
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

zve příznivce divokých hor a památek Balkánu na autobusový zájezd 

 

Expedice Montenegro 
pá – ne 16. - 25. 8. 2019 | Černá Hora, regiony Žabljak a Kolašin 

 
Černou Horu lze bez nadsázky zařadit k nejkrásnějším a nejzajímavějším zemím Evropy. Pyšní se řadou 

evropských „nej“: I když svou rozlohou patří spíše mezi „trpaslíky“, je to jedna z nejhornatějších zemí Evropy. 
Výhledy na monumentální nebetyčné hory, jezera, vysoké vodopády, hluboce zaříznuté říční kaňony a svěže 
zelené lesy se zde střídají s rozlehlými pastvinami, které uchvátí svou romantikou rozkvetlých horských luk       

a salaší se stády ovcí, krav i koní s nádechem nezaměnitelné atmosféry zašlých časů. Samotní věčně usměvaví    
a pohostinní Černohorci jsou hrdým a svobodomyslným národem formovaným svébytnou a v mnohém krutou 

historií. Pojeďte s námi na vlastní oči a nohy objevit bohatou přírodu i historii Černé Hory! 

 

 

 

Doprava, ubytování a stravování 

Dopravu pro nás zajišťuje osvědčená cestovní kancelář JV Tour. Pojedeme minibusem pro 16 účastníků a dva 

řidiče. Noc při jízdě do Černé Hory a na konci noc při jízdě domů strávíme v autobuse, jinak jsme ubytováni  

3 noci v Žabljaku: Hostel Highlander - vícelůžkové pokoje se sdílenou koupelnou, společná kuchyně, lednička, 
internet. Zajištěna 3x snídaně, možnost přiobjednat večeře za 270 Kč/den; 

4 noci v Kolašinu: Apartmány Tango - vícelůžkové pokoje s vlastní koupelnou, kuchyňkou, ledničkou. Bez stravy. 

Denně je možnost nakoupit si v obchodech a povečeřet v některé z hospůdek, protože bydlíme na obou  
místech přímo v městečku. Ceny potravin a jídel jsou podobné jako u nás (polévka 2-3 €, hlavní  

jídlo 4-7 €, točené pivo 1,5 €, káva espresso 0,70-1,40 €, limonády 1,50 €, burek 1-1,5 €,  
pečivo dle druhu 0,30-2 €). 

 

 



Expedice Montenegro | pá – ne 16. – 25. 8. 2019 | Černá Hora, regiony Žabljak a Kolašin 

 

 

Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška | www.malaliska.cz | „Vyznáme se i za humny!“ 

Rámcový program 

V národním parku Durmitor budeme po tři dny obdivovat nejvyšší skalnaté štíty Černé Hory a nahlédneme i do 
kaňonu řeky Tara. Jeden den se projdeme svěže zelenými kopci pohoří Bjelasica a další den strávíme v pohoří 

Komovi poblíž hranic s Albánií, jehož dva skalnaté vrcholy se vypínají nad zelenými pastvinami planiny Šťavno. 
Právě zde na nás dýchne neopakovatelná atmosféra černohorských nedozírných pastvin s volně se potulujícími 

stády ovcí a koní. Na jeden den také zavítáme k moři, poležíme na pláži v Budvě nebo v blízkém okolí               
a prohlédneme si hrdý a nedobytný Kotor, chráněnou památku UNESCO. 

 
Starobylá kamenná města na pobřeží s křivolakými uličkami, kavárnami a přístavy nám dají ochutnat něco málo 
z dávné slávy důležitých obchodních křižovatek. Dýchnou na nás tajemnou atmosférou námořních výprav. Pokud 

se rozhodnete pro tuto turisticky jen málo poznamenanou zemi, čeká vás spousta dojmů a zážitků, na které 
budete dlouho vzpomínat. 

 
Program je vhodný pro turisty se zájmem o přírodní krásy a horské scenérie. Na túrách strávíme 6 - 8 hodin       
s přibližným převýšením kolem 800 m. Většinu výletů je možné zkrátit nebo vynechat a udělat si volný den        

s vlastním programem. 
 

Pátek 16. 8. Předpokládaný odjezd z Olomouce kolem 18. hod. přes Bratislavu, noční přejezd Maďarska a Srbska 
nebo Bosny a Hercegoviny. 

 
Sobota 17. 8. Příjezd do Černé Hory, do horského městečka Žabljak v pohoří Durmitor. Ubytování na 3 noci, 

seznámení se s městečkem a místními restauracemi. 

Neděle a pondělí 18. - 19. 8. Z výletů v Národním parku Durmitor vybereme 2 možnosti dle počasí, nálady        

a zdatnosti:  

A: Túra jižní částí Durmitoru ze Sedla (1907 m) k jezeru Zeleni Vir (2030 m) s výhledem na nejvyšší vrchol 

Durmitoru Bobotov Kuk (2532 m), Šareni pasovi s unikátním geologickým vrásněním. (6 hod, ↑ 300 m, ↓ 300 m;    

s výstupem na Bobotov Kuk 8 hod, ↑ 950 m, ↓ 950 m)  

B: Výlet centrálním královstvím dvoutisícových velikánů okolo ledovcového Černého jezera (1400 m) a horské 

salaše Lokvice (1750 m) k Ledové jeskyni. (7 hod, ↑ 1200 m, ↓ 1200 m)  

C: Květinovým rájem ke stolové hoře Crvena Greda (2164 m), nádherné rozhledy ze severu na centrální 

Durmitor, koupání v plese. (7 hod, ↑ 750 m, ↓ 750 m) 

Úterý 20. 8. Krátký výstup na vyhlídku Čurevac (1625 m) s úchvatným výhledem na místy až 1300 m hluboký 

kaňon řeky Tara, jenž byl podobně jako NP Durmitor zapsán na seznam UNESCO (0,5 hod, ↑ 60 m, ↓ 60 m). Oběd 

v Žabljaku, odpoledne přejezd autobusem do Kolašinu, ubytování na 4 noci. 

Středa 21. 8. Výstup zelenými pláněmi pohoří Bjelasica z Jezerine (1440 m) přes salaše Vranjak, vrchol Zekova 

Glava (2117 m) nad malebným Pešića jezero na vrchol Crna Glava (2139 m) (6 hod, ↑ 750 m, ↓ 750 m). 

Alternativně je možné prodloužit túru až k Biogradsko jezero (1099 m) (+3 hod, ↑ +50 m, ↓ +500 m). 

Čtvrtek 22. 8. Autobusový výlet k moři do Boky Kotorské. Cestou koupání v moři v Budvě či okolí a prohlídka 

Kotoru (staré město, podvečerní vyhlídka z hradu, pohodové hospůdky). 

Pátek 23. 8. Túra v pohoří Komovi. Od sedla Trešněvik na horskou pastvinu Šťavno s výjimečným pohledem na 

vrcholy obou Komů, na pohoří Prokletije a do Albánie. Vyhlídková trasa přes salaše (4 hod, ↑ 200 m, ↓ 200 m), 

nebo výstup na Kom Vasojevički (2460 m) (7 hod, ↑ 900 m, ↓ 900 m). 

Sobota 24. 8. Návštěva kláštera Morača, jednoho z nejvýznamnějších klášterů na Balkáně. Poslední nákupy, 

odpolední odjezd, noční přejezd Srbska a Maďarska. 

Neděle 25. 8. Příjezd přes Bratislavu do Olomouce v dopoledních hodinách. 

 

Přihlášení účastníci dostanou další bližší informace v dostatečném předstihu před akcí. 

Informační schůzka pro účastníky:  středa 26. června 2019, 18.00 hod. Fox club, Javoříčská 2 

Pozor! Účastníci tohoto zájezdu budou potřebovat cestovní pas! Jedeme mimo Evropskou unii! 
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Cena: 7 950 Kč člen / 8 150 Kč nečlen spolku Přátelé přírody z. s. 

zahrnuje dopravu minibusem po celou dobu akce, 7ｘ ubytování, z toho 3ｘ se snídaní. Zájemci o zajištění 
večeří v Žabljaku si k ceně připočtou 810 Kč a uvedou zájem do přihlašovadla. 

 
Ceny vstupného do národních parků a historických památek sdělíme přihlášeným v dostatečném předstihu, 

jakmile budou známy na sezonu 2019. 

Cena se vzhledem k možnému pohybu kurzu může zvednout až o 15 %, ale nepředpokládáme to. 😊 

 

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky: 

www.malaliska.cz/montenegro 

Účastník je závazně přihlášen až okamžikem připsání zálohy na náš účet. Všichni účastníci našich akcí jsou 

pojištěni proti úrazu u Generali Pojišťovny a. s. 

Bližší info – vedoucí akce: 

Hynek Pečinka a Marta P. Perůtková (+420 602 431 149, fox@malaliska.cz)  

 

 

http://www.malaliska.cz/montenegro

