
EXKURIA SA BUDE KONAŤ!  

Ešte je možné sa prihlásiť!!! 

Tajomná Bosna 2023 
Čo Vám hovoria bogomili, Tvrdko, Vučko, Kusturica, Gavrilo Princip – dozviete sa na 
exkurzii 

Zahraničná exkurzia po Bosne a Hercegovine so zakončením v Chorvátsku oblasti ústia Neretvy 
a polostrova Pelješac, ktoré sa tiež v 14. stor. dostali pod vládu bosnianskeho kráľa. Bosna nie je len 
Sarajevo a Hercegovina nie je len Mostar a Medžugorje. Počas 8 dní prejdeme maximum z tých 
najpozoruhodnejších miest tejto stále málo známej balkánskej krajiny, ktorú pred tromi desaťročiami 
ničila krvavá občianska  vojna. Nevyhneme sa ani stopám po tomto do vlaňajška najkrvavejšom 
konflikte v Európe od skončenia 2. svetovej vojny. Navštívime i Bosensko-Chorvátsku federáciu s jej 
hlavným mestom Sarajevom i Republiku Srbskú s jej hlavným mestom Banjou Lukou. Pozrieme si 
početné moslimské, pravoslávne i katolícke pamiatky, z ktorých viaceré boli postavené odznova, 
pretože terčom etnickej nenávisti sa vo vojne stali i budovy, nielen ľudia. Pozrieme sa na falošnú 
pamiatku UNESCO a preveríme jeden z najrozšírenejších hoaxov o bosenských pamätihodnostiach. 
Spoznáme divokú krajinu Bosny a Hercegoviny s množstvom divokých kaňonov, údolí, krasových poljí 
a planín a nádherných vodopádov a napokon sa osviežime vo vodách Jadranu na pobreží, kam smeruje 
menej Slovákov. Na záver prejdeme časť vraj druhého najdlhšieho pevnostného múra (po čínskom) na 
zemi a prevezieme sa po najnovšom moste ponad more.  

Termín: 6. septembra 2023 (neskoro večer) – 14. septembra 2023 vo večerných hodinách 

Trasa: cca 2700 km 

 

Rámcový program exkurzie: 

Na úvod nás čaká nočný 500-kilometrový presun na okraj Bosny, nad ránom minieme známe Plitvické 
jazerá a prekročíme hranice Bosny a Hercegoviny. Možno uvidíme aj časť tajnej leteckej základne 

maršala Tita, ktorá tu 
s podzemnými bunkrami 
chátra. A hneď vstúpime 
do Orientu – privíta nás 
historické mesto Bihać pri 
malebnej rieke Une, ktorá 
priamo v meste vytvára 
kaskády nápadne 
podobné tým Plitvickým. 
O miešaní kultúr svedčí aj 
jediná gotická mešita 
v Európe a ďalšie 
pamiatky. Potom sa 
presunieme kaňonom 
rieky Una a cez 



severozápadnú úrodnú Bosnu do druhého najväčšieho mesta štátu Banja Luky, ktorá je zároveň 
hlavným mestom Republiky Srbskej v Bosne. Pozrieme si jej pamiatky a zmes rôznych 
architektonických štýlov.  

Ďalším mestom sú historické Jajce ležiace už opäť vo Federácii. Nad starým mestom sa týči starobylý 
hrad, ktorý kedysi ovládal i Matej Korvín a v meste je nádherný vodopád a i okolo neho je zopár 
pozoruhodností – napr. vodné mlyny na rieke Pliva. Presunieme sa cez hory do Travniku – malebného 
moslimského mesta v horskom údolí, ktoré bolo 200 rokov hlavným mestom Bosny. Cestou do Sarajeva 
si oči vyočíme, či uvidíme „tajomné“ bosnianske pyramídy – niečo pre fanúšikov „alternatívnych“ dejín 
podľa hesla „všetko bolo inak, všetci nám klamú“. 

Samozrejme patričný čas 
venujeme i prehliadke 
Sarajeva a jeho blízkeho 
okolia – mesta, kde sa 
udialo viacero zlomových 
udalostí. Znova sa 
ocitneme v Oriente, medzi 
mešitami, bazármi 
a kaviarňami, kde si 
môžeme vychutnať pravú 
bosanskú (tureckú) kávu 
v džezve sa dostaneme i na 
miesto, kde sa pred 109 
rokmi dvoma výstrelmi (nie 

siedmimi ako sa tvrdí vo Švejkovi) skončila Belle Époque a začali sa hrôzy svetových vojen 20. storočia, 
pričom práve Sarajevo si tie najväčšie hrôzy vytrpelo až na sklonku tohto storočia – stopy najdlhšieho 
až trojročného obliehania mesta sú stále nepriehliadnuteľné. Obkľúčené mesto držal pri živote aj tajný 
tunel popod letisko – Tunel nádeje, ktorý navštívime. Práve hrôzy poslednej vojny symbolizované 
rozsiahlymi cintorínmi a sarajevskými ružami prekryli iný slávny moment – to, že Sarajevo pred 39 



rokmi hostilo zimné olympijské hry – navštívime i horské stredisko Jahorina nad Sarajevom, kde sa 
súťažilo vo viacerých disciplínach a pozrieme i na okolité hory. 

Zavítame cez kľukaté horské 
cesty i do východnej Bosny do 
divokého údolia rieky Drina, kde 
sa nachádza skvost osmanskej 
architektúry - kamenný 
osmanský most vo Višegrade 
(UNESCO), pozrieme sa ako sa 
robí cestovný ruch v Bosne v 
„umelom“ mestečku Andrić 
grad, pozrieme historickú 
úzkorozchodnú železničku 
postavenú ešte Rakušanmi – áno 
až sem siahalo Rakúsko-
Uhorsko. Cez divé hory 
a Národný park Sutjeska, kde 
bojovali Titovi partizáni v druhej 
svetovej vojne a pustatiny, kde 
budeme za každým kopčekom 

čakať útok filmových Apačov na čele Winnetouom – Pierrom Briceom, sa presunieme do historickej 
Hercegoviny.  

Samozrejme nevynecháme ikonický Mostar a jeho obnoveným mostom (UNESCO) a hojne 
navštevované Medžugorje, ale pozrieme sa aj inde, ako napr. na romantické mestečká Počitelj, či Stolac 
obklopené hradbami a strážené mohutnými pevnosťami, pozrieme sa k mohutnej vyvieračke v Blagaji, 

pri ktorej si postavili 
derviši kláštor – tekiju, 
pozrieme sa na 
chránené mokrade 
Hutovo Blato, či sa 
osviežime pri krásnych 
vodopádoch Kravica 
a v neposlednom rade 
niekde ochutnáme 
i hercegovinské víno. 
Pozrieme si stredoveké 
bosnianske stećki 
(UNESCO) a napokon 
navštívime i jediné 
prímorské mesto Bosny 
a Hercegoviny – Neum. 

 

Záver exkurzie bude patriť priľahlej časti Chorvátska – pozrieme sa na možno u nás menej známy 
polostrov Pelješac, o ktorý sa v stredoveku usilovali vládcovia Bosny a po nich aj Turci, ale napokon ho 



i s neďalekým ostrovom Korčula ovládla Dubrovnícka republika. Pelješac od pevniny oddelili sústavou 
opevnení medzi mestečkami Mali Ston a Ston, čím ochránili i miestne saliny, ktoré boli od dávna 
zdrojom bohatstva. Na Pelješaci si oddýchneme od putovania a podľa chuti si užijeme Jadran, či plavbu 
na neďalekú Korčulu. Posledný deň opustíme polostrov po novom moste, ktorým sa tak vyhneme 
Bosne a hlavne ďalším hraničným kontrolám, keďže Chorvátsko je už súčasťou schengenského 
priestoru. Obídeme malebnú deltu rieky Neretva a potom vyskúšame kvality chorvátskej diaľnice 
v celej jej dĺžke, aby sme sa večer dostali až domov. 

Zodpovední vedúci a odborní garanti: 

doc. Gurňák, Dr. Zubriczký 

 

Predpokladaná trasa exkurzie: 

 



PODMIENKY ÚČASTI 

Podmienky krajiny: Slovenskí občania môžu cestovať a prechádzať cez územie Bosny a Hercegoviny s platným cestovným 
pasom alebo občianskym preukazom vo forme identifikačnej karty. Všetky ostatné obmedzenia (COVID19) boli zrušené. 
Cestovné pasy, občianske preukazy vo forme identifikačných kariet musia platiť aspoň nasledujúcich 90 dní od dátumu 
plánovaného vstupu na územie Bosny a Hercegoviny. 

Podmienky organizátora: Vyplnenie registračného formulára do 28.2.2023 (vzhľadom na to, že do 
stanoveného dátumu prejavilo záujem dostatok záujemcov, exkurzia sa bude konať ale ešte je možné 
doplniť jej účastníkov – záujemcovia sa preto môžu ďalej prihlasovať do 31.3. 2023) ktorým sa záväzne 
prihlasujete na exkurziu TAJOMNÁ BOSNA 2023. Po uzavretí prihlasovania Vám bude oznámené, či sa 
exkurzia bude ďalej pripravovať a v prípade prekročenia kapacity, či ste sa dostali do výberu – študenti 
geografie a následne absolventi štúdia geografie, učiteľstva geografie majú prednosť, keďže ide 
o študentskú exkurziu. 

FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE: TU  

Po zaregistrovaní sa, dostanete mailom potvrdenie o vašom zaradení do exkurzie a pokyny k platbám. 
Študenti po absolvovaní exkurzie a splnení zadaní získajú kredity. 

Počet účastníkov: min. 22 osôb, max. cca 40 osôb 

CENA: max. 550 EUR/ OSOBA (v závislosti od počtu prihlásených a reálnych nákladov sa cena 
pravdepodobne zníži, resp. bude vrátený preplatok) 

Cena zahŕňa: doprava autobusom po celej trase (podľa účasti buď mikrobus alebo veľký autobus), 5x 
ubytovanie (pokiaľ možno s raňajkami) v Bosne Hercegovine, 2x ubytovanie v apartmánoch 
v Chorvátsku (bez stravy), vstupy a aktivity zaradené v programe (mimo plavby na Korčulu) 

Cena nezahŕňa: cestovné poistenie, ostatné stravovanie a vstupy do termálnych kúpeľov 

Kontakt na organizátorov a odborných garantov: 

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.  e-mail: daniel.gurnak@uniba.sk 

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.  e-mail: gabriel.zubriczky@uniba.sk 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQX3UNOOBBvv6oNwaAnpek1vihMrbluh3DHiYLcqn9TBFqQg/viewform?usp=sf_link

