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Slávny anglický architekt Thomas Jackson ho nazval najmenšou katedrálou na svete.
Je jedným zo symbolov mesta Nin (Zadarská župa) a najcennejšou zachovanou pamiatkou sta-

rochorvátskej sakrálnej architektúry. Postavený bol ešte v 9. storočí v období ranného kresťanstva a to 
na pozostatkoch starých rímskych budov. Je to jediná stavba v meste, ktorá zostala neporušená od svo-
jej výstavby až po súčasnosť. Prežila aj tri ničivé zemetrasenia. V časoch chorvátskych vladárov slúžila 
ako dvorná kaplnka neďalekého vojvodského dvora. Vďaka polohe okien a uhlu dopadu svetla je akýmsi 
kalendárom, keďže podľa slnečných ľúčov je možné určiť presný dátum slnovratu a rovnodennosti. Na 
prvý letný deň sa tu preto koná populárny Festival slnka a svetla.
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Kolíska západnej 
(katolíckej) 
chorvátskej 
štátnosti
V súčasnosti je Nin malým mes-
tečkom (1800 obyvateľov), ale 
z pohľadu chorvátskej histórie 
veľkým mestom, ktoré turisti 
navštevujú po celý rok. Je totiž 
najstarším chorvátskym kráľov-
ským mestom. Pýši sa najmenšou 
a kedysi kráľovskou a biskupskou 
katedrálou na svete (Kostol Sv. 
Kríža) a prvým chorvátskym ko-
runovačným kostolom (Kostol Sv. 
Mikuláša). V chorvátskej histórii 
je zapísané ako prvé politické, 
náboženské a kultúrne centrum 
nezávislého stredovekého knie-
žatstva - Primorského (Dalmatín-
skeho) Chorvátska. Ako miesto, 
kde sa zrodila chorvátska nezá-
vislosť od Byzantskej ríše a štát-
nosť v rámci západného (rímske-
ho) kresťanského sveta, ktorú 
v roku 879 potvrdil rímsky pápež 
Ján VIII. Aj preto si Nin získal pre-
zývku „Chorvátsky Betlehem“. 

Už predtým ale v Nine pôsobili 
a vládli kniežatá Višeslav, Trpi-
mír i Branimír, po nich králi To-
mislav, Petar Krešimír IV., Zvoni-
mír či členovia rodu Šubičových 
z Bribiru. Viac než tisíc rokov bol 
Nin sídlom ninských biskupov 
a centrom postupného presa-
dovania rímskeho (katolíckeho) 
latinského obradu v Dalmácii na 
úkor pôvodného byzantského 
obradu, chorvátskej hlaholiky 

„Chorvátsky 
NAJSTARŠIE CHORVÁTSKE KRÁĽOVSKÉ MESTO NIN ROZVÍJA CELOROČNÚ 
TURISTICKÚ PONUKU AKO EURÓPSKA DESTINÁCIA EXCELENTNOSTI 
S TITULOM NAJROMANTICKEJŠIA DESTINÁCIA V EURÓPE. 

Róbert Matejovič
Foto: autor, archív HTZ grada Nin

Patrí medzi najstaršie mestá na jadranskom pobreží. Život 
na malebnom ostrovčeku (s priemerom 500 m), na kto-
rom sa rozprestiera povôdné historické jadro mesta Nin 

uprostred plytkej lagúny, sa datuje už pred 3000 rokmi. Toto ži-
vé múzeum na otvorenom nebi, ktoré s pevninou spájajú dva ka-
menné mosty, opatruje záznamy mnohých civilizácií. Ich stopy 
môžete vidieť nielen na mostoch, ale aj na stenách a priečeliach 
zachovalých historických budov a objektov. Mesto sa nachádza 
asi 15 km od mesta Zadar v severnej Dalmácii a viac než 500 ro-
kov je vyhľadávaným mariánskym pútnickym miestom. 

Nin zdobí aj niekoľko ďalších 
primátov. Napríklad, je stredis-
kom Ninskej riviéry s najväč-
šou plochou pieščitých pláží 
v Chorvátsku (50 km), ktoré sa 
rozp restierajú nielen na pobre-
ží mesta, ale aj v jeho ďalších 
osídlených častiach – v Zatone, 
Privlake, Vire a vo Vrsoch. Krá-
ľovninu trojkilometrovú piesčitú 
pláž, ktorá je pomenovaná po 
manželke prvého chorvátskeho 

kráľa Tomislava, ohodnotil Ame-
rican Travel Channel ako jed-
nu z najlepších pláži na svete. 
A vnútrozemské mestské dedin-
ky Ninski stanovi, Grbe, Žerava 
i Poljica Brig ponúkajú oddych 

v nedotknutej prírode vo vidiec-
kom prostredí. Nin sa hrdí aj 
najznámejším autokempingom 
v Chorvátsku, ktorý je v moder-
nom turistickom rezorte Zaton 
Holiday Resort. 

Betlehem“
Socha kniežaťa Branimíra - knieža Branimír žil v 9. storočí, Primorskému 
Chorvátsku vládol v rokoch 879 až 892. Za jeho vlády kniežatstvo posilnilo 
svoju samostatnosť a nezávislosť od Benátskej republiky aj Byzancie. Svoje 
kniežatstvo začlenil pod vplyv kresťanského Západu, za čo rímsky pápež Ján 
VIII. uznal jeho právnu a štátnu samostatnosť 21. mája 879 a toto svoje roz-
hodnutie potvrdil vo svojom liste 7. júna 879. Siedmy jún sa preto oslavuje 
nielen ako Deň mesta Nin, ale aj Deň chorvátskej diplomacie. 
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šiu liburnskú antickú kultúru. Na-
príklad aj unikátnu sochu ženské-
ho božstva - Venuša Anzotica z 1. 
storočia, ktorá predstavuje bohy-
ňu plodnosti a pôrodníctva. 

V ére Rímskej ríše bol Nin vý-
znamným municípiom (20 000 
obyvateľov) a námorným prísta-
vom. Najvýznamnejšou pamiat-
kou na rímske obdobie sú zacho-
valé zvyšky Rímskeho chrámu, 
kedysi jedného z najväčších 
chrámov na východnom pobre-
ží Stredozemného mora. O tom, 
ako bolo mesto v minulosti roz-
vinuté, hovorí údaj o tom, že ma-
lo aj vodovod, amfiteáter a rím-
ske kúpele. Chorváti sa v tejto 
oblasti začali postupne usadzo-
vať v 7. storočí. 

Európska 
destinácia 
excelentnosti 
„V roku 2021 navštívilo naše 
mesto a jeho región viac 
než 124 000 turistov, 
o 71% viac ako v ro-
ku 2020. Z nich bolo 

takmer 110 000 zahraničných 
(85%). Vzhľadom na pandemic-
ký rok bola minuloročná sezóna 
úspešná, zaznamenali sme viac 
než milión prenocovaní. Sme ra-
di, že sa k nám vrátili a vracajú 
naši verní hostia pre nás už z tra-
dičných štátov. V prvej top desiat-
ke sú Nemecko, Poľsko, Česko, 
Rakúsko, Slovensko, Holandsko, 
Maďarsko, Slovinsko a Dánsko. 
Hostia z Holandska a z Dánska sú 
prevažne kempisti v rezorte Za-
ton Holiday,“ hovorí pani Marija 
Dejanović, riaditeľka Turistického 
združenia mesta Nin. 

Ako mi ďalej povedala, Nin pri-
ťahuje návštevníkov a turistov 
ako európska destinácia exce-

(glagoljice) a staroslovanského 
cirkevného jazyka. Aj napriek 
tomu, že po roku 925 (Splitský 
koncil) mali ninskí biskupi zá-
kazané vysväcovať hlaholských 
kňazov, zohrali významnú úlohu 
v chorvátskej cirkvi. Usilovali 
sa udržovať a pestovať aspoň 
chorvátsku hlaholiku. Medzi 
nimi vynikal najmä biskup Gr-
gur Ninský, ktorý bol najväč-
ším obrancom a bojovníkom za 

uchovanie chorvátskej hlaholi-
ky a cirkevnoslovanskej liturgie. 
Jeho bronzovú sochu si môžete 
pozrieť vedľa farského Kostola 
Sv. Anselma, ktorý stojí na mies-
te pôvodnej ninskej katedrály zo 
6. storočia. Palec na pravej nohe 
sochy Grgura Ninského je zara-
dený medzi desať najatraktívnej-
ších svetových symbolov šťastia. 
Stačí ho vraj iba pošúchať a vy-
sloviť svoje želanie. 

Od Liburnov 
a Rimanov 
Mesto Nin povôdne ešte v 9. sto-
ročí pred Kristom založili Liburni 
(ilýrske plemeno, obývali seve-
rovýchodné pobrežie Stredozem-
ného mora) pod názvom Aenona 
(žilo až 40 000 obyvateľov) a vďa-
ka archeologickým vykopávkam 
sa podarilo zdokumentovať tunaj-

Kostolík sv. Mikuláša- najznámejší symbol mesta Nin, nachádza sa asi 1 km od centra mesta na poli Prahulje. Význam-
ná bola najmä pre panovníkov z chorvátskej dynastie. V Nine bolo kedysi korunovaných sedem chorvátskych vladárov. 
A každý z nich po korunovácii pricválal v sprievode do tohto chrámu, aby sa predstavil národu vždy s tým istým symbo-
lickým rituálom – s mečom v ruke zasekol do kopčeka na všetky štyri svetové strany. V súčasnosti je tento kostolík jediný 
zachovalý príklad ranorománskej architektúry takéhoto tvaru v Dalmácii. Datuje sa od konca 11. a začiatku 12. storočia. 

„V roku 2021 navštívilo naše 
mesto a jeho región viac 

Marija Dejanović
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Rozvoj 
gastronómie 
a celoročný 
turizmus
„Mesto Nin, inšpirované udele-
ním európskej značky EDEN v ro-
ku 2010 (European Destinations 
of Excellence), podporuje rozvoj 

trvalo udržateľného cestovného 
ruchu a svoju transformáciu na 
destináciu kreatívneho a celoroč-
ného cestovného ruchu. Toto je 
nielen cieľom udeľovania značky 
EDEN, ale aj náš európsky závä-
zok. Zameriavame sa preto na no-
vé produkty vhodné pre celoroč-
nú turistiku, najmä na obdobie 
mimo hlavných letných mesia-
cov. Napríklad na jazdecký turiz-
mus (v Nine máme dva jazdecké 

lentnosti (značka EDEN), titulom 
najromantickejšej destinácie Eu-
rópy (od roku 2015), šarmantnom 
lokalitou v unikátnej lagúne pod 
pohorím Velebit, miernou klí-
mou, tzv. jadranskou ružicou vet-
rov, ktorá prináša na ozón bohatý 
horský vzduch, piesčitými du-
nami so vzácnymi a endemický-
mi bylinkami, liečivým bahnom, 
nedotknutou prírodou s ôsmimi 
biotopmi NATURA 2000, vtáčim 
svetom s viac než 200 rôznymi 
druhmi vtákov a neobyčajne bo-
hatým kultúrnym a historickým 
dedičstvom.Zvonica farského Kostola Sv. Anselma. 

Krstiteľnica kniežaťa Višeslava.
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vých odpočívadiel pre bicyklis-
tov,“ dodáva Marija Dejanović. 

Ninský šokol
V tomto roku je Nin mimoriad-
ne navštevovaný, čo potvrdzuje 
aj nárast cateringov. Gastrono-
mický turizmus dostal zelenú 
a jeho rozvoj sa usiluje podporiť 
aj nový projekt Gastronomic-
ký branding Nina (Gastronomic 
Branding of Nin), ktorý chce zvy-

šovať kvalitu aj rozšíriť gastro-
nomickú ponuku. Tento projekt 
tiež podporuje chorvátsky Klub 
Gastronaut, s ktorým som mal 
možnosť navštíviť Nin začiatkom 
mája 2022, aby sme sa oboznámi-
li s najnovšími trendmi v ninskej 
gastronomickej ponuke. Mal som 
možnosť ochutnať nielen rôzne 
pizze s morskými špargľami, ale 
najmä špecialitu - Ninský šo-
kol. Ide o suchú mäsovú roládu 
z kvalitnej bravčovej krkovičky, 
ktorá sa najprv vloží na niekoľ-

ko dní do ninskej morskej soli. 
Potom sa ponorí do vareného 
červeného vína a dochutíme 
rôznymi koreninami. Ostatné 
špecifické chute dodajú dym 
a nárazovému bylinkami aromati-
zovanému vetru bóra. 

kluby), na rozvoj cykloturistiky, 
pozorovanie vtáctva, prehliadky 
soľných polí, turistiku a rekre-
ačný beh v prírode, kajakovanie 
a populárny Stand-up-Pedling 
(SUP), organizovanie cyklistic-
kých pretekov, polmaratónov, na 
školy kitesurfingu a windsurfin-
gu a súťaže v týchto obľúbených 
vodných športoch,“ vysvetľuje 
pani Marija Dejanović, ktorá je hr-
dá na doterajšie výsledky propa-
gácie mesta a jeho atraktívnych 
programov. Nin prezentuje aj ako 
jednu z 21 najlepších destinácií 
v Chorvátsku. Tento rebríček zo-

stavilo chorvátske ministerstvo 
cestovného ruchu. 

„Chceme zvýšiť aj kvalitu 
gastronomickej ponuky, aby sa 
diverzifikovala ponuka jedálne-
ho lístka podľa domácich a lokál-
nych produktov a špecialít, ako 
sú Ninský šokol (roláda zo suchej 
bravčovej krkovičky), Soľný kvet 
a morské špargle, ktoré rastú 
v soľných poliach. Kvalitu zážit-
kov v destinácii chceme zvýšiť 
novými atrakciami, ako je prezen-
tačné centrum Wings for Nature, 
predĺžením drevených chodní-
kov na lagúne, vybudovaním no-

Vzácne orginálne lode Condura Croatica z 11. storočia, ktoré sa našli na po-
breží mesta Nin. Podobajú sa na identické vikingské lode z rovnakého sto-
ročia. Condura bola najmenšia, ale možno najsmrtonosnejšia loď v histórií 
nánorných bitiek. V 11.-12. storočí chorvátski králi disponovali až s 20 000 
veslármi, ktorí boli pripravení bojovať za každých okolností. Dnes môžete 
jednu z týchto lodí vidieť v Múzeu ninských starožitností. 

Liburnská socha Venuše Anzotica z 1. storočia – symbol ženského božstva, 
bohyne plodnosti a pôrodníctva. 

Misa s Ninským šokolom. 

Pizza s morskými 
špargľami.
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