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Starší kronikáři a historici kladou
začátky Kopru – s názvem Iustinopolis
– již do druhé poloviny 6. století,
díky obchodním a politickým
stykům s aquilejskými patriarchy a
Benátkami mezi 10. a 13. stoletím
se Koper (Caput Histriae respektive
Capo d'Istria) povznesl mezi přední
města na istrijském poloostrově. Před
ostatními istrijskými městy měl řadu
výhod ve strategickém pohledu, proto
se již ke konci středověku pod záštitou
Benátské republiky stal hlavním
městem Benátské Istrie. Koperský
ostrov umožňoval díky své výhodné
strategické poloze vznik mohutného,
opevněného města již ve středověku;
dopravní a obranné výhody a jeho
přímý styk s blízkým a vzdálenějším
zázemím měly přímý vliv na utváření
hustě zastavěného města, které se v
15. a v 16. století rozrostlo již po celé
ploše ostrova.

Titov trg - Piazza Tito 3
6000 Koper
T: +386 (0)5 664 64 03
E: tic@koper.si
Sledujte nás na:
Visit Koper |
@Koper_Istra |
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KoperIstra

www.koper.si
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KOPER CENTRUM / Co dělat?
"Moped, který tě nenechá na
holičkách"

Větřík z vrchu
01

Nechť se návštěva koperské městské věže
(zvonice) stane součástí vašeho nádherného a
nezapomenutelného dne. Prvním krokem začne
váš výstup k 204. schodu a z vrcholu koperské
zvonice se vám otevře překrásný výhled na město.
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Město ve městě

Zaposlouchejte se do historie
Prétorského paláce
02

Poznejte zajímavou historii a bohaté kulturní
dědictví bývalého benátského města díky prohlídce
znamenité radnice, Prétorského paláce, ve kterém
se ukrývají renovovaná lékárnická sbírka, svatební
sál, starostova pracovna a sál obecní rady.
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Zažijte živou atmosféru tržnice a vyzkoušejte
typické domácí produkty. Nezapomeňte ochutnat
autentické istrijské pokrmy, ať už na tržnici nebo
v jedné z restaurací v centru města, které podávají
místní jídlo.

Město Koper je úzce spojeno se svým
mezinárodním nákladním přístavem, po mnoho
desetiletí jedinými slovinskými dveřmi do světa.
Do přístavu se dostanete autobusem. Přístup
je omezen, takže si zarezervujte svou návštěvu
předem.
Další informace: TIC Koper nebo portkoper@
luka-kp.si www.zivetispristaniscem.si

Ohromující istrijské
gastronomické poklady

Tržnice
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Na slovinské Istrii a také v Přímoří pravděpodobně
není dům a rodina, kde by nenašel své místo
alespoň jeden Tomos, ať už díky jeho praktičnosti,
výhodné ceně nebo díky řadě sportovních úspěchů
jeho závodníků. Objevte, proč je TOMOS pýchou
zdejších obyvatel a jak bohaté je jeho dědictví
návštěvou této neocenitelné sbírky.		
Info: +386 (0)41 753 232
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Užívejte v objevování jedinečných istrijských
gastronomických pokladů, které doprovází
speciální degustace pravého istrijského olivového
oleje, a objevujte vybraná domácí vína. Můžete
si dopřát odpočinek na kávu v městské Loggii –
jedné z nejstarších kaváren ve Slovinsku. Istrijské
chutě vás nadchnou!

Dotek historie a současnosti
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Navštivte téměř 700 let starý Dům Carpaccio s
interaktivní výstavou věnovanou Carpacciovým
dílům. Pomocí technologie vyhledejte zajímavé a
tajemné detaily oltářní paly. Po nezapomenutelném
zážitku si dopřejte také rozkoš chutí a oslaďte si
život výtečnými a typickými moučníky, jako jsou
hroštoly, "fritoly" nebo myšky anebo luxusním
zákuskem Carpaccio500 v Kavárně Triglav. Tak do
toho! Info: +386 (0)41 55 66 44, 		
www.pokrajinskimuzejkoper.si

Příspěvek ke zdravému životu
09

Čas k nákupu
05

Příjemná je procházka starými uličkami Kopru a
vzrušující objevování jeho bohaté historie, rovněž
tak jako je jedinečný i čas k nákupu. Napište si
seznam přání a zvolte různá nákupní střediska v
blízkosti. Nebudete litovat.

Vítejte v Bonifice, v rekreačním sportovním a
olympijském středisku, kde můžete každý rok
utužovat tělo a ducha. Vybírat můžete ze všeho, od
tenisových kurtů po prolézačky pro děti, atletický
stadión a běžecké dráhy.

Skočte do Jadranského moře
10

Zveme vás, abyste smočili prsty v Jadranském moři
a bezstarostně se bavili na pláži v Kopru nebo v
blízké Žusterně.
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Titovo náměstí

Hlavní městské náměstí (bývalá Platea Communis) se stavbami
světského a církevního charakteru, které se odhalují ve vší nádheře
gotického, renesančního a barokního slohu, znamená ještě dnes
vysoce kvalitní a drahocenný umělecký ambient, jenž vzbuzuje
pozornost, zvídavost a obdiv návštěvníků z blízka i z daleka. Dnešní
podobu dostalo náměstí již v 15. století, kdy na jižním okraji vyrostl
Prétorský palác, sídlo koperských podestátů a kapitánů a velké rady
(Maggior consiglio). Výstavba probíhala v gotickém a v renesančním
slohu s barokními přestavbami v 17. století. Pod portikem u
vstupu do Čevljarské ulice jsou viditelné pozůstatky první městské
lóže (Lobia vetus) ze 14. století. Západní okraj náměstí uzavírají
Foresterie a Armerie z 15. a 16. století. Foresterii zdobí renesanční
portál »Del Corte«, stavby sloužily městským úřadům, jako sklad
zbraní a městské zastavárny (Monte di Pietà).
Městská lóže byla postavena ve druhé polovině 15. Století v
charakteristickém slohu benátské gotiky, nadstavěna a přestavěna
byla v 17. století. Od poloviny 19. století v ní působí městská kavárna
Loggia.
02
Katedrála Mariina nanebevzetí, postavena v 15. Století
v gotickém respektive renesančním slohu, byla v interiéru
barokizována v 18. století. Zde je uloženo mnoho drahocenných
uměleckých děl benátských mistrů, mezi nimi Vittoreho a Benedetta
Carpaccia, Antonia Zanchia a dalších. Ve své klenotnici má uloženo
i řadu drahocenností, mimo jiné byzantskou truhličku ze slonoviny
(9. – 12. stol.), kalich a velkou monstranci z 15. století, bustu sv.
Nazaria a antifonář koperského miniaturisty Nazaria (Nazario da
Giustinopoli).
01

O fasádu katedrály se opírá městská věž, v základě románský
opevněný objekt, od 15. do 17. století změněn na zvonici a dnes
rovněž markantní vyhlídka, odkud se otevírá nádherný výhled na
celý koperský záliv a přilehlé zázemí.
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TIC KOPER, Titov trg 3, Koper
T: +386 5 6646 403
E: tic@koper.si
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KOPER CENTER / Co vidět?
Titovo náměstí

01

Vinný sklípek – Vinakoper

Hlavní městské náměstí, bývalá Platea Communis,
je jedním z nejkrásnějších středozemních náměstí
v prostoru severního Jadranu.
Vstupné za prohlídky s průvodcem.
Info: +386 (0)5 664 64 03

Regionální muzeum Koper, etnologická sbírka a Dům Carpaccio
06

Oltářový obraz V. Carpaccia (1516)

02

Více informací: +386 (0)41 753 232, 		
+386 (0)5 663 35 70;
www.pokrajinskimuzej-koper.si
Vstupné.

Zobrazení městského patrona sv. Nazaria s
maketou města v rukou je nejstarší znázornění
bývalého ostrovního města. K vidění je v koperské
katedrále.
Otvírací doba: otevřeno každý den, kromě hodin
sv. mše (sv. mše probíhají od pondělí do soboty
v 09:00 a v 19:00, v neděli v 08:00, 10:00 a 19:00).
Více informací: www.zupnije.rkc.si/kp-stolnica
Bez vstupného.

Bastion Belveder (Baluardo del
Belvedere)
07

Fontiko (1392)
03

Na průčelí bývalého skladiště obilí najdeme erb
podestáta a kapitána Bernarda Dieda s nejstarším
vyobrazením kyperského městského erbu z roku
1432.
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Pojmenováno podle slavného benátského malíře Vittoreho Carpaccia, který údajně v 16. století žil a působil
v Kopru společně se synem Benedettem v Carpacciově
domě ze 14. století. Náměstí je uzavřena od moře u Taverna, bývalý sklad soli z benátské republiky. Umístěn
uprostřed náměstí sv Justine sloup věnovaná účasti lidu
Koper v bitvě u Lepanta roku 1571.

Skutečná pokladnice umění s dochovanými pozdně
gotickými chórovými lavicemi z 16. století je
největší památkou dřevěné plastiky na území bývalé
benátské Istrie.
Otvírací doba:
otevřeno každý den od 07:00 do 20:00.
Více informací: +386 (0)5 307 34 70
Bez vstupného.

Přírodní rezervace
Škocjanski zatok Reserve

Prešernovo náměstí s barnou Muda (1516), jako
hlavní pevninskou městskou branou a kašnou Da
Ponteho (1666) je považován za nejvýznamnější z
bývalých obvodových náměstí.

Carpacciovo náměstí

Jediný dochovaný opevněný objekt v bývalých
hradbách. Přízemní prostory bastionu byly na
konci 19. století používány k výrobě a skladování
vín a likérů.

Kostel a klášter sv. Anny

Prešernovo náměstí
04

Na vstupních dveřích Paláce Belgramoni-Tacco,
ve kterém má místnosti Regionální muzeum, si
můžete všimnout jediného dochovaného bronzového klepadla bývalých městských paláců.
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Největší poloslaná mokřina ve Slovinsku s
mimořádnými botanickými, zoologickými a
krajinnými zvláštnostmi a s více než 220 druhy
stěhovavých ptáků, z nichž je 45 druhů hnízdících.
Otvírací doba:
Každý den: od východu do západu slunce
Více informací: +386 (0)5 626 03 70
Vzdálenost od terminálu pro cestující: cca. 3 km
Pro organizovanou prohlídku pro skupiny (10–25
návštěvníků) doporučujeme rezervaci předem.
Organizovanou prohlídku zajistí správce rezervace
při platbě. Vstup do přírodní rezervace je pro jednotlivce zdarma.

Největší vinný sklípek ve Slovinské Istrii s
největším dřevěným sudem ve Slovinsku a jedním
z největších v Evropě.
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Otvírací doba:
Pondělí – pátek: 08:30–19:00
Sobota: 08:00–13:00
Více informací: +386 (0)5 663 01 01
Vzdálenost od terminálu pro cestující: cca. 2 km
Pro prohlídku vinného sklípku a degustaci jejich
výrobků doporučujeme rezervaci předem.
Vstupné za organizované prohlídky a degustace.

Procházka po Kopru

Procházka po starém městském jádru Kopru odhaluje řadu
zajímavostí a slohový rukopis různých století, která v dlouhém
historickém vývoji utvářela toto čilé a přitažlivé přímořské středisko.
01. Naše procházka městem Koper začíná na náměstí Titov trg - hlavním
náměstí ve městě - kde se nacházejí nejdůležitější veřejné budovy: Prétorský
palác, Armeria, Foresteria, Lodžie, katedrála městská věž. Projdeme-li sloupovím
Prétorského paláce, dostaneme se na nejtypičtější koperskou ulici, malebnou
Calegarii (Čevljarska ulica neboli Ševcovská ulice), na které na nás dýchne
atmosféra středověké ulice plné umělců a obchodníků. Odtud pokračujeme dolů
do dolní poloviny ulice Župančičeva ulica, kolem barokního paláce Carli, až se
dostaneme na široké 02. náměstí Prešernov trg. Zde se nachází fontána Da Ponte
(1666) a brána Muda, která uzavírá jižní konec náměstí. Tento původně mýtný
dům byl postaven v renesančním slohu a ozdoben heraldickými prvky (1516).
Z nich nejvýraznější je městský erb se zářícím sluncem. Brána Muda je spojena
se zbytky městské hradby, která byla postavena podél bývalých hranic města. Na
náměstí 03. Carpacciov trg se dostanete, když projdete ulicí Pristaniška ulica,
kolem tržnice a starého přístavu. Jen několik kroků a dostaneme se k Taverně,
bývalému skladu soli, který se nachází na východním konci zrenovovaného
náměstí Carpacciov trg. Na náměstí nalezneme také dům Carpaccio (údajný
domov Vittora Carpaccia a jeho syna Benedetta, dvou benátských malířů) a sloup
Sv. Justýna, který připomíná koperskou galeji, která se účastnila bitvy u Lepanta
v roce 1571. Naše procházka pokračuje podél ulice Kidričeva ulica, kolem kostela
Sv. Mikuláše z pozdního 16. století (svatý patron námořníků) a barokního paláce
Totto ex Gavardo. Postupně stoupáme směrem k o něco menšímu náměstí
Muzejski trg. Na jižním konci náměstí, podél ulice Kidričeva ulica naleznete
manýristický palác Belgramoni-Tacco, nyní sídlo koperského regionálního
muzea. Odtud je to jen několik málo kroků k původnímu výchozímu bodu.

