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Kotor
Котор

Panoráma města a s Bokou Kotorskou

znak

poloha

zeměpisné souřadnice: 42°25′ s. š., 18°46′ v. d.

Opština: Kotorská opština



rozloha a obyvatelstvo

rozloha: 335 km²

počet obyvatel: 5 341 (2003)

hustota zalidnění: 68 obyv. / km²

etnické složení: Černohorci, Srbové

náboženské složení: Pravoslaví, islám

správa

starosta: Marija Ćatović

telefonní předvolba: +382 32

PSČ: 85 330

Kotor (srbsky Котор), italsky Cattaro, je město a přístav v jihozápadní části Černé Hory. 
Rozkládá se v malebné poloze na samém konci boky Kotorské, hlubokého zálivu na pobřeží 
Jaderského moře, na úpatí horského masivu Lovćen. Samotné město má 1 331 obyvatel (s 
přilehlými osadami 22 974 obyvatel).

Hostorie

První zmínky o Kotoru jsou ze 7. století, kdy byl důležitou pevností Byzantské říše až do roku 
1185. V letech 1186 až 1371 byl autonomním městem středověkého Srbska (pod vládou 
Nemanjićů). Stejné postavení měl i v období vlády chorvatsko-uherských (1371 – 1384) a 
bosenských králů (1384 – 1391). Po krátkém období v letech 1391 – 1420), kdy byl 
samostatnou republikou, se dostal pod vládu Benátské republiky. Po jejím pádu v roce 1797
přešel pod vládou Rakouska jako součást provincie Dalmácie až do roku 1918. Poté se stal 
součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS), které bylo v roce 1929 přejmenováno 
na Jugoslávii. V době druhé světové války byl okupován Itálií (1941 – 1943) a Německem
(1943 – 1944). Poté se stal opět součástí Jugoslávie v rámci republiky Černá Hora. Od roku 
2006 je součástí nezávislé Černé Hory.

Památky



Katedrála sv. Tripuna v Kotoru

Kotor je jedním z nejlépe zachovaných středověkých měst v jihovýchodní Evropě s 
bohatstvím historických budov. Jako uznání jeho výjimečné historické hodnoty bylo staré 
město Kotor v roce 1979 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Staré město je obklopené středověkými městskými hradbami o délce 4,5 km, výšce až 20 m a 
šířce až 15 m, které ho spojují s pevností sv. Jana (Tvrdjava sv. Ivan) na strmém kopci nad 
městem o výšce 260 m n. m. Město je tvořeno charakteristickou středověkou urbanistickou 
sítí úzkých uliček a nepravidelných náměstí, s nádhernými kostely i paláci v románském, 
gotickém, renesančním i barokním slohu.

Kostel Matky Boží od zdraví

 původně románská katedrála sv. Tripuna (Sv. Tripun) – patron města, několikrát 
přestavovaná především ve 12. – 17. stol., hlavně z důvodu poškození následkem 
zemětřesení

 kostel sv. Lukáše (Sv. Luka) z 12. stol., postavený v čase vlády Nemanjićů
 románský kostel Panny Marie (Sv. Marija Koleđata) – kolegiáta z roku 1221
 románsko-gotický kostel sv. Michała (Sv. Mihovil), postavený na zříceninách 

benediktinského kláštera, s malbami ze 14. stol. a freskami z 15. stol.
 kostel sv. Anny (Sv. Ana) z přelomu 12. – 13. stol., fresky z 15. stol.
 kostel sv. Pavla (Sv. Pavao) z 13. stol.
 kostel sv. Mikuláše (Sv. Nikola), s početnými vzácnými ikonami
 kostel sv. Kláry (Sv. Klara), s výjimečně krásným mramorovým oltářem
 kostel sv. Josefa (Sv. Josip) s klášterem františkánů
 kostel Matky Boží od zdraví (Gospa od zdravlja) – v pásu městských hradeb
 obytné domy ze 14. – 17. stol.
 hodinová věž ze 16. stol.
 paláce: 

o gotický palác Drago (Palata Drago) z 15. stol.



o palác městské rady (Gradska vijećnica) z roku 1762
o palác Bizanti (Palata Bizanti) ze 17. stol.
o palác Grgurin (Palata Grgurin) s Mořským muzeem

 brány: 
o Mořská brána (Morska vrata)
o Jižní brána (Vrata od Gurdića) – nejstarší
o Severní brána (Sjeverna vrata) – renesanční

Kotor - Černá Hora

Staré město s přístavem v závěru Boky Kotorské chráněno středověkými hradbami, které se začaly 

stavět na vrcholu středověkého rozkvětu města. Téměř 5 kilometrů dlouhé, 3 – 10 m široké až 20 m 

vysoké hradby z Byzantské doby šplhají vysoko do skal k pevnosti Sveti Ivan a obepínají trojúhelníkový 

půdorys centra města a 260 metrů vysoký kopec sv. Jana. S ohledem na chráněný záliv bylo místo 

považováno za nedobytné. Proto si po staletí uchovávalo jistou tolerovanou samostatnost, i když 

obchodně a politicky úzce spolupracovalo s momentálními vládci. Staré město si udrželo typickou 

středomořskou architekturu 12.-14. stol. s asymetrickou strukturou úzkých uliček a náměstíček, pro 

kterou je naleznete na seznamu kulturního světového dědictví UNESCO.

Kotor a jeho historie

Několik příběhů a legend zmiňuje založení města. Až do nedávna nebylo jasné, kdy přesně 

bylo město založeno. Nálezy v této oblasti jsou z neolitického období. Je zřejmé, že Řekové 

tady sídlili na území Akurion, Římané jej pojmenovali Acruvivium a vládli zde více než 6 

století. Po pádu Západořímské říše se v roce 476 území zmocnili Byzantinci a přejmenovali je 

na Dekaderon a získali správu města do svých rukou.

V letech 1186 - 1366 bylo město Kotor součástí říše vytvořené dynastií Nemanjic. Město se vyvíjelo ve 

velmi důležitý obchodní centrum. Silnice vedoucí na všechny strany spojovaly Kotor se všemi 

důležitými městy a oblastmi. Karavany v počtu až 300 koní převážely touto oblastí své zboží; 

řemeslníci, převážně zlatníci, byli uznáváni a dodnes jsou obdivováni. První střední škola byla založena 

ve 13.století, na počátku 14. století byla založena i umělecká akademie. Tripo Kokolja, autor výzdoby 

kostela Gospa od Skrpjela, je jedním z nejslavnějších absolventů této školy.

Chorvatsko-maďarský král Ljudevit a bosenský král Tvrko vládli tomuto kraji až do roku1420. Během 

posledních let jejich vlády se Kotor přeměnil v nezávislou republiku. Ze strachu před Turky městská 

rada rozhodla a požádala Benátčany o podporu. Benátčané ovlivnili architekturu celé oblasti a také 

postavili masivní opevnění okolo města, které Turkové nikdy nedobyli. Kronikáři zaznamenali tři velké 

zemětřesení během tohoto období: v r.1537, 1563 a 1667. Když nadvláda Benátčanů pominula, 

zmocnil se celého území v roce 1797 rakouské vojska. V roce 1806 přišli do města Rusové, o rok 

později Francouzi a v roce 1813 opět Rakušané, kteří zde zakotvili svoji válečnou flotilu.

Vnitřní část města Kotor představuje řadu různorodých historických objektů: paláců, domů a kostelů. 

Na fasádách paláců objevíte ornamenty typické pro epochu středověku i erby známých kotorských 

rodin, např. Buca (byli majiteli lodí, jeden její člen byl i velvyslancem Srbska ve Francii). Většina z nich 

však volá po rekonstrukci. Celé historické jádro v posledních letech prochází kompletními stavebními 

úpravami včetně nových vodovodních řádů, kanalizace atd. Moře v okolí města bývá znečištěné a není 

vhodné ke koupání. Historická část města byla značně poškozena zemětřesením v roce 1979.



Kotor - co navštívit ?

Do města vstoupíte 3 branami: vejděte od moře renesanční západní branou, za níž na 

Zbrojním náměstí stojí nedokončený palác benátského místodržícího ze 16. století a 

hodinová věž ze 17. století.

Kostel Sv. Tripuna - městská katedrála se dvěmi věžemi nesoucími zvony je nejstarším románským 

kostelem na Jadranu, byl postaven o 69 let dříve než pařížská katedrála Notre Dame, stavět se začal již 

v roce 1124. Fasáda a interiér kostela nabízí díky četným opravám a rekonstrukcím v průběhu několika 

století škálu různých stylů. Klenba odkrývá krásné ukázky fresek ze 14.stol. Vnitřek kostela ukrývá 

mnoho vzácných pozůstatků. Sveti Tripun je patronem města (viz heslo Boka Kotorská) a v únoru se 

slaví jeho svátek

Několik dalších půvabných staveb je k vidění ve městě Kotor: za jednu z nejkrásnějších staveb na celém 

pobřeží lze považovat kostel Panny Marie (sv. Marija) ze 13. století ve smíšeném byzantsko-

románském slohu, kostel sv. Lukáše z roku 1195 v románsko-byzantském stylu, kostel Sv. Anny ze 12. 

stol, s freskami z 15. století, nebo kostel sv. Kláry ze 14. stol.; má pompézní barokní oltář se sochami 

od Francesca Cabianceho z 18. stol.

Námořnické muzeum (Pomorski muzej) je umístěno v paláci Grgurina z 18. století. Město se může 

chlubit nejdelší mořeplaveckou tradicí na tomto pobřeží - sahá až do 9. století. Existoval zde po staletí 

cech námořních kapitánů a důstojníků, kteří usilovali o úplnou samostatnost města Kotor. V archívech 

muzea můžete objevit i listinu bratrství, ve které se objevuje myšlenka solidarity i podpory jednoho 

druhému.

Zhruba 100 m od jižní brány v intravilánu starého města se nachází kulturní centrum. Budova původně 

sloužila v 18. stol jako vojenská nemocnice pro Benátčany.

Velká jachta Primorka ukotvená blízko starého města, byla jednou z mnoha lodí presidenta Tita. Nyní jí 

používá vláda Černé Hory.

Pevnost Sveti Ivan nad městem byla pravděpodobně postavena na obranu města proti Turkům, kteří se 

v letech 1539 a 1657 neúspěšně snažili získat Kotor. Schody na pevnost vedou okolo kostela Matky 

Boží (Gospodja Zdravlja).

Za Kotorem, jižně od města, začíná úchvatná panoramatická horská silnice vedoucí do průsmyku

Krstac (900 m), ze kterého odbočuje silnice na horu Lovčen (1.749 m); v mauzoleu od Ivana Meštroviče 

odpočívá biskup a vládce Černé Hory Petar Petrovič Njegoš (viz NP Lovčen).

František Rasch a povstání v Boce Kotorské 

Přerovský rodák František Rasch byl organizátorem povstání v roce 1918 v Boce Kotorské. Velící loď 
byl křižník St. Georg. Po potlačení byl František Rasch spolu z dalšími námořníky 11. února 1918 v 6 
ráno na hřbitově vesničky Škaljari blízko Kotoru popraven. Dnes je na jeho památku pojmenován 
malý parčík u Pedagogické školy. 

Když v roce 1918 skončila první světová válka, došlo i k rozpadu rakousko-uherské monarchie a 
vzniku Československa. Jedním z činů protirakouského odboje je i povstání rakousko-uherského 
válečného námořnictva v lednu a únoru 1918 na Jadranu v Boce Kotorské. V Boce byl velký přístav 
válečného loďstva. Největší z lodí byla admirálská loď pancéřový křižník "St. Georg" o výtlaku 7300 



tun a s posádkou 608 námořníků; z toho bylo 67 Čechů. Na lodích byla velmi přísná morálka,
námořníci měli velmi špatné podmínky. Proto v lednu se začalo připravovat povstání na 1. února 
1918. Povstání bylo zahájeno na St. Georg v době oběda, výstřelem z lodního děla. Rada 
námořníků vypracovala seznam požadavků, do čela byli zvoleni Gustaw Stomawski, František 
Rasch, Sanger a Dvořák. Požadavky námořníků byly, aby z Rakouska-Uherska byl vytvořen 
demokratický stát, aby byla uznána práva námořníků na sebeurčení, úplná demobilizace a zřízení 
milic. Mimo to byly ještě specifikovány požadavky sociálního rázu (jako stravné, příplatky k 
žoldu..). Zasloužilým vůdcem vzpory byl tedy právě František Rasch, který se narodil 9. prosince 
1889 v Přerově. 

Povstání vzbouřenců 
Velitel přístavu von Gusseck dal vyhlásit ve všech pevnostech v přístavu pohotovost a dal příkaz, 
aby v případě, že se některá loď vzbouřenců pokusí opustit přístav, byla zahájena ihned palba. 
Postupně začaly vznikat rozpory mezi námořníky vzpoury. Vzpouru podporovalo jen 6 lodí a tak 
se velmi zeslabila naděje na úspěch. Postupně byl přístav z moře uzavřen jinými loděmi a tak bylo 
zabráněno vyplutí vzbouřených lodí. Třetí den odletěl z Boky do Itálie hydroplánem L74 Sean a 
Stonawski. Následně se vedle křižníku St. Georg objevily dvě říšskoněmecké ponorky a zaujaly 
směr k torpédování křižníku. Dále se objevily informace, že připlouvají další válečné lodě na 
potlačení vzpoury. Vzhledem k těmto událostem vystoupil na zádi křižníku Fr. Rasch a pronesl 
poslední proslov k námořníkům a následně ukončil vzpouru a vzdal se víceadmirálovi Hansovi. 
František Rasch a Rudolf Kreibich byli spoutáni a odvedeni do vězení. Poté následoval stanný 
soud. 5. února 1918 byl jmenován předsedou stanného soudu major Eugen Ehrenhofer. Ze 
zatčených námořníků mimo organizátory bylo vybráno 40 osob, z toho bylo 25 Jugoslávců, 8 
Čechů, 4 Italové, 2 Poláci a jeden Němec. Stanovení obhájci nedostali písemnou žalobu. 
Rozhodující slovo při soudním procesu měl velitel přístavu von Gussek. Soud byl zahájen 8. 
února 1918, kde bylo rozhodnuto, že rozsudek musí být vynesen do tří dnů. Při jednání Fr. Rasch 
prohlásil: "Vím že nemohu nic uvést, co by mohlo být polehčující okolností. Ano udělal jsem to, 
ale nelituji toho. Vím, že mne to bude stát život, ale ostatně zemřu za svou věc a nikoliv za cizí." 
Poprava odsouzených byla vykonána 11. února 1918 v 6 hodin ráno ve vesničce Škaljari. Jako 
vzpomínka na Františka Rasche byla nejdříve pojmenována ulice a v současnosti je po něm 
pojmenováno malé náměstí s parkem u Pedagogické školy, kde je též k vidění jeho pamětní busta. 


