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Rok 2012 začal v  jihovýchodní Evropě smutným rozloučením s Kirem Gli-
gorovem, prvním prezidentem nezávislé Makedonie. Mnozí v  tomto odchodu 
spatřovali kus symboliky – někdejší Jugoslávie se zase o malý kousek přesunula 
z živé paměti do sféry dějin a vzpomínek. I v novém roce však přišly veselejší 
okamžiky. Už na konci června Makedonci v centru hlavního města s patřičnou 
hrdostí přihlíželi vztyčení monumentální jezdecké sochy Alexandra Makedon-
ského. Příliš nahlas se ovšem jméno tohoto velikána světových dějin (a  nyní 
i centrálního skopského náměstí) zmiňovat nesmělo a nesmí, protože v tu chvíli 
pod Akropolí zapomenou i na dluhovou krizi a vzkypělé nacionální vášně končí 
přelepováním mezinárodních poznávacích značek na automobilech přijíždějí-
cích ze Skopje a jiných míst země, o níž nechtějí hrdí Řekové slyšet jinak než pod 
vynucenou zkratkou FYROM. Ale jak se říká: Proti gustu žádný dišputát! Jako 
by Řekové a Makedonci (ti fyromští) neměli starostí už tak víc než dost: řecká 
ekonomika po tři roky nedopřává klidného spánku ani domácím ani představi-
telům Evropské unie, Makedonii zase zpravodajská stanice CNN v létě přiřkla 
jedno nechtěné prvenství – ze zemí, které zveřejňují údaje o nezaměstnanosti, 
na tom byl makedonský pracovní trh vůbec nejhůře, neboť bez zaměstnání bylo 
přes 31 % práceschopného obyvatelstva.

Vyostřené kompetenční spory mezi středolevou vládou Victora Ponty a pravi-
covým prezidentem Traianem Baseskem přivedly Rumunsko až k nejhlubší vni-
tropolitické krizi od roku 1989, která v červenci vyvrcholila nakonec neplatným 
referendem (nebylo dosaženo předepsané nadpoloviční volební účasti) o odvolá-
ní hlavy státu. Hluboké zamyšlení čeká ve zbytku funkčního období obě strany 
sporu, protože v Bruselu už sáhli pro žlutou kartu a červenou by zřejmě nechtěl 
vidět nikdo, natož frustrovaní rumunští voliči.

Na konci listopadu povážlivě zhoustla atmosféra dokonce i ve středoevrop-
sky poklidném a  idylickém Slovinsku. Dvoukolové prezidentské volby, z nichž 
vzešel vítězně bývalý sociálnědemokratický premiér Borut Pahor, Slovince příliš 
nezajímaly, protože se mezitím v zemi vzedmula vlna nepokojů pramenící ze 
znechucení komunální i celostátní politikou, či spíš politikařením, a především 
z množících se zpráv o všudypřítomné korupci. Ta vyhnala do ulic nejdřív ob-
čany Mariboru, k  nimž se záhy přidali další. Ano, Češi a  Slovinci toho měli 
odedávna mnoho společného a  platí to i  pro stav věcí veřejných, málokdo by 
však předpokládal, že na slunečné straně Alp bude takové dusno, že v Lublani 
bude muset téměř balkánsky horké hlavy poprvé v dějinách Slovinska zchladit 
policejní vodní dělo přikořeněné štiplavým slzným plynem.

Takoví Albánci jsou v posledních dvaceti letech na nejrůznější krize přivyklí 
a jen tak nějaká je nemůže vykolejit. Z roku 2012 se jim tudíž do paměti zapí-
šou asi velkolepé oslavy 100. výročí nezávislosti Albánie. Na Kosovu se dokonce 
slavilo v souladu se zásadami zdravé stravy – dvaašedesát metrů čtverečních za-
brala albánská národní vlajka sestavená z luštěnin. Padlo na ni půldruhého mi-
lionu hrachových zrn, takže na kosovskou státní vlajku už kupodivu nezbylo...

Přestože ve chvíli, kdy píši tato slova, není stále jisté, zda se nenaplní chmurné 
vize škarohlídů, kteří v obavách vyhlížejí magické datum 21. 12. 2012, věřím, 
že se stejně jako na Balkáně nakonec vše v dobré obrátí a Vy, milí čtenáři, nám 
zachováte přízeň i v následujícím roce, ať se děje, co se děje, i kdyby se snad 
nemělo dít nic...

za výkonnou redakci
Michal Przybylski



Na křižovatce mezi Moskvou a Pekingem aneb počátek albánsko-sovětské roztržky
Přemysl Vinš
Tisíce květin, radostně mávající špalíry lidí v  centrech albánských měst, vřelá 
objetí a ujišťování o věčné lásce albánského lidu k Sovětskému svazu – tak zob-
razuje albánský filmový týdeník průběh historické návštěvy prvního tajemníka 
ÚV KSSS a předsedy Rady ministrů, Nikity S. Chruščova, v Albánii na přelomu 
května a června roku 1959. Zdánlivě nic nenasvědčuje tomu, že vztahy mezi obě-
ma zeměmi a hlavně mezi nejvyššími představiteli obou bratrských stran již zdale-
ka neodpovídají přátelské atmosféře zobrazené v týdeníku. V této době by se také 
jen málokdo odvážil předpovědět, že přesně za rok – v červnu 1960 – zahájí malá 
Albánie proces výměny hlavního ochránce a spojence. 6
„Kampak jdou muhadžirové?“ Exodus Albánců z Nišského sandžaku
Martin Surovčák
Až do vypuknutí Velké východní krize dominovalo některým krajům v Nišském 
sandžaku kompaktní albánské osídlení, pro které existoval pojem Arnavutluk 
(alb. Arnautllëk/Arnautlluk). Uvádí se, že absolutní většinu měli Albánci v toplic-
ké a kuršumlijské kaze, zatímco ve vranjské a nišské kaze byli v menšině a jen malé 
procento jich žilo i v okolí Pirotu a Belé Palanky. 20
Kultúrnohistorické a prírodné dedičstvo Slavónie
Slavomír Bucher
Na východe Chorvátska medzi Dunajom, Drávou a Sávou sa rozprestiera Slavó-
nia, po Dalmácii druhý historicky najväčší región. Identita Slavónie je spojená 
s úrodnými rovinami, lužnými lesmi, malebnými vinohradmi, starými vínnymi 
pivnicami a barokovými kaštieľmi. Územie si počas celej svoje histórie zachovalo 
typický folklórny ráz s malebnými národnými tradíciami a unikátnymi kulinár-
skymi špecialitami.
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Pouť do Kanaánu aneb Co přivádí Čechy do Bulharska a Bulhary do Čech
Vladimir Penčev
Migranti, kteří přišli do Bulharska, jsou potomky Čechů, kteří se dříve (ve 20-tých 
letech 19. století) usídlili v Banátu. Důvodem jejich migrace bylo přijetí zákona 
o osidlování neosídlené půdy v roce 1880. Mezi lety 1897–1898 vstoupilo více než 
50 českých rodin na bulharské teritorium, nicméně musely uplynout ještě více než 
dva roky plné putování a útrap, než se natrvalo usadily na území zvaném Gladno 
pole (blízko dnešního města Mizija), kde na podzim roku 1900 založili bezejmen-
nou vesnici, která byla v následujícím roce pojmenována Vojvodovo.
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Penčevovy Folklórní materiály z obce Vojvodovo (výběrová edice)
Marek Jakoubek
O vojvodovské české komunitě v době její existence na bulharském území, tedy 
v letech 1900–1950, máme na základě přímého styku s jejími členy řadu zpráv od 
autorů, kteří obec navštívili, a to s nejrozmanitějšími zájmy a aspiracemi. Dostup-
né jsou tak texty například z per učitelů, misijních pracovníků, či diplomatů.

Bulharskí záhradníci na Slovensku.  
Ich príchod, spôsob života a peripetie spôsobené zmenami režimov v minulom storočí.
Marta Zacharová
Dnes na Slovensku žije okolo päť až šesť tisíc Bulharov, medzi ktorými ešte dodnes 
žijú potomkovia starých záhradníkov. Bulharskí záhradníci sa preslávili svojou 
pilnosťou, pre nás netradičnou technológiou pestovania a predajom výbornej ze-
leniny na miestnych slovenských trhoch. 57
Televizní seriál v Bulharsku: boj o identity
Gabriela Fatková
Nahlédnout problematiku bulharské televizní produkce z perspektivy antropolo-
gie médií je navýsost atraktivní. V souladu s jejími trendy budeme sledovat, jak 
lidé používají a jaký smysl přikládají mediální produkci a v důsledku toho, jak je 
kultura, v antropologickém slova smyslu, formována prostřednictvím médií. Jak 
zmiňuje Jedličková, nelze masová média studovat izolovaně od sociálního kontex-
tu, v jehož rámci jsou integrována.
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Hlaholské písemnictví a slovanská liturgie v českých zemích a u jižních Slovanů
Milan Strmiska
Dějiny nejstaršího slovanského písma hlaholice a s ním úzce spjaté liturgie ve slo-
vanském jazyce jsou velice pestré a zdaleka nejsou spjaty jen s Velkou Moravou či 
středověkým bulharským státem. Hlaholice dosáhla velkého rozšíření a významu 
rovněž v chorvatských zemích, kde zbylá dvě hlavní centra hlaholského písemnic-
tví přežila o několik století. V této práci se pokusím nastínit počátky hlaholské-
ho písemnictví, jeho rozšíření a vývoj v nových centrech až po jeho zlatý věk ve 
14. a 15. století a následný úpadek.
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Funkcia a pragmatika jedných z osobitných slovesných foriem v bulharskom jazyku
Dobrina Daskalova
Predkladaný článok analyzuje špecifiku osobitných slovesných foriem v súčasnom 
bulharskom jazyku. Cieľom výskumu je predstaviť cez konkrétne jazykové realizá-
cie týchto foriem na vetnej úrovni  ich funkcionálne a pragmatické charakteristi-
ky,  spojené s modálnosťou, konkrétne s funkcionálno-sémantickým poľom (FSP) 
hodnovernosti. 76
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Rumunská exilová literatura
Milan Strmiska
V průběhu 20.  století zaznamenalo Rumunsko několik emigračních vln, jejichž 
součástí byli přirozeně i začínající či již známí spisovatelé. Meziváleční emigranti 
položili v zahraničí základy bohaté exilové tvorby, kterou následně rozšířili uprch-
líci z komunistického Rumunska, a vytvořili rozsáhlou a úspěšnou alternativu do-
mácí, totalitním režimem svázané, tvorbě. Tento text představuje tři hlavní emig-
rační vlny 20. století a jejich nejvýznamnější představitele. 81
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Jean-Arnault Dérens – Laurent Geslin: Balkánští dervišové mezi tradicí a adaptací
z francouzštiny přeložil Martin Monckal Smutný
Přítomný článek autorů Jean-Arnaulta Dérense a  Laurenta Geslina Balkánští 
dervišové mezi tradicí a adaptací, uveřejněný poprvé v revue, kterou vydává Insti-
tut Religioscope, v roce 2006, podává obraz dnešních dervišů a dervišských řádů 
na Balkáně. 86
Lula Anagnostakisová: Vítězství
z řečtiny přeložil Martin Surovčák
V ukázce pocházející ze hry Vítězství rozvíjí řecká dramatička Lula Anagnostaki-
sová téma novodobé emigrace, která je v době ekonomické krize v řecku víc než 
aktuální. Téměř s naturalistickou syrovostí vykresluje svět řeckých gastarbeiterů 
v Německu, kteří uvázli mezi nadějí na lepší živobytí na Západě a osudem cizinců, 
pro které se i samotné řecko stalo cizinou. 96
Dritëro Agolli: Někdo třetí
z albánštiny přeložila Hana Tomková
Agolli hojně píše prózu a poezii, reagující na nové podněty, a přes svou dřívěj-
ší angažovanost je v Albánii stále uznáván a patří k nejčtenějším autorům. Jeho 
sbírka povídek Zhurma e erërave të dikurshme (Šumění někdejších větrů, 1964) 
byla zakázána v  období příklonu Albánie k  Číně, protože autor byl obviněn ze 
sovětského revizionismu. Z této sbírky je vybrána také naše povídka Někdo třetí 
(Një i tretë, 1964). 102
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France Balantič: Zasypaná ústa a jiné básně
ze slovinštiny přeložil Michal Przybylski
V  Balantičových básních se objevují především slova jako oheň, žár a  záře, ale 
i výrazy popisující trouchnivění, rozklad a zmar, tím vším vyjadřoval především 
hlubokou existenciální tíseň. Z častých motivů nelze opomenout motiv smrti, jejíž 
předtucha se objevuje v mnoha básních, z nichž nejznámější jsou asi Zasypaná 
ústa a  Jednou bude nádherně – ne nadarmo bývá označován za básníka ohně, 
popela a smrti. 105
Dialogy (nejen) mezi Bulharskem a Českem
Pavel Zeman 109RE
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Přehled nových publikací
sestavila Kateřina Kolářová 119
Kronika dění na Balkáně
sestavila Veronika Neničková 123
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Chvála maličkostem
Aleš Kozár
Zvláštnost Slovinska však je, že řada jeho pozoruhodných míst neleží ve velkých 
městech, centrech oblastí apod., ale svéráznou podobu země a příběhy jejích lidí 
tvoří právě drobnosti. Samotná masová turistika provozovaná jako civění do pra-
starých omšelých zdí, mačkání spouště fotoaparátu a odškrtávání položek v  iti-
neráři nemá vlastně zase až tak daleko od gaučového cestování skrze televizní 
obrazovku. Teprve v poznávání maličkostí se otevírá cesta k poznání povahy země 
bez pozlátka a poznání člověka, který tu zemi obývá, spravuje a zušlechťuje. Kde 
hledat ve Slovinsku? 116

Alenka Jensterle-Doležalová (ed.): 
Vzájemným pohledem. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století
Igor Mikušiak 111
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Vojvodovo: Kus česko-bulharské historie
Jitka Zalabáková 114



Na východe Chorvátska medzi Dunajom, Drávou a  Sávou sa rozprestiera Slavónia, po Dalmácii druhý 
najväčší historický región. Identita Slavónie je spojená s úrodnými rovinami, lužnými lesmi, malebnými 
vinohradmi, starými vínnymi pivnicami a barokovými kaštieľmi. Územie si počas celej svoje histórie za-
chovalo typický folklórny ráz s malebnými národnými tradíciami a unikátnymi kulinárskymi špecialitami.

Prírodný potenciál územia
Poľnohospodárska pôda sa v  prevažnej miere 

využíva na pestovanie kukurice a pšenice, ako aj 
niektorých technických plodín. Východná časť 
Slavónie, ktorá susedí so srbskou Vojvodinou sa 
vďaka kvalitným klimatickým a  pôdnym podm-
ienkam využíva na ovocinárstvo a vinohradníctvo, 
pričom zo živočíšnej výroby prevláda chov ošípa-
ných a hovädzieho dobytka. Potenciál lužných le-
sov ponúka kvalitné drevo, ktoré zásobuje domáci 
drevospracujúci priemysel. Aj napriek periférnej 
polohe územia v  rámci Chorvátska, atraktivitu 
regiónu môže v budúcnosti zvýšiť dostavba cest-
ných a  železničných koridorov, ktoré zabezpečia 
plynulé dopravné spojenie na trase Graz – Záhreb 
– Vukovar – Novi Sad. Avšak tí, ktorí sa rozhodnú 
navštíviť tento čarovný región, môžu vychutná-
vať širokú ponuku tajúplných prekvapení, ktoré 
v sebe skrýva prírodný a kultúrny potenciál tohto 
územia.

Dunajský región, ktorého súčasťou je aj Slavó-
nia, predstavuje v  rámci Európskej únie osobit-
ný prírodný, hospodársky a  dopravný fenomén, 
ktorý je spojený so suverenitou zainteresovaných 
krajín, resp. regiónov. Ide o územie, v ktorom sa 
spájajú ,,staré členské štáty EÚ, ako aj štáty, ktoré 
len nedávno prešli cestou ekonomickej a  spolo-

čenskej transformácie. Je symbolickým a skutoč-
ným priestorom zjednotenej Európy v smere vý-
chod–západ po páde ,,železnej opony“, vrátane jej 
pretrvávajúcich reliktov.

Dunaj v  tomto malebnom regióne bol odjak-
živa symbolom neutíchajúceho pohybu života. Je 
impulzom pre osídľovanie, dopravu, výrobu ener-
gie, rôzne druhy hospodárstva a  služieb, obcho-
du, poľnohospodárstva, kultúrne a sociálne väzby 
a samozrejme prírodného bohatstva.

Vďaka rozvetvenej riečnej sieti a  zachovalým 
lesom je na celom území Slavónie rozšírený ces-
tovný ruch so zameraním na lov, rybolov, ako aj 
vidiecky turizmus.

Kultúrno-historická charakteristika územia

Historické územie východnej Slavónie (Baranja, 
Srijem) ponúka kvalitné služby v oblasti vidiecke-
ho cestovného ruchu, medzi ktoré môžeme zara-
diť cykloturistiku, pešiu turistiku a výletnú plavbu 
po okolitých ramenách Dunaja, Sávy a Drávy.

,,Kultúrnym, historickým centrom a  zároveň 
najväčším mestom Slavónie je Osijek. Preteká ním 
Dráva, a jeho okolie poskytuje zaujímavú turistic-
kú destináciu, ktorá je zameraná na kultúrno-his-
torické pamiatky. Medzi ďalšie významné mestá 

KultúrnohistoricKé 
a prírodne dedičstvo slavónie

Slavomír Bucher
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môžeme zaradiť Vukovar, Vinkovci, Požegu, Novu Gorišku a Ku-
tjevo.“1

Región Baranja sa nachádza na severovýchode Slavónie, medzi 
Drávou, Dunajom a hranicou s Maďarskom. Na mieste, kde sa rieky 
spájajú, vytvorila príroda neobyčajný prírodný park – Kopački rit 
(historická časť Panónskeho mora), ktorý sa vyznačuje druhovým 
bohatstvom panónskej fauny (viac ako 40 druhov rýb) a lóry. Úze-
mie bolo chránené ako prírodný rezervoár a v roku 1967 vyhlásené 
za národný park.

V rámci polohy v strednej Európe je Slavónia historicky previaza-
ná so stredným Chorvátskom, avšak pri bližšom pohľade môžeme 
odhaliť kultúrne a sociálne identity týchto dvoch navonok rovna-
kých území. Slavónia bola počas formovania svojho územia a iden-
tiikácie v regióne pod vplyvom Osmanskej ríše. V roku 1699 mu-
sela Osmanská ríša uzavrieť mier s habsburskou ríšou v sriemskych 
Karlovciach. Mier potvrdil všetky územné výboje cisárskej armády 
a Turci boli deinitívne vyhnaní z Uhorska. Obyvateľstvo Slavónie sa 
formovalo na základe historických a kultúrnych osobitostí, ktoré vo 
významnej miere ovplyvňovali identitu územia. Súčasní obyvatelia 
sa prisťahovali do tohto regiónu nielen z rôznych kútov Chorvát-
ska, ale aj z  celej niekdajšej Habsburskej monarchie, lebo Slavó-
nia v  19.  a  začiatkom 20.  storočia bola jej legitímnou súčasťou. 
Pri ostatnom sčítaní v roku 2001 tvorila populácia Slavónie 20,1% 
(891 259 obyv.) podiel z celkového počtu obyvateľov Chorvátska, 
pričom Srbi tvorili z neho najpočetnejšiu menšinu. Pri porovnaní 
s  rokom 1991 zažíva región prirodzený úbytok, za desaťročie bol 
zaznamenaný absolútny pokles 86 132 obyvateľov.

Kvôli už spomínanému historickému vývoju sa na území dnešnej 
Slavónie zachovalo iba niekoľko artefaktov  kultúrnych pamiatok, 
najvýznamnejšou z  doby bronzovej je viac ako 4000 rokov  stará 
,,Vučedolská“ holubica, ktorá je zároveň symbolom tohto regiónu 
(obrázok 2). Pri podrobnejšom štúdiu územia môžeme nájsť po-
zostatky antických miest a kaštieľov, pričom v niektorých opuste-
ných periférnych oblastiach sa zachovali aj stredoveké pamiatky 
spred tureckej okupácie Slavónie. Najtypickejšie z nich sú stredo-
veké hradby, zachované v najvýchodnejšom chorvátskom meste – 
Iloku – malebnom zákutí nad Dunajom, ktoré vďaka kvalitnému 
systému hradieb a bášt odolávalo tureckej expanzii až do začiatku 
16. storočia.

Prevažná väčšina kultúrnych pamiatok Slavónie sa viaže na ob-
dobie 18. storočia, kedy boli postavené najatraktívnejšie historické 
budovy, medzi ktoré môžeme zaradiť kostoly a kaštiele – ako sym-
boly opätovnej rekatolizácie územia. Kostoly boly vyzdobené baro-
kovými oltármi, z ktorých najhodnotnejší má Františkánsky kláštor 
v Slavónskom Brode. K tejto ére sa viaže aj rozkvet hospodárstva, 
umenia a školstva o čom svedčia aj erby remeselných cechov v mes-
te Požega.

,,Potenciálne najvýznamnejšie atrakcie cestovného ruchu v  Sla-
vónii sú:

- archeologické lokality
1 http: //www.geograija.hr/clanci/135/turizam-kao-faktor-razvoja-istocne-hrvat-
ske-stvarnost ili-san,  22. 02. 2012.

,,Po centrálnom Chorvátsku je Slavónia 
druhým najvýznamnejším kontinentálnym 
regiónom z hľadiska cestovného ruchu 
(neberieme do úvahy prímorské regióny 
Istru a Dalmáciu). Na rozlohe 12 446 km2 sa 
rozprestiera päť žúp: Viroviticko-podravská, 
Požesko-slavónská, Brodsko-posávská, 
Osijecko-baranjská a Vukovarsko-srijemská, 
v ktorých celkovo žije necelý milión 
obyvateľov (stav v roku 2001).“

PANČIĆ, K.  Kulturno naslijeđe i turizam. Radovi 
zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 
2006, br. 16–17, s. 211–236.

Vučednická holubica, symbol Slavónie

The root of the word Slavonia is the name 
„Slav“. Historically, the region was refered 
to as Sclavonia, the land of the Slavs. The 
area is divided into ive counties, with to-
tal population of 891 259 (2001 census). 
Slavonians are very familiar in that part 
of the Europe because of their traditional 
food. Slavonia signiicantly contributed to 
culture of Croatia as a whole, both throu-
gh works of artists and through patrons of 
arts. Slavonia is a distinct region of Croatia 
in terms of ethnological factors in traditi-
onal music. It is a region where traditional 
culture is preserved through folklore festi-
vals. Typical traditional music instruments 
belong to tamburica and bagpipes family. 
Slavonia is one of Croatian winemaking 
sub-regions, a part of its continental wi-
negrowing region. The best known wine-
growing areas of Slavonia are centered on 
Djakovo, Ilok and Kutjevo, where Graše-
vina grapes are predominant, but other 
cultivars are increasingly present.

Slavonia region, Croatia, culinary, 
wine, folklore, traditions
Slavónia, Chorvátsko, kulinárstvo, 
víno, folklór, tradície

SUMMARY & KEYWORDS
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- miestna architektúra (zrúcaniny, významné 
stavby, historické jadrá miest)

- múzeá, umenie, sochy, galérie, festivaly
- klasický, ako aj moderný folklór spojený s hud-

bou a plesmi
- divadlo, ilm
- poznávacie túry po stopách najvýznamnejších 

slavónskych osobností
- sakrálny cestovný ruch (spojený s  návštevou 

púti, religióznych objektov)
- lokálna kultúra“2

,,Slavónia je významným dopravným uzlom 
Chorvátska – vďaka riečnym prístavom na Duna-
ji, Sáve a Dráve, ktoré už v stredoveku slúžily ako 
dôležité prekladiská a tovar ďalej pokračoval kon-
skými povozmi do vnútrozemia. Aj vďaka tomu je 
teraz Slavónia v Európe známa chovom a šľachte-
ním koní“.3

Vďaka pozitívnym polohovým faktorom bol 
Vukovar po stáročia dôležitým obchodným stre-
diskom Slavónie. O  tejto skutočnosti, ako aj 
o čulom živote v meste na konci 18. storočia píše 
Friedrich Wilheim von Taube vo svojom diele His-
torische und geographische Beschreibung des Köni-
greiches Slavonien und des Herzogthumes Syrmien, 
Leipzig, 1777. V  texte sa zmieňuje: ,,Vukovar t.j. 
Vukovo mesto (Wuko–Burg), alebo Walkovar 
mesto (Stadt), ktoré tvorí približne 700 domov. 

2 KOMBOL PANČIĆ, T. Kulturno naslijeđe i turizam. Radovi 
Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 2006, br. 16–17, 
str. 211–226.
3 BAŽDAR, Z. Trgovačke prilike na Vukovarskom području 
1868–1914.  Hrvatski institut za povijest, Podružnica Slavon-
ski Brod, 2003, br. 3, str. 231–246.

Vukovar predstavuje hlavné mesto (die Haupt-
stadt) Srijemu, rozprestiera sa po oboch brehoch 
rieky Vuka, ktorá práve v  týchto miestach ústi 
do Dunaja, pričom delí mesto na mladšiu a star-
šiu časť (und den Ort in die alte und neue Stadt 
theilet) (...). V meste žije 3600 obyvateľov (v roku 
1770). Obyvateľstvo sa vyznačuje pracovitosťou, 
húževnatosťou a má v sebe obchodného ducha na 
rozdiel od ostatných miest v regióne. Medzi hlav-
né hospodárske aktivity mesta patrí lov  a  spra-
covanie rýb, konštrukcia lodí, tkáčsky priemysel 
a obchod. V starom meste sa v každom dome na-
chádza malé pohostinstvo alebo obchod, ako aj 
špajza na uskladňovanie prebytočného tovaru.“4

Cestovný ruch ako faktor rozvoja Slavónie

Napriek rôznym turistickým prednostiam 
v kontinentálnej časti Chorvátska, sú jadrom ces-
tovného ruchu prímorské regióny – Istria a Dal-
mácia. V zahraničí známejší Jadran dominuje pri 
prezentácii turistickej ponuky Chorvátska ako 
,,krajiny s tisíckami ostrovov“, a preto nečudo že až 
97 % ubytovacích kapacít je lokalizovaných v prí-
morských oblastiach, ktoré sa podieľajú 96 % na 
celkovom cestovnom ruchu štátu. Kultúrno-histo-
rické dedičstvo ako aj ostatné atrakcie východné-
ho Chorvátska sú skôr potenciálnymi zdrojmi ako 
hotovými produktmi pre cestovný ruch.

,,V piatich vyššie menovaných župách východ-
ného Chorvátska tvorí neregistrovaný cestovný 
ruch viac ako 2/3 z celkového turistického rozvoja, 
pričom sa väčšinou zameriava na tranzit. Najvyš-
4 BELAVIĆ, P. Crtice iz prošlosti Vukovara. Vukovar, 1927, 
str. 13–14.

Názov župy Absolútny 

počet 

prenocovaní 

v r. 2011

Podiel 

z celkového 

počtu 

prenocovaní 

v r. 2011 

v Slavónii (%)

Podiel 

prenocovaní 

v rámci 

Chorvátska 

v r. 2011 (%)

Nárast/pokles 

prenocovaní 

2008– 2011 

(v %)

Viroviticko-podravská 32 917 10,1 0,05 -0,63

Požesko-slavónska 23 627 7,2 0,04 11,26

Brodsko-posávska 33 127 10,2 0,05 -4,39

Osijecko-baranská 173 892 53,3 0,29 0,05

Vukovarsko-srijemská 62 394 19,1 0,10 -6,62

SLAVÓNIA 325 957 100,0 0,54 -0,33

Tab. 1: Prehľad počtu nocovaní v jednotlivých župách Slavónie (Prameň: Kovač, 2011)
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ší podiel prenocovaní v  rámci Slavónie vykazuje 
Osijecko-baranská (53,3 %) a Vukovarsko-srijem-
ska župa (19,91 %), bližšie (tab. 1)“.5

Potenciál Slavónie je v  antických mestách ako 
napr.  Cibalae (Vinkovcia), Mursa (Osijek), Mar-
sonija (Slavónsky Brod), vo Vukovare, ako sym-
bole a memoriáli utrpenia ľudí v občianskej vojne, 
Vučedole s  viac ako 200 významnými archeolo-
gickými lokalitami, v  medzinárodných folklór-
nych festivaloch (kultúrna jeseň vo Vinkovciach), 
slavónskych kaštieľoch a  kúriách, prírodnom 
parku Kopačky rit, kúpeľoch Bizovačke a  Lip-
ník, v  jazdeckej akadémii v  Djakove, znamenitej 
gastronomickej ponuke (kutjevské a  ilocké víno, 
kulen, slavónska slivovica). Perspektíva regiónu 
tkvie v  rozvoji tranzitného, kultúrneho, rekreač-
ného, gastronomického a  religiózneho cestovné-
ho ruchu. Celospoločenské kultúrno-historické 
dedičstvo je významným zdrojom, ktoré ešte len 
čaká na svoju príležitosť, aby sa stalo dôležitým 
produktom tohto malebného regiónu. Dôvodmi 
pomalého rozvoja turizmu sú početné admini-
stratívne, ekonomické a  sociálne prekážky, ako 
dôsledky občianskej vojny z prvej polovice 90. ro-
kov, narušenie hospodárskych väzieb, zaostalej 
dopravnej infraštruktúry a  nedostatky v  odbor-
nosti lokálnej administratívy efektívne propagovať 
turistické atrakcie regiónu. Zastúpenie reštaurač-
ných služieb a pohostinstiev na celkovom príjme 
Slavónie je na veľmi nízkej úrovni (menej ako 2 %).

Kutjevo a vinobranie

,,Celková rozloha kutjevskej oblasti predstavuje 
takmer 174 km2. Na jeho území sa nachádza 17 
obcí, z nich najväčšie je samotné mesto Kutjevo. 
Podľa ostatného sčítania obyvateľov, domov a by-
tov žilo na území mesta celkovo 7 472 obyvateľov, 
z ktorých bolo 3 854 žien“6. S Kutjevom sa spája 
osemstoročná história výroby vína. Kutjevské 
vinice sa rozprestierajú na južnom svahu slavón-
skeho pohoria Papuk. Sú v  mierne svahovitom 
teréne v nadmorskej výške do 200 metrov, pričom 
v  kopcovitom teréne siahajú až do nadmorskej 
výšky 300 m n. m. Medzi najrozšírenejšiu odrodu 
viniča a súčasne najpopulárnejšiu sortu vína tejto 
oblasti patrí Graševina. Okrem nej sú na základe 
rajonizácie celkovej plochy vinohradov pestované 

5 KOVAČ, I. Statističke informacije 2011. Državni zavod za 
statistiku republike Hrvatske, 2011, s. 94.
6 BLAGOJEVIĆ, A. Zemljopisno, povijesno, upravno i pravno 
određenje istočne Hrvatske…Zb. Prav. Fak. Sveuč. Rij. v. 29, 
br. 2, 1149–1180 (2008).

i odrody Pinot biely, sivý, Chardonnay, Sauvignon, 
ako aj rôzne iné druhy bieleho vína vysokej kvali-
ty, známe na celom svete. V meste sa nachádza aj 
archív vín, v ktorom sú uskladnené ročníky z celej 
Požeskej kotliny (napr. Vallis Aurea), známe víno 
ešte z čias Rímanov.

S Kutjevom, ako aj s jeho vinným archívom, je 
spojených niekoľko legiend. Jedna z nich hovorí, 
že významný barón Franjo Trenk vybudoval pod 
celým mestom katakomby, v  ktorých skladoval 
vína. Po skončení vojenských výprav  smerovala 
jeho cesta priamo do týchto pivníc, kde sa opájal 
najrôznejšími domácimi a zahraničnými sortami 
vín. Podľa tejto legendy pozval jedného večera 
do svojho vínneho archívu aj rakúsku cisárovnú 
Máriu Teréziu, kde si potom užívali pri tomto 
jedinečnom a  nenahraditeľnom moku spoločné 
chvíle do nasledujúceho rána.

Ilok a ilocká vínna cesta
Ilok (Cuccium, Wylok, Ujlaky) je najvýchodnej-

šie mesto Slavónie s približne 8 300 obyvateľmi, le-
žiace pri Dunaji, ktorý vytvára prirodzenú štátnu 
hranicu medzi Chorvátskom a  Srbskom. Z  jeho 
kultúrno-historických pamiatok stojí za zmienku 
zámok kniežaťa Odescalchi s renesančnou parko-
vou architektúrou. Okrem stredovekej mestskej 
pamiatkovej rezervácie je Ilok známy aj kostolom 
Sv. Ivana Kapistrana, starými vinnými pivnicami 
a stredovekou vínnou cestou.

História, kultúra, vinohrady a  víno sa už od 
nepamäti podieľali na tvorbe identity tohto ma-
lebného geograického regiónu. Víno bolo a je vý-
znamným artiklom tohto kraja, presne tak ako sa 
to uvádza v prvom verši lokálnej ľudovej piesne: 
,,Predivan je kićeni Srijem, lijepo je živjet u njem“, 
ktorý znie približne takto: ,,Prekrásny je malebný 
Srijem, nádherné je prebývať v ňom.“

V  Iloku sa  tradične od roku 1962 usporadúva 
kultúrny a zábavný festival – ,,Iločské vinobranie“, 

Vinný archív v Kutjevu
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ktoré má v  tomto regióne dlhú tradíciu. Hlavná 
časť podujatia začína v prvý septembrový víkend 
a  nadväzuje na starý srijemsko-slavónsky oby-
čaj jarmokov  pri príležitosti vinobrania, ktorý je 
spätý so stretnutím mladých ľudí, ochutnávkou 
a predajom vína, poľnohospodárskych produktov. 
Ústredným mottom týchto slávností je predovšet-
kým zachovanie tradícii vinárstva, etnológie, ako 
aj promócia domácich výrobkov  Slavónie a  Zá-
padného Srijema.

Jazdecká akadémia v Djakove
V  Djakove (Đakovo) sa nachádzajú početné 

archeologické lokality, ktoré sú ako v  samotnom 
centre mesta, tak aj na jeho periférii. Z  jednotli-
vých artefaktov bolo potvrdené, že prvky existen-
cie človeka na tomto území siahajú do obdobia 
neolitu (okolo 5500 rokov pred Kristom). Djakovo 
sa prvýkrát spomína v roku 1239 v dokumentoch 
chorvátskeho kniežaťa Kolomana (hist. Diaco, 
Dvacow, Dyaco).  Mesto má v súčasnosti približne 
30 tisíc obyvateľov a  je sídlom biskupstva – Dja-
kovsko-srijemskej farnosti.

Djakovo má dlhoročnú tradíciu v  chove koní, 
ktorá siaha do roku 1506, čím sa vlastne stáva 
jedným z najstarších miest Európy v rámci šľach-
titeľstva. Chov Lipicanov sa začal rozvíjať začiat-
kom 18. storočia. V súčasnosti sa miestna štátna 
jazdecká akadémia zaoberá chovom a  drezúrou 
koní v  Pastuharne, ktorý sa nachádza v  samom 
centre mesta, a Ivandvore v blízkosti malej obci sa-
mého regiónu. Plemenu Lipican sa dostalo uzna-
nia aj na olympiáde, kde britská kráľovná Alžbeta 

II bola natoľko očarená vystúpením tohto pleme-
na koní, že v roku 1972 osobne navštívila jazdeckú 
akadémiu v  Djakove. Prostredníctvom rôznych 
európskych a  svetových súťaží v  drezúre koní si 
mesto postupne vytvára pozitívny obraz a  stalo 
sa vyhľadávanou turistickou atrakciou nielen pre 
turistov z Chorvátska, ale aj z blízkeho zahraničia.

Jazdecká akadémia v Djakove oslávila pred šty-
rmi rokmi okrúhle výročie – 500 rokov od svojho 
založenia a 200 rokov chovu Lipicanov. Ako jedi-
ná škola v  Chorvátsku si počas stáročí dokázala 
zachovať svoju identitu, ktorá tkvela v nežnej láske 
k chovu a šľachteniu koní.

Našice – symbol tradície a kultúry 
Slovákov v Slavónii

Prvá písomná zmienka o  malom slavónskom 
meste Našice je z  roku 1229. Slováci v  Chorvát-
sku patria k  menej početnejším menšinám, ale 
napriek tomu sa usilujú byť prítomní v  každom 
segmente kultúrneho a spoločenského života kra-
jiny. Preto si v  snahe o  zachovanie svojej osobi-
tosti, jazyka, kultúry, obyčajou a vierovyznania už 
od príchodu na toto územie (1750 – Martin pri 
Našiciach) zakladali rôzne slovenské spolky, zdru-
ženia a súbory, aby nimi čelili asimilácii. Najväč-
šia koncentrácia slovenského obyvateľstva, žijúce-
ho v Chorvátsku a v samotnej Slavónii je v okolí 
spomínaného mestečka Našice, kde sa nachádzajú 
dve najväčšie slovenské osady Jelisavac a Marko-
vac. Podľa ostatného sčítania chorvátskeho oby-
vateľstva v roku 2001 bolo Slovákov 4712, z toho 
v  Slavónii a  Baranji vyše 3 000 a  v  okolí Našíc 
1 500. Práve preto je v tomto meste zriadené sídlo 
Zväzu Slovákov – ústrednej organizácie slovenskej 
menšiny v  Chorvátsku, v  jeho okolí sú založené 
mnohé iliálky Matice slovenskej a  folklórne sú-
bory, sú tu aj tri základné školy s vyučujúcim ma-
terinským jazykom slovenčina.

Františkánský kostol v Iloku

Zámok grófa Pejačoviča v Džakove



37
Geográia
Okrem Našíc, Jelisavca a Markovca žijú Slováci aj v  iných síd-

lach, napr. (Josipovac, Jurjevac, Osijek, Soljani, Lipovljani, Među-
rić, Záhreb, Rijeka, Ilok, Radoš, Zokov Gaj, Miljevci, Jakšić), kde si 
tiež založili svoje spolky pre pestovanie slovenskej kultúry, tradícii 
a  identity. Keďže sú Našice centrom kultúrneho a spoločenského 
života Slovákov v Slavónii a v celej krajine, bola v meste 10. no-
vembra 1998 založená Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátskej 
republike, pôsobiaca pri chorvátskej národnej knižnici a  čitárni 
Našice. Menšinové knižnice v rámci väčších mestských alebo ve-
rejných knižníc na základe multikultúrnych tendencií a  smerníc 
Ministerstva kultúry Chorvátskej republiky, ktoré ich inancuje.

Slovenská knižnica je umiestnená v  Pejačevićovom kaštieli, 
v priestoroch patriacich Chorvátskej národnej knižnici. Jej činnos-
ti sú orientované na bežné knižničné aktivity – získavanie, uchová-
vanie, spracovanie a vypožičiavanie slovenských kníh a časopisov, 
poskytovanie informácií (z  histórie, zemepisu, etnológie, jazyka, 
umenia), prezentácie kníh a spisovateľov a tiež rôzne špeciické ak-
tivity – prednášky, literárne večierky, výstavy, kultúrne programy, 
jazykové kurzy. Fond slovenskej knižnice je rozdelený do zbierok: 
detská, krásna literatúra, odborná, regionálna, neknižná. Knižnica 
je členom redakcie slovenského rozhlasového vysielania v Našici-
ach a pravidelne prispieva do slovenského časopisu Prameň.

Národný park Kopački rit

,,Územie národného parku Kopački rit sa nachádza v severový-
chodnej časti Chorvátska ako súčasť Osijecko-baranjskej župy, lo-
kalizovaný súradnicami 45° 32‘ a 45° 47‘ severnej geograickej šír-
ky a 18° 45‘ a 18° 59‘ východnej geograickej dĺžky. Je to prevažne 
nížinatá časť regiónu Baranje, medzi Dunajom a Drávou, pričom 
východná hranica parku hraničí so susedným štátom Srbsko. Ná-
sledkom častých hydrologických zmien, ktoré vplývajú na územie 
parku, sa v jeho severnej, južnej a západnej časti vytvárajú močiare. 
Nadmorská výška celého regiónu Baranje neprevyšuje 250 m n. m., 
pričom samotné územie parku sa pohybuje od 78 m n. m. (dno 
Kopačského jazera) do 86 m n. m“7.

Na západnom a severnom okraji parku sa nachádzajú vidiecke 
obce Bilje (najvýznamnejšia), Kopačevo, Vardarac, Grabovac, Kne-
ževi Vinograd, Suza, Zmajevac, Batina i Zlatna Greda. Juhozápad-
ne od parku, na východnom brehu Drávy, sa nachádza najväčšie 
makroregionálne centrum východného Chorvátska – Osijek. Ak 
sa vydáme južne od parku míňame obce Nemetin, Sarvaš, Bijelo 
Brdo a Ajmaš. Všetky spomenuté obce sú lokalizované do 5 kilo-
metrov od Kopačského ritu.

,,Georeliéf územia sa formoval v dôsledku luviálnych procesov. 
Dráva a Dunaj tu počas stáročí vytvorili malebné meandre, ostro-
vy a zátišia v podobe mŕtvych ramien, ktoré miestne obyvateľstvo 
prezýva ,,dunavac“ alebo ,,stará Dráva“8.

7 GETZ, D. Kopački rit nacionalni park ili park prirode? Priroda: mjesečnik za 
popularizaciju prirodnih znanosti i ekologije,2005, vol. 95, br. 5 (934), str. 33–39.
8 BOGNAR, A. Geomorfološke osobine luvijalno-močvarne nizine Kopačkog rita. 
Geografski glasnik, 1984, broj 46, str. 5–20.

Národný park Kopački rit

Areál jazdeckej školy v Džakove

Národný park Kopački rit

RNDr. Slavomír Bucher

Interný doktorand na katedre geogra-
ie a  regionálneho rozvoja Prešovskej 
univerzity v  Prešove. V  rámci svojho 
výskumu sa zameriava na formovanie 
kultúrnej identity Slovenska a jednotli-
vých regiónov strednej a juhovýchodnej 
Európy. Je autorom, resp. spoluautorom 
článkov zameraných na zmeny národ-
nostnej a  náboženskej štruktúry v  re-
gióne západného Balkánu, ako aj na 
jednotlivé geopolitické procesy, ktoré 
ovplyvnili krízový región juhovýchodnej 
Európy v 90. rokoch 20. storočia.
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ia Sila vody na zaplavovaných územiach zane-
chala nánosy štrku a  piesku, resp. prehĺbila dno 
riečnych korýt rieky, čím vznikli aluviálne formy 
georeliéfu a územie tak nadobudlo vlnitý vzhľad. 
Dunaj na svojom strednom toku vytvoril pomo-
cou rieky Dráva tzv. vnútornú deltu, čo je jedineč-
ný fenomén, ktorý sa na iných európskych riekach 
v takomto tvare a forme nenachádza. Vďaka rôz-
norodým formám reliéfu môže byť v budúcnosti 
národný park Kopački rit zapísaný do zoznamu 
Svetového prírodného dedičstva. Rôznorodosť 
fauny a  lóry v  Kopačskom rite, bolo chránené 
územie v roku 1993 umiestnené na zoznam me-
dzinárodného Ramsarského dohovoru o ochrane 
luviálnych území a mokradí. Národný park je aj 
v programe IBAs (Important Bird Areas).

Občianská vojna ako základný pilier rozvoja 

memoriálneho cestovného ruchu Slavónie

Môžu miesta najkrvavejších vojnových kon-
liktov  a  najkrutejších zločinov  v  histórii ľudstva 
položiť základ budúceho memoriálneho (spom-
ienkového) cestovného ruchu v danom regióne?

Čas ukáže, či sa memento občianskej vojny na 
území Chorvátska (Slavónie) stane v tomto smere 
príkladom. Podľa rozvojového plánu Vukovarsko-
-sriemskej župy sa počíta s  realizáciou výstavby 
memoriálneho centra, ktoré by bolo posvätené 
bitke za oslobodenie Vukovaru, ktorá bola jedna 
z najväčších tragédii v súčasnej histórii modernej 
Európy na konci tisícročia. V  rámci kultúrneho 
cestovného ruchu by sa mohli realizovať exkurzie 
žiakov základných a stredných škôl do tejto oblas-
ti, ale aj poznávacie zájazdy geografov, historikov, 
politológov a politikov. Bitka o Vukovar ako mar-
ketingový produkt cestovného ruchu by v spojení 
s  lokálnymi kultúrno-historickými a  prírodnými 
pamiatkami (rieka Dunaj, archeologické nále-
zisko Vučedol, rekonštruované historické jadro 
Vukovara, kaštieľ Eltz) priniesla regiónu rozvoj 
a  zisk z  turizmu. K  najvýznamnejším vojnovým 
pamätníkom na území mesta Vukovar patrí jed-
noznačne mestský vodojem.

Ovčara ležiaca približne 10 km juhovýchod-
ne od Vukovaru je od nepamäti známa farma na 
chov ošípaných, dnes patriaca poľnohospodárske-
mu družstvu VUPIK. S obcami Grabovo a Jako-
bovac predstavovala v  minulosti obraz feudálnej 
moci a  bohatstva grófskej rodiny Eltz. V  roku 
1991 sa stala miestom nenávisti, zloby a  geno-
cídy, na ktorom boli zabití civilisti a  medicínski 

pracovníci z  neďalekej všeobecnej vukovarskej 
nemocnice. Ovčara predstavuje v  súčasnosti pre 
Chorvátov masový hrob, sväté miesto a  tragickú 
spomienku na udalosti z roku 1991. V roku 2006 
bolo verejnosti sprístupnené múzeum postavené 
v hangári, kde prežilo svoje posledné chvíle života 
263 obetí tejto masakry.

Záverom

Rozvoj kultúrneho cestovného ruchu mnohých 
európskych krajín sa koncentruje predovšetkým 
do ich urbanizovaných aglomerácií. Mestá sú 
symbolom kultúrneho dedičstva našich predkov, 
preto kultúra vďaka regionálnym a národným roz-
vojovým programom zaujíma stále významnejšie 
miesto v spoločnosti. Kultúra predstavuje komo-
ditu, ktorej cena balansuje v závislosti od ponuky 
a dopytu trhu.

Cestovný ruch vďaka rozmanitej ponuke slu-
žieb môže byť v budúcnosti zdrojom ekonomické-
ho rozkvetu Slavónie. Komplexnosť hospodárskej 
štruktúry výraznou mierou vplýva na primárne 
socioekonomické aktivity regiónu ako sú poľno-
hospodárstvo, doprava, obchod, kultúra, zdravot-
níctvo. Základnou premisou vzostupu cestovného 
ruchu Slavónie sú selektívne predpoklady, medzi 
ktoré môžeme zaradiť výletný, edukačný turiz-
mus, ekoturizmus, lov, rybolov, vidiecky a nautic-
ký (Dunaj, Dráva) cestovný ruch.

Fyzickogeograické predpoklady regiónu umož-
ňujú rozširovať ponuku v  rámci štruktúry ces-
tovného ruchu Slavónie. Vďaka rozvojovým pro-
jektom miestnej a  regionálnej samosprávy došlo 
v poslednom decéniu k prílevu investícií a revita-
lizácii hydrologických lokalít vo východnej časti 
Slavónie susediacej so Srbskom. Postupne vzni-
kajú klastre spájajúce jednotlivé formy turizmu, 
ktorých majoritným cieľom je prispieť ku skvalit-
neniu miestnej ponuky. Klaster ponúka možnosť 

Spomienka na Ovčarský masaker
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využitia hydrologického potenciálu (rieky, jazerá, 
termálne pramene) s lesnou (lovný turizmus, fau-
na, lóra), poľnohospodárskou (špeciality miest-
nej kuchyne, produkcia vína) a  kultúrnou kapa-
citou územia.

Do popredia sa dostávajú projekty zameraná na 
realizáciu nových prírodných rezervácií a národ-
ných parkov  nielen v  chorvátskej časti Slavónie, 
ale aj v širšom regióne so zapojením susediacich 
krajín. Takúto výzvu predstavuje aj Kopački rit 
– najatraktívnejšia chránená prírodná rezervácia 
európskeho významu vo východnej časti regiónu 
s bohatou faunou a lórou.

Kultúra a  folklór zohrávajú v ponuke klasické-
ho cestovného ruchu čoraz podstatnejšiu úlohu. 
Dôležitosť kultúrneho významu územia dotvára 
jeho história, ktorá je výsledkom geograických, 
historických, politických, demograických ako aj 
mnohých ďalších faktorov, ktoré ju ovplyvňovali 
počas nedávnej minulosti.

Najstarší folklórny festival v Chorvátsku ,,Brod-
sko kolo“ sa prvýkrát konal v  Slavónskom Brode 
v  roku 1963. Vinkovci sú známe od roku 1966 
,,Vinkovskou kultúrnou jeseňou“, kde každoročne 
účinkujú súbory z  rôznych kútov  Európy, Ázie 
a Ameriky. Taktiež Požega je povestná festivalom 
tradičnej slovanskej hudby. Prvé oiciálne zahá-
jenie bolo v roku 1981 pod názvom ,,zlaté struny 
Slavónie“.

Významným literárnym prínosom k  poznaniu 
kultúry, histórie a  etnograie Slavónie, je aj mo-
nograia s  názvom – ,,Slavónia: história územia 
a genéza obyvateľstva“ (Slavonija: povijest naselja 
i  podrijetlo stanovništva) akademika Mirka Mar-
kovića. Monograia obsahuje 614 strán, na kto-
rých autor syntetizuje historický vývoj regiónu, 
venuje sa genéze a  migrácii obyvateľstva, ako aj 
jednotlivým kultúrnym a prírodným znamenito-
stiam územia. Monograiu tvorí 11 kapitol, ktoré 
z kultúrneho, prírodného, alebo historického hľa-
diska opisujú územie medzi Dunajom, Drávou, 
Sávou a západným Sremom“9.

Turistické rozvojové plány predstavujú pre Sla-
vóniu výzvu, ktorá zdôrazní, či ich realizácia osta-
ne iba v teoretickej rovine alebo sa bude podieľať 
na tvorbe a propagácii tohto regiónu doma a v za-
hraničí. Jedine čas preukáže, či sa Chorvátsko do-
káže prezentovať rôznorodým potenciálom a nie 
iba ako krajina s tisícami ostrovov v Jadranskom 
mori.
9 MARKOVIĆ, M. Slavonija. Povijest naselja i podrijetlo sta-
novništva. Golden marketing, Zagreb 2002, str. 493.

Chorvátsko ako produkt cestovného ruchu za-
žíva rozkvet v rámci európskych letných destinácií 
od polovice 90. rokov. Vďaka prílevu investícií do-
chádza v krajine nielen k rozvoju tradičných prí-
morských letovísk, ale rast turistickej návštevnosti 
zaznamenali aj mestá a mestečká vo vnútrozemí. 
Rozvoj kultúrneho a mestského cestovného ruchu 
môže viesť k  znovuzrodeniu imidžu periférnych 
regiónov a ich urbánnych centier.
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Porta Balkanica: casopis venovany zemim Balkanu a jihovychodni Evropy vychazi od roku 
2009 . T i tu l i podt i tu l periodika signalizuj' i , ze svou pozornost zamefu je na pomerne rozsahly 
prostor, v nemz se v soucasnosti nachazi dvanact evropskych zemi : Slovinsko, Chorvatsko, 
Bosna a Hercegvina, Srbsko, Cerna Hora, Kosovo, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie , Albanie 
a Recko. 

Myslenka zalozeni casopisu vzesla z prostfedi s tuden tu , absolventu a pedagogu balkanist iky 
a j ihoslovanskych f i lo log i i na Filozoficke faku l te Masarykovy univerzi ty, clenu Obcanskeho 
sdruzeni Porta Balkanica, ktere per iod ikum zafadi lo do bohate palety svych odbornych a 
vzdelavacich ak t iv i t , propujci lo m u nazev a poskyt lo nezbytnou inst i tuc ionaln i podporu. 

Jediny recenzovany casopis t o h o t o druhu v Ceske republice a na Slovensku dvakrat rocne 
pfinasi puvodni odborne clanky v celem sirokem spektru pruniku dvou siroce rozkrocenych, 
interdiscipl inarnich vednich oboru - ku l tu rn f antropologie a balkanist iky (balkanologie) . Na 
zaklade pfevazuj iciho vedeckeho pf is tupu - histor ickeho, l i terarnevedneho, l ingvist ickeho, 
etnologickeho, pol i to logickeho, sociologickeho, rel igionist ickeho, muz iko log ickehoa j i neho 
- jsou puvodni prispevky razeny do analogicky pojmenovanych sekci h istor ie, l i te ra tura, 
l ingvist ika, e tno log ie , pol i to logie, sociologie, rel ig ionist ika, muziko log ie atd. Vedle 
vedeckych clanku venuje v oddelenych sekcich prostor take recenzim, publ icist ickym a 
popular izacnim pr ispevkum (cestopisy, eseje, rozhovory, pfeklady a j . ) . 

Snahou a ci lem redakcniho ko lekt ivu j e , v souladu s poslanim Obcanskeho sdruzeni Porta 
Balkanica, stat se jednou z moznych „bran na Balkan", a l te rnat ivou k dals im podobnym 
in ic iat ivam u nas i v zahranici . Casopis se pak muze stat pomys lnym kl icem k te to brane, 
n o v y m prispevkem k rac ionaln imu a kr i t ickemu mys len i o Balkanu a j ihovychodni Evrope, 
ktere ma v Brne svou le t i tou tradici a so l idn i p i l i fe, o nez se je mozne oprft. 
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