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1,  ÚVOD 
 
Všetkých vás na odbornej exkurzii vítam. Po dlhšom úsilí sa Slovenskému priehradnému 
výboru opäť raz podarilo takúto exkurziu pre svojich členov zorganizovať. Predkladáme vám 
Bulletin 16, ktorý si kladie za cieľ dopredu Vás informovať o odbornej exkurzii na priehrady 
v Bulharsku a na jedno významné dunajské vodné dielo – Djerdap I (rkm 943) na srbsko-
rumunskom úseku Dunaja.  
 
Bulharské priehradné staviteľstvo sa oprávnene chváli (vychádzajúc z Bulletinu BUNCOLD-
u k 76. výročnému stretnutiu ICOLD v Sofii) svojimi asi 2100 priehradami, z toho je 216 
veľkých a 42 odkalísk. Bulharsko patrí medzi prvé tri krajiny s najnižším počtom obyvateľov 
na jednu veľkú priehradu, čo je ukazovateľ užívaný v priehradnom staviteľstve a zaraďuje 
príslušnú krajinu do rebríčka vyspelosti priehradného staviteľstva. Zatiaľ je technicky 
využiteľný potenciál bulharských tokov využívaný len asi z jednej tretiny, budujú sa však 
ďalšie priehrady. Celkový inštalovaný výkon všetkých bulharských elektrární je 13.183 MW, 
z toho 2.870 MW (21,8 %) je inštalovaný výkon vo vodných elektrárňach, vrátane 
prečerpávacích. Viaceré z nich účastníci exkurzie uvidia. Súčasne s našou exkurziou sa 
v Sofii koná 76. výročný míting Medzinárodnej komisie pre veľké priehrady (ICOLD) a tiež 
odborné sympózium a to v čase, kedy si priehradári môžu pripomenúť 80. výročie založenia 
ICOLD. Niektorí naši členovia sa na sympóziu zúčastnia, a to veľmi aktívne. Zo Slovenska 
sme poslali niekoľko príspevkov a treba veriť, že sú natoľko kvalitné, že ich organizátori 
prijmú a uverejnia, ba čo viac, možno niektorých autorov vyzvú, aby svoj príspevok 
predniesli priamo pred účastníkmi, čo treba považovať za veľkú česť.    
 
Účastníci exkurzie uvidia za týždeň asi 14 vodných diel v nádhernom prostredí pod národným 
parkom Rila a pod pohorím Černatica (2.094 m n.m.).Pravdepodobne (v čase prípravy 
Bulletinu nemáme povolenie na prehliadku) uvidíme tiež spodnú nádrž pre PVE Chaira. Táto 
má 4 stroje, inštalovaný výkon 864 MW. Jedným strojom čerpá 7,5 m³/s do výšky asi 701 m, 
v turbínovom režime púšťa na jednu turbínu 9 m³/s z výšky asi 690 m. Podľa údajov 
organizátora konferencie BUNCOLD je to druhá najvýkonnejšia (na 1 stroj) PVE na svete.  
 
Nevynecháme ani prehliadku niektorých miest, zvlášť Sofia bude zaujímavá svojimi 
pamiatkami a tiež Plovdiv, Perperikon s veľkým megalitickým prehistorickým komplexom, 
Kazanlak v Údolí ruží, kde sa od nepamäti vyrába ružový olej. Bude aj trocha času si pozrieť 
Belehrad a teda aj sútok Dunaja a Sávy a konečne Nový Sad, mesto to multietnické a jeho 
pevnostný komplex Petrovaradín. 
 
Bulletin 16 bol zostavený z materiálov, ktoré boli práve k dispozícii a nie je a ani nemôže byť 
vyčerpávajúci. Verím však, že naši bulharskí kolegovia – priehradári nám poskytnú aj 
podrobné údaje k jednotlivým navštíveným priehradám. Za pomoc pri zostavení Bulletinu 
patrí vďaka Prof. Ing. Emílii Bednárovej, PhD a Ing. Marianovi Minárikovi, PhD zo 
Stavebnej fakulty STU Bratislava. Za prečítanie, opravenie a vzácne pripomienky ďakujem 
Ing. Branislavovi Liptákovi zo SVP. 
 
Chce sa mi veriť, že túto možno únavnú (asi 3.000 kilometrovú) cestu všetci zvládneme 
v plnom zdraví a bez problémov. Prajem vám, aby ste mali z navštívených objektov pekné 
zážitky a šťastný návrat na Slovensko. 
 
Za Slovenský priehradný výbor, 
Ing. Vladimír Holčík, predseda 



2,  PROGRAM EXKURZIE  
 
 
 
 

1. DEŇ 
PI 30.5. 

 
 

Odchod  z parkoviska pod mostom Lafranconi na ľavom brehu Dunaja v Bratislave 
o 08:30 hod. Jazda s krátkymi hyg. zastávkami cez Maďarsko a Srbsko do 
Belehradu. Ubytovanie v hoteli SRBIJA  www.hotelsrbija.com  Individuálna 
prehliadka centra mesta. Nocľah. 

2. DEŇ 
SO 31.5. 

Raňajky. Odchod z Belehradu na VD Djerdap I. Prehliadka VD. Pokračovanie 
jazdy do Bulharska. Ubytovanie v Sofii blízo centra v hoteli HEMUS 
www.sofiahotels.net/hemus.shtml  Nocľah.   

3. DEŇ 
NE 1.6. 

Raňajky. Prehliadka Sofie a jej pamätihodností (centrum mesta, chrám Alexandra 
Něvského, katedrála sv. Sofie, …). Nocľah v hoteli HEMUS.  

4. DEŇ 
PO 2.6. 

Raňajky. Odchod do Pančareva. Prehliadka vodného diela. Pokračovanie na VD 
Pančarevo, Kokaljane a Iskar. Ubytovanie v Borovci - Hotel Lion  
www.hotelslion.bg  Nocľah.  

5. DEŇ 
UT 3.6. 

Raňajky. Jazda cez Kostenec na VD (Belmeken), Batak, Kričim, (Vača); 
pokračovanie do Plovdivu. Ubytovanie v  hoteli RODOPI  
www.hotelrodopi.com   Nocľah. 

6. DEŇ 
ST 4.6. 

Raňajky. Cesta cez Bačkovo Monastir – prehliadka kláštora, Kardžali – VD 
Borovica – VD Studen Kladenec, Haskovo (alt. cez Perperikon) – Stara Zagora. 
Ubytovanie v hoteli VEREIA  www.vereya.com  Nocľah.   

7. DEŇ 
ŠT 5.6. 

Raňajky. VD Žrebčevo, cesta do Kazanlaku (sv. dedičstvo UNESCO) – VD 
Koprinka – Šipka (významný chrám v ruskom slohu) – Veliko Tarnovo (jedno 
z najkrajších miest Bulharska). Ubytovanie v  Inter Hoteli Veliko Tarnovo 
www.interhotelvt.bg  Nocľah. 

8. DEŇ 
PI 6.6. 

Raňajky. Jazda k VD Stambolijski – prehliadka. Pokračovanie cez Suhindol do 
Sofie. Ubytovanie v hoteli HEMUS. Individuálna prehliadka Sofie. Nocľah. 

9. DEŇ 
SO 7.6. 

Raňajky. Jazda zo Sofie do Srbska. Ubytovanie v Novom Sade v hoteli NOVI SAD 
www.hoteli-srbije.co.yu/novi-sad-e.htm  Individuálna prehliadka Nového Sadu. 
Nocľah. 

10. DEŇ 
NE 8.6. 

Raňajky. Jazda s krátkymi hyg. zastávkami cez Srbsko a  Maďarsko. Príchod do 
Bratislavy vo večerných hodinách. 

Zmena programu (v závislosti od počasia, dopr. situácie a pod.) po dohode s vedúcim 
vyhradená  
 
 
 
 

V CENE JE ZAHRNUTÉ: 
 
●   doprava luxusným autobusom  

• 9 x nocľah v hoteloch v dvojposteľových izbách s príslušenstvom 
• 9 x bufetové raňajky 
• propagačné materiály 
• autobusové a pešie prehliadky miest podľa programu autobusom a peši bez vstupov 
• poistenie insolventnosti CK 

 
 

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ: 
 

• obedy a večere  
• cestovné poistenie 
• vstupy do navštívených pamätihodností 

 
V autobuse bude počas jazdy a pobytu možnosť nákupu kávy, nealkoholických nápojov a piva za Sk. 



3,  BULHARSKO, VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
Je to údajne už veľmi dávno. Stvoriteľ sedel za veľkým písacím stolom a práve rozdelil Svet. 
Už chcel buchnúť pečiatku do príslušných papierov, keď vošiel opálený, čiernovlasý chlapík 
a so širokým úsmevom hovorí: „Dobrý deň šéfe. Ja som Bulhar. Čo tam ešte máš voľné?“  
„Chlap jeden nešťastný“ vraví Stvoriteľ mrzuto ako každý úradník. „Ideš veľmi neskoro. Celý 
Svet som už rozdelil, nezostal ani kúsok, ani štvorcový meter. Prečo si, do pekla, neprišiel 
skôr, v úradných hodinách?“ „Nešlo to šéfe. Sedeli sme v krčme a celý týždeň sme spievali 
a pili. Na Tvoje zdravie, samozrejme.“ Stvoriteľa to potešilo a dojalo. „Tak čo mám s vami 
šintermi  robiť“ povedal po chvíli premýšľania Stvoriteľ. „Vieš čo? Ja vám Bulharom 
odtrhnem kúsok zo svojho raja. Nech mám škodu.“ A stalo sa.  
 
Tejto apokryfickej anekdote by sa dalo veriť, pretože Bulharsko je ozaj ukážkou pozemského 
raja, zvlášť pri mori. Ale veriť jej treba aj pre skúsenosť s vybavovaním tejto exkurzie, do 
poslednej chvíle sme nevedeli, či nám bulharskí kolegovia vôbec umožnia vidieť naplánované 
vodné diela. Organizátorov nechávajú do poslednej chvíle v neistote a navyše je typické, že 
ak aj na niečo povedia áno, tak zakrútia hlavou akože nie. Nuž iný kraj, iný mrav. 
 
Bulharsko má skoro 111 tisíc km² (Slovensko 49 tisíc km²), 7,8 mil. obyvateľov. Hlavné 
mesto Sofia má asi 1,2 mil. obyvateľov. V rámci Európy patrí Bulharsko k stredne veľkým 
štátom, najväčší rozmer v severo-južnom smere je 331 km. Hustota obyvateľstva  je 70 obyv./ 
km². Priemerná nadmorská výška je 470 m. Najväčšie mestá sú Plovdiv (340 000 
obyvateľov), Varna (310 000), Burgas (193 000), Ruse (162 000), Stara Zagora (144 000), 
Pleven (122 000), Sliven (101 000) a Dobrič (100 000). 
 
Bulharsko je bohaté na vodné zdroje, najväčšie z nich je Čierne more a Dunaj. Riečna sieť je 
hustá, ale s výnimkou Dunaja sú rieky nie priveľmi bohaté na vodu a nie sú využívané ako 
vodné cesty. Dunaj tvorí severnú hranicu štátu v dĺžke 470 km a tak má Bulharsko výborné 
riečne spojenie až do Severného mora. Z riek, ktoré sa vlievajú do Dunaja sú najväčšie Iskar 
(368 km) a Jatra, ktorá pramení v Starej planine. Priamo do Čierneho mora ústi z tých väčších 
riek Kamčija a Ropotamo. 57% územia je odvodnené do Čierneho mora, 43% územia do 
mora Egejského (rieky Marica, Mesta, Struma).  
 
V Bulharsku je prevažná väčšina obyvateľstva vierovyznania východného pravoslávneho 
kresťanstva, čo je oficiálne náboženstvo. 17% populácie je bez vyznania, islam vyznávajú 
príslušníci tureckej menšiny a aj časť etnických Bulharov – Pomáci. Pomáci žijú vo 
východnej časti pohoria Rodopy. 
 
Navyše je táto krajina známa aj 160 stredovekými i novšími kláštormi, 330 múzeami a 
galériami. Bulharsko je aj krajinou dobrého jedla a kvalitného vína, vynikajúcich koňakov, 
kožušinových výrobkov a kvalitnej dámskej a pánskej konfekcie. V Bulharsku sa zachovali 
početné pamiatky z rôznych historických období: prehistorické nálezy, trácke hrobky, 
archeologické nálezy z helénskeho obdobia, rímske a byzantské zámky. Aj historické 
monumenty z čias Prvého a Druhého bulharského cárstva a obdobia národného Obrodenia, 
architektonické súbory vo veľkých mestách, ako aj celé osídlené miesta so zachovalou 
autentickou atmosférou a architektúrou. Najstaršie zlato v Európe bolo nájdené vo 
Varnianskej nekropole.  
 
Svetovo známe sú poklady z Vačetranu - z doby bronzovej, Panagjurišta, Vraci, Lukovitu a 
Letnice - približne zo 4. storočia pred Kristom, ako aj strieborný poklad z Rogozenu. V 



mnohých regiónoch krajiny sa zachovali sídla s autentickou bulharskou architektúrou z čias 
Obrodenia. Najznámejšie z nich sú Starý Plovdiv, Veliko Tarnovo, Koprivštica, Trjavna, 
Arbanasi, Boženci, Žeravna, Melnik, Bansko, Kovačevica, Nesebar, Sozopol a ďalšie. 
Bulharsko je výnimočne bohaté na kláštory a kostoly. Najnavštevovanejší je najväčší a 
najslávnejší kláštor Rilski, kláštory Bačkovski, Roženski, Trojanski a Preobraženski, ako aj 
kláštor Aladža. Veľký záujem vzbudzujú aj stovky kostolov, v ktorých sa zachovali unikátne 
vzory bulharského ikonopisu, nástennej maľby, drevorezby, stredoveké fresky a ikony.  
 
Ale trocha histórie. Odborníci tvrdia, že územie Bulharska je najdlhšie osídlená oblasť 
v Európe. Počiatky osídlenia siahajú do stredného paleolitu, najstarší výskyt človeka sa dá 
doložiť spred 100 000 rokmi, nálezy pochádzajú z jaskyne Bačo Kiro (medzi Veliko Tarnovo 
a Gabrovo). V priebehu 8. stor. p.n.l. sa na pobrežie Čierneho a Egejského mora začali 
sťahovať Gréci z Malej Ázie a z Balkánskeho polostrova a začali tu zakladať prvé mestá – 
Agathopolis (dnes Achtopol), Apollonia (dnes Sozopol) a ďalšie. Gréci tu však už prišli 
medzi Ilýrov a Thrákov, územie obývali aj Dákovia, Serdovia a Moesovia. Kmene žili 
v dobrých vzťahoch a dochádzalo medzi nimi k vzájomnému kultúrnemu ovplyvňovaniu, 
Thrákovia napríklad prevzali grécke písmo. Niekoľko údajov o histórii Bulharska:     
       
335 p.n.l.         Alexander Macedonský (Veľký) si podrobil thrácke kmene  
46 p.n.l.           územie dnešného Bulharska pripojené k Rímskej ríši 
395 n.l.             územie pripadlo k východorímskej (byzantskej) ríši                                                                                          
681                   vznik prvého bulharského štátu s hl. mestom Pliska, boje s byzantskou ríšou,    
                         cisár Konstantin IV. uznal bulharskú samostatnosť 
864                   knieža Boris prijal kresťanstvo  
893-927           vláda Simeona I., najväčší rozmach štátu 
2.pol. 10. stor.  boje s Maďarmi a Pečenehmi, ruský vpád, úpadok Bulharska 
1018                 Bulharsko pripojené k Byzancii – koniec prvého bulharského štátu 
1186                 povstanie bratov Petra a Asena, obnovenie Bulharska 
1242                 vpád Tatarov do zeme 
1277-1280       Ivajlovo povstanie, najväčšie sedliacke povstanie v stredovekom Bulharsku 
2.pol.14. stor.   rozpad Bulharska na menšie štáty 
1396                 dobytie Vidinu, celé Bulharsko ovládnuté Turkami 
1444                 v bitke pri Varne Turci zničili uhorskú armádu 
1688                 Čiprovské povstanie krvavo potlačené Turkami 
1806-1812        rusko-turecká vojna, na strane Rusov aj bulharskí dobrovoľníci 
1828-1829        Bulharskom tiahla ruská armáda smerom na Istanbul; následný mier v Edirne  
                         uznal nezávislosť Grécka a Srbska, Bulharska sa však netýkal   
1872-1873       povstanie vedené Vasilom Levským 
1878                 po ďalšej rusko-tureckej vojne získalo Bulharsko samostatnosť, pôvodný  
                         rozsah bol však obmedzený berlínskym kongresom    
1885                zjednotenie Východnej Rumélie s Bulharským kniežatstvom 
1908                vyhlásenie úplnej nezávislosti na Turecku, knieža Ferdinand prijal titul cára 
1912                prvá balkánska vojna – Bulharsko, Grécko, Srbsko, Čierna Hora proti Turecku 
1913                druhá balkánska vojna Bulharska proti Srbsku, Grécku, Rumunsku a Turecku; 
                        Bulhari stratili väčšinu územia získaného pred rokom 
1914                Bulharsko vstúpilo do I. sv. vojny na strane Ústredných veľmocí 
1919                mierom v Neuilly-sur-Seine stratilo Bulharsko prístup k Egejskému moru  
                        a niektoré územia pri srbských hraniciach    
1923                vojenský prevrat proti vláde Stambolijského; na čele pravicový kabinet  
                        Aleksandra Cankova, teror s tisíckami obetí 



1934                štátny prevrat pod vedením Vojenského zväzu a politickej skupiny Zveno 
1935                Boris III. sa ujal vlády 
1941                Bulharsko pristúpilo k Ose Berlín-Rím-Tokio, vyhlásilo vojnu USA a U.K.,  
                        nie však SSSR 
1943                smrť Borisa III., za mladistvého Simeona II. vládne regentská rada 
1944                pod hrozbou útoku SSSR došlo k prevratu, nová vláda vyhlásila vojnu  
                        Nemecku, ZSSR obsadil krajinu bez odporu; v novej vláde už aj komunisti    
1944-1945       účasť Bulharska vo vojne proti Nemecku 
1947                nová ústava, zavedenie komunistickej diktatúry na čele s Dimitrovom,  
1956                Todor Živkov prvý tajomník KSB 
1981                oslavy 1300 rokov príchodu Bulharov na dnešné územie 
1989                Živkov donútený k rezignácii, zrútenie komunizmu 
1990                prvé slobodné voľby, zvíťazila Bulharská socialistická strana (vznikla  
                        premenovaním komunistickej)  
1991                nová ústava; parlamentné voľby, víťaz je Zväz demokratických síl 
1995                asociačná dohoda s EÚ  
2001                novým premiérom sa stal bývalý cár Simeon II. (inak bol v tom čase na  
                        návšteve na VD Gabčíkovo) 
2007                Bulharsko sa stalo členom EÚ  
     
4,  STRUČNÝ POPIS NAVŠTÍVENÝCH  MIEST V BULHARSKU A  
     SRBSKU 
 
Sofia je hlavné mesto Bulharska.  S 1,25 mil. obyvateľmi je to zároveň najväčšie bulharské 
mesto (15. najväčšie v rámci Európskej únie). Mesto sa nachádza na západe Bulharska 
pri masíve Vitoša. Sofia je administratívne, kultúrne a ekonomické centrum krajiny 
Patrí k najstarším hlavným mestám Európy, jeho história sa datuje už od 8. storočia pred. Kr., 
keď sa tu usadili Thrákovia. Bola založená pred 3000 rokmi. Nachádza sa na planine 
s nadmorskou výškou 550 m n. m. Vzhľadom na jej zemepisnú šírku sú letá horúce a zimy 
chladné. Medzi najväčšie atrakcie metropoly z minulej doby sa radia termálne pramene, ktoré 
sú i dnes otvorené pre verejnosť. 
Rastie, no nestarne 
Sofia je hlavným mestom Bulharska len 125 rokov. Túto pozíciu si vydobyla po 600 rokoch 
od mesta Veliko Tarnovo. V čase, keď sa Sofia stala hlavným mestom, mala asi 12-tisíc 
obyvateľov a podobala sa na veľkú dedinu. Osídlenie tu však bolo už 7000 rokov pred naším 
letopočtom. Pozostatky po Thrákoch a Rimanoch sa nachádzajú po celom meste. 
Názov Sofia má mesto od 15. storočia podľa Kostola sv. Sofie. Mottom mesta je od roku 
1901: "Raste no ne stare", po slovensky "rastie, ale nestarne". Dnes je Sofia moderným 
mestom s vyše miliónom obyvateľov. 
Fast food na bulharský spôsob 
Jednou z najväčších prekážok pre turistov je písmo - väčšina nápisov je výlučne v cyrilike. Ak 
sa ju nenaučíte, alebo nepoznáte azbuku, ktorá je cyrilike veľmi podobná, bez pomoci 
domácich ste stratení. Problém môže byť najmä s orientáciou v meste, keďže názvy ulíc ako 
aj názvy zastávok mestskej dopravy sú iba v cyrilike. Len týmto písmom bývajú často 
označené aj také kozmopolitné inštitúcie ako fast food, či turistické informačné centrum. 
Dokonca aj pod obrázkom Big Mac sa skvie nápis v cyrilike. V prípade, ak domácich 
nepoznáte, oplatí sa kúpiť si slovník s bulharskou abecedou. 
V reštauráciách a baroch je anglické menu pre tých, čo neovládajú cyriliku, nutnosťou. Vždy 
je dobré poznať niekoho domáceho, kto pomôže v prípade, že personál podniku nehovorí po 

 



anglicky. Domáca pomoc je vítaná aj ohľadne výberu zmenárne, keďže nie všade je férový 
kurz. Istota dobrého kurzu je v národnej banke. 
Pred bulharskými šoférmi chodci utekajú 
V mestskej hromadnej doprave medzi autobusmi prevládajú staré karosy. Rýchloautobus z 
letiska do centra a späť sa však komfortom vyrovná západoeurópskym. V meste funguje aj 
metro, ktoré je práve vo výstavbe. Zatiaľ premáva na piatich staniciach z centra na západ 
mesta. Vstup do metra je veľmi pôsobivý, celý z mramoru, vozne sú moderné a čisté. Talón 
piatich lístkov na jednu cestu mestskou hromadnou dopravou stojí 2 leva, čiže asi 40 korún, 
rovnako ako lístok na celý deň. 
Dopravné zápchy sú v Sofii celkom bežné. Veľmi často tu vidieť taxíky. Bulharskí vodiči sú 
voči chodcom dosť bezohľadní. Ani zelená pre chodcov nie je zárukou, že vás vodič nezrazí. 
Cesty a najmä chodníky sú často v zlom stave, ale väčšinou sú dostatočne široké. Budovy, 
byty, výťahy a chodby sú veľké, miestami až predimenzované. 
Ak nemáte v Sofii známych, u ktorých by ste mohli bývať, je dobré mať ubytovanie 
rezervované vopred, ceny sú nižšie. 
Zradné slová v bulharčine 
Mnohé slová v bulharčine a slovenčine sú si podobné. Tí, ktorí nevedia po anglicky, majú pri 
jednoduchej komunikácii aj so slovenčinou celkom slušné šance dorozumieť sa. Viaceré slová 
či gestá však majú v týchto dvoch jazykoch iný, prípadne úplne opačný význam. 
Predovšetkým si musíte zvyknúť na to, že kývanie hlavou zhora nadol znamená "nie" a 
krútenie hlavou zboka nabok znamená "áno", teda naopak ako u nás. Predavač, ktorý 
prikývne na vašu otázku, či má napríklad cigarety, hovorí nie. Ďalšia dobrá rada v oblasti 
jazyka: Rozhodne nechváľte obed svojho hostiteľa slovami "to bolo úžasné!". Užasno v 
bulharčine znamená "príšerné". Takisto sa neoplatí pochváliť parfum mladej dámy alebo 
mladého muža slovami "dobrá vôňa", mohli by sa veľmi uraziť. V bulharčine to totiž 
znamená "poriadny smrad". Tiež nie je veľmi taktné hovoriť domácim "Bulhari" a ich krajine 
"Bulharsko". V bulharčine totiž "bulha" znamená "blcha". Naopak, ak v ženskej spoločnosti 
poviete "pribrala som", vyslúžite si pravdepodobne obdiv. V bulharčine totiž tieto slová 
znamenajú "schudla som". 
Bulharské špeciality 
Osviežujúca je studená jogurtová polievka s uhorkami a kôprom, tarator. V reštaurácii ju 
dostať za veľmi dobré ceny. Zaplatíte za ňu pol leva v dobrej reštaurácii (asi 10 korún). 
Ďalšou špecialitou sú kjufty, čo sú guličky z koreneného pečeného mletého hovädzieho mäsa. 
Gyveč - pečené mäso so zeleninou a omáčkou, v rôznych obmenách dostať takmer v každej 
reštaurácii. Netreba zabudnúť ochutnať banicu, čo je pečivo plnené domácim syrom zvaným 
sirene, podobným bryndzi. Alternatívou je špenátová alebo sladká plnka. Oplatí sa ochutnať 
výborné bulharské jogurty aj syry. Aj u nás známy šopský šalát v Bulharsku chutí celkom 
inak. 
Zaujímavosťou Sofie sú obchody podobné našim stánkom PNS v podzemí, ktoré majú 
predajné okienko na úrovni chodníka a kupujúci si k nim musia čupnúť. 
Túlavé psy, o ktorých sa v súvislosti s Bulharskom či Rumunskom tak často hovorí, v Sofii 
nie sú také časté. Videli sme ich najmä pod vrchom Vitoša, ale neobťažovali okoloidúcich, 
boli skôr bojazlivé. 
Na niektorých miestach ešte stále možno nájsť policajné búdky na stračej nôžke nad 
križovatkami. Policajti sa v nich striedajú a monitorujú situáciu. V zime je tam vraj slabé 
kúrenie a v lete teplo na nevydržanie. 
Vo väčšine barov sa treba pripraviť na hustú dymovú clonu, Bulhari sú silní fajčiari. 
 
 
 



Čo si v Sofii pozrieť 
 
Katedrála Alexandra Nevského - zrejme najpôsobivejšia stavba v Sofii charakteristická 
ornamentálnosťou a pozlátenými kupolami. Postavili ju v 19. storočí v neobyzantskom štýle 
na počesť ruského cára Alexandra Nevského, ktorý oslobodil Bulharsko spod tureckej 
nadvlády. V podzemí je zaujímavé múzeum ikon, do ktorého sa platí študentské vstupné 
jeden leva (asi 20 korún). V blízkosti katedrály sú typické pouličné trhy. Zaujímavé sú aj 
ďalšie pravoslávne kostoly, napríklad Rotunda sv. Juraja zo 4. storočia, Kostol sv. Sofie, 
Kostol sv. Nedele či Ruský kostol. 
 
Národné divadlo Ivana Vazova - divadlo pomenované podľa bulharského spisovateľa 
(podľa ktorého sa nazýva aj bratislavská Vazovova ulica) bolo postavené v roku 1907. 
 
Námestie Slaveikov - maličké námestie dvoch známych bulharských básnikov otca a syna 
Slaveikovcov zdobí socha spisovateľov na lavičke. 
 
Vitoša - obchodná ulica 
 
Archeologické múzeum - najstaršie múzeum v Bulharsku umiestnené v bývalej mešite. 
Študentské vstupné a vstupné pre dôchodcov je 2,50 leva, vstupné pre dospelých je 5 leva. 
 
Vládne budovy - parlament, Rada ministrov, Prezidentský palác a Party House - bývalé sídlo 
komunistickej strany, v ktorom sa dnes konajú koncerty 
 
Park oslobodenia - Pamätník padlým vojakom a sochy z režimu pred rokom 1989. 
 
Turecké kúpele - v ich blízkosti sa nachádza aj termálny prameň, z ktorého si môžete nabrať 
vodu. Pri kúpeľoch je jediná mešita, aj jediná synagóga v Sofii. Nachádza sa tu aj mestská 
tržnica Haliti. 
 
TZUM - obchodný dom západného typu na bulharský spôsob. 
 
Vrch Vitoša - miesto na turistiku a lyžovanie. Na jeho úpätí blízko vilovej štvrte sa nachádza 
bulharský historický poklad, kostol Bojana z 11. storočia. 
 

 
Katedrála Alexandra Nevského 
 



 
Kostol sv. Juraja  
 

 
Národné múzeum histórie 
 
Borovec je letné aj zimné rekreačné stredisko v pohorí Rila, 10 km juhovýchodne od 
Samokova, v nadmorskej výške 1300 m n.m. Položené je v nádhernom prostredí medzi lesmi. 
Pôvodne sa volalo Čamkorija, čo po turecky znamená Borovicový háj. Sú tu výborné 
lyžiarske podmienky a aj všetky služby pre turistov. Usporadúvajú sa tu lyžiarske preteky, aj 
najvyššieho medzinárodného významu.  
 
Plovdiv – staroveký, stredoveký a moderný 
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 



V Plovdive nájdete pozostatky starovekej, stredovekej a modernej kultúry. Dávajú mestu 
neopakovateľné kúzlo a z mesta urobili synonymum bulharských dramatických dejín. 
Pôvodné osídlenie sa datuje dávno pred našim letopočtom. Vnútorné mesto, ako ho volali 
Rimania, je omnoho mladšie. Atény, Kartágo a Konštantínopol vznikli až neskôr. V Plovdive 
je mnoho kultúr na jednom mieste, je to mesto thrácke, grécke polis, hlavné mesto Thrákie 
pod nadvládou Ríma, centrum byzantinismu, pevnosť Bulharov a sen križiakov.  
 
Kendros, Eumolpia, Philippopolis, Pulpudeva, Thrimonzium, Pulden, Populdin, Ploudin, 
Filibe - to sú staroveké názvy mesta v jeho 6 až 8 tisícročnej histórii. Meno "Plovdiv" sa prvý 
raz zjavilo v písomných dokladoch z 15. st. a zostalo mestu dodnes. 
 
V dávnej minulosti Plovdiv stál na 7 kopcoch: Taxim, Nebet, Jambaz, Sahat, Jendem a 
Bunarjik. Siedma hora, Markovo Tepe, je dnes pod chodníkmi moderného Plovdivu. V roku 
432 p. n.l. bolo mesto ovládané Filipom II. Macedonským. Počas jeho vlády boli prestavané 
staré thrácke pevnosti a veže. Filip II. dal mestu svoje meno - dnešnému Plovdivu sa začalo 
hovoriť Filipopolis. 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čoskoro sa mesto vrátilo naspäť Thrákom a bolo premenované na Pulpudeva. 
V priebehu 1. st. n. l. ho ovládli Rimania. Hovorili mu mesto Thrimonzium (ležiace na troch 
kopcoch), pretože sa vtedy skutočne rozkladalo na 3 vrchoch - Taxim, Nebet a Jambaz Tepe. 
Rímski cisári Traianus a Marcus Aurellius vybudovali okolo mesta pevnosti. Urobili mnohé 
vylepšenia a začali raziť mince. V tej dobe bolo známe ako Ulpia Thrimonzium a bola to 
najlepšie prosperujúca metropola thráckej proveniencie. Veľkolepý, skvostný amfiteáter bol 
vystavaný práve v rímskych dobách. Teraz je zrekonštruovaný a pod šírim nebom môžete 
vidieť klasické drámy, operu aj koncerty.  
 
V roku 447 hunské kmene mesto zničili. V 6. storočí sa na Balkánskom polostrove usídlili 
Slovania a mesto pomenovali Pulden alebo Plundiv. V roku 815 zabral pevnosť chán Krum.  
Bulhari sa neskôr vrátili späť. Križiaci zdevastovali a vyplienili mesto pri ich cestách do 
Mekky niekoľkokrát. Rok 1365 bol pre Plovdiv zlý. Mesto padlo pod turecké jarmo. Bolo 
premenované na Filibe a stalo sa významným správnym a vojenským strediskom moci. Filibe 
bolo aj sídlom vládcu Rumélie. Funkčná mešita Jumaia Mosque priťahuje návštevníkov 
centra moderného Plovdivu minaretom a slnečnými hodinami. Obchodná časť mesta bola 
medzi mešitou a riekou Marica. Jedny z najstarších vežových hodín vo východnej Európe sú 
umiestnené za Sahat Tepe. Hodiny sú funkčné aj dnes. Ako napísal v roku 1651 turecký 



cestovateľ Evlya Chelebi "Philibe je najväčšie medzi 10 veľkými mestami Turecka a bohatne 
každým dňom". 
 
19. storočie nasmerovalo Plovdiv po tureckej okupácii a kultúrnom útlaku bližšie k 
renesancii. Nastal čas duchovného obrodenia a Bulhari začali svoj úporný a hrdinský boj za 
náboženskú, kultúrnu a politickú nezávislosť. V roku 1850 známy národný buditeľ Naiden 
Gerov založil školu. Nasledujúci rok sa slávila pamiatka Sv. Cyrila a Metoda vôbec po prvý 
raz.   
 
V roku 1855 Christo G. Danov založil prvé bulharské vydavateľstvo. Šíril po bulharskej zemi 
tlačené  knihy, noviny a časopisy. Vtedy sa aj po prvý krát v Bulharsku použil tlačiarenský 
lis.   
Bulharský revolucionár Vassil Levski zriadil v Plovdive revolučný výbor. Dlho očakávané 
oslobodenie  prišlo do Plovdivu 19. januára 1878, po 500 rokoch čakania. Extáza bola krátka. 
Berlínsky kongres rozdelil mladé slobodné Bulharsko na bulharské kniežactvo a autonómnu 
oblasť Východná Rumélia s hlavným mestom Plovdiv. Len sedem rokov neskôr bolo 
vyhlásené zjednotenie Bulharska - 6. augusta 1885.  
 
Monastýr Bachkovo                                          
Je druhý najrozsiahlejší monastýr. Je nádherne obkolesený malebnými kopcami Rhodop. Bol 
založený v roku 1083 bratmi Bakurianmi. Niekoľko nástenných malieb z toho obdobia sa 
dosiaľ zachovalo. Ak vyjde čas, bolo by správne si ho pozrieť, nie je ďaleko od Plovdivu na 
ceste do Kardžali. 
 
Kardžali má 46 000 obyvateľov, leží v širokom údolí rieky Ardy medzi nádržami priehrad 
Studen Kladenec a Kardžali. Spracováva sa tu tabak a je tu metalurgický podnik na 
spracovávanie farebných kovov. Pri meste je zdokumentované praveké osídlenie a stále tu 
prebieha dlhodobý archeologický výskum v údolí rieky Ardy.  
 
Perperikon   
Severne od mesta Kardžali je najväčší megalitický komplex na Balkánskom polostrove, 
svätyňa Dionýza. Je umiestnený vo východných Rhodopoch, 15 km od mesta Kardžali. Staré 
kultové miesto je rozložené na kamennom masíve o rozlohe 12 m². Znaky života na 
Perperikone sa datujú spred 8000 rokov. Na najvyššom mieste hory je kamenné mesto 
s akropolou, so svätyňou tesne pod akropolou, ďalej obytná oblasť, chrámy a hradby.  
 
Haskovo očividne nemá nič spoločné so známym českým spisovateľom. Je však na ceste 
smerom do Starej Zagory a ak náhodou by bola možnosť si tam urobiť prestávku, tu je 
niekoľko faktov o meste. Má 81 tisíc obyvateľov a je to stredisko tabakového priemyslu. Bolo 
založené koncom 14. storočia pre sultánovu rodinu a zaslúžilých vysokých sultánových 
hodnostárov, ktorým tu daroval pôdu. V centre mesta stojí najstaršia bulharská mešita Eski 
džamija (Eski Camii) z roku 1395. V kostole Sv. Archanjela (Sveti Archangel) sú k videniu 
cenné drevorezby. 
 
Stara Zagora má 145 000 obyvateľov, leží asi 90 km od Plovdivu, na úrodnej rovine, 
chránené od severu pohorím Sredne gory. Mesto pod menom Beroe bolo pôvodne osídlené 
Thrákmi, za Rimanov sa volalo Augusta Traiana. V 5. storočí bolo zničené, v 8. storočí za 
byzantskej éry obnovené a premenované na Ironopolis. V 9. storočí ho chán Krum zahrnul do 
prvej bulharskej ríše. Stara Zagora sa dostala pod tureckú vládu v roku 1370. Obyvateľstvo si 
však zachovalo silné národné povedomie, v roku 1833 tu bola založená prvá svetská 



bulharská škola. V 2. polovici 19. storočia z nej vyšli Vasil Levski a Dimitr Blagoev, ich 
učiteľmi boli Neofit Rilski a básnik P.R. Slavejkov, všetko národní buditelia. V boji za 
oslobodenie tu pôsobili slávni hajduci so svojimi čatami. V roku 1877 mesto oslobodil od 
Turkov ruský generál Gurko spolu s bulharskými revolučnými čatami. Paša Sulejman ale 
mesto dobyl späť, vypálil ho a nechal vyvraždiť asi 16 000 ľudí (skoro ¾ obyvateľov). Počas 
2. svetovej vojny bola Stara Zagora jedným z významných ohnísk protihitlerovského 
partizánskeho odboja. Dnes je mesto priemyslovým strediskom, v jeho blízkosti stojí tepelná 
elektráreň, známe je údajne kvalitné pivo (veď uvidíme) Zagorka, ktoré sa varí pre domáci aj 
zahraničný trh. Pri zrode pivovaru boli odborníci z Československa. V centre mesta je 
Národné múzeum s archeologickými nálezmi, veľmi zaujímavé majú byť repliky rímskych 
vojnových vozov z 2. a 3. storočia.  
 
Kazanlak - mesto je situované v prekrásnom Údolí ruží. Nikto nevie, kedy sa usídlili prví 
ľudia, ale s istotou sa vie, že sídlo bolo úzko spojené s olejovitými kríkmi ruží v okolí. Thráci 
mesto pomenovali Sevtopolis. Oni aj objavili zázračný majetok v ružovom oleji asi pred 5000 
rokmi. Kamene, ktoré používali pri lisovaní oleja majú stále omračujúcu vôňu. Na 
medzinárodnom trhu má ružový olej niekedy vyššiu cenu ako zlato. Neďaleko Kazanlaku sú 
rozptýlené kráľovské trácke hroby. Jeden z nich je svetovým kultúrnym dedičstvom 
evidovaným UNESCO. Nebolo by od veci si ho pozrieť. 
 
Na sever od Kazanlaku je Šipka, pamätník bol postavený na pamiatku dramatických bojov 
v rusko-tureckej oslobodzovacej vojne  1877-1878. Táto udalosť inšpirovala mnohých 
bulharských autorov, ktorí glorifikovali heroizmus dobrovoľníckej armády a urobili 
nesmrteľnými tých, ktorí preliali krv za slobodu Bulharska.  
 
Veliko Tarnovo  
Mesto má asi 67 000 obyvateľov a je položené pod horami Stará planina. Je položené na 
štyroch kopcoch – Carevec, Trapezica, Orlov vrch a Sveta Gora, ktoré sú vzájomne oddelené 
meandrami rieky Jantra. Strmé svahy kopcov dosahujú výšku až 200 m nad riekou. Vďaka 
svojej polohe patrí k najmalebnejším mestám Bulharska. Stred mesta pripomína amfiteáter 
s domami tesne nakopenými na svahoch. Medzi pahorkami Trapezica a Carevec, na nízkych 
terasách po oboch stranách rieky je štvrť Asenova machala so vzácnymi pamiatkami. Na 
juhovýchod od Carevca, na ploche obtekanej veľkým meandrom, je iná pekná štvrť 
Frenchistar. 
História Tarnova začala v roku 1185, keď dvaja bratia, bojari Peter a Asen, pri vysviacke 
kostola Sv. Dimitrija vyhlásili svoje rozhodnutie zvrhnúť byzantskú nadvládu. Peter sa stal 
cárom a Tarnovo hlavným mestom druhej bulharskej ríše (1187 – 1393). Vybudovali sa 
paláce, kostoly a opevnenia, na svahu Carevca postavili opevnený palác. Zo západnej časti 
Carevca sa prechádzalo na pevnosť Trapezicu, kde bola štvť bojarov so 17 kostolmi. Keď 
Turci mesto v roku 1393 dobyli, povraždili obyvateľstvo a mesto vypálili. Bojari alebo prijali 
islam, alebo ich zabili. Až v roku 1877 bolo Tarnovo oslobodené už spomínaným ruským 
generálom Gurkom. Tu bolo tiež v roku 1908 de jure vyhlásené Bulharské kráľovstvo. 
Dnešné Veliko Tarnovo je centrom ľahkého priemyslu (elektropriemysel, potraviny, nábytok, 
textil). 
Historické centrum je pamiatkovou rezerváciou. Významnou pamiatkou je areál hradu z 12.-
14. storočia na vrchu Carevec. V južnej časti areálu je opevnená Balduinova veža. Za 
zmienku stojí kostol Štyridsiatich svätých mučeníkov z 1230, chrám Sv. Petra a Pavla (14. 
storočie), kostol Sv. Dimitrija Soluňského (1185) a mnohé iné. V starom meste bola bývalá 
turecká väznica upravená na väzenské múzeum, na miestach kde stáli šibenice sú dnes 
pamätníky na revolucionárov z 1835 a 1876 roku.  



Temer vo všetkých uličkách sú zaujímavé romantické domy. Z nich zvláštnu pozornosť si 
zasluhujú tie, ktoré postavil ľudový staviteľ a samouk Nikola Fičev (Koljo Fičeto). Je to 
napríklad han (turecký hostinec) Nikolu Chadžího z rokov 1856-1858, v ktorom je dnes 
múzeum bulharského obrodenia, alebo aj budova mestskej rady z roku 1872, ďalej Dom 
s opičkou (kaštata s majmunkata). Zaujímavé sú celé ulice Dmitrija Blagoeva, Velčova 
Zavera, Ivana Vazova, Čitalištna a generála Gurka.  
 
Suhindol je mestečko na sever od priehrady Alexander Stambolijski, kde by asi bolo správne 
mať prestávku na ceste späť do Sofie. Vinné pivnice „Loviko-Suhindol“ je nástupníckou 
organizáciou najstaršieho družstevného výrobcu vína v Bulharsku, ktorý sa datuje do roku 
1909. Ponuka vín je široká a je možnosť ochutnávky. 
 
 
SRBSKO 
 
Nezaškodí si prečítať najzákladnejšie údaje o Srbsku, aj keď krajinou iba prechádzame. 
Mnohí z nás tu už boli, najmenej pri ceste k moru. A veľa o krajine čítame v novinách, 
v poslednej dobe o vzniku Kosova ako samostatného štátu. 
Prvými obyvateľmi oblasti boli Ilýri. Nasledovali ich Kelti a Rimania. V polovici šiesteho 
storočia sem prišli slovanské kmene. V roku 1217 si samostatnosť od Byzancie vybojovalo 
srbské kráľovstvo. Jeho krátku existenciu na 500 rokov prerušili osmanskí Turci. Počas 19. 
storočia začali Srbi za svoju nezávislosť opätovne bojovať a v roku 1878 ju dosiahli. V 1912 
sa Srbsko zapojilo do prvej balkánskej vojny. Jej cieľom bolo oslobodenie Macedónska od 
slabnúcej tureckej nadvlády. Po druhej balkánskej vojne (1913) získalo Srbsko časť 
severného a stredného Macedónska, tiež územie Kosova. Vražda rakúsko-uhorského 
následníka trónu srbským nacionalistom viedla k vypuknutiu prvej svetovej vojny.  
Po jej skončení sa ku Srbsku pripojilo Chorvátsko a Slovinsko a v roku 1918 vzniklo 
Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. Jeho súčasťou bola Čierna Hora, Vojvodina a 
Macedónsko. V roku 1929 sa zmenilo meno kráľovstva na Juhosláviu. V roku 1941 sa 
Juhoslávia stala nemeckým spojencom. Ľudia vtedajší režim zvrhli, a Nemci krajinu napadli. 
Státisíce Srbov, Židov, Albáncov a Rómov bolo zabitých počas neslávneho režimu 
chorvátskych Ustašovcov. Juhoslávia si nezávislosť aj po druhej svetovej vojne udržala. Jej 
vodcom sa stal Josip Broz Tito. Bosna a Herzegovina, Čierna Hora a Macedónsko sa stali 
republikami a Juhoslávia federáciou. Počas svojej vlády zostal prezident Tito nezávislý aj od 
Západu aj od Sovietskeho zväzu. Po jeho smrti v roku 1980 mala funkcia prezidenta rotovať 
medzi jednotlivými štátmi federácie.  
V roku 1987 sa vďaka nacionalistickej rétorike stal prezidentom Slobodan Miloševič. Jeho 
víziu „Veľkého Srbska“ nezdieľali Chorváti a Slovinci a v júni 1991 vyhlásili nezávislosť. 
Takmer ihneď bola do Slovinska poslaná federálna armáda. Za mesiac boli federálne vojská 
zo Slovinska odvolané, ale v Chorvátsku sa začala skutočná občianska vojna. Do prímeria v 
januári roku 1992 bolo zabitých mnoho civilistov na oboch stranách. Nezávislosť Chorvátska 
a Slovinska bola uznaná Európskou Úniou. Potom ako súčasťou Juhoslávie zostala len Čierna 
Hora, sa začala vojna v Bosne a Hercegovine. V roku 1996 bola Bosna rozdelená na Srbskú 
republiku a Chorvátsko-moslimskú úniu. Krajina zostala zničená vojnou, historické mestá 
boli v ruinách, turistický ruch bol úplne paralyzovaný. Po odmietnutí autonómie začala 
provincia Kosovo žiadať samostatnosť.  
Federálna armáda reagovala brutálne, stovky ľudí bolo zabitých. Na Srbsko bolo uvalené 
embargo, ale vojna pokračovala. Začiatkom roku 1999 začalo NATO s bombardovaním 
Belehradu. V júni 1999 bolo medzi Juhosláviou a NATO uzavreté krehké prímerie. Po 
sfalšovaných voľbách v októbri 2000 začali ľudia požadovať Miloševičovu demisiu. Po 



bojoch s políciou, rozbití parlamentu a po 12 hodinových protestoch sa Vojislav Koštunica 
deklaroval ako nový prezident. Juhoslávia bola prijatá do OSN, začalo sa vyšetrovanie 
vojnových zločinov, a provincia Kosovo dostala zvláštny dohľad OSN.  
3. júna 2006 čiernohorský parlament vyhlásil nezávislosť Čiernej Hory, štát Srbsko a Čierna 
Hora formálne ešte existoval do 5. júna, kedy Srbsko prevzalo po ňom nástupníctvo. 
O Kosove sa nebudem rozpisovať, všetci máme v pamäti jeho nedávne jednostranné 
vyhlásenie samostatnosti a uznanie už asi 40 štátmi. 
 
Neslobodno opomenúť mestá Belehrad a Novi Sad, kde budeme ubytovaní pri ceste do 
a z Bulharska. Iste si každý nájde čas, aby sa poprechádzal po meste a „precítil“ jeho 
atmosféru. Celkom iste to za námahu stojí. Nižšie uvedený materiál je prevzatý z turistickej 
príručky a je z veľkej časti v češtine. 
 
Belehrad leží na sútoku Sávy a Dunaja, výstavbou VD Djerdap I a Djerdap II sa stal riečno-
morským prístavom. Má asi 1,5 mil. obyvateľov, ktorí žijú v 17 mestských častiach. Leží 
v nadmorskej výške asi 117 m n.m. Už od roku 1403 plní funkciu hlavného mesta. 
 

 

Z AU J ÍM AV OS T I  A P AM I AT K Y  V  B E L E HR AD E  

Knez Mihailova ulice 

 

je jednou z nejstarších v Belehrade, je pěší zónou vedoucí od Terazií ke Kalemegdanu. Zde se 
nachází jak obchodní, tak kulturní centrum celého města. Právě zde se večer procházejí 
mladší i starší Bělehraďané před tím, než se usadí v některé z blízkých restaurací či kaváren.  
Tento prostor byl zřejmě také centrem románského sídla zvaného Singidunum. Plánovaná 
výstavba ulice začala v sedmdesátých letech 19. století, kdy tu nejbohatší rodiny stavěly své 

 



domy. Knez Mihailova byla první Belehradskou ulicí. V roce 1870 byla oficiálně 
pojmenována po Mihailu Obrenovićovi, synu Miloše Obrenoviće. Jako jedna z mála ulic 
Belehradu za celou dobu své existence nezměnila svůj název. V roce 1987 byla ulice 
rekonstruována. Každý dům v této ulici má svou vlastní historii. Nachází se tu také mnoho 
 architektonicky významných budov.  
 

 

 
Budovou, která si zaslouží pozornost, je Progres. V jejím přízemí se nachází galerie a u 
vchodu do budovy stojí socha Mercury, dílo známého sochaře Olji Ivanjického. Srbská 
akademie věd a umění (Knez Mihailova č. 35) sídlí v architektonicky i historicky významné 
budově, která byla postavena v letech 1923 - 1924 v secesním stylu na pozemku věnovaném 
Mihailem Obrenovićem. Zde sídlící Technické muzeum a Muzeum Akademie věd a umění je 
otevřeno pro veřejnost. Ve vedlejším domě č. 37 se nachází galerie ULUS, která vystavuje 
sbírky Srbské asociace umění.  
Naproti přes ulici stojí budova Filologické fakulty, která je jednou z nejstarších fakult 
Belehradské univerzity.  
Na konci ulice stojí budova neorenesančního slohu z roku 1885, sídlo Akademie umění. V 
přízemí je veřejnosti přístupná galerie.  
Dům č. 56 byl postaven r. 1867 jako hotel Srpska kruna a byl nejluxusnějším a 
nejmodernějším hotelem své doby v Belehrade. Nyní v budově sídlí Městská knihovna.  

Kalemegdan 

 

Pevnost Kalemegdan byla po staletí centrem města. Ve 4. – 3. století př.n.l. ji založili Keltové. 
Pevnost, známá pod jménem Singidunum (latinský název Belehradu), byla mnohokrát 
bourána a přestavována, tak, jak se střídali její okupovatelé – Římani, Byzantinci, Bulhaři, 
Srbové, Maďaři a v 16. století Turci, za nichž došlo k největší expanzi tvrze. V 18. století byla 
tvrz třikrát přestavěna Rakušany a stalo se z ní jedno z nejdůležitějších vojenských opevnění v 
Evropě. V roce 1867 došlo k definitivnímu odchodu Turků z Kalemegdanu. Dnes je pevnost 
významnou kulturní a historickou památkou, její součástí je rozlehlý park, zoologická 
zahrada, basketbalové hřiště, muzeum a několik restaurací a kaváren s nádherným výhledem 
na soutok Sávy a Dunaje.  



 

 
Socha Pobednika (Vítěze) se stala symbolem Belehradu. Vztyčena byla v říjnu 1928 v 
západním rohu „Horního města“ tak, aby byla silueta Pobednika vidět ze všech stran. Socha je 
dílem významného chorvatského sochaře Ivana Meštroviće. Z toho místa je krásný výhled na 
soutok Sávy a Dunaje, Malo a Veliko ratno ostrvo (Malý a Velký válečný ostrov) a na Nový 
Belehrad.  
V „Dolním městě“ se nachází památník despotovi Stefanu Lazarevićovi, dílo Nebojši Mitriće 
z roku 1981. Stefan Lazarević vládl v letech 1404-1427 a za jeho vlády byl Belehrad poprvé 
ve své historii prohlášen hlavním městem Srbska.  
Despotova kapija a kula (Despotova brána a věž), též nazývaná Východní, vytváří autentickou 
středověkou atmosféru v „Horním městě“, které je zachováno v relativně dobrém stavu. Ve 
středověku byla právě tato brána hlavním vchodem do pevnosti. Brána i věž byly postaveny 
za vlády Stefana Lazareviće. Ve věži se dnes nachází astronomická observatoř.  
Prohlídka Kalemegdanu obvykle začíná nebo končí v Leopoldově kapiji. Ta nese jméno 
rakousko-uherského císaře Leopolda (1688-1690) a byla postavena v 17. století na jeho 
počest.   

 
Pokud půjdete dolů přes „Východní podhradí“, přijdete ke kostelu Ružica. Ten v 18. století 
sloužil především jako sklad střelného prachu a až po roce 1867, kdy tvrz přešla do srbských 
rukou, byl přebudován v kostel.  
Nedaleko je kaple sv. Petky, postavená v roce 1937 dle projektu architekta Momira 
Korunoviće. Při budování základů této kaple byly nalezeny ostatky těch, kteří zemřeli bráníce 
Belehrad v letech 1914 a 1915. Kaple je postavena nad pramenem, který je považován za 
zázračný.  
Kostnice obránců Belehradu se nachází v severním cípu, ve zdi pod Jakšićovou kapijí. 
Postavena byla v roce 1937 při rekonstrukci této části pevnosti. Zde se nachází kosti obránců 
Belehradu z let 1914-1915.  
Pobřežní část pevnosti zahrnuje „Dolní město“. Zde se nachází významné pamiatky jako 
Amam, zbytky Belehradské Mitropolije, věž Nebojša a Vidin-kapija.  
Amam jsou bývalé turecké lázně z konce 18. století. Od sedmi veřejných a mnoha 
soukromých amamů se zachoval pouze tento, který byl značně poškozen za okupace v roce 
1944 a poté roku 1962 zrestaurován. Dnes se uvnitř nachází planetárium.  
Kapija Karla VI. pochází z roku 1736 a skrz ni vede cesta do „Dolního města“. Postavena 
byla na počest německého císaře Karla VI. pravděpodobně dle projektu Nikoly Doksat de 
Mores. Na západní straně je erb Tribalie s hlavou vepře probodnutou šípem, pod ním válečná 
znamení a nad ním císařská koruna.  



 

 
 
Vidin-kapiju postavili Rakušané v 18. století jako část ochrany jihovýchodní strany opevnění.  
Kula Nebojša (Nebojšova věž) patří mezi nejvýznamnější věže „Dolního města“. Byla 
postavena v 15. století, ale objevují se i domněnky, že pochází až z období před rokem 1071. 
Věž byla díky své poloze mnohokrát poškozena a znovu opravována. Poslední rekonstrukce 
proběhla v roce 1963. Na přelomu 18. a 19. století byl ve věži Turky uvězněn řecký 
revolucionář Rigas Pheraios, který tu i zemřel.  
Na Kalemegdanu se nachází několik kaváren a restaurací s výjimečnou atmosférou a krásným 
výhledem na město či na soutok Dunaje a Sávy.                                                                  
 
Náměstí republiky - Trg republike 

 
je jedním z nejrozlehlejších a nejhezčích náměstí v Belehrade, místem setkání mladých lidí. 
Jako si Pražané domlouvají schůzky pod svatým Václavem, setkávají se Bělehraďané u sochy 
Mihaila Obrenoviće, osvoboditele města od Turků. Jeho bronzová socha tu stojí již od roku 
1882, její celková výška je 11 metrů a je dílem florentinského sochaře Enrica Pazziho. Nápis 
na podstavci zní: "Princi Mihailu M. Obrenovići III. - s vděčností Srbsko."  
Za sochou stojí budova Národního muzea, postavená v roce 1903. Jedná se o nejstarší srbské 
muzeum, které bylo založeno roku 1844. Jeho sbírky se skládají z děl prehistorických, 
středověkých i moderních. Jsou tu vystavena jak díla domácích, tak i zahraničních malířů a 
sochařů společně s archeologickými nálezy z území Srbska.  

 
 
Budova Národního divadla byla postavena r. 1869 dle rozhodnutí prince Mihaila 
Obrenoviće. Je tu místo pro 714 diváků a první přestavení se hrálo již v listopadu r. 1869. 
Budova je dílem architekta Aleksandra Bugarského a ve své době byla jednou z prvních 
staveb s plynovým osvětlením. Dnes divadlo vlastní baletní, činoherní a operní soubor a 
pravidelně uvádí významná přestavení domácích i zahraničních autorů.  
Naproti divadlu v malém parčíku stojí od roku 1993 socha slavného srbského spisovatele a 
dramatika Branislava Nušiće (1864 - 1938).  
 



Skadarlija 

 
je historická bohémská čtvrť v centru Belehradu, kde se nachází bezpočet restaurací a 
kaváren. Kdysi bývala oblíbeným místem herců, malířů a spisovatelů. Dnes je lákadlem 
především pro mladší i starší obyvatele Belehradu, turisty, gurmány a milovníky tradiční 
srbské hudby.  
Skadarská ulice si dodnes zachovává vzhled a ducha konce 19. a začátku 20. století. Zejména 
o letních večerech ulice ožívá a zaplní se, když se tu konají divadelní přestavení, koncerty, 
kabarety, hudební a recitační představení.  
 
Novi Sad 
 

 
 
 
Novi Sad (existuje už viac ako 3 storočia), hlavné mesto provincie Vojvodina a druhé 
najväčšie mesto Srbska s asi 300.000 obyvateľmi, leží na Dunaji. Skladá sa z dvoch častí - 
vlastného Nového Sadu a Petrovaradinu na pravom brehu Dunaja, kde sa nachádza i 
najvýznamnejšia pamiatka - Petrovaradinská pevnosť, ktorej súčasná podoba vznikla medzi 
rokmi 1692-1780. V Novom Sade je Matica Srpska - centrum najstaršej kultúrnej a vedeckej 
náuky Srbov. Mesto je multikultúrne, žije v ňom 22 národnostných menšín, v meste a jeho 
okolí býva asi 40 tisíc Slovákov. Leží na 1255. riečnom kilometri Dunaja, 80 km na sever od 
Belehradu na ceste-diaľnici európskeho významu E 75. V súčasnosti je N.S. jedno obrovské 
stavenisko. Má tu sídlo srbský naftový priemysel (NIŠ) a veľký význam má potravinársky, 
chemický a elektro priemysel. Okolie N.S. má najvýnosnejšiu čiernozem v celom Srbsku. Má 



tiež výkonný riečny prístav. N.S. je sídlom jednej z najväčších poisťovní a sídlom 7 veľkých 
bánk. 
Konajú sa tu mnohé kultúrne podujatia, medzi najnavštevovanejšie patrí hudobný festival 
EXIT, trvajúci celý týždeň. Vysoké školy majú spolu 13 fakúlt s asi 33.000 študentmi a sídli 
tu aj univerzitné výskumné a vedecké centrum. 
 
Dunaj so svojim rybárskym ostrovom, pieskovými plážami (najznámejšia pláž, nazývaná 
štrand, je prakticky v meste), patrí k obľúbeným miestam oddychu obyvateľov N. Sadu. Na 
pravom brehu Dunaja je pohorie Fruška Gora s mnohými monastýrmi a je tu aj pekné 
pitoreskné mesto Sremski Karlovci, známe svojim vínom. Skutočným symbolom mesta N.S. 
je však Petrovaradínska pevnosť a jej dolné mesto s úzkymi uličkami a historickými 
stáročnými domami. 
 

 
 
Mesto bolo v apríli 1999 postihnuté náletmi armád NATO na strategické ciele, pričom boli 
zlikvidované tri dunajské mosty, rafinéria a televízna veža. Jeden z troch zničených mostov, 
Most slobody, vidíte na obrázku hore. Nálety si vyžiadali dve obete, spôsobili však veľké 
materiálne škody. V rokoch 2001 až 2003 boli za finančnej pomoci podunajských štátov, 
Kanady, Holandska a EÚ trosky mostov v Novom Sade odstránené, nevybuchnutá munícia 
zlikvidovaná a Dunaj na úseku 5,5 km upravený, plavebná dráha opäť vytýčená. Mosty sú 
v súčasnosti už znovu postavené, resp. rekonštruované. Tiež za výraznej pomoci Európskej 
únie.  
 
 
 
 



5,  PRIEHRADNÉ STAVITE ĽSTVO BULHARSKA 
 
Podľa Sprievodcu po priehradách, ktorý sa pripravuje pre sympózium v Sofii, spracovali Prof. 
Bednárová, PhD a Ing. Marian Minárik, PhD zo Stavebnej fakulty STU.  

 
 
 
 



6,  ZÁKLADNÉ FAKTY O NAVŠTÍVENÝCH PRIEHRADÁCH 
      V BULHARSKU A DJERDAP  I  (SRBSKO) 

 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 



 
 
 
 



7,  TRASA EXKURZIE, MAPY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8,  ZOZNAM ÚČASTNÍKOV ODBORNEJ EXKURZIE 

 

Č. Priezvisko, meno, titul Zamestnávate ľ Telefón 

1 Glaus Peter, Ing. Hydroconsulting s r.o. Bratislava 
0905 519 749 
02/4363 4628 

2 Glausová Miroslava, RNDr.  Hydroconsulting s r.o. Bratislava 02/4363 4628 

3 Michalková Jarmila Ing.  SVP, š. p. OZ Banská Bystrica 903 965 814 

4 Matuška Štefan, Ing. SVP, š. p. OZ Banská Bystrica 903 812 257 

5 Pilko Slavomír, Ing. SVP, š. p. OZ Banská Bystrica 903 740 036 

6 Škorňa Milan, Ing. SVP, š. p. OZ Banská Bystrica 903 965 825 

7 Žiak Milan, Ing.  SVP, š. p. OZ Banská Bystrica 
0905 582 769 
048/471 61 11 

8 Fekete Juraj, Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 903 760 058 

9 Hlaváčik Miroslav, Ing.  SVP, š.p. OZ Bratislava 908 174 660 

10 Obdržálková Ildikó, Ing.  SVP, š.p. OZ Bratislava 903 262 652 

11 Takács Ján, Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 903 151 693 

12 Tomovič Milan, Ing. SVP, š.p. OZ Bratislava 904 420 687 

13 Bojko Ladislav Ing. SVP, š.p. OZ Košice O903 692 163 

14 Čabala Ján Ing. SVP, š.p. OZ Košice O905 499 500 

15 Kondaš  Ján  Ing.                                   SVP, š.p. OZ Košice 907 910 599 

16 Mydla Dušan Ing. SVP, š.p. OZ Košice O905 445 551 

17 Tkáč Ján Ing. SVP, š.p. OZ Košice O905 450 004 

18 Ferková Marta, Ing SVP, š.p. OZ Piešťany 905 640 248 

19 Chlapík Dušan, Ing., CSc.  SVP, š.p. OZ Piešťany 033/7764209 

20 Jursa Marián, Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 905 640 246 

21 Kopál Henrich, Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 903 274 569 

22 Magula Peter, Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 904 589 866 

23 Rolko Peter, Ing. SVP, š.p. OZ Piešťany 903 772 803 



24 Bakaljar Peter, Ing. SVP, š.p. PR Žilina 903 509 002 

25 Lipták Branislav, Ing.  SVP, š.p. PR Žilina 903 909 804 

26 Liptáková Priska, Ing. SVP, š.p. PR Žilina 903 909 805 

27 Martinovič Ľubomír, Ing. SVP, š.p. PR Žilina 903 607 071 

28 Grancová Jarmila, Ing.  Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava  02/602 92 210 

29 Holčík Vladimír, Ing Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava  02 602 92 508 

30 Pastorek Jozef , Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava  
918937697 

041/5125 116 

31 Švecová Monika, Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava  
918937705 

02/602 92 240 

32 Vandová Helena Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava  
918937710 

031 / 5594391 

33 Sušienka Václav, Ing. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava  02/602 92 261 

34 Cigánek Ján, Ing.   Vodotika a.s., Bratislava +421 262 410 376 

35 Malast Miroslav, Ing.  Vodotika a.s., Bratislava +421 262 410 376 

36 Lukáč Miroslav, Ing., PhD 
VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 
Bratislava 

0903 256 141 
02/59343397 

37 Matok Peter, Ing. 
VÚVH, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 
Bratislava 

0907 665 865 
02/59343240 

38 
Bednárová Emília, Prof., Ing., 
PhD 

STU Bratislava,  Stavebná Fakulta 02 / 5927 4675 

39 Minárik Marián, Ing., PhD STU Bratislava,  Stavebná Fakulta 02 / 5927 4675 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9,  ADRESY ZÚ A HOTELOV 
 
Adresa Ve ľvyslanectva SR v Belehrade: 
 
Ambasada Slovačke Republike 
Bulevar Umetnosti 18 
110 70 Beograd 
Republika Serbija 
Tel. č.: +381/11/22 23 800 
Fax:+381/11/22 23 820 
E-mail: embassy@belehrad.mfa.sk 
 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii 
Adresa:  Blv. Janko Sakazov  

1504, Sofia  
Bulharsko  

Telefón:  +359-2/9429 210  

Mobilný telefón:  +359/888 510455 (After working hours)  

Fax:  +359-2/9429 235  

E-mail:  embassy@sofia.mfa.sk  

Web:  www.mzv.sk/sofia  

veľvyslanec, 
vedúci ZÚ:  

Kottman Michal, KOTTMAN Michal  

 
Ubytovanie: 
 
30.5.                           Hotel SRBIA, 11000 Belehrad, Ustanička 127c 
                                   Tel.: +381 11 2890 404; Fax: +381 11 2892 462     
                                   e-mail: office@hotelsrbia.com 
 
31.5., 1.6. a 6.6.         Hotel*** HEMUS,  
                                   bulv. Cherny vrah 31, Sofia 
 
2.6.                             Hotel LION Borovec,  
                                   Tel.: +359 7503 3000, Fax: +359 7503 3030 
                                   e-mail: borovetz@hotelslion.bg 
 
3.6.                             Hotel RODOPI, Plovdiv 4004, 12, Kouklensko Shousse Str. 
                                   Tel.: +359 32 6108; +359 88888 6108; +359 89856 6108; 
                                   Fax: +359 32 673 967 
                                   e-mail: hotelrodopi@evrocom.net 
 
4.6.                             Hotel VEREJA, Stara Zagora 6000, bul. Car Simeon 100 
                                   Tel.: +359 42 618 600; Fax: +359 42 20980 
 
5.6.                             Inter Hotel VELIKO TARNOVO,  
                                   5000 Veliko Tarnovo, ul. Alexandr Penčev 2 
                                   Tel.: +359 62 601 000; Fax: +359 62 639 859 
                                   e-mail: reservations@interhotelvt.bg 
 
7.6.                             HUP Novi Sad AD, Bulevar Jaše Tomiča bb, 21000 Novi Sad 
                                   Tel.: +381 21 442 511    Fax: +381 21 443 072 
                                   e-mail: hupns@neobee.net 



10,  RÔZNE 
 
Bulharská gastronómia ponúka pestrý výber národných pokrmov. Jej súčasťou sú zelenina, 
šaláty, grilované, varené a mäsá na rošte, ryby v rôznej úprave a hydina. Pripravujú sa na 
slnečnicovom oleji a sú ľahko stráviteľné. Významné miesto má jogurt a kyslé mlieko.  
 
Šaláty a predjedlá  
šopský šalát - bulharský národný šalát z čerstvej zeleniny s jemne nastrúhaným ovčí syrom; 
kjopolu - pečené a potlačené baklažány, papriky s cesnakom a orechmi;  
bjurek - vyprážané papriky plnené ovčím syrom;  
syr na šopský spôsob - ovčí syr zapečený s paradajkami a paprikami v keramickej nádobe.  
 
Polievky   
tarator - osviežujúca letná polievka s jogurtom a uhorkami;  
fazuľová polievka - polievka zo suchej fazule podľa kláštorného receptu;  
zelená polievka - polievka zo šťaveľa záhradného, husacieho mäsa, petržlenovej vňate,  
šťaveľa obecného a paštrnáku  
kurban - polievka z ovčieho mäsa a zeleniny  
 
Hlavné jedlá  
kavarma - mäso s cibuľou;  
stredomorský džuvec - rôzne druhy zeleniny s pečeným mäsom;  
teľacie pečené - teľacia roláda;  
sarmi - ryža a mleté mäso zabalené v listoch z kyslej kapusty, alebo viničných listoch  
rodopské Čeverme - pečené jahňa na ražni;  
plnená paprika s mletým mäsom a ryžou;  
ražniči; fašírky  
 
Dezerty ovčí jogurt; banica - druh pečeného koláča ozdobeného bielym jogurtom; palacinka - 
s orechmi a medom  
 
Bulharské vína, ich tradícia sa datuje od čias Trákov, krajina je bohatá na rôzne druhy vína a 
viničných násad. Veľký počet slnečných dní v južnej časti krajiny je zárukou vynikajúceho 
červeného vína, v severnej časti sa darí najmä bielym vínam. K najznámejším patria:   
Červené vína  Cabernet Sauvignon zo Svištova, Slivenu, Jambola a Orjachovice, Maurud z 
Asenovgradu a Peruštice; Merlo zo Stambolova a Sakaru; Gamza z Plevenu, Suchindolu a 
Noveho Sela, Melnické vína;  
Biele vína Traminer z Chan Krumu, Preslavu a Šumenu; Aligote z Ljaskovca; Misket zo 
Straldže; Sauvignon Blan z Targovišta; Šardone z Ruse a Slavjanci; Muskat z Pomoria a 
Varny  
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Veľmi stručný slovník slovensko – bulharský  
 
dobrý deň, dobrý večer                                                    dobr den, dobr večer 
dobrú noc                                                                         leka nošt 
ďakujem                                                                           blagodarja, mersi 
neviem                                                                              neznam 
máte?                                                                                imate-li?       
áno, nie                                                                             da, ne 
kde, kedy      kade, koga 
kto, čo koj, kakvo 
ako, koľko kak, kolko 
prečo? zašto? 
kadiaľ ot kade 
zajtra sutrin 
ráno utre 
na poludnie, poobede                                                        na obed, sled obed 
cigarety, zápalky                                                               cigari, kibrid 
jogurt                                                                                 kiselo mljako 
syr (mäkký), syr (tvrdý)                                                    sirene (balkan), sirene (kaškaval) 
tvaroh                                                                                izvara 
cukor                                                                                 zachar 
soľ                                                                                     sol           
chlieb                                                                                chljab 
salám                                                                                 salam 
zmrzlina                                                                            sladoled 
kyslé mlieko s minerálkou                                                ajran 
zmrzlinový pohár                                                              melba 
jedálny lístok                                                                    menuto, list za jastija     
chcel by som kúpiť                                                           iskam da kupja 
hovorte prosím pomalšie                                                  govorte moljam pobavno 
nerozumiem                                                                      nerazbiram 
koľko je prosím hodín?                                                     kolko je časa, molja?      
o koľkej? v kolko časa? 
deň, noc  den, nošt 
včera, predvčerom včera, onzi den 
dnes dnes 
dnes večer tázi večer 
zajtra, pozajtra utre, v drugi den 
týždeň sedmica 
mesiac godina 
rok mesec 
pondelok, utorok, ..... ponedelnik, vtornik, srjada, četvartak, 
                                                                                          petak, sabota, nedelja 
jaro prolet 
leto ljato 
jeseň esen 
zima zima 
východ iztok 
západ zapad 
sever sever 



juh  jug 
váš cestovný pas prosím  vašijat pasport molja 
máte niečo na preclenie?  imate-li nešto za odmiťavane? 
vchod (východ) zakázaný  vchod (ischod) zabranen 
fajčenie zakázané  pušeneto zabraneno 
prosím, podrobný účet s pečiatkou                               molja, dajte mi podrobna smetka s pečet 
kde je parkovisko?  kade e parkinkat? 
hotel  chotel 
recepcia  administracija na chotel 
prosím si kľúč od izby č.  molja, dajte mi ključ nomer 
kde a kedy sa podávajú raňajky, večera?                   kade i koga se servira zakuskata, večerja? 
pripravte mi prosím účet  prigotvete mi smetka, molja 
prikrývka  odejalo 
prvá pomoc  barza pomošt 
lekáreň  apteka 
lekár (zubný, očný)  lekar (zabolekar, očen lekar) 
nádcha  chrema 
kašeľ  kašlica 
chrípka  grip 
horúčka  temperatura 
úraz  zlopoluka 
nie je mi dobre  lošo mi e 
bolí ma hlava (chrbát)  boli me glavata (grba) 
prosím si známku na pohľadnicu  molja edna marka za kartička 
telefónne číslo je ...  nomerat na telefona e .... 
ukážte mi prosím ...........  pokažete mi molja ............... 
potraviny  chranitelni stoki 
mäso, údeniny  maso, kolbasi 
ovocie, zelenina  plodove zelenčuci 
mydlo  sapun 
zubná pasta  pasta za zubi 
kinofilm farebný  kinofilm cvéten 
pokladňa  kasa 
samoobsluha  samoobslužvane 
kaviareň, reštaurácia, pohostinstvo kafene, restorant, krčma 
vináreň, nočný bar vinen restorant, nošten bar 
raňajky zakuska 
stolík, stolička masa, stol 
je tu voľné miesto? imali tuka svobodno mjasto? 
voľné, obsadené svobodno, zaeto 
nôž, lyžica, vidlička nož, lažica, vilica 
tanier činija 
pohár čaša 
čaj, káva čaj, kafe 
pohár vína čaša vina 
minerálka mineralna voda 
sóda gazírana voda 
pivo, víno bira, vina 
pálenka z vína, slivovica, anýzovka rakija grozdova, slivova, mastika 
predjedlo ordjovr 


