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Že je v Čechách zase jednou 
pořádná zima? Můžeme se ale-
spoň těšit na léto. Představte 
si:  typický křik ptáků, pohu-
pující se masa vody, a rybáři, 
kteří si v zapadajícím slunci 
připravují sítě k nočnímu lo-
vu…

Ano, jsme v Chorvatsku. Z ven-
kovních restaurací v přístavu lidé u 
sklenky vína sledují, jak rudý kotouč 
rychle míří za obzor. 

…A je tu zase ten  stejný obrázek, 
nad nímž se Chorvaté jen usmívají: 
turisté pózují se sluncem v zádech. 
Fotograf jen čeká na moment, kdy 
jeho partnerka opticky slunce podrží 
v upažené dlani. Cvak, a je to. Nápa-
ditou momentku bude obdivovat 
rodina i známí… 

Za pár minut bude tma, ale to zába-
va teprve začne. Lidé courají ulicemi 
po zcela uhlazené dlažbě, a najed-
nou zavoní „ribe na žaru“, což jsou 
většinou grilované sardinky, polité 
olivovým olejem s česnekem. Při-
kusuje se  bílý chléb. Pan hostinský 

zve ke stolu, a harmonikář, asi starý 
rybář, spustí teskné melodie… Když 
máme štěstí, při veselých „feštách“  
uvidíme i tradiční lidové tance. Děti 
zase neodolají vyvolávání zmrzliná-
ře, který zejména před hezkými sleč-
nami vyvádí s kornoutky „sladoledu“ 
různé šprýmy.

A pokud zrovna není počasí k moři, 
nadchne nás výlet do starobylých 
měst s úzkými uličkami, kostely, a 
hlavně slavnou historií. 

Moderní Chorvaté vyznávají jed-
noduchý umělecký styl, což je patrné 
právě ve městech. Nosí nedbalou, ale 
perfektně sladěnou módu. Na svoji 
historii a čisté moře jsou domorodci 
velmi hrdí. 

Pobřeží Chorvatska je tvořeno víc 
jak 1200 vápencovými ostrovy, ost-
růvky a skalisky, které omývají tep-
lé vody  Jadranu. Zemi každoroč-
ně navštíví téměř 700 tisíc Čechů. 
Někteří volí ubytování v soukromí, a 
jejich „domácí“ bývají velice pohos-
tinní. Na přivítanou nalévají rakiji, a 
české děti mnohdy poprvé ochutnají 
fíky rovnou ze stromu.  -lko-

Češi si Jadran zamilovali

Baroko všemi smysly. To je 
letošní záměr kulturních
a turistických center napříč 
Českou republikou.

 Lenka Kopčáková

Cílem je přiblížit tento směr jinak, 
než jak jej známe ze školy - coby 
dobu temna. Rok českého baroka 
pro rok 2017 vyhlásila společnost 
Czech Tourism pro podporu cestov-
ního ruchu. 

Baroko, coby umělecko-kultur-
ní směr, se zrodilo v Itálii, a Evropě 
vládlo v 17. a 18. století. 

Je zajímavé, že po třicetileté válce 
snad nikde v Evropě neprobíhal tak 
čilý stavební rozvoj, jako v Čechách. 
Novou tvář získávala města, venkov 
i krajina.

Baroko neznamenalo jen nádher-
ně zdobené kostely, monumentál-
ní paláce a zahrady plné barevných 
květů. Rodila se jedinečná sochařská 
díla i vzácně dochované divadlo, a 
hudba. 

Začala éra lázeňství
Ve vrcholném baroku započala éra 

českého lázeňství. Zvláště poté, co 

ZE ŽĎÁRSKÝCH barokních staveb vyniká Santiniho kostel sv. Jana Nepomuckého na 
ZH, dokončený roku 1722. Hra světel a stínů v interiéru… Foto: Lenka Kopčáková

Vydejme se za krásami českého baroka

počátkem 18. století navštívil Karlo-
vy Vary car Petr Veliký. Oblíbeným 
mezi smetánkou se pak stal západo-
český lázeňský trojúhelník… 

Ve Žďáře nemusíme chodit daleko, 
i zde je řada barokních staveb. Nesou 
rukopis geniálního barokního archi-
tekta Jana Blažeje Santiniho Aichla.

Z nich vyniká kostel sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře, od roku 
1994 zapsaný na světovém seznamu 
UNESCO, dále přestavba bývalé-
ho cisterciáckého kláštera v nyněj-

ší zámek, či nedaleký Dolní morový 
hřbitov.

Ze staršího Santiniho návrhu 
vycházel projekt kaple sv. Barbory 
v centru města, kterou vystavěl cech 
horníků dobývajících železnou rudu 
u Budče.

Jiráskova „doba temna“
Termín „doba temna“ zpopularizoval 

román „Temno“ Aloise Jiráska, ve kte-
rém však autor nelíčí toto období jed-
nostranně, jen jako násilnou rekatoliza-
ci a germanizaci českého národa, jak se 
mu později přisuzovalo.

Po roce 1620 bylo v Čechách a na 
Moravě vyhlášeno obnovené zřízení 
zemské a povoleno pouze katolické ná-
boženství. Tehdy odešlo do exilu snad 
až 200 tisíc českých protestantů, mezi 
nimi i světoznámý Učitel národů, Jan 
Ámos Komenský.

Rok 2018: Příběh 20. století
Tak, jako letošnímu Roku českého 

baroka předcházel Rok císaře Karla IV., 
má být rok 2018 Příběhem 20. stole-
tí a připomínkou vzniku ČSR, ČSSR, 
ČSFR a ČR.

Paradoxem však je, že právě za prv-
ní republiky docházelo v Čechách 
k ničení barokních soch a sakrálních 
památek, coby připomínek habsbur-
ské monarchie. To se nedělo v žádném 
jiném nástupnickém státě podunajské 
monarchie, ani v západní Evropě.


