Úvod
Nejkrásnější ulicí Dubrovníku je bezpochyby ulice nazývaná Placa, která je ale více známá pod
názvem Stradun. Toto místo představuje přirozené centrum Dubrovníku. Nachází se v srdci
starého města a spojuje východní a západní bránu města. První zmínky o této ulici se datují
z 11. století, kdy ji vyplňoval vodní kanál. Její současná barokní podoba má původ v 17. století,
kdy po ničivém zemětřesení v roce 1667 byla tato ulice kompletně zrenovovaná. Podle
tehdejšího urbanistického plánu přízemní prostory každého domu byly určeny pro komerční
účely a charakteristické široké dveře s vrchním obloukem byly ideální pro vystavení zboží, tak
aby se obchodní prostor optimálně využil. Tento architektonický prvek poskytuje nejznámější
dubrovnické ulici důstojný vzhled a je harmonickou součástí celého starého města.
Dnes je Stradun nejen domovem galerií představujících umění známých místních umělců, ale
také místem přeplněným butiky a krámky se suvenýry. Tato ulice je 298 metrů dlouhá,
a ačkoliv ji snadno můžete projít během deseti minut, pro místní obyvatele představuje nejdelší
ulici světa. Večerní procházka po této ulici patří k společenské povinnosti místních obyvatel.
Je to místo jejich setkávání, přátelských rozhovorů, předávání novinek a drbů, místo diskusí
o denních událostech, nebo prostor pro pouhou procházku večerním městem.
Stradun byl místem mnoha prvních lásek a představuje dodnes skvělé romantické místo pro
zamilované páry ze všech koutů světa.
Převzato a volně přeloženo z: https://www.dubrovniksungardens.com/stradun_en

Cíl
Získat více informací o Dubrovníku, jeho hlavní ulici jménem Stradun, seznámit se s
charakterem této ulice, architekturou a prodejem tradičních chorvatských suvenýrů v
přízemních obchůdcích. Tímto způsobem zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti a
komunikačních dovedností. Studenti se dále mohou zdokonalit v práci s PC a webovém
vyhledávání.
Úkol
Dubrovník je bezpochyby dechberoucí místo s vysokou koncentrací turistů z celého světa.
Bohužel zde nalezneme mnoho obchodů se suvenýry s předraženými výrobky, které často
nemají ani chorvatský původ. Tradiční chorvatské suvenýry, jakými jsou perník licitar, dřevěné
hračky, krajka z ostrova Pag a další, zde bohužel budete těžko hledat. Nedávno bylo oznámeno,
že mnohé obchody prodávají suvenýry původem z Turecka, které samozřejmě nemají ani s
Dubrovníkem, ani s Chorvatskem žádnou souvislost.

Krok 1. Společně ve skupinkách 3-4 studentů diskutujte o pozitivech a negativech
turismu a prodeje suvenýrů v turistických oblastech.
Krok 2. Několik následujících otázek můžete využít jako inspiraci pro další diskusi.
1. Jaké předměty patří k nejznámějším chorvatským suvenýrům?
2. Jaké suvenýry se také prodávají na dubrovnické ulici Stradun? Děje se něco podobného
v Praze?
3. Patří tyto „suvenýry“ do prostor městských památkových rezervací, které jsou na
Seznamu kulturního dědictví UNESCO?
Krok 3. Následující odkazy Vám mohou doplnit Vaše informace
http://dubrovnik.poznej.com/pamatky/hlavni-ulice-placa-stradum/
https://dalmacijatour.cz/sluzby/chorvatske-suvenyry/
https://www.chorvatsko.cz/tema/suvenyry.html
https://magazin.aktualne.cz/klicenka-ve-tvaru-robota-golem-nebo-prazskenaplavky/r~315d8558399311e89efbac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/cestovani/odmitat-turisty-je-spravne-nemuzeme-byt-nanich-zavisli-rika/r~1c66aaae151911ea8776ac1f6b220ee8/

Závěr
Webovým vyhledáváním jste získali vice informací o nehmotném kulturním dědictví
Chorvatska. Naučili jste se pracovat společně ve skupině, diskutovat, argumentovat a
dohodnout se na vhodném řešení. Seznámili jste se se specifickým problémem prodeje
falešných suvenýrů v Dubrovníku a mohli porovnávat se situací v Praze.

