí podle sklizně vinné révy nebo levandule.
Za Jelsou projedou kuriózním tunelem hrubě
vytesaným ve skále na opačnou stranu ostro-
vado Zavaly k pěkným plážím. Dopřejí si dob
ré jídlo v některé místní konobě; třeba smaže
nou oliheň, čemé rizoto ze sépií, pečenou bilou
rybu s blitvou a k tomu vynikající červené vlno
Plavac. $ cyklistikou nejen na Hvaru, ale i v ce
lém Chorvatsku začali právě Češi.

ŘEc~ KATASTR
V nejširší části ostrova se vždy dobře dařilo

zemědělství. Již ve čtvrtém století před naším
letopočtem pěstovali řečtí osadníci intenzivně
vinnou révu, vysazovali olivovr*y a další plodi
ny, které si s sebou přivezli. Nově získanou
půdu si mezi sebou dělili rovným dflem, každý
dostal stejně velký pozemek o rozloze 1 x 5 sta
dii, tedy 180 X 900 metrů. Hranice jednotlivých
pozemku osadnici oddělovali nápadnými zíd
kami poskládanými z vysbíraných kamenu.
V úrodných rovinách kolem města Staň Grad
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Kláštersv. Františka
ve Hvan,.

z rozmarýn. A chtějí-Ii se oženit,
musí vysadit sto olivovníků jako
kdysi. Místní obyvatelé ctí nejvfce
náboženské tradice. Naskytne-li
se náhodou cizincům příležitost
O Wlikonocích pozorovat z nábře
ží v Jelse procesí s křížem, je jas
né, že nejde o turistickou atrakci,
ale o hluboký prožitek.

KÁÍŽOVÉ PROCESĺ
Pašijové procesija za križem,

kterým si věřicí připomínají Ježišo

vo utrpení, má tradici ve středově

— kých kajícnických procesích. Do
držují se více než pět set let vždy
o ~likonocích v noci ze Zeleného
čtvrtka na Velký pátek jako největ
ší pobožnost v roce. Při této přlle
žitosti se sjíždějí do hvarských ro
din přlbuzni včetně potomků těch,
kteří sez ostrova kdysi museli vy-
stěhovat. Z kostelů vynášejí těžké
dřevěné kříže a se zvlášť vybra
ným nosičem v čele se vydávají
na pouť dlouhou přes třicet kilo
metrů. Během následujících osmi

se i přes četné snahy o rozdrobe
ni dávných parcel podařilo zacho
vat jejich celistvost v původní
podobě. Archeologové vynaložili
značné úsilí, aby zabránili stavbě
silnice přes dané území. Stan
gradský nebo antický ager, jak se
této plošné jednotce říká, tvoře
ný pětasedmdesáti pravoúhlými
parcelami, si podržel svou funkci
2400 let. Je to nejlepší příklad
původnilio dochovaného řecké
ho katastru v celém Středomoří
a chorvatská vláda ho nominuje
na zápis do Seznamu světového

kulturního a přírodního dědictví
UNESCO.

STASI GRAD A JELSA
Centrem třlnáctitisicového osíd

lení ostrova a hlavním městem se
stal trochu nespravedlivě Stan
Grad. Odsunul do pozadí výstav
nější a kulturnější město Hvar
hlavně dBy čtyři a půl kilometw
dlouhému hlubokému zálivu, který
je ideálním přirozeným přístavem.
Z minulosti se zachovala řada his
torických budov. K nejnavštěvo
vanějším patří patricijské sídlo vý

znamného humanisty a filozofa
Petara Hektoroviče (1487—1572).
Ve starigradském muzeu opatru
ji kromě mnoha dalších cenností
i originál obrazu od slavného Tin
toretta, Hektorovičova přítele.

Trochu jiné postavení zaujímá
nejmladší hvarský přistav Jelsa.
V bažinách původně porostlých
zvláštními druhy topolů jelsa po
stavili místní věřící nejprve kostelík
a posléze kolem něho rybářskou
vesničku s názvem Porto San
Giovanni. Dobře věděli, že kde
roste jelsa, vyskytuje se i dostatek
sladké vody. S každým dalším
kostelem se osídleni rozrůstalo až
do dnešní podoby. Malý park, ná
městíčko s několika kavárnami
obsazenými hlavně muži, úzké
křivolaké uličky a dvory chráněné
vysokými zdmi před sluncem. Ry
báři vyjíždějí za úplňku na lov ser
dinek, mladici vyjadřují vážné
úmysly svým milovaným kytičkou

hodin prožiji za zpěvu nábožných
písni Ježíšovu fyzickou bolest
i Mariin žal. Každá vesnice má
vlastní písně, nápěv Pláč Panny
Marie zpívají bez rozdílu všichni.
Ačkoli procesí směřuji téměř stej
nou trasou, nesmí se navzájem
potkat. Ostrované věří, že takové
setkání by jim přineslo neštěstí.

OSTROV MNOHA \‚ůNĺ
Kdo jednou zažil rozkvetlé mo

drofialové levandulové pole ne
bo jen jeho sametový koberec
z úhledných zelených trsů, stěží ty
pickou vůni zapomene. Levandule,
která se dostala na ostrov z Fran
cie, se používá k výrobě oleje,
voňavek, mýdla a v tradičním lido
vém léčitelství. Pro ostrov je typic
ká i silně aromatická rozmarýna,
šalvěj lékařská, fenykl nebo rohov-
nik 5 tzv. svatojánským chlebem.
Často se v kuchyni používá i olej
ze semen halepské borovice.

I
Vesnička Vitoska.
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Hvarské děti chystají
S VLIJ »obchod.

Jak znáte světové
dědictví UNESCO

Podle úmluvy z roku 1972 ochraňuje UNESCO — světo
vá organizace Spojených národů pro výchovu, vědu

Daleko vice než léčivym byli
nám se místní věnuji pěstovaní
vinné révy. Na jižních svazích holy
sv. Nikoly v okolí Svirče a městeč
ka Ivan Dolac se daří proslulé dal
matské odrůdě Plavac mali. Slun
ce tady hrozny prohřívá hned
třikrát: jednou přímo, podnjhé pa
prsky odraženými od hladiny mo
ře a potře« teplem absorbovaným
kamenitou půdou vinice.

Kdysi bylo vinařství rozš Teno
po celém Hvaru, ale v polovině
devatenáctého století zničila vin
nou révu nákaza způsobená mšici
z čeledi Aphididae. Většina vina
řů se tehdy vystěhovala do Kali
fornie. Trvalo léta, než se vinařství
opět vzpamatovalo.

PERLA HVARU
Kdysi rybářská bašta Hvar se

za Benátčanů proměnila v pro
sperující loděnici. Stavba lodi
v budově Arsenalu vynášela,
město bohatlo. Vzkvétal místní
kulturnl život, měšťané si pro ra
dost přistavili k Arsenalu roku
1612 divadlo. Bylo to vůbec první
lidové divadlo v Evropě. Vznikaly
literámí texty v chorvatštině, svět
lo světa spatřilo prvnl chorvatské
drama Robinja (Otrokyně) Od Ha
nibala Lučiče, v hvarském divadle
hráli hru Žena z Hvaru Od Martina

Benetoviče. Dodnes si místní ar
chitektura zachovává benátský
charakter. Historické stavby pro
šly náročnou rekonstnjkci, proto
že téměř všechny vzaly za své při
tureckých nájezdech v šestnác
térn století.

Nezapomenutelný výhled se
nabízí z vysoko položené roman
tické Španělské pevnosti. Obsáh
necelý záliv se všemi ostrůvky
i s vlastním městem, kterému do
minuje renezanční katedrála
5v. Štěpána s nádhernou zvonicí.
Dobře viditelný je benátský Ane
nal, městská lodžie, nedokončený
gotický palác Petara Hektoroviče
a dalšl patricijské paláce a kostely.
Na konci ústi zálivu vyčnívá fran
tiškánský klášter.

Letos oslavuje Hvar 140. výročí
zahájení cestovního ruchu na os-
hově. Mezi prvními turisty byli teh
dy i Češi. V počátečních letech se
cítili více lázeňskými hosty než tu
risty. Staralo se o ně tzv. Hygie
nické sdružení, místní spolek pro
cestovní ruch. Dnes patři Hvar
k nejvyhledávanějším místům
Chorvatska. Americký časopis
Travellerjej zařadil mezi deset nej
krásnějších ostrovu světa. •

Vice na: www.chotvatsko.hřňebo
wiwv.W,var.com a www.kold.lod

a kulturu — památky a přirodni unikáty naší planety.
Registruje je na prestižnim Seznamu světového přírod
ního a kulturního dědictví. Zasedáním jednou ročně
završuje zvláštní komise UNESCO několikaletý proces
přísného výběru jedinečných lokalit k zápisu. Zároveň
označuje památky v ohroženi. popřípadě určí k vy
škrtnutí ze Seznamu světového dědictví UNESCO mís
ta, jejichž státy přestaly dohodnutá stanovená kritéria
ochrany dodržovat. Letos se zasedání uskuteční na
rozhraní června a července v Kanadě.

Soutěžní otázka
V roce 2007 byla poprvé za celou dobu existence
úmluvy o ochraně světového dědictví jedna lokalita
vyškrtnuta. Víte. kolik památek a přírodních celků je
v současné době zapsáno na Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO?

(Pomůcka: Odpověd‘ můžete najít
na výstavě Poznej

!1~

světové dědictví UNESCO
v Praze v Minigalerii Centra FOTOŠKODA

v Paláci Langhans ve Vodičkově ulici v době od 9. červ
na do 22. června 2008.)

Ve Uvaruje rozlohou
největší V Chorvatsku.

Odpovědi zasílejte nejpozději do 23. června 2008
e-mailem na: mediain@volny.cz nebo poštou na adresu
MEDIA IN. ŠimCinkova 1606, 18200 Praha 8. Nezapo
meňte připsat Soutěž UNESCO a svoji adresu, aby
chom vám výhru mohli poslat. Správnou odpověď
a jméno výherce, který získá atraktivní cenu od Centra
FOTOŠKODA, uveřejníme v čísle 14/2008, které vy
chází 7. července 2008.
Správná odpověď z čísla 10/2008 je: 2. romantický
zámek Neuschwanstein v Bavorsku. Výhercem fotogra
fické publikace o památkách UNESCO Německa od
Německé centrály cestovního ruchu je Hana Januli
ková, Bystřice pod Pernštejnem.
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