
Jaderské moře je částí Středozemního moře, která 
se nejhlouběji vsunula do evropské pevniny a oblast, 
která připadá Chorvatsku krášlí atraktivní a rozmanitá 
krajina a dokonce 1185 ostrovů, ostrůvků, hřebenů 
a útesů. Chorvatské pobřeží je dlouhé 5951 kilometrů.
Jaderské ostrovy jsou pro jachtaře ideálně uspořádané. 
Prostírají se, někde s  menším přerušením, podél 
největší části pobřeží ve sledu od Rijeky až po Dubrovník. 
Navzájem vzdálené většinou ne více než deset námořních 
mil, uzavírají různé průlivy mezi sebou i pevninou.  Na 
ostrovech i pevnině je spousta zálivů a přístavů, ve 
kterých lze přistát nebo kotvit. Jsou to ideální místa 
nejen pro plavbu s  plachtami, ale i pro okružní plavbu 
motorovou jachtou nebo loďkou pro sportovní rybolov. 
Nic není daleko a pokud si přejete, můžete celý den strávit 
plavbou. Když se zkazí počasí nebo zafouká silný vítr, vždy 
je po ruce nějaké místo, kde se můžete snadno ukrýt.
Hlavní větry Jaderského moře jachtaři většinou dobře 
znají. Jsou to — od severu ve směru hodinových ručiček 
— tramontana (N), bura (NE, může být cyklonová a 
anticyklonová), levanat (E), zimní levanat, jugo (SE může 
být cyklonové a anticyklonové), oštro (S), lebić/garbin 
(SW), pulenat (W), mistral (NW) a burin (letní termický 
pevninský vítr). Během nautické sezony jsou podmínky pro 
plavbu většinou příznivé. Mistral jako nejčastější letní vítr 
a stabilní severák-tramontana jsou pro plachtění výrazně 
příznivé větry. Podobné je to i s  levantem a příznivé 
je i mírné jugo, ale to v  létě fouká málokdy. Dokonce i 
bóra tak trochu zmírní svoji sílu i když je potřeba si na 
ni, stejně jako na letní nevery (bouřky), které obvykle 
přicházejí ze západu a jihozápadu, dávat dobrý pozor. 
Členitost pobřeží, proudy a lokální větry dělají navigaci 
zajímavou. Na lodi se stále něco děje. Na plachetnici 
chvíli plachtíte po větru, pak je nutné otočit proti 
větru a projet nějakým úzkým průlivem nebo vraty. 
Tato rozličnost platí i pro plavbu motorovou lodí.
Krajina se během plavby stále mění. V některých místech 
je pobřeží téměř neosídlené a pusté,  vystavené zimním 
bórám, jako  severní strana Krku, Rabu nebo Pagu. Jižní 
strany jsou obvykle bohaté vegetací. Chvilkami poplujete 
podél hustého borovicového lesa, který se spouští až k moři, 
jako na Lastovu nebo Jakljanu, jindy vám bude pohled 

zaclánět houští nebo skála. Budete projíždět a přistávat u 
středozemních měst, ale i malých rybářských osad. Mnohá, 
jako Korčula, Stari Grad nebo Vis vznikla již v  antickém 
období. Jiná místa jsou mladší, vzniklá jako rybářské přístavy 
nebo přístavy velikých ostrovních osad dále od moře.
Jadran se může rozdělit různými způsoby. Chorvatští 
meteorologové celé Jaderské moře dělí na severní, střední 
a jižní Jadran po liniích Ancona — Zadar — Monte 
Gargano — Dubrovník. Když se jedná o chorvatské 
části Jadranu, mezi nautiky je obvyklé rozdělení do 
dvou oblastí, s  přelomem u mysu Ploče nebo Planku 
(výběžek Planka) mezi Rogoznicí a Primoštenem  a to 
je opěrným bodem jak v  zeměpise (před mysem Ploča 
se přerušuje sled ostrovů), tak v  klimaticko-časových 
označeních. Pro  potřeby plavby i této edice ho rozdělíme 
na: Istrii, kvarnerské a podvelebitské ostrovy a pobřeží, 
šibenický, splitský a dubrovnický archipelag a pobřeží.
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Když p� i plavbě z Terstského zálivu namí� íme p� íd´ 

k savudrijskému majáku, jehož světlo je p� i pěkném 

počasí vidět na vzdálenost 32 kilometr�, víme, že nás 

čeká nejkrásnější dobrodružství. Poplujeme podél 

chorvatského pob� eží až k jeho nejjižnějšímu mysu - 

Oštru, mezi více než tisícem ostrov�, útes� a h� eben�. 

P� istaneme u stolet∆ch náb� eží jadransk∆ch městeček, 

budeme kotvit v zátokách, kde naše lod´ bude často 

osamělou plachetnicí na v∆pravě za romantikou a 

jinde jednou z několika desítek podobn∆ch loděk, co 

ve velikém zálivu našly klid a bezpečí, budeme vplouvat 

do moderních marin, někdy najdeme místo v p� ístavišti 

sportovního klubu. Plachtit od ostrova k ostrovu, 

někdy voln∆m mo� em a tu a tam nějakou míli širok∆mi 

pr�livy. Zkrátka p� ed námi je to, na co jachta� i čekají 

celou dobu, kdy je chladná zima a pracovní starosti 

odvádějí je od jejich nejmilejšího okolí - mo� e.
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Istrie

5

Nejv�tší chorvatský poloostrov jachta�i ukazuje dv� tvá�e. 
Jeho západní pob�eží, od Kanegry na severu až do mysu 
Kamenjak na samém jihu, krášlí stoletá m�stečka, která 
označují vysoké zvonice, co se tyčí nad mo�em. Je to pob�eží 
pradávné komunikace se severojadranskými italskými 
p�ístavy. Východní pob�eží Istrie až nahoru do Proluky je 
taj�pln�jší, mén� osídlené a z�ídka navšt�vované Tudy 
se i mén� proplouvá, protože obvyklá nautická cesta od 
nejzazšího jihu Istrie vede k  Cresu a Lošinji a dále �adou 
ostrov� k jihovýchodu.
Vracíme se op�t pod maják Savudriji. Když projedeme 
kolem majáku, obvykle plujeme rovnou do Umagu a 
velikým obloukem objíždíme m�lčiny, které se protahují 
dále než p�l míle od pob�eží.

Umag a Novigrad
Dva hraniční p�echody na vlnolamu mariny a na molu 
umackého náb�eží pracují na plné obrátky. V  Umagu 
je jedna z  nejv�tších a nejhežčích marin z  �et�zce ACI 
(Adriatic Croatia International Club), nejv�tšího �et�zce 
marin ve St�edozemí.
Když sem p�iplujete koncem července, zdržte se tu pár dn� 
a podívejte se na nejlepší sv�tové tenisty jak bojují na ATP 
turnaji na lasturovitém stadionu u samého pob�eží. Pokud 
chcete zažít prost�edí typického istrijského rybá�ského 
p�ístavu, nejlepší je vplout do Novigradu, pouhých sedm 

námo�ních mil na jih od Umagu. P�ístavišt�, které se vsunulo 
do m�stského centra je plné rybá�ských lodí. Tyto lod’ky jsou 
vybavené k lovu mušlí, kterými je zde mo�e velmi bohaté a 
ryb, nejčast�ji mo�ských jazyk�. Vaše lod’ zde bude v bezpečí, 
p�ivázaná v  marin� Nautica, jedné z  nejluxusn�jších na 
Jadranu, nebo u vlnolamu, který chrání novohradský p�ístav 
p�ed jižními v�try a můžete se ukotvit i na bójích v přístavu 
nebo v zátoce Karpijan naproti.
Pokud rádi kotvíte, máte k  tomu p�íležitost jižn� od 
Novigradu, v  zátoce Tar, na východní stran� p�ístavu 
Mirna, do pevniny vsunutého zálivu, do kterého se vlévá 
stejnojmenná �eka. Záliv je díky míšení sladké vody s mo�em 
bohatý rybami, obzvlášt� mo�skými okouny a když se jednou 
za rok v prosinci vylovují, je to pravá rybá�ská slavnost.

Poreč a Vrsar
Dále podél pob�eží až do Vrsaru se �adí malebná m�stečka, 
turistické komplexy a kempy. Jachta�i zde mohou vplout 
do více marin. První, na kterou narazíme u »ervar portu je 
jedna z  nejstarších v  Chorvatsku. V  Poreči jsou dokonce 
dv� v samotném m�st� a v zátoce Mulandarija. P�íjemné 
je p�istát i u náb�eží tohoto m�sta, projít se jeho uličkami, 
jejichž geometrii jsme zd�dili již od starých �íman� a 
navštívit známou Eufrasiovu baziliku - Eufrazijanu.
P�íležitost k  zastávce se znovu naskytuje ve Funtan� 
a Vrsaru. Dv� krásné, moderní a dob�e vedené mariny 

HTZ_NautCESKI_2011.indd   5 29.12.2010.   17:12:39



6

se umístily do dvou zcela rozdílných m�steček. Funtana 
jakoby se ukryla p�ed mo�em, stáhla se do vnitrozemí a 
na mo�i nechala jenom rybá�ské lod�, jachty a koupající 
se lidi, zatímco se Vrsar, m�stečko, ve kterém i Casanova 
provád�l své milostné eskapády, sklání nad zálivem, 
v  n�mž vybudovali jednu z  nejkrásn�jších a nejlépe 
vedených marin na Jadranu. Všechny b�ehy tohoto p�ístavu 
obsadily jachty, lod’ky a rybá�ské lod� a kamenné sloupy 
podél pob�eží jsou pravá um�lecká díla - každý z  nich 
socha� vytesal jiným zp�sobem. Vrsar je také letním sídlem 
věhlasného chorvatského socha�e Dušana Džamonje, 
kolem jehož ateliéru je veliký park skulptur.

Rovinj
Do Rovinje, dalšího v po�adí a podle mnohých nejkrásn�jšího 
istrijského p�ímo�ského m�sta, je pouhých p�t mil plavby. 
Na p�l cesty se hluboko do pevniny vsunul Limský pr�liv. 
Úzký a tém�� deset kilometr� dlouhý mo�ský záliv, který 
kdysi dávno vyhloubila mohutná prav�ká �eka, je dnes 
ojedin�lým geomorfologicko-biologickým prost�edím, 
jediným toho druhu v  této části sv�ta. Na jeho jižních 
stranách roste severní a na severních jižní vegetace, 
v  podmo�í v�e život. Limským úst�icím vynikající chuti lze 
jen st�ží konkurovat.
Každý jachta�, který n�kdy byl v  Rovinji, ho umí zdaleka 
poznat. Panorama starého m�sta co se s �ádkem ostr�vk� 
p�ed sebou odtrhuje pob�eží a nad ní se vysoko nad mo�em 
tyčí zvonice chrámu sv. Eufémie, je mimo�ádná svojí 
nevtíravou strukturou. At’ se ocitneme kdekoliv, všude 
nacházíme uklidující pohled na domy, které se vyno�ují 
z  mo�e, na zele� sv. Kate�iny, zalesn�ného ostrova, který 
byl kdysi útočišt�m polskému hrab�ti Karolu Milewském 
a dnes turist�m, kte�í sem utíkají p�ed každodenním 
globalizačním životem. 
A co teprve �íci o ostr�vcích, které se od mysu Kurent 

prostírají sm�rem k otev�enému mo�i! Sv. Andrija, Maškin, 
Sturag, Sv. Ivan i Sv. Ivan na Pučini a ješt� pár útes�, 
dodávají Rovinji kouzlo jihodalmatských ostrov� a jachta�e 
lákají, aby v  jejích záv�t�í zakotvil. Tyto ostrovy jsou 
plné p�íb�h�. Sv. Andrija, dnes turistický resort, byl kdysi 
domovem šlechtické rodiny Hutterott a na Sv. Ivanu je 
kostelík, který dlouho udržovali rovinjští rybá�i. Tato �ada 
končí Sv. Ivanom na Pučini, velikým útesem, na n�mž je 
postaven impresivní kamenný maják.

Brijuni
Sm�rem na jih Istrie pokračuje nízké pob�eží a jachta�i 
obvykle p�íd’ namí�í k  Brijun�m, které koncem XIX. 
století rakouský pr�myslník Paul Kupelwieser zm�nil ze 
zanedbaného a malarického souostroví v oázu odpočinku, 
sportu a mondénní zábavy. Zde je možné p�istát v hlavním 
p�ístavu, nebo zakotvit v  p�ístavu Sv. Mikule na Malém 
Brijunu. Archipelag je národním parkem, turistickým 
resortem a část jeho jižního a západního pob�eží 
s ostr�vkem Vangou, obsadily rezidenční státní vily. Brijuni 
jsou dnes sv�tem pro sebe. Zde máte p�íležitost obcházet 
souostroví, na kterém, si užívaly evropské korunované 
hlavy a boháči. N�kdejší jugoslávský prezident Tito zde 
v lét� pobýval tém�� t�icet p�t let.
Když se vydáte po souostroví, narazíte na prostranné parky 
s  loukami a exotickými stromy, husté lesy černého dubu, 
biotopy neuv��itelné sm�si zv��e, golfové a pólové terény, 
archeologické poz�statky paláce Gaje Lekanija, rozsuté 
vily… Brijuni m�ly v XIX. století i d�ležitou vojenskou úlohu. 
Tvrz Minor na Malém Brijunu dodnes p�ipomíná tu dobu, 
ale místo p�ísných K.u.K. d�stojník� se zde procházejí herci 
divadla Ulysses, pro které je letní scénou i obydlím. Zakotvit 
v p�ístavu Malého Brijunu a p�evézt se člunem na ostrovy, 
posadit se v improvizovaném hledišti a oddat se kouzlu hry 
je dobrý nápad, nebo ne!?
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Pula
Pouze n�kolik mil plavby od Brijun� do Puly, velikého 
p�ístavu umíst�ného v hlubokém zálivu, který dodnes chrání 
starý vlnolam. V tomto prostranném p�ístavu je jachta��m 
nyní určeno n�kolik stání u náb�eží a marina, ve které jste 
p�ivázáni t�sn� pod oslniv� zachovalou Vespasiánovou 
Arénou, jednou z nejkrásn�jších antických památek v�bec. 
Zbytek zabírají známé chorvatské lod�nice Uljanik, n�kdejší 
Arsenál, místa rybá�ských lodí a četná bývalá vojenská 
za�ízení, která jsou v budoucnosti p�edurčena pro jachta�e. 
Procházka úzkými pulskými ulicemi, koncerty v  Arén� a 
filmový festival obohatí váš pobyt.
Ale pravý nautický život pulsuje n�kolik mil jižn�ji. Když 
mineme pulská koupališt�, oblázkové a kamenité pláže pod 
vilami a hotely, p�ijíždíme k ostr�vk�m Veruda a FraškeriÊ, 
které skrývají vjezd do p�ístavu Veruda, Písečnou zátoku 

(Valsabion) a Soline. Veruda je bezpečný p�ístav, jehož 
západní b�eh obsadila místa pulských plachta�ských klub� 
a východní p�ipadá celý marin� Veruda, jedné z nejv�tších 
na Jadranu. V  celém p�ístavu je velmi živo a málokdy se 
stává, aby n�kdo nevplouval nebo nevyplouval. Jsou zde 
sídla mnohých charter flotil a odtud k ostrov�m jadranské 
�ady je pouhých asi dvacet námo�ních mil. Jíst m�žete 
v n�kolika vynikajících restauracích. Pokud chcete utéci od 
v�avy mariny, nemusíte daleko. Koupat se m�žete v záv�t�í 
ostrova Fraškery a když chcete strávit klidnou noc na 
kotvišti, stačí vplout do sousední zátoky Soline.
Veruda a Soline s ješt� dv�mi malými, ale chrán�nými 
zátokami Paltana a Valmižeja, jsou nejjižn�jší nautické 
op�rné body Istrie. Odtud k mysu Kamenjak, nejjižn�jšímu 
bodu istrijské pevniny, jsou pouhé t�i nebo čty�i míle. Tady 
buďte obzvlášť opatrní a tiší při plavbě. Tyto vody jsou 
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mnohokráte potvrzeným sídlištěm Středozemní medvědice 
(druh tuleně), která se po několika desetiletích opět vrátila 
do Jadranu. Jižn� od Kamenjaku nás čeká ješt� jedna 
krása - maják Porer. On nás upozor�uje na nebezpečné 
útesy, ostr�vky a m�lčiny, které se táhnou dobrou míli 
od pevniny. Projet pod jeho t�icet p�t metr� vysokou v�ží 
znamená, že jsme vpluli do prostoru jadranských ostrov�. 
Plavba podél nich je to, o čem v�tšina jachta�� sní celou 
dlouhou zimu. Proto se od Poreru obvykle nabírá kurs 
k  dvacet mil vzdáleným Unijím nebo o n�co bližšímu 
Cresu. My si tentokrát vybereme jinou cestu. Poplujeme 
podél východního pob�eží Istrie na sever až do nejv�tšího 
chorvatského p�ístavu - Rijeky.

V∆chodním pob�ežím Istrie
T�sn� za mysem Kamenjak jsou dv� krásné zátoky, PortiÊ 
a Debeljak, p�íjemné ke koupání a nočnímu kotvení, 
pokud nefouká bóra. Kousek severn�ji od nich je pravý 
malý labyrint ostrov�, ostr�vk� a útes� co kryjí vjezd do 
Medulinského zálivu, který je nazván podle místa na jeho 
severovýchodním pob�eží. Veliký, více než míli vsunutý do 
pevniny a stejn� tolik široký, je bezpečným útočišt�m pro 
mnohé lod�. Zde se v  Pomeru nachází ješt� jedna ACI 
marina. Všude kolem jsou malebná istrijská m�stečka - 
Premantura, Ližnjan, ©išan - kde se ješt� m�žete družit 

s  domácími lidmi a vypít skleničku vína, ale tam budete 
pot�ebovat p�evoz.
Vyplouváme z  Medulinského zálivu na sever, objíždíme 
nízký výb�žek Marlera, projíždíme z vn�jší strany rybá�ského 
p�ístavu Kuje a plujeme sm�rem k p�ístavu Budava. Brzy se 
krajina m�ní. Mizí úrodná pole, co se spoušt�jí až k  mo�i 
a stále p�ibývá skalnatého pob�eží, porostlého k�ovím a 
jehličnatými stromy. Tady jsme již ve vodách Kvarnerského 
zálivu. Daleko na severu se rýsuje masiv Učke. Na Kvarneru 
je čast�jší bóra nebo letní mistral a když se jím proplouvá, 
je nutné dávat pozor. První velká zátoka p�ed p�ídí je p�ístav 
Budava. Tém�� míli hluboká, dnes kv�li odchovnám ryb více 
slouží rybá�ským lodím než jachta��m. N�kolik mil na sever 
je zátoka Vinjole s t�emi cípy, z nichž nejdelší podle tvaru 
nazývají i Dlouhou zátokou (Dugom uvalom). Pokračujeme 
v plavb� do p�ístavu Krnica, kde zakotvila početná flotila, 
která ryba�í v této části Jadranu.
Nejv�tší záliv na tomto pob�eží Istrie - Rašský, který jachta�i 
bezd�vodn� opomíjejí, poskytne hodn� tomu, kdo do n�j 
vpluje. P�edevším možnost úniku od letní v�avy a to, že 
bude o samot�. V  jeho šesti a p�l mílích vsunutých do 
pevniny, jsou místa ke kotvení, osam�lé pláže, divoké 
skalnaté b�ehy a i dv� malá m�stečka - starší Trget na 
konci zálivu a nov�jší Tunarica, jejíž domy se poskládaly 
v malebné zátoce na severovýchodním pob�eží zálivu. 
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Plujeme dále k  Crne punt�, jednomu ze známých 
kvarnerských mys�, označenému harmonickým majákem 
co se vyno�uje z  mo�e a nad který se sklání tmav� zelený 
les. Pob�eží sm�rem k  severu je neobydlené a do Rabacu 
musíme plout sedm mil, pokud vynecháme hezkou, ale 
pustou zátoku Prolog a osídlenou Sv. Marinu. Rabac, první 
z m�steček, na které narazíme p�i plavb� do Proluku, ješt� 
čeká až ho jachta�i objeví. Místo u náb�eží, kotvišt� v zátoce 
a plánovaná marina jsou to, co se nabízí. Do MošÊeničke 
Drage, kterou začíná �ada známých letovisek východního 
pob�eží Istrie, nám ješt� z�stává deset mil. Projedeme 
kolem Plominského p�ístavu, hlubokého zálivu, kde se 
umístila veliká termoelektrárna a Brestove, trajektového 
p�ístavu a vplujeme do vod Rijeckého zálivu.
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Kvarnerské a podvelebitské ostrovy - Krk, Cres, Lošinj, Unije, 
Srakane, Ilovik, Rab, Pag a mnohé menší, ale i pob�eží, mají 
dv� tvá�e. Až do Proluku, kde pevnina náhle pod pravým 
úhlem zahýbá sm�rem k  jihovýchodu, vládne bohatá 
vegetace, ale jakmile mineme Rijeku, pob�eží začíná být 
drsn�jší, zbrázd�né zátokami, do kterých p�ívaly vody nanesly 
blýskavé oblázky a vytvo�ily osam�lé oblázkové pláže.
Severní strany Cresu, Krku, Rabu a Pagu jsou vyholené nárazy 
bóry, zatímco jižní mají mnohem více vegetace a v�tšinou 
jsou tam i ostrovní osady. Na Lošinj a menší ostrovy Susak a 
Ilovik, které jsou dále na otev�eném mo�i, tento vítr p�ichází 
značn� oslabený a tak jsou jejich severní b�ehy zelen�jší…
Pr�livy mezi t�mito ostrovy v  sezon� proplouvá mnoho 
jachet, které pospíchají na jih, nebo se odtud vracejí. 
To je pob�eží plné záliv� a kotvišt’. Stačí �íci Punta Križa, 
Maračol, Artatore, Ilovik, Krivica, ∆ifnata, aby p�ed očima 
vyvstal obrázek �ady bezpečn� zakotvených lod�k. Je tu 
i n�kolik moderních marin. Na pevnin� v  IčiÊi a Opatiji 
a na ostrovech v  Puntu, Cresu, Malém Lošinji, Rabu a 
Supetarské Draze. Velebitský pr�liv je úplným opakem. 
Tém�� zcela holé pob�eží se prudce spouští do mo�e, není 
p�íznivé pro jachta�e, ale je tu možné najít krásu a samotu.

Opatija a Rijeka
Ale vrat’me se k plavb�. �ada bílých oblázkových pláží 
vyzývá k  zastavení a koupání zatímco pomalu vplouváme 

do prostranného Rijeckého zálivu. P�ed námi je na pevnin� 
�ada míst - MošÊenička Draga, Lovran, Ika, IčiÊi, Opatija a 
Volosko. St�ídají se pláže, p�ístavišt�, mariny, hotely a vily… 
Naším výb�rem k  p�istání bude ACI marina v  IčiÊi, jedna 
z nejlepších, které tento �et�zec vlastní. »ekají na nás dlouhé 
procházky opatijskou promenádou lungomare, živost t�ch 
m�steček v  období letní plavby nebo probouzení p�írody 
na ja�e, zklidn�ní na konci léta a sezona koncem zá�í a �íjna.
Cesta by nás mohla snadno odvést i do Rijeky, nejv�tšího 
chorvatského p�ístavního m�sta, obzvlášt’ pokud jsme se 
tu ocitli začátkem června, kdy se po�ádá Fiumanka, nejv�tší 
regata tohoto kraje, nebo v zá�í, kdy je na po�adu Galiola, 
regata ve které, často na velmi nep�íznivém mo�i, je nutné 
docílit útesu Galioly, co zakotvil uprost�ed Kvarneru a vrátit 
se zp�t. Rijeka je místem známým dobrými plachta�i a 
rybolovci. Jsou zde jejich p�ístavišt� i kluby.
Z  Rijeckého zálivu se z�ídkakdy pluje podél pob�eží na 
jih. Hlavní nautické trasy vedou kolem jižního pob�eží 
Krku dále k  Rabu nebo podél Cresu a Lošinje. Od Rijeky 
sm�rem na jih se podél pob�eží �adí m�stečka bohatých 
d�jin. Bakar, v  hlubokém a dob�e chrán�ném Bakarském 
zálivu, staré námo�ní centrum a učilišt�. Na jihovýchodním 
koncii Bakarského zálivu je Kraljevica a její lod�nice. Dále 
jsou zde i Crikvenica, Selce a Novi Vinodolski, moderní 
turistická centra, z kterých denn� vyjížd�jí četné lod’ky 
a rychlé motorové čluny do zátok a na pláže severního 

Kvarner
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pob�eží Krku. Senj, nejv�tší podvelebitský p�ístav, je místem 
nashromážd�né historie. Toto centrum senjských uskok�, 
které p�ipomíná tvrz Nehaj, vzniklo již v  antické dob� a 
v XIX. století bilo p�ístavem plachetnic. I když tato místa 
nemají komerční mariny, dá se najít místo u jejich náb�eží. 
Je to oblast nejsiln�jší bóry na Jadranu, ale pokud se sleduje 
p�edpov�d’ počasí a umí post�ehnout její p�edzv�sti, dá se 
i v tomto akvatoriu užívat. Od Senje až do Novohradského 
mo�e pokračuje relativn� �ídce obydlené a nehostinné 
pob�eží s jedním m�stečkem, Karlobagem a tak se vrátíme 
do n�které z opatijských marin a vyplujeme sm�rem na jih.
Obeplujeme nejd�íve Krk a pak budeme pokračovat dále 
kolem Cresu a Lošinje.

Krk
Opouštíme opatijský kraj a s  pomocí ranní tramontany 
p�ijíždíme do Glavotoku na ostrov� Krku. Na sever od nás 
z�stal záliv Omišalj, o který se rovnoprávn� d�lí pr�myslové 
terminály, p�istavišté i hezké omišaljské domy. Jsou zde i 
Njivice, turistické místo s  malým p�ístavišt�m a dobrými 
restauracemi, dále Malinska, kde je vybudováno malé 
p�ístavišt� a stále čast�ji ji navšt�vují jachta�i a na záv�r 
Porat a VantačiÊ, kdysi rybá�ské vesnice, které se stále více 
p�etvá�ejí v  m�stečka. Od Glavotoku, kam jsme p�ipluli, 
začíná pro plavbu nejp�íjemn�jší část Krku. Tady se �adí 
zátoky, obklopené hustým lesem, ve kterých se dá kotvit 
o samot� a n�kde i najít místo k  p�istání. P�istávat se 
m�že i na samotném mysu Glavotok pod klášterem a 
kostelem Panny Marie, ale p�evážn� se pluje do Vele a Male 
Jane, Torkule nebo Sv. Fuske a tam se hledá místo nebo 
kotviště pro lod’. Z následující zátoky - Valbiske, tém�� bez 
p�estání vozí trajekty do Meragu na Cresu. N�kdy se kotví i 
v zátokách Lagdimor a Sv. Juraj mezi Valbiskou a m�stem 
Krkem a odtud odplouvá do hlavního ostrovního m�sta.
Krk, staré hlaholské centrum, je místem s velmi bohatou 

minulostí a pokud najdete místo v jeho p�ístavu, z�sta�te 
tu alespo� jeden den, prohlédn�te si m�sto, jeho kostely 
a hradby. I když je Krk nejv�tším m�stem na ostrov�, 
pro jachta�e je nejd�ležit�jší Punat, t�i míle východn�ji. 
V  m�stečku na východním pob�eží se zcela chrán�nou 
a m�lkou zátokou Puntarska draga, se nachází jedna 
z  nejstarších a nejlepších chorvatských marin s  bohatou 
nabídkou a vlastními lod�nicemi. I v  Puntarske draze 
je místo, které je nutné navštívit. Na ostr�vku Košljunu 
benediktini již ve XII. století založili klášter. Zažít pocit klidu 
a kontemplace a navštívit vzácnou klášterní knihovnu se 
skutečn� vyplatí. Samoz�ejm� že v zálivu se m�že i kotvit.
Nejkrásn�jší krcké pláže jsou na nejzazším jihu ostrova, 
pod Starou Baškou a na cest� k Senjským vrat�m, jednomu 
z  mythologických míst bóry na východním pob�eží 
Jadranu. Bílé oblázkové pláže vsunuté do pob�eží, které 
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je zase holé, bez strom�, k  nimž se p�ijíždí lodí, jsou 
malebné a p�kné ke koupání. Když mineme Senjská vrata, 
vplujeme do Baška dragy, velikého zálivu m�sta Bašky, 
ve kterém se nachází nejv�tší pláž na ostrov�. U pláže 
jsou moderní budovy a hotely a stará část m�stečka se 
stiskla kolem vlnolamu, který chrání m�stský p�ístav. Dále 
sm�rem na sever a celou severní stranou ostrova pokračuje 
nehostinné pob�eží, bičované bórou. Vela a Mala Luka jsou 
jediné dv� zátoky, co nám až k  Vrbniku, který se nachází 
uprost�ed severovýchodního pob�eží Krku, poskytnou 
útočišt�. Kdysi v  n�m sídlila knížata Frankopané, vedle 
Zrinských nejmocn�jší chorvatští feudální šlechtici. Pokud 
vplujete do malého vrbnického p�ístavu a umístíte lod’ za 
vysokým vlnolamem, který vás ochrání p�ed bórou, uvidíte 
to m�stečko doslova nad sebou. Zcela jist� si budete užívat 
v  jeho atmosfé�e, skv�lé vrbnické žlachtin� a n�kolika 
vynikajících restauracích a tavernách, z  jejichž teras se 
naskytuje výhled na Vinodolský pr�liv. V n�m je na krckém 
pob�eží ješt� jedna v�tší osada ©ilo, kdysi hlavní trajektový 
p�ístav ostrova. Nedaleko od ©ila je záliv Soline, stejn� jako 
Punat zcela uzav�ená a pro jachta�e d�ležitá zátoka.
Je to jediné bezpečné kotvišt� na severní stran� Krku a 
tak jsou v  ní umíst�né i zakotvené četné lod’ky a jachty. 
Ze Soline k nejzazšímu severozápadnímu bodu ostrova 
je nutné proplout Tichým pr�livem a projet pod Krckým 
mostem, jehož stavbou byl Krk spojen s pevninou.

Cres a Lošinj
Když jsme dojeli k  mysu ©ilo, obepluli jsme Krk a mohli 
bychom se vrátit do našeho výchozího p�ístavu na pob�eží 
pod Učkou. Ale očekávají nás zátoky a p�ístavy Cresu a 
Lošinje a tak se po p�eplutí Rijeckého zálivu dostaneme do 
Jablance, nejzazšího severního bodu ostrova Cresu, mineme 
Porozinu a nastavíme plavbu podél neobydleného pob�eží 
až do Creského zálivu, do m�steček Cres a Valun. Dokud 
tudy projíždíme, p�ipomínáme si, že Cres i Lošinj byly kdysi 
spojeni nízkou šíjí u m�stečka Osoru. Pozd�ji byl prokopán 
kanál, který dnes využívají mnozí majitelé menších lod�k a 
jachet, když si cht�jí zkrátit cestu. My nikam nepospícháme, 
naopak, teprve jsme zapluli podél ostrova a stihli do m�sta 
Cresu. Díky výborn� chrán�né zátoce, míst�m k  stání u 
náb�eží a prostranné ACI marin� s  mnoha obsahy, je Cres 
m�stem s rušným námo�ním provozem.
Jachta� si v n�m povšimne jednoho z nejhezčích p�ístavišt’ 
na Jadranu, bude bloudit uličkami s  mnoha budovami 
renesanční a lidové architektury, prohlídne si katedrálu, 
navštíví muzeum, m�stskou bránu nebo odjede do n�které 
z  vesnic v ostrovních kopcích jako je Loznat, užívat si ve 
výhledu a creském jehn�čím…A druhý den, pokud je hezké 
počasí, se vrátí k Valonskému zálivu, jednomu z  d�vod�, 
proč jsme tady. Celé jeho východní a jižní pob�eží je 
�adou p�ekrásných pláží. Zakotv�te p�ed nimi, pono�te se 
do mod�e d�íve, než odplujete do Valunu. S  místem jen 
pro n�kolik jachet v  p�ípad�, že nehrozí špatné počasí, si 
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zachoval svoji intimitu. Farní kostel s  Valonskou deskou, 
jednou z  významných hlaholských památek, restaurace 
ve starém mlýnu, p�ístavišt� a procházka do necelé dva 
kilometry vzdálených Lubenic na 378 metr� vysoké skále 
nad mo�em nás nutí, abychom i tady z�stali co nejdéle.
Dále plujeme kolem mysu Pernatu k  Malému Lošinji, 
vzdálenému asi t�icet mil. I p�i této cest� máme co vid�t. 
Zpočátku poplujeme podél strmého pob�eží, ješt� jednou se 
podíváme na Lubenice z mo�e, projedeme kolem n�kolika 
menších zátok a doplujeme do MartinšÊice, osady na konci 
široké zátoky s  pohledem na neobydlený ostr�vek Zeču. 
Vyplatí se zastavit i v zátoce Ustrine pod stejnojmenným 
m�stečkem vysoko na okraji svahu. Odtud do Osoru se 
b�hem t�ímílové plavby st�ídají zátočky a tém�� v  každé 
jsou krásné oblázkové pláže.
Osor se rozkládá po obou ostrovech, leží na svazích creských 
pahork� a nízké šíji na úpatí OsoršÊice na lošinjské stran�. 
V  sezon� nám u pob�eží d�lají společnost lod’ky, které 
čekají na otev�ení pr�jezdu, aby vpluly do Lošinjského 
pr�livu. My se k  nim tentokrát nep�idáme ale zakotvíme 
v  jedné ze zátok severní části Lošinje, které se �adí až 
k nejsevern�jšímu lošinjskému mysu. Odtud až k Malému 
Lošinji poplujeme podél nep�íliš členitého pob�eží, krom� 
zátoky Lisky, dobré pro kotvení a budeme pokračovat až 
k  mysu Kurila, kde otočíme kormidlo sm�rem k  p�ístavu 

Malý Lošinj. Ale p�edtím, než tam vplujeme, zastavíme 
v zátoce Artaturi. Ta veliká zátoka s  n�kolika cípy je 
výborným úkrytem p�ed v�try tramontanou a neverinem a 
pouhé čty�i míle vzdálená od náb�eží v Malém Lošinji.
Vzhledem k  míst�m na Jadranských ostrovech je Malý 
Lošinj relativn� veliké m�stečko. Je to vid�t p�i vplouvání do 
jeho tém�� t�i míle dlouhého p�ístavu. M�št’anské domy 
z  obou stran p�ístavu, dlouhé náb�eží a široké nám�stí na 
jeho konci… V XVIII. a XIX. století byl jedním z  nejsiln�jších 
námo�ních center na Jadranu. S p�íchodem parníku se Lošinj 
p�eorientoval na turizmus. Jachta��m Malý Lošinj nabízí živost 
jadranského m�stečka, mnoho míst ke stání v  marinách 
na severovýchodním pob�eží, na samém konci p�ístavu a 
u náb�eží. Mnozí se v  Malém Lošinji zdrží n�kolik dn� a 
vyplouvají každý den do n�jaké zátoky na jižním pob�eží 
ostrova nebo na ostr�vky Unije, Srakane a Susak, Ilovik, Veliké 
a Malé Orjule. Na tyto ostrovy se vypravíme o n�co pozd�ji a 
nyní vyplujeme ze zátoky k nejzazší jižní části ostrova.
Veliký p�ístav »ikat, na který narazíme p�i cest� sm�rem 
k  jihu, je zárove� i nejv�tší m�stské koupališt� a vynikající 
kotvišt�. Následující zátoky jako Velo žalo nebo Sunfarnije, 
jsou ponechány na v�li p�edevším pouze t�m, kte�í do nich 
doplují. Ješt� více to platí pro Krivici a Balvanidu u zátoky 
Plijeski, poslední na západní stran� ostrova. Krivica je jednou 
z našich nejfotografovan�jších zátok. Je spousta plakát�, na 
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nichž se objevuje ze vzduchu vyfotografovaný motiv pod 
borovicemi p�ivázaných lod�k v  zátoce, která se podobá 
svému jménu a zatáčí do pevniny ve tvaru písmene „S“
P�erušíme na chvíli svoji objížd’ku Lošinje a Cresu a vydáme 
se na okolní ostr�vky. Nejd�íve pojedeme na Unije, zcela 
zvláštní ostrov. Jeho severní strana, na které je n�kolik 
velikých a ke kotvení výborných zátok, je kamenitá a pokrytá 
hustým houštím a lesem a z jihozápadu je ostr�vek nízký se 
slínovým povrchem. Je to neobyčejn� plodná zem� a kdysi 
ji Unijané obd�lávali. Jediná ostrovní osada, s asi t�emi sty 
domy, se nachází t�sn� vedle tohoto pole. K  tomu aby se 
navštívilo, je pot�eba p�istát u dlouhého místního mola, 
které se používá i k  udržování pravidelné lodní dopravy, 
nebo zakotvit v  zátoce, otev�ené severozápadním v�tr�m. 
Pláž se protahuje celým pob�ežím, v  lokálních hospodách 
najdete dobrá jídla, p�ipravená podle starého ostrovního 
receptá�e a z  potravin z  vlastního pole a stáda. Pokud 
zafouká severozápadní vítr, nebo jednoduše máte chut’ 
kotvit v zátoce mimo místo, odplujete na východní stranu 
ostrova do zátok Maračol, Podkujni nebo VognišÊa. Nejvíce 
lodí vždy bude v Maračolu. Tu dob�e chrán�nou a hluboko do 
pevniny vsunutou zátoku, si vybírají ti, co jsou rádi o samot� 
a na kotvišti nebo u bóje si po celý den užívají v koupání a 
pohledu na sousední lod’ky. Když v  Maračolu není místo, 
z�stává možnost odjet do dvou sousedních, menších a o 
n�co mén� chrán�ných zátok - Podkujni a VognišÊa.
P�t mil na jih od Unija se nachází ostrov Susak. P�i plavb� 
k  n�mu musíme ješt� projet podél Vele a Male Srakane. 
Pod Suskem možná zakotvíme v  zátoce Bok, obklopené 
písečnými plážemi, jaké jsou po celém písečném ostrov�, 
na n�mž stále žijí pouhé dv� stovky obyvatel, nebo p�istat 
v jediném susackém p�ístavu v zátoce Dragoča. Pokud jsme 
tak učinili v srpnu, kdy četní vyst�hovalci, kte�í odtud odešli 
do Ameriky, a jejich potomci p�ijedou navštívit sv�j ostrov, 
setkáme se s  neobvyklým koloritem. Susčané ze sv�ta 

sem p�ijížd�jí uzavírat manželství a tak se ve svatebních 
pr�vodech ješt� mohou vid�t ozdobné susacké kroje.
I nejjižn�jší ostrovy lošinjského archipelagu, Ilovik a Sveti 
Petar, jsou neobyčejn� malebné a Ilovik je nejpopulárn�jším 
severojadranským kotvišt�m. Pr�jezd mezi ostrovem Ilovikem 
a Svetim Petrom byl známým kotvišt�m na d�ležité námo�ní 
cest� již v  období Benátek. Místa je v  pr�jezdu dost, ale 
v  sezon� bývá i tady nával. Ale bez ohledu na to, obzvlášt� 
pokud jste zakotveni pod Svetim Petrom, m�žete si užívat 
v ranním probouzení na kotvišti. Lod’ka místní pekárny kolem 
osmé hodiny objíždí lod� a nabízí teplé pečivo a kroasany a 
v četných tavernách a restauracích najdete čerstvé ryby.
Od Iloviku odplouváme znovu sm�rem k  Osoru, nejd�íve 
podél neobydlených ostrov� Vele a Male Orjule, u kterých 
v  lét� kotví velký počet lod�k a dále kolem n�kolika zátok. 
Když je obeplujeme, dojedeme do p�ístavu Rovenska. To 
je jižn�jší p�ístav Velkého Lošinje, nejstaršího a nejhezčího 
ostrovního místa. Vyplatí se využít p�íležitosti, vplout do 
jeho malého p�ístavu a p�istát pod barokním kostelem na 
pob�eží. Když vyplujete sm�rem na sever, nejd�íve potkáte 
zátoku Baldarke, potom p�ístav Sv. Martin a nakonec pr�jezd 
Privlaka, který vám umožní, pokud je otev�ený, abyste vpluli do 
p�ístavu Malého Lošinje z lošinjského průlivu. Dále již nejsou 
žádné lepší úkryty a tak jedeme rovnou do Nerezin, dob�e 
chrán�ného a prostranného p�ístavu. Je p�íjemné se projít po 
tomto míst� a ti s horolezeckými sklony, mohou vystoupit na 
vrch Osorščice, odkud je výhled na celý archipelag, kterým se 
práv� plavíme. Z�staly nám ješt� necelé dv� míle abychom 
k Osoru dopluli z jižní strany a op�t jsme na Cresu.
Na rozdíl od lošinjské, creská strana pr�livu je daleko mén� 
surová, porostlá hustou zelení a zátoky jsou všechny úzké, ke 
konci m�lké. Nejhezčí jsou Sonte a Jazi. Odtud se následující 
t�i míle plavby na jihovýchod, až k  zátoce Kaldonta, �adí 
p�ekrásné zátočky, tu a tam s oblázkovými plážemi. Zátoka 
Kaldonta je bezpečným kotvišt�m. V malém cípu p�ed jižním 
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b�ehem zátoky jsou bazény odchovny ryb. Sousední zátoka 
MartinšÊica je nejv�tší v  �ad� sm�rem k  nejjižn�jšímu 
creskému výb�žku, mysu Suha. Tady je i JadrišÊica, která se 
více než míli vsunula do pevniny a tak se nazývá i p�ístavem. 
U konce zátoky vznikla vesnička Pogana, s  padesátkou 
rybá�ských domk�, kde je možnost stání i kotvení. Od konce 
JadrišÊice do jediné osady v  této části ostrova, vesnice 
Punta Kruta po cest� dojdeme za pouhých jeden a p�l 
kilometru. Hlavní činností obyvatel byl chov ovcí, a tak ihned 
zpozorujete rozdíl od rybá�ské Pogany u mo�e. Na jižním 
pob�eží Cresu jsou ješt� dv� zátoky, Baldarin a Meli, ale my 
plujeme do p�ístavu Pod Sv. Križ, známého creského kotvišt�.
P�ístav Pod Sv. Križ, ve kterém krom� zátok Kolorat a 
Majiška nacházíme ješt� i Ul a Vrč a n�kolik menších, 
poskytuje atmosféru, která na Jadranu vládla p�ed n�kolika 
desítkami let. Zátoky si zachovaly p�írodní vzhled, potkáme 
tu a tam n�jaké malé molo, nejsou zde bóje, koncesioná�i 
ani mondénní jachta�i. Sem p�edevším p�ijíždí kotvit ti, co 
utíkají od shonu a cht�jí si užívat v netknuté p�írod�.
V�tšina jachta�� má nejrad�ji kotvišt� ve dvou zátokách 
pod mysem Kolorat. První se jmenuje stejn� jako mys 
Kolorat a vedle ní je malá zátoka Majiška. Protože je celá 
tato část Cresu porostlá černým dubem a je i lovišt�m, les 
je plný divoké zv��e, p�edevším srn a jelen�, kte�í p�icházejí 
až k mo�i. Nejhloub�ji se do pevniny na této stran� Cresu, 
vsunula zátoka Ul, druhý severní p�ístav vesnice Punta 
Kruta. V  míst� je hospoda a tak si m�žete navečer vyjít. 
Pokud v  Ulu není místo, kotví se v  sousední, o n�co 
severn�jší zátoce Vrč.
Z p�ístavu Sveti Križ odplujeme na Rab, protože východní 
pob�eží Cresu je pusté a ne p�íliš zajímavé, s malým počtem 
zátok a osad. P�esto, pokud tudy n�kdo chce plout, setká se 
s krásou TovernašÊice, nízkého ostr�vku Trsteniku, Velikog 
a Malog ∆utinu, bezpečné zátoky KrušÊica, ostrova Plavniku, 
co zakotvil mezi Krkem a Cresem, usp�chaného Meragu, 
druhého ostrovního trajektového p�ístavu a kouzelným 
obrázkem Belog, místa na vrcholku skály, která se naklonila 
k mo�i nad malou oblázkovou pláží a p�ístavem. Beli, jako 
Lubenice na západ�, bdí jako mrtvá stráž nad východním 
pob�ežím Cresu, který pomalu opouštíme.

Rab
Ostrov Rab je pro jachta�e, zvlášt’ když opadne letní 
nával, ideálním místem, aby se k  n�mu doplulo a v  jeho 
vodách z�stalo n�kolik dní. M�sto Rab se svými čty�mi 
zvonicemi, co činí jeho panorama ojedin�lým, se m�že 
podle renesančního d�dictví srovnat s Hvarem a Korčulou.
Pokud do Rabu p�iplouváme od severu, vplujeme 
nejd�íve do Kamporske a Supetarské dragy. Na koncích 
t�ch zátok jsou všude m�lčiny, dokonce i bažiny a jsou 
zakončeny prostrannými a částečn� obd�lanými poli. 
Zatímco jihozápadní pob�eží poloostrova je kamenité, 
severovýchodní je zcela jiné, slínové struktury načervenalé 
barvy, ve kterém vlny vyhloubily nejr�zn�jší tvary. 
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V Supetarskoj dragi je veliká, dob�e chrán�ná marina. Jako 
celá severní část ostrova, tak i Loparský záliv, t�etí v po�adí, 
nejmén� p�ipomíná obvyklé jadranské krajiny. Ze severního 
pob�eží Rabu se otevírá pohled i na PrviÊ, Goli a Grgur, t�i 
pusté, neobydlené ostrovy. Pro milovníky koupání na písku 
je tato část Rabu rájem, a proto je tak pojmenována i 
veliká písečná pláž pod hotelovým komplexem San Marino 
v zátoce Crnika. Tady je i marina, dob�e chrán�ná vlnolamy 
z navrstveného kamení.
Dále pokračuje náv�trná strana ostrova, tém�� holá a 
bez zátok. Jedinou na té stran� ostrova je zátoka Mag. 
Tato krajina sahá až k  trajektovému p�ístavu Mišnjak 
a začíná se ztrácet, když vplujeme do p�t mil dlouhého 
Barbatského pr�livu s četnými menšími p�ístavišti. Rabské 
jihozápadní pob�eží, tém�� až k samotnému m�stu, chrání 
jako zakotvený vlnolam, protáhlý neosídlený ostrov Dolin.
Naším cílem je rabský p�ístav. ©pička poloostrova je 
rezervována pro cestovní lod�, zatímco pokračování náb�eží 
zabírají p�edevším místní bárka�i a okružní turistické lod�. 
Nejvíce jachta�� p�istává v  marin� na severovýchodní 
stran� p�ístavu. Nejhezčí p�enocování ve m�st� je zakotvení 
na druhé stran� poloostrova, v  dlouhém prostranném 
zálivu Sv. Eufémie. Nejlepší práv� tam, kde končí kvarteto 
zvonic, nadosah zátočky Palit, kde jsou mnohá malá mola. 
Na severní stran� té zátoky je františkánský klášter z XIII. 
století, podle kterého byl záliv pojmenován.
Od zálivu Sv. Eufémie do nejzápadn�jšího výb�žku 
Kalifronta se nachází �ada sedmi v�tších a n�kolika menších 
zátok a všechny jsou pro jachta�e velmi p�itažlivé. Celý ten 
široký, ješt� jeden rabský poloostrov je hust� zalesn�ný a 
les vás bude obklopovat i ve zmín�ných zátokách. Ty, co 
jsou blíže Eufémii obsadily hotely, ale jak se p�ibližujete 
Kalifrontu, staveb je stále mén�. Tém�� všechny zátoky 
končí písečnými nebo oblázkovými plážemi. Nejlepší úkryt 
z �ady t�chto zátok je v první zátoce, Sv.Mari.

Pag
Odjet ze Sv. Mare na Pag, lépe �ečeno k jeho nejzazšímu 
severozápadnímu mysu Luna, v letním odpoledni znamená 
jenom šest mil p�íjemného placht�ní po mistralu. I když je 
Pag svojí v�tší částí mimo hlavní nautické trasy - to se 
p�edevším vztahuje na jeho severní a jihovýchodní pob�eží 
- podél n�j se odvíjí dost silný provoz. V  každém p�ípad� 
projedeme kolem ostr�vk� Veli a Mali Laganj a Dolfin, které 
jsou na naší cest� do Novalji nebo ješt� jižn�jších ©imuna, 
ale u tohoto deset mil dlouhého a úzkého mysu najdeme 
místa a zátoky, které stojí za zastavení. Tovarnele, Jakišnica 
nebo zátoka Potočina jsou n�které z  nich. Pokud se 
v nich zastavíte, nenechte si ujít lunské olivové háje, které 
s  více než půldruhým tisícem divokých olivovníků, patří 
k nejstarším na světě. Budou vás fascinovat svými tvary a 
faktem, že některé z nich vznikaly plných šestnáct století.
Zcela jiná je atmosféra v  Novalje, letovisku mladých 
mondénních lidí, toužících po celonoční zábav�, která se 
sice odvíjí p�edevším na pláži ZrÊe na druhém pob�eží 
ostrova, ale i v  Novalje se pocit’uje ta pomalu nevázaná 
atmosféra a tak s  tím počítejte, pokud jste zakotvili 
v  široké, západu a v�tr�m otev�ené zátoce, nebo se vám 
poda�ilo p�istát u náb�eží. Mnohem jist�jší si budete, když 
odplujete do osm mil vzdálené mariny ©imuni. Po cest� 
projedete kolem holých a neosídlených ostr�vk� ©krad 
a Maun. Marina v  ©imunech p�íliš nezm�nila vzhled 
hluboko do pevniny vsunuté zátoky. Architekti zachovali 
konfiguraci a její náb�eží vybudovali v souladu se vzhledem 
chrán�ného cípu.
Ze ©imun� m�žete odjet na druhou stranu ostrova, 
do m�sta Pagu. To m�stečko výjimečného urbanismu, 
krajky, pašského sýra a soli musíte zažít, když už jste 
p�ijeli na ostrov. My do n�j stihneme o n�co pozd�ji, po 
obeplutí jihovýchodní části ostrova. P�i plavb� sm�rem 
k  jihovýchodu se Pag bude postupn� snižovat, zvlášt� až 
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mineme Košljunský záliv a dojedeme do Povljany. Tady se 
znovu nacházíme v  oblasti silné bóry a i jugo bývá dost 
silné v pr�livu mezi Pagem a Virem a proto je nutné plout 
opatrn�. Úkryt m�žeme najít v  zátokách Stara Povljana 
a Dinjiška, naproti Ninskému a Ljubačkému zálivu, na 
severním pob�eží Ravnih kotara. Pag je s pevninou spojený 
mostem, pod kterým vplouváme do Velebitského pr�livu. 
P�i bó�e je pr�liv pro plavbu velmi nebezpečný, obzvlášt� 
v zim� a na začátku jara.
A to je jeden z  d�vod�, proč m�stečko Pag vyrostlo na 
konci dob�e chrán�ného zálivu. Když p�istaneme u náb�eží, 
m�žeme se klidn� vydat ulicemi m�sta, které má bohatou 
minulost a i dnes poskytuje vizi prostoru, vytvo�eného 
podle p�edstav člov�ka. Pag je i veselým m�stečkem, plným 
života, ve kterém se pažská krajka rozsula a rozest�ela 
nad m�stem, kde je v tavernách cítit v�n� sýru a mladého 
jehn�čího…Ráno bezpodmínečn� zaplujte po zálivu 
a zakotv�te p�ed jednou z  osam�lých pláží nebo pod 
Metajnou, ZuboviÊima, Caskou a když vyjedete z Pažského 
zálivu, musíte do Lunu, kde jste zahájili tuto pažskou 
plavbu, plout op�t kolem kamenitého severního pob�eží 
ostrova, kde máme na cest� ješt� jen trajektový p�ístav 
Æigljen a Starou Novalju.
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Dalmácie

Když p�i plavb� sm�rem na jih dojedeme k Premud�, Silb� 
a Olibu, vpluli jsme do zadarského archipelagu, který 
zahrnuje ješt� četné jiné ostrovy. P�ipadá k  n�mu i jižní 
část ostrova Pagu, ale ten jsme společn� se severní částí 
ostrova práv� obepluli. Znovu se setkáváme s  nízkým a 
plodným pob�ežím a s n�kterými z nejstarších aglomerací 
na Jadranu. Jsou tu Nin, Zadar a Biograd, plné historických 
stop. P�ed nimi je zase �ada ostrov�: Dugi otok, Iž, Ugljan, 
Pašman, Vrgada atd. Pokud nás zajímají malá ostrovní 
místa nebo hledáme samotu, chceme kotvit v  zálivech 
jako Pantera nebo TelašÊica, která je chrán�nou krajinnou 
oblastí, to všechno najdeme mezi t�mito ostrovy. Také se 
zde znovu setkáváme s četnými moderními marinami.

Silba a Olib
Obvykle se do zadarského akvatoria p�ipluje z  Iloviku. 
Sm�r plavby se nastaví na Silbu a dále sm�rem k Premud�, 
©kard�, Istu a Molatu. Silba je starý kapitánský p�ístav na 
stejnojmenném ostrov�. Obvykle se tu p�istává v p�ístavu 
Mul, východním silbanském p�ístavišti, dob�e chrán�ném 
p�ed severními v�try vysokým vlnolamem. Dá se sice p�istát 
i z  druhé strany ostrova v  p�ístavu Æali, který je hlavním 
ostrovním p�ístavišt�m, ale kv�li provozu cestovních lodí 
a otev�enosti severozápadním v�tr�m je první výb�r lepší. 
Silba se nachází na nízké šíji uprost�ed ostrova. Sta�í 
kapitáni tu stav�li svoje domy, jejichž veliké parky jsou plné 
rostlin, které dováželi ze všech kout� sv�ta. Vystav�li i šest 
votivních kostel�. Krom� pod místem, na Silb� lze kotvit i 

severn� v zátoce Pernastici a jižn� v p�ístavu Sv. Ante. Tvo�í 
ho dv� zátoky, západní Sv. Ante a jižní Porat. V  západní 
je na b�ehu kaplička, podle které zátoka dostala jméno, 
zatímco v Portu je krásná písečná pláž. Východn� od Silby 
je Olib, nízký ostrov, který v�tšina jachta�� bezd�vodn� 
objede. Možná proto, že byl na rozdíl od kapitánské Silby 
ostrovem sedlák� a není tak známým. Olibané se kdysi 
bavili kácením a p�evozem palivového d�eva do Benátek 
a Zadaru. Protože se od d�eva a zem�d�lství žilo velmi 
t�žce, mnozí se z ostrova vyst�hovali do Ameriky. Dnes se 
jejich potomci vracejí a tráví na ostrov� sem tam n�jaký 
letní m�síc. Užívají si, stejn� jako m�žeme i my, na jeho 
písečných plážích, které jsou jiné než ty oblázkové na 
okolních ostrovech. Starý ostrovní přístav je rozšířený a 
dnes slouží pro přistávání rychlých cestovních lodí a stání 
pro jachtaře.

Premuda a ©karda
Ze Silby se nejčast�ji pluje k  Premud�, ostrovu na širém 
mo�i s  jedním z  nejhezčích kotvišt’ - Krijalem. P�ístav 
Krijal je pr�jezdem mezi Premudou a �adou h�eben�, co 
se táhnou soub�žn� s  pob�ežím a vytvá�ejí chrán�nou 
lagunu, hlubokou nejvýš p�t metr�, ve které se barva mo�e 
p�elévá ve všech možných odstínech modré. Krom� toho 
je kotvišt� dost bezpečné, protože nás h�ebeny dob�e 
chrání p�ed vlnami. Místo Premuda se nachází kousek 
nad mo�em na vrchu ostrova. Pouhé dv� míle odtud 
leží v  šedesátimetrové hloubce jeden z  nejznám�jších 

Zadarské akvatorium
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vraků v  Jadranu, rakousko-uherská válečná loď Szent 
Istvan. Z  Premudy plujeme podél jižního pob�eží kolem 
zátok Premuda, Zaporat a ©iroka sm�rem na ©kardu. Když 
doplujeme k nejjižn�jšímu premudskému mysu Lopata, na 
sever od nás z�stanou Grebeni, t�i holé vysoké skály, kolem 
nichž se nachází vždy n�jaká rybá�ská lod’ka.
Na opušt�né ©kard� dvacítku obydlí na severovýchodním 
pob�eží u zátočky Trate poslední stálí obyvatelé opustili 
p�ed n�kolika léty a p�ijížd�jí sem pouze v lét�. Stejn� jako 
do zátoky Griparice, ve které je obnovený starý zpustlý d�m 
s  v�ží. Zátoka je vhodná ke kotvení když fouká mistral a 
obvykle zde bude zakotveno p�t-šest lodí.

Ist a Molat
Na ©kardu navazují sm�rem na jihovýchod dva, pro 
jachta�e d�ležité ostrovy, Ist a Molat. P�istáváme nejd�íve 
v  zátoce ©iroka na Istu, kterou bychom mohli nazvat 
i p�ístavem stejnojmenného m�stečka, co se umístilo 

na šíji mezi dv�ma zátokami zcela rozdílného vzhledu. 
K  severozápadu obrácená Kosirača s  p�ístavišti, malými 
moli a domky u mo�e, si zachovala atmosféru rybá�ského 
p�ístavu, zatímco na jihovýchod obrácená ©iroka je v  lét� 
p�epln�ná plachetnicemi a jachtami všeho druhu a na 
pob�eží jsou velké domy k  ubytování turist�. P�istávacích 
míst je dostatek, z vnit�ní i vn�jší strany mola a u četných 
zakotvených bójí. Krom� p�i jižním v�tru (jugu), je zátoka 
bezpečná. Ve dne se budete v klidu koupat a k večeru se 
vydáte člunem na pevninu. Nesedn�te si hned do n�které z  
istských restaurací. Za m�stem začíná stezka, která vás po 
dvaceti minutách dovede na 175 metr� vysoký kopec Straža 
a ke kostelíku Panny Marie Sn�žné, odkud je p�ekrásný 
výhled na pr�liv Zapuntel, kterým v  lét� projížd�jí četné 
lod� a okolní ostrovy ©karda, Premuda, Silba, Olib a Molat 
p�ed vámi budou jako na dlani.
Pokud jste v rozpacích jestli z�stat na Istu nebo odplout na 
sousední Molat, �ešením m�že být zakotvení v Zapuntelu, 
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úžin� mezi dv�ma ostrovy. V  pr�jezdu, kterým v  lét� 
proplouvají četní jachta�i, jsou dv� obvyklá místa ke 
kotvení. První je v  istské zátoce Mljake v  severní části 
pr�plavu a druhé je naproti, v  zátoce Porat na Molatu. 
Mljake, neobydlená a hezká zátoka, je výborným úkrytem 
za všech podmínek, krom� p�i bó�e. A pokud byste cht�li 
n�jaké jiné prost�edí, odplujte do Poratu, zátoky p�ipadající 
Zapuntelu, místu asi kilometr a p�l ve vnitrozemí ostrova. 
Tady je n�kolik dom�, p�ístavišt� s molem a n�kolika místy 
k p�istání a co je nejd�ležit�jší, dv� hospody a tak m�žete 
z lodi na „výlet“ do civilizace.
Ze Zapuntelu se musí jet tém�� čty�i míle podél jižního 
pob�eží ostrova aby se objel mys Bonaster a vplulo do dv� 
míle hlubokého Brguljského zálivu, na jehož severní stran� 
je hlavní ostrovní místo Molat. Do n�ho je od p�ístavišt� 
a míst u mo�e p�t minut ch�ze. Na severní stran� zálivu 
jsou dv� kotvišt�. První, menší a ne tolik známé, je v zátoce 
Pod garbe a druhé, mnohem znám�jší je to chrán�né 

ostr�vkem Brguljski. Jinak se m�že kotvit po celém zálivu 
a dobré je zajet až na jeho konec, kterému se �íká Luka 
a tam být ve společnosti daleko menšího počtu lodí. Na 
první pohled v Brguljích není nic zvláštního, ale ti, co zde 
kotví pravd�podobn� zrovna to hledají. N�kolik zátok je na 
severní stran� Molatu a nejv�tším p�ístavem je Jazi.
Molat uzavírá severní stranu pr�plavu SedmovraÊe, který 
nás vede k menším a málo obydleným ostrov�m - Zverincu, 
Tunu, Sestrunju nebo Rivnju, které jsou již nadosah Zadaru 
nejbližšímu ostrovu Ugljanu, ale o tom pozd�ji. Tyto ostrovy 
jsou v�tšinou i zkušen�jším mo�eplavc�m málo známé a ve 
skutečnosti jsou zajímavé. Nejsou na nich veliká nautická 
za�ízení, marina a náb�eží, krom� na Zverincu a Sestrunju, 
ale práv� v  tom je jejich kouzlo. Malé osady na Zverincu, 
Sestrunju a Rivnju, (Tun je neosídlený), vyza�ují náladou, 
jaká kdysi bývala v  jeho p�ístavištích, ješt� tu najdete 
rybá�e, kte�í práv� vytáhli sít� a po terasách se v lét� suší 
fíky. A my se z Molatu vydáváme proti Dugom otoku.
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Dugi otok
I pob�eží Dugog otoka je zcela rozdílné. Jihozápadní, 
obrácené k otev�enému mo�i, nemá ani jednu významn�jší 
zátoku krom� kouzelné zátoky Sakarun, s  tyrkysovým 
mo�em a písečnou pláží ve které lze bezpečně kotvit za 
každého počasí kromě při silném jižním větru - jugu. P�i 
nep�íliš členitém pob�eží, sem tam oblázkovým b�ehem, 
obráceném k  otev�enému mo�i, plují p�edevším rybá�i a 
jen z�ídka n�jaká jachta. Pokud jste si vybrali tuto trasu, 
až doplujete k  výšin� Mrzlovica, dorazíte pod známé 
dlouhoostrovní srázy. Zde se více než stopadesát metr� 
vysoké skály kolmo vrhají do mo�e.
Všechny ostrovní osady jsou na severní stran� 45 mil 
dlouhého Dugog otoka. Ostrov začíná i končí velikými 
zálivy. Na severozápad� je to SolišÊica a na jihovýchod� 

TelašÊica, chrán�ná krajinná oblast na samotném vstupu 
do souostroví Kornaty. Nejd�íve vplouváme do SolišÊice 
a to do části, které se �íká Pantera, jednoho z  nejv�tších 
kotvišd’ na Jadranu. Zde u bójí i na kotvišti bývá až sto lodí, 
ale nebojte se, záliv je prostorný a nebudete v  tlačenici. 
Budete si užívat v  pohledu na nejvyšší jadranský maják 
Veli rat, který je umíst�ný z vn�jší strany zálivu. U majáku 
je oblázkový b�eh, na který se p�ijížd�jí koupat jachta�i. 
Na konci zálivu jsou osady Veli Rat a VeruniÊ a za nimi se 
prostírá zcela uzav�ená zátoka ∆una. V  obou místečkách 
jsou dobré hospody a tak málokdo odtud odejde, aniž by 
se najedl dobrých ryb. Ve Velom Ratu je postavena i malá 
marina. Na konci druhého, severn�jšího zálivu SolišÊice je 
malá osada Soline.
Plavba p�i severním pob�eží ostrova začíná Zverinačkým 
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pr�livem, kde jsou Dugi ostrov a Zverinac od sebe vzdálené 
pouhé p�l míle. Prvním místem na tomto pob�eží je Božava, 
ukrytá v  malé zátoce za lesnatým mysem Muljkovac. 
Pokud p�istanete za vlnolamem, z  kokpitu si budete 
užívat v  kouzlu malého ostrovního místa. Když z  Božavy 
zaplujeme sm�rem na jih, mezi četnými zátočkami 
potkáme zátoku Dumboka, p�ístavišt� místa Dragove, 
vsunutého do pevniny, Dragovám pat�í i p�ístavišt� Bokašin 
a pak p�ijedeme do Lučiny. To je již o n�co v�tší zátoka, 
kterou zvlášt’ chrání ostr�vek Utra. V  Lučinách p�istává 
trajekt a zátoka je dostatečn� veliká a bezpečná, aby v ní 
mohl kotvit nebo se přivázat k  bójím v�tší počet lodí. 
Pokud se vylodíme v Lučin�, m�žeme p�es nízkou šíji dojít 
do osady Brbinj, do které jachta�i jinak doplouvají. To je 
jedno z  nejhezčích kotvišt’ na Dugom otoku, mnohem 
menší než Pantera nebo TelašÊica, ale romantické, zvlášt� 
když se kotví pod mysem Koromašnjak. Zde je nutné p�íd’ 

n�kdejší obyvatelé, co dnes žijí od Zadaru až po Ameriku.
Z Ravy plujeme zp�t k Dugom otoku, p�ímo do zátoky Luka, 
kterou chrání ostr�vek Luški. Pod ním je hezké zakotvit a 
pokud nemáte hluboký ponor, m�žete p�istát i u náb�eží. 
Následuje ostrovní osada ÆrnašÊica pod vesnicí Æman, 
která je umíst�ná p�t stovek metr� v kopci a zachovala si 
sv�j p�vodní vzhled.
Abychom se dostali do zátoky a osady Zaglav, projedeme 
pr�livem mezi Dugim otokom a Krknatou, ješt� jedním 
soub�žným ostr�vkem. Krknata je pravý malý ráj, plný 
olivových háj� a s  pouhými deseti domky. Zaglav chrání 
více než t�i sta metr� dlouhý vlnolam, který se protahuje 
od pevniny až k  útesu Pohlib. Hezká zátoka, s  t�emi cípy 
a nov� postaveným náb�ežím na severní stran�, je velmi 
rušná. P�istává tu trajekt a je tu i jediná benzinová čerpací 
stanice pro lod� na ostrov�.
Ješt� rušn�ji je v Sali, nejv�tším míst� Dugog otoka. Kdysi 

p�ivázat k bóji a zád’ ke b�ehu a pak se koupat nebo si číst či 
člunem odjet do místa, projít se, vypít kávu p�ed hostincem 
na náb�eží nebo koupit n�co v  obchod�, který je i místní 
poštou. I o n�co jižn�jší Savar je malebné m�stečko. Když 
zakotvíme v  jeho p�ístavu, bude nás chránit lesnatý mys 
Pelegrin, na kterém je kostelík se h�bitovem. Pob�eží od 
Savaru až do zátoky Luka je v�tšinou neobydlené a krom� 
zátoky Ovča zde není místo k zakotvení a tak se za chvilku 
vzdálíme od Dugog otoka a odplujeme k Rav�.
Stísn�ná mezi Ižem a Dugim otokem, Rava je ostr�vkem, na 
kterém stojí zato p�istát. Nic tu nesp�chá, proto se p�ivažte 
v malé Rav�, zakotv�te v Paladince nebo p�ista�te v zátoce 
Marinica, p�ístavu Vele Rave a p�šky obejd�te ostrov. 
Projd�te jeho místa, vyjd�te na kopec do Vele Ravy, vesnice, 
která se ze dne na den obnovuje, kam se v  lét� vrací její 

centrum rybá�ství v  t�chto krajích, dnes se stále více 
v�nuje  jachta��m a turizmu. Pro náhodné návšt�vníky, 
kte�í sem p�iplouvají, bylo p�ed desítkou let postaveno nové 
náb�eží na jižní stran� p�ístavu, a u n�j je místo pro klidné 
a  bezpečné p�istání asi sedmdesáti lodí. Sali je malebné 
místo. T�i malá p�ístavišt� na konci p�ístavu jsou plné 
domácích lod�k. »asto se tu od rybá�� dají koupit ryby, když 
se vrátí z rybolovu. 
Abychom Malou Proversou, úzkým pr�livem, který d�lí 
ostrov Katinu a Dugi otok, dopluli do TelašÊice, druhého 
Velikého zálivu na ostrov�, musíme ješt� projet podél 
ostr�vku Lavdaru, severn� od Dugog otoka. Chrán�ná 
krajinná oblast, p�ístav TelašÊica je veliké a bezpečné 
kotvišt� na jižní stran� Dugog otoka, t�sn� u Národního 
parku Kornaty. Tvo�í jí n�kolik zátok, vhodných ke kotvení. 
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Nejznám�jší z nich je zátoka Mir, t�sn� u stejnojmenného 
jezera. Návšt�va jezera a výstup na strmé skály - klify na jižní 
stran� ostrova, je součástí nautického rituálu. V této části 
TelašÊice je hodn� bójí a dost veliký nával. V  posledních 
létech bylo postaveno hodn� bójí i v  ostatních zátokách, 
nejvíce v  nejhlubší a nejbezpečn�jší části p�ístavu. 
Vzhledem k  počtu zátok najdete v  TelašÊici za každého 
počasí a v�tru n�jakou, která vám poskytne úkryt.

Iž 
Z  TelašÊice se nevydáme sm�rem na Kornaty, ale pokud 
nemáme ponor nad dva metry, vrátíme se Velikou 
Proversou a odplujeme zp�t k  Iži, ostrovu umíst�nému 
na p�l cesty mezi Dugim otokom a Ugljanem. Ižské osady 
jsou na severním pob�eží, které je členit�jší, krom� zátoky 
Soline a ostr�vk� p�ed ní. Hlavním ostrovním místem a 
nejd�ležit�jším nautickým centrem je Veli Iž. Rozvil se 
kolem p�ístavu ve kterém je marina s  padesátkou míst. 
Pokud není místo v p�ístavu, m�žete se p�ivázat i v
sousední zátoce Drage. Veli Iž, nebo jak mu domácí �íkají 
Zmorašnje selo, byl obydlený již v  dob� Liburn�. Iž je 
ostrovem p�stitel� oliv, rybá�� a námo�ník�, a stále má 
pečet’ pravého ostrovního místa i když se turizmus i sem ve 
velkém probíjí. Strávit tu den nebo dva, vyplout na koupání 
do sousedních zátok nebo k  ostr�vku Rutnjak, je dobrým 

výb�rem. I ostatní ižská místa jsou malebná, obzvlášt� Mali 
Iž. U nich t�žko p�istaneme pokud nejsme na malé lodi, 
ale vyplatí se obejít je p�šky. Pokud chceme kotvit n�kde u 
Iže, nejlépe je na organizovaném kotvišti pod ostrůvkem 
Knežak nebo na jižní části severovýchodní strany v zátoce 
Vodenjak, kterou chrání ostr�vky Temešnjak a ©koljiÊ.

Ugljan a Pašman
Z  Iže se znovu vydáme sm�rem, kterým z�ídka kdy pluje 
n�jaký letní námo�ník. Jedeme k  ostrovu Ugljanu, který 
společn� s Pašmanem chrání nízké pob�eží kolem Zadaru 
a Biogradu od jižních v�tr�. Odplujeme nejd�íve k  Male a 
Vele Lamjan�, dvou zátokám na jižním pob�eží Ugljanu, 
které společn� se SabušÊicí a ostr�vky Košara a ©kolj činí 
nejzazší jižní pob�eží Ugljanu velmi členitým. Jestli zde 
chceme zastavit a zakotvit, je to nejlepší ud�lat v  Maloj 
Lamjani nebo SabušÊici. Ve Veloj Lamjani lod�nice, rybá�ský 
p�ístav a odchovny ryb obsadily celou zátoku. Ani ne míli na 
jih od SabušÊice je pr�plav Ædrilac, kde se ostrovy Ugljan a 
Pašman k sob� p�iblížily na mén� než 50 metr�. V pr�jezdu 
je stále rušno a proto je nutné se p�i proplouvání mít na 
pozoru a pohlédnout nahoru, protože na mostu, který se 
nad ním klene, je veliké číslo 16,5. To je totiž jeho výška. 
Takže pokud máte plachetnici s  vyšším st�žn�m, budete 
si muset vybrat do zadarského pr�livu o n�co delší cestu. 
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Po pr�jezdu nedávno prohloubeným a rozšířeným průlivem 
pod mostem, se pob�eží Ugljanu a Pašmanu náhle vzdalují 
a znovu p�ibližují a vytvá�ejí tak mo�ské jezero, bezpečné 
ke kotvení. Ale my se tu nezastavujeme a jedeme sm�rem 
ke Kukljici, která p�itahuje náladou rybá�ského p�istavu, 
s jakou se budeme na Ugljanu často setkávat. V hlubokém 
a chrán�ném p�ístavu, ve kterém je jachtařům k dispozici 
několik pontonů, se vždy najde n�jaké místo a i když se 
místní lidé stále více baví turizmem místo rybolovem, 
v kukljických hosp�dkách mají vždy dobré ryby.
Rybá�ská flotila obyvatel Kali, následujícího místa ke 
kterému p�iplouváme, je tak velká, že se nevejde do jeho 
dvou p�ístav�, Kali a Batalažu, ani k  náb�eží v  Lamjani. 
Pokud se vám poda�í p�ivázat se s  povolením rybá�� na 
n�kterou z jejich lodí nebo molo, ocitnete se v rybá�ském 
epicentru Jadranu: sít� rozest�ené po vlnolamu, posádky, 
které i když jsou v  p�ístavu, stále n�co na lodi d�lají 
a když p�ijedete v  dob� červencového úplnku, kolem 
vás bude probíhat kaljská rybá�ská veselice, kterou tvo�í 
nejen dithyrambická letní slavnost ale i seriózní chorvatský 
rybá�ský celek. Kaljané nejsou vynikajícími rybá�i pouze na 
Jadranu, loví i v  Pacifiku. P�ipravují i rozší�ení p�ístavišt’, 
aby v  nich bylo dost místa nejen pro jejich lod� ale i pro 
jachta�e, kte�í by kv�li prost�edí a dobrým rybám jist� rádi 
p�ijížd�li.
To, co Kaljané plánují, v  Preku již uskutečnili. Místní 
přístaviště je rozšířené na malou marinu, umístěnou 
přímo uprostřed osady. Preku, hezkému ostrovnímu místu, 
p�idávají kouzlo i dva ostr�vky. V�tší Ošljak a menší Galovac 
jakoby p�ed ním držely stráž na východní i západní stran�. 
»astým cílem se v  posledních létech stala i SutomišÊice. 
V  zátoce, kde se kdysi mohlo kotvit a p�istávat u malého 
mola, byla vybudována nová marina. Její majitelé celý 
projekt vymysleli na základ� tradice p�stování oliv na 
Ugljanu. Krom� toho, pokud chceme navštívit lodí Zadar 

a vyhnout se m�stské v�av�, m�žeme zaplout sem a rychlý 
člun vás z mariny b�hem okamžiku p�eveze p�es Zadarský 
pr�liv. Od severní strany Ugljanu poplujeme ješt� kolem 
dvou v�tších osad, Veli Lukoran a Ugljan a pak úžinou Veli 
Ædrilac dojedeme k  jeho jihozápadnímu pob�eží. To je 
mnohem mén� osídlené a dv� zátoky v této části ostrova 
stojí za zastavení, Pavlešina a Prtljug, jsou otev�ené k jihu a 
tak p�i této stran� Ugljanu pokračujeme k Pašmanu.
Pašman je mírn�jším ostrovem než Ugljan, jeho osady 
u mo�e jsou menší, ale práv� to mu dodává kouzlo. Jeho 
jižní stranou plujeme když chceme být u tém�� pustého 
pob�eží, zastavit, strávit noc na kotvišti v n�které chrán�né 
zátoce. Takových je tu n�kolik. Do Kablinu se již nevplouvá, 
protože jsou v  ní odchovny ryb a tak pokračujeme do 
Kobiljaka a zátoky Sveti Ante, ve kterých bývá dost lodí. 
Ješt� více jich je ve t�ech dalších zátokách ve kterých jsou 
stejně jako ve Sv. Anti, organizovaná kotviště - Solinách, 
nejlepším kotvišti ostrova, Æinčené a Laninu. Všechny 
tyto zátoky ješt� p�ed n�kolika desítkami let byly pusté, 
s pár letních domk�. Dnes je tomu zcela jinak, jsou tu lidé 
i domy, ale i hosp�dky a obchody, které p�ijdou vhod, když 
zatoužíme po pevnin�. Z  Laninu podél pravého malého 
archipelagu, který tvo�í ostr�vky Košara, Maslinjak a Æižanj 
a na n� navazují Gangaro a Kotula, plujeme k  severní 
stran� ostrova a Pašmanskému pr�livu.
P�i severním pob�eží Pašmanu je m�lko a v pr�livu je rozsuto 
p�esn� t�ináct ostr�vk� a n�kolik útes� a proto je zapot�ebí 
plout opatrn�, ale naše placht�ní je o to zajímav�jší. Æivost 
na všech stranách - četné lod’ky, kterými se odjíždí na 
koupání, lod�, které vyplouvají z biogradské a sukošanské 
mariny… My pojedeme nejd�íve do Tkonu, kam jsou od 
nejjižn�jšího bodu ostrova rovné dv� míle. Tady se dá najít 
místo u p�ístavního mola, vystoupit na pevninu, projít se a 
navštívit nedaleké dva kláštery - benediktinský z XII. století 
s gotickým kostelem na vrchu »okovac a tém�� t�i kilometry 
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vzdálený františkánský u mo�e ve vesnici Kraj. Odtud je již 
dob�e vid�t domy Pašmanu, hlavního ostrovního centra. 
Pokud plujeme do jeho p�ístavu, musíme být opatrní a 
projet severn� od malé �ady ostrov�, které tvo�í Veliký a 
Malý Dužac a Muntar. Pouze tak budeme mít dostatečnou 
hloubku. Od Pašmanu až do Ædrelce je �ada malých míst: 
Barotul, Mrljane, Neviane, Dobropoljana, Banj a Ædrelac. 
V každém z nich lze najít n�jaké místo a užívat si v samot� 
a intimit�, které taková m�stečka poskytují.

Zadar
Od Ædrelca do Zadaru je šest mil. Nepojedeme v této plavb� 
severn�ji, nenavštívíme Petrčane, Zaton, Privlaku a dále 
kolem Viru do Ninskog a Ljubačkog zálivu a do nejjižn�jší 
části Velebitského pr�livu, znovu do království bóry. Odtud 
bychom, p�istávajíc v  p�ístavištích Ražanac a Vinjerac 
Novohradskou úžinou mohli vplout do Novohradského a 
Karinského mo�e, uzav�ených mo�ských bazén�, zakotvit 
p�ed Posedarjem a koupit jeden z vynikajících pršut�, které 
se tam p�ipravují, nebo vplout do malého novohradského 
p�ístavu mezi známé rybá�e. To si necháme pro n�jakou jinou 
p�íležitost a vplujeme do Tankerkomercovy mariny v  srdci 
starobylého m�sta Zadaru. Stejn� tak bychom mohli p�istát 
v  marin� Borik na západním b�ehu m�sta, v  sousedství 
p�ístavišt� nejznám�jšího plachetního klubu v tomto kraji - 
Uskoku. Tyto dv� mariny jsou společn� s r�znými p�ístavy a 
p�ístavišti centrem zdejšího nautického života.
Zadar se stal v  posledních létech velikým nautickým 
centrem. V jeho akvatoriu se konají četné regaty, p�istávají 
zde velkolepé jachty, je sídlem mnohých charterových 
společností, jsou zde t�i lod�nice, které vyrábí jachty a 
plachetnice. V Zadaru m�žete z�stat spoustu dní a nikdy se 
nebudete nudit. Je to m�sto s bohatými d�jinami, rušené a 
dobývané, p�echázející z ruky do ruky a z každého období 
si n�co zachovalo: z�statky fóra �ímské Jadery, kostel sv. 

Donáta, románskou katedrálu… Zadar je Kalelarga, Foša, 
jeho hosp�dky a kavárničky, v�čné debaty o košíkové a 
mo�i, pro co hlavn� tito lidé žijí.
Odtud plujeme do mariny Dalmacija, nejv�tší na 
východním pob�eží Jadranu, p�esn� na p�l cesty mezi 
Bibinjem a Sukošanem. Vznikla na kdysi nevzhledné části 
m�lkého pob�eží a dnes je nautickou základnou se sídlem 
četných čarter lodí, z které se rychle p�ijíždí na nejkrásn�jší 
ostrovy st�edního Jadranu. Pouhých dev�t námo�ních mil 
sm�rem na jih d�lí tuto marinu od starého chorvatského 
královského m�sta Biogradu.
I Biograd je d�ležitým nautickým centrem. Zde jsou mariny 
Kornati a ©angulin, ve kterých stojí tém�� tisíc lodí. Je 
p�íjemné se toulat Biogradskými uličkami, sednout si 
do taverny, procházet se po náb�eží. Pokaždé tu m�žete 
potkat n�koho známého a začne vypráv�ní o Visu, Hvaru, 
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Kornatech nebo podzimu v Biogradu, kdy se konají četné 
regaty a sympatický biogradský nautický trh.
Jižn� od Biogradu p�ipadá zadarskému akvatoriu ješt� 
úzké pob�ežní pásmo mezi Vranským jezerem a pevninou, 
ostrovy Vrgada a Murvenjak a dva ostr�vky Arta Veliká a 
Malá. P�estože se obvykle z  Biogradu odplouvá sm�rem 
k Pašmanu a Vrgad�, je zajímavé jet i podél nízkého pob�eží 
do Pakoštan nebo zajet do zátok Vela a Mala luka. Kamkoliv 
p�ijedete, všude máte Vranské jezero, chrán�nou krajinnou 
oblast a nejv�tší p�írodní jezero v Chorvatsku, nadosah ruky.
Protáhlo se soub�žn� s  mo�ským pob�ežím a je na n�m 
vzácná ornitologická rezervace.
A my se vydáváme k Vrgad�, malému ostr�vku s malebnou 
osadou Luka, zátokou Luka a kotvišt�m v  pr�jezdu mezi 
ostr�vkem Artine a Vrgadou, kde  vyhazujeme kotvu k 
poslednímu koupání na plavb� zadarským akvatoriem. Dále 
plujeme podél pob�eží a ostrov�, kterým se �íká šibenické.
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©ibenické pob�eží a ostrovy se rozlišují od t�ch v  oblasti 
Zadaru, kterou jsme práv� proplouvali. I nadále je pob�eží 
nízké, ale mnohem členit�jší, s  mnoha p�ístavy a zálivy, 
vsunutými do pob�eží. Jsou zde četné moderní mariny. 
Nejbližší ostrovy jsou spojené s  pevninou, nebo se jí 
tém�� dotýkají, jsou zde velká osídlená místa a na t�ch 
vzdálen�jších od pob�eží najdeme v�tšinou pouhých 
n�kolik domk� s občasnými obyvateli nebo malá rybá�ská 
p�ístavišt� a vesnice v poli. ©ibenickému akvatoriu p�ipadají 
i Kornaty, osobitý archipelag, kv�li kterému by sem, dokonce 
ani kdyby tady nic jiného nebylo, mnozí p�ijížd�li.

Murter
Murter, první ostrov se kterým se setkáváme, nazývají i 
sídelním místem Kornat�. Murterané jsou majiteli nejv�tší 
části tamních obydlí a zem�. V  lét� se p�est�hují do svých 
kornatských rezidencí na n�kolik m�síc�, jezdí lovit ryby a 
na podzim sbírají olivy. Lod�-gajety, s  kterými tam odjíždí, 
jsou pro n� nejd�ležit�jší v�cí na sv�t�. Málokde jich najdete 
tolik, tak krásných a dob�e udržovaných. P�ivázané jsou 
v desítkách malých, pro n� zvlášt’ postavených p�ístavišt’.
Kdysi se na Kornaty plulo pod plachtami nebo veslovalo 
a ta tradice nevymírá. P�íležitost pro placht�ní je nejen 
na Kornatech, ale i v  pravém malém archipelagu p�ed 
Murterem. Mezi ostr�vky Radelja, Æminjak, Veliký a Malý 
Vinik jedeme opatrn�, protože je tu hodn� m�lčin, ale když 
je mineme, najdeme bezpečné místo ve veliké murterské 

©ibenické akvatorium
Dalmácie
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kde nás čekají zátoky Sv. Nikola, Kosirina, Vučigrade a 
Slanica, nebo se pustit dále. Vybíráme si p�írodní cestu. 
Jedeme do Národního parku Kornaty.

Kornaty
Obeplout Kornaty je snem každého jachta�e. Vst�ebávat 
p�ekrásné veduty p�i plavb� Kornatským nebo Æutským 
pr�livem, kličkovat mezi Rašipem a Piškerou, Gustacem 
a Lavsou, vsunout se s  lodí do zátoky, dostatečné sotva 
pro plachetnici a n�jakou kornatarskou bárku, družit se 
s  lidmi, kte�í obývají domky nad p�ístavišt�m s  leutem a 
v oroseném ránu vystoupit na Toretu a nechat pohled chvíli 
plout Kornatským pr�livem nebo bloudit Tarcem, možná 
jít s  n�jakým rybá�em vytáhnout sít�… - na  Kornatech je 
člov�k opravdu sloučený s  p�írodou, ale ostrovy nejsou 

40

marin� Hramin� a m�žeme se posilnit dobrým soustem 
v  jedné z  mnoha restaurací. Po p�íjezdu bychom si mohli 
vybrat i druhé bezpečné místo v  sousední Betin�, starém 
lod’a�ském míst�, ve kterém se stejn� jako i v  Murteru 
zachovalo �emeslo stavby d�ev�ných lodí. Z  Betiny se 
vydáváme dlouhým, zcela chrán�ným zálivem do Tisna, 
místa, kde je ostrov spojený s  pevninou. Odtud se m�že i 
do Pirovce, na konci severn�jšího Pirovackého zálivu, ale my 
chceme obeplout ostrov. Proto musíme v Tisnu projet pod 
mostem, který se zvedá dvakrát denn�. Od Tisna, ve kterém 
m�žeme p�istát u náb�eží, jsou pouhou míli vzdálená Jezera, 
bezpečný p�ístav, v n�mž je i t�etí marina na ostrov�. Je zde 
i centrum big game fishingu východního pobřeží Jadranu.
Když vyplujeme z Jezer a po míli a p�l plavby mineme mys 
Rat, mohli bychom pokračovat p�i jižním pob�eží Murteru, 
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celková divočina, jak by se to narychlo mohlo usoudit.
Kornatské ostrovy jsou zcela rozdílné od všech ostatních 
jadranských ostrov�. Sem nep�ijíždíme do p�ímo�ských 
m�steček, která jakkoliv byla malá nebo opušt�ná, 
vyza�ují urbanizací a v  lét� pulsují dithyrambickou 
náladou, ale p�ijíždíme do prostoru, ve kterém se člov�k 
ukryl v  chrán�ných zátočkách i jakémsi obydlí v  poli, 
ponechávajíce všechno ostatní na v�li slunci, ovci co skáče 
po skalách u mo�e, osl�m ve stínu a nám, co jsme p�ipluli. 
Kornatama bychom mohli plout bez p�estání. Proplout 
pr�plavy Malou a Velikou Proversou a p�istát na Katini, nebo 
zprava za sebou nechat mohutný maják na Veloj Sestrici, 
vplout do Kornatského pr�livu s  nesčetnými místy, kde 
m�žeme zastavit a zakotvit, nebo p�istát p�ed kurnatarskými 
domy, jako jsou  zátoka ©ipnaty nebo ostr�vek Levrnaka 
s n�kolika domy a jednou z nejkrásn�jších pláží na Jadranu 
v zátoce Lojena a malý rybá�ský port Lučica…Je dobré zastavit 

zálivu uprost�ed ostr�vku Lavse s desítkou obydlí, typickou 
kornatskou idylu s  p�ístavišti a malými moli p�ed nimi a 
plachetnicemi na kotvišti.
Kousek dál, dávajíc pozor na m�lčiny a h�ebeny, na kterých 
ztroskotala nejedna lod’, doplujeme do Ravnog žakna, 
kdysi výkupní stanici kam rybá�i p�iváželi sv�j úlovek a dnes 
u mola p�ed restaurací p�istávají jachta�i. Pokud se vrátíme 
sm�rem ke Kornat�m, z�stala nám ješt� zátoka Opat 
na úpatí kamenitého kopce s  opatovou čepicí na vrchu, 
známá svými krčmami stejn� jako ta na Smokvici Veloj.
Pokud si myslíte, že jste vid�li všechno, tak se mýlíte. 
Z�stala nám ješt� severní strana Kornat� se zátokami 
Statival, LupešÊina a Stiniva a snadno m�žeme odplout i 
do sousedního Æutu a mariny v  Æutském p�ístavu nebo 
na n�které z  kotvišt’ toho ostrova. Tam jsme, i když již 
ne v  národním parku, ješt� po�ád v  pravém kornatském 
prost�edí. I marina vypadá, jak když je tu odjakživa. Na 

pod kostelem Panny Marie Tarcké, kde se všichni Kornat’ané 
shromáždí na její svátek začátkem července a vystoupit na 
Turetu, tvrz, z které se již v VI. století dohlíželo na plavbu 
okolním mo�em. Je tu i zátoka Strižnja, kde nás op�t p�ivítají 
rybá�i p�ed svými domy, nebo zakotvíme u ostr�vku Strižnjak. 
Následuje hlavní místo tohoto archipelagu - Vrulje, kde 
jsou dokonce t�i uličky, tolik dom� a lidí, že v  lét� všechno 
v�e životem. Dále do zátoky Gujka, nad kterou jsou stáje 
s dobytkem co spásá �ídkou a suchou trávu, ale jeho volnost 
je p�ece jen ohraničena kamennými zídkami, které se táhnou 
„od mo�e k mo�i“ a p�íčn� d�lí pozemky.
Stejn� mámí i vn�jší ostrovní �ada. Projet Kornaty a nezažít 
jejich jižní stranu, kde se strmé skály - klify Mane a 
Rašipa st�emhlav vrhají do mo�e, z�staly bychom ochuzeni 
o zážitek st�etu síly mo�e a vytrvalosti kamene. Když 
po zklidn�ní zaplujeme dále, m�žeme p�istát v  marin� 
Piškera, jediné v  tomto národním parku nebo vplout do 

Æutu jsou i další hezká místa: Bizikovica, západn� od Æuta, 
pravá malá laguna Sabuni a Pristanište v druhém Æutském 
p�ístavu Hiljači. Je rozdílné plout podél jižního pob�eží Æutu, 
tém�� pustého, tu a tam s n�jakým obydlím a dv�mi-t�emi 
zátokami. P�i opušt�ní Æutu a Kornatského archipelagu 
málo kdo nepomyslí: „Kdy se zase vrátím?“

Æirje, Kakan, Kaprije a Tijat
Východn� od Kornat� až k pob�eží p�ed ©ibenikem, se rozsulo 
osm v�tších a tém�� čty�icet menších ostrov� a ostr�vk�. Na 
nich nejsou v�tší osady krom� na t�ch, co jsou nejblíže 
k pevnin�, PrviÊi, Zlarinu a Krapnju. Tak je tomu i na Æirju, 
od pob�eží nejvzdálen�jším ostrov� této části šibenického 
archipelagu. Když se sem p�ipluje z Kornat�, nejčast�ji se 
projede z  jeho jižní strany a kolem hluboké a ke kotvení 
dobré Tratinské zátoky, odjede do jeho nejzazších jižních 
zátok Vele a Male Stupice, s pohledem na t�i míle vzdálený 

HTZ_NautCESKI_2011.indd   42 29.12.2010.   17:13:31



43

maják Blitvenicu p�i cest� na otev�eném mo�i. Nejčast�ji 
se kotví ve Veloj Stupici, kde je mnohem bezpečn�ji a čas 
se tráví koupáním a odpočinkem. T�i osady jsou na severní 
stran�: v  zátoce Koromašna, kde se m�že kotvit, v  malé 
zátočce Mikavica na severozápadním pob�eží a v  Muni, 
hlavním p�ístavu, ve kterém p�istává lod’, která ostrov 
spojuje se ©ibenikem. Ten kdo tu p�istane, se m�že projít 
do Æirja, vesnice v  malé kotlin� uprost�ed ostrova, která 
dodnes i když dost opušt�ná, žije starým rytmem.
Odtud není daleko na Kakan a Kaprije, dva ostrovy od sebe 
vzdálené p�l míle. Kakanský pr�liv se více podobá malému 
uzav�enému mo�i, protože ho chrání Veliký i Malý Borovnjak 
a tak zde stále kotví spousta jachet. Pokud chcete být 
v míst�, musíte odplout o dv� míle dál do p�ístavu Kaprije, 
který se vsunul hluboko do ostrova. Kaprije je malé místo, 
do kterého se p�ijíždí ze ©ibeniku a v lét� jsou tu turisti a je 
velmi živo. Sousední Zmajan, o n�co bližší pevnin�, je zcela 

neobydlený, nejsou na n�m dobrá kotvišt� krom� zátoky Bok 
a ZaklošÊica na severním a Smetnja Vela na jižním pob�eží 
ostrova, ale zato je veselo na malém Obonjanu, kde se 
v  letních m�sících provozuje kemp. Neobydlený a pevnin� 
ješt� bližší je Tijat, jehož zátoka TijašÊica je velikým kotvišt�m 
a oblíbeným výletním místem lodí ze všech okolních míst.

PrviÊ, Zlarin a Krapanj
T�i pob�eží nejbližší ostrovy jsou osídlené a velice zajímavé. 
Na PrviÊi, míli vzdáleném od pob�eží, jsou dokonce dv� 
malebná místa - ©epurine a PrviÊ Luka. I když se ©epurine, 
místo s  hezkými kamennými domy jakoby vystupujícími 
z mo�e, rozší�ilo p�es úzkou ostrovní šíji a má dv� p�ístavišt�, 
pro jen trochu v�tší lod’ je t�žké najít místo. Místo by bylo 
u mola jižn� od m�sta, ale tam n�kolikrát denn� p�istává 
lod’ ze ©ibeniku. Mnohem snáz najdete místo v PrviÊ Luci, 
kde motorové jachty a plachetnice p�istávají za vlnolamem, 
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který zátoku chrání p�ed jugem.
Zlarin, ostrov pouhou míli vzdálený od pevniny, si zachoval 
náladu n�kdejší doby. V  období Rakouska-Uherska byl 
d�ležitým p�ístavem, ve kterém p�istávaly nejv�tší válečné 
lod�. Pro n� bylo postaveno sto čty�icet metr� dlouhé 
kamenné molo, u kterého je vždy místo i pro lodní spoj co 
p�ijíždí ze ©ibeniku i pro výletní lod� a četné jachta�e, kte�í 
sem p�iplují. N�kolik menších zátok je na severovýchodním 
pob�eží ostrova, na které navazuje šest ostr�vk�, z nichž je 
obydlený pouze pob�eží nejbližší Krapanj. Jakkoliv je malý, 
jeho rozloha je menší než p�l čtverečního kilometru, jeho 
sláva je veliká. Proslavili ho krapanjští potáp�či, známÍ 
svým um�ním lovu, zpracování a tvarování mo�ských hub a 
korál�. Kdysi to bylo jediné povolání na ostrov� a dnes ho 
p�ipomíná malé muzeum v klášte�e sv. K�íže.

Tribunj a Vodice
P�istáním na Krapnji jsme obepluli všechny šibenické 
ostrovy a tak se vracíme šibenickým pr�livem k  pevnin�, 
do osm mil vzdáleného Tribunje, ješt� jednoho malebného 
místa, jehož stará část se nachází na ostr�vku spojeném 
mostem s  pevninou. Odkdy je tu postavena moderní 
marina, místo se stalo velikým nautickým centrem. 
Tribunjská marina je skv�le za�ízená, organizuje četné 
akce, především regaty, které trvají od jara do pozdního 
podzimu.
Ješt� živ�ji je v  sousedních Vodicích, kde je veliká ACI 
marina a dostatek místa je i v  m�stském p�ístavu. I 
když jsou Vodice turistickým centrem s  mnoha hotely, 
práv� marina, ve které p�istává i velký počet charterových 
plavidel, místu dodává nautický punc.
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©ibenik
Takovým se stále více stává i ©ibenik, starobylé m�sto na 
pob�eží chrán�ného zálivu. Kdykoliv se proplouvá více než 
míli dlouhým a úzkým pr�livem Sv. Ante, stejnojmenná 
tvrz a ostatní n�kdejší opevn�ní v  pr�livu i nad m�stem 
p�ipomínají, že toto m�sto m�lo vždy veliký strategický 
význam. Dnes místo válečných lodí p�iplouvají do 
šibenického p�ístavu jachta�i. Jedním z  nejlepších míst 
k  p�istání je u samotného šibenického náb�eží, pod 
katedrálou sv. Jakuba, renesančního mistrovského díla 
mistr� Jurja Dalmatince a Nikole Firentince. 
V ©ibeniku byla p�ed n�kolika léty z�ízena i marina Mandalina, 
poblíž remontních lod�nic a ve výstavbě je i veliká marina 
na poloostrově Kuline. ©ibenik je m�stem písn�, radosti, 
Festivalu dít�te, dobrého jídla z  mo�ských plod�, ale i 
šibenického pole a to všechno m�žete využít, dokud jste tu.
©ibenik je jediným místem na chorvatském pob�eží, odkud 
máte možnost zaplout hluboko do pevniny, až do Skradinu 
na dolním toku �eky Krky. Na b�ezích t�i míle dlouhého 
šibenického zálivu, vlastn� potopeného ústí �eky Krky, 
jsou četné odchovny mušlí a u jeho konce m�stečko 
Zaton s malým nautickým centrem v zátoce Dobri dolac. 
Vysoko nad námi se klene elegantní most a my zajíždíme 
do Prokljanské úžiny, dlouhé jednu a p�l míle, s prudkými 
srázy z  obou stran a plujeme do Prokljanského jezera. 
Do mariny ve Skradinu musíme jet ješt� dv� míle po 
�ece Krce. Nad námi se znovu klene most, tentokrát od 
dálnice co vede ze Záh�ebu sm�rem na jih Dalmácie a my 
vplouváme do pravého �íčního prost�edí. Kolem nás rákosí, 
ost�ice, pr�zračná voda. I Skradin je staré m�sto, jeho d�jiny 
dosahují až do doby Liburn� a byl d�ležitým p�ístavem již 
ve XIII. století. P�istáváme v marin�, nebo kotvíme u b�ehu, 
veče�íme skradinské rizoto a druhý den odjíždíme výletní 
lodí (protože dále se nelze plavit) k vodopád�m Krky a do 
františkánského kláštera na Visovci v Národním parku.
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Primošten a Rogoznice
Z  hloubky pevniny se vracíme k  mo�i a vyplouváme 
z  pr�livu sv. Ante podél pob�eží k  Primoštenu. Znovu 
míjíme Zlarin a ostr�vky na jeho jižní stran�. Severn� 
z�stávají hluboký záliv Grebaštica a Tmara a p�ed námi je 
Primošten, m�stečko na dvou poloostrovech. Na severním, 
blíže k nám, jsou v hustém borovicovém lese hotely, kostel 
a  domy staré části m�stečka jsou na jižním. Primošten 
má dv� p�ístavišt�: to pod samotným poloostrovem, kde 
jsou v  lét� m�stské náb�eží a dlouhý vlnolam plné jachet 
a v druhém v zátoce Porat jsou výletní a rybá�ské lod�, ale 
mezi mo�eplavci je Primošten známý podle mariny Kremik 
v p�ístavu Peleš, jednu míli jižn�ji. Veliká a dob�e za�ízená 
marina obsadila celý severní cíp tohoto p�ístavu. Všude 
okolo i kolem mariny a nad Primoštenem v kamenné krajce 
roste réva, která dává slavné víno BabiÊ…Nezapome�te ho 
ochutnat, až sem p�ijedete.
Odtud do Rogoznice, p�ístavu, jehož dva cípy se hluboko 
vsunuly do pevniny, jsou necelé t�i míle. Rogoznica je od 
pradávna dobrým a d�ležitým kotvišt�m a p�ístavem, o 
kterém v�d�li i mo�eplavci, kte�í našim pob�ežím pluli i 
v  dobách, kdy nebylo mnoho marin. Hustý borovicový 
les na Koparu a staré kamenné domy na jeho pob�eží, 
pod kterými jsou často p�ivázané rybá�ské lod�, staré 
části Rogoznice dodávají vzhled rybá�ského m�stečka. P�ed 
desítkou léty byla na západním b�ehu rogoznické zátoky 
Soline na úpatí jezera Zmajevo oko, vybudována marina 
Frapa, jedna z  nejlépe za�ízených a s  mnoha obsahy, 
které jachta��m zp�íjem�ují pobyt a usnad�ují údržbu lodí. 
Když vyplujeme z Rogoznice a projedeme kolem ostr�vku 
Smokvica a zátoky Movar a Stivančice, dojedeme k mysu 
Ploča, znám�jšího jako punta Planika, p�elomu Jadranu - 
tady začíná splitská oblast dalmatského akvatoria.
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Pob�eží i ostrovy, které obklopují Split, mnozí považují 
za nejkrásn�jší na Jadranu. At’ s  nimi souhlasíme nebo 
ne - protože i ostatní části našeho p�ímo�í jsou plné krásy 
- ostrovy ©olta, Brač, Hvar, Vis i velké množství menších 
a pob�eží od mysu Ploča až po ústí Neretvy jsou pro 
jachta�e výzvami k plavb� a p�ed ním jsou mnohá zajímavá 
m�stečka, vzniklá již v období antiky.
Plavba touto částí pob�eží, zvlášt’ v letních m�sících, je velmi 
p�íjemná. V této části Jadranu je n�kolik velikých a kvalitních 
marin, p�edevším ve Splitu a okolí a v�tší počet dobrých p�ístav�. 
Vzdálenost ostrov� není veliká, k  t�m nejbližším, Drveniku, 
©olt� a Brači je od pob�eží n�kde mén� než p�t námo�ních mil. 
Na Hvar, pokud se jede ze Splitu, je dvacet mil a na Vis t�icet. 
Pr�livy mezi ostrovy jsou soub�žné s pob�ežím a p�íjemné 
k plavb�, obzvlášt� placht�ní p�i stabilních letních v�trech.
Počasí v této části Jadranu v dob� nejčast�jších plaveb - v období 
od kv�tna do �íjna, je v�tšinou p�íznivé a stabilní ve zm�nách. 
V  první části nautické sezony, nejčast�ji v  dubnu, p�evládají 
jižní v�try, pak nastupuje období stabilních severozápadních 
v�tr� a koncem léta obvyklé zá�ijové zklidn�ní. Je pot�eba si dát 
pozor na bóru, nejsiln�jší na úpatí horských masiv� p�i pob�eží, 
na neveriny - krátké letní bou�ky, které jsou zde mén� časté, než 
v severní části Jadranu a na p�echodné cyklony. 
Na t�chto dalmatských ostrovech jsou čty�i mariny, ale 
jachta�e p�itahují i náb�eží i hluboké a bezpečné zálivy a 
zátoky. Náb�eží Visu, m�sta, jehož ko�eny sahají 2 400 let 

nazpátek, rybá�ské Komiže, slunného a dithyrambického 
Hvaru a Starého Gradu, jehož jméno vyjad�uje jeho antické 
ko�eny, na konec hlubokého zálivu vsunuté Vrboske nebo 
Milny na Brači, dále PučišÊa, místa nejznám�jších kameník�, 
jsou pouze částí t�ch, kam od začátku jara do pozdního 
podzimu mí�í mo�eplavci. A jen pár mil od nich jsou hezká 
kotvišt� v zátokách, které si zachovaly vzhled a v�ni doby, kdy 
tudy projížd�la málokterá jachta. Stončica a laguna Budihovca 
na Visu, zátoky Paklinských ostrov� nebo Starogradského 
p�ístavu na Hvaru, BobovišÊa, Povalja nebo Lučica na Brači, 
Nečujmu na ©olt� pat�í k nejlepším ve St�edomo�í. A vyčíslili 
jsme jen malou část toho, co toto pob�eží poskytuje.
Stojí zato i tady p�ipomenout vnitrozemí ostrov� s osadami, 
které se v  pirátských dobách rozvíjely dále od pob�eží a 
v nichž se dodnes zrcadlí vesnický zp�sob života.
©krip, Dol, LožišÊa a NerežišÊa na Brači, Brusje, Velo a Malo 
Grablje nebo Gdinj na Hvaru, Grohote na ©olt�…jsou pouze 
n�která z míst, do kterých stojí zato se projít a pocítit jejich 
ducha.
Na druhé stran� jsou pak tém�� neosídlené ostr�vky, jako 
Biševo, ©Êedro, Svetac nebo mystická Palagruža, osam�lá 
uprost�ed Jadranu, s  majákem, který se tyčí sto metr� nad 
hladinu. Na Biševu a ©Êedru jsou četné zátoky, ve kterých lze 
ješt� kotvit zcela o samot� nebo poblíž n�jakého rybá�ského 
domku, zatímco Svetac a Palagruža poskytují možnost setrvání 
pouze v záv�t�í a p�i klidném počasí. Jaké výzvy pro mo�eplavce!

Splitské akvatorium
Dalmácie
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Split a okolí
Když zatoužíte po odpočinku p�i plavb� mezi ostrovy, jsou 
tu Split, Trogir, Makarská nebo četná menší místa, jako 
Omiš nebo Brela na pob�eží, nad které se sklání masivy 
Kozjaku, Mosoru a Biokova, borovicové lesy a olivové 
háje se dotýkají mo�e. Split, m�sto císa�e Diokleciána, 
jehož palác je dodnes srdcem m�sta, je místem výjimečné 
námo�ní i nautické a plachta�ské tradice. Vplout do jeho 
p�ístavišt’ a marin, nebo zakotvit v  portu s  pohledem 
na Dioklecián�v palác a pak se procházet jeho úzkými 
uličkami nebo po náb�eží, zalitém sluncem, je součástí 
programu plavby, který by m�l být naplánovaný v  každé 
nautické cest� tímto akvatoriem. Jachta� si obvykle vybere 
velikou ACI marinu v samotném splitském p�ístavu, ale ve 
m�st� je jich ješt� n�kolik, co p�ipadají sportovním klub�m 
a ve kterých se také dá najít místo. Split je totiž nejv�tším 
plachta�ským centrem v  Chorvatsku a sídlem známých 
chorvatských plachta�ských klub� Labudu, Mornaru, Zenty, 
Splitu….z kterých vycházejí skv�lí plachta�i. Ve Splitu startují 
nejv�tší jadranské regaty velkých plachetnic, u n�j se konají 
evropská a sv�tová mistrovství v olympických t�ídách. Split 
je nejv�tším centrem chorvatského nautického pr�myslu.
Severozápadn� od Splitu jsou t�i d�ležitá nautická místa - 
Kaštel Gomilica, Trogir a Marina. Kaštel Gomilica jedno ze 
sedmi míst, se�azených na pob�eží Kaštelanského zálivu, 
p�ed n�kolika léty dostal velikou a výborn� za�ízenou marinu, 
vybavenou i pro p�íjem mega jachet. Trogir jachta�i znají od 
dávna. V tomto m�stečku-památníku pod ochranou UNESCO 
se p�istává u náb�eží pod renesančními paláci a katedrálou sv. 
Vav�ince, nejvýznamn�jší románskou památkou v  Dalmácii, 
nebo v ACI marin� na ostrov� »iovu, co se opírá o m�sto.
Kdekoliv p�istanete, pocítí se nálada tohoto m�stečka, 
živost jeho úzkých uliček a slunného náb�eží a když bude 
posádka chtít trochu klidu, není zapot�ebí ud�lat nic jiného, 
než obeplout ∆iovo a zakotvit pod ostr�vkem Sv. Fumija, 

na jednom z nejhezčích kotvišt’ v tomto kraji. I v Marin�, 
m�stečku, které se stisklo na konci hlubokého zálivu, 
marina existuje již dlouho a kdo má rad�ji kotvení, má 
k  dispozici hluboký záliv VinišÊa jen n�kolik mil na západ 
nebo n�kterou ze zátok na cest� k mysu Ploča.
Pokud zaplujeme podél pob�eží na jih od Splitu, budou nad 
námi po celou dobu bdít horské masivy Mosor a Biokovo. 
Jakmile mineme ústí �eky Ærnovnice a luxusní marinu 
hotelu Lav, nejd�íve se začne zvedat o n�co nižší Mosor 
a poté skalnaté vysoké Biokovo. Pod nimi se na pob�eží 
schoulila četná místečka, každé označené svým zp�sobem. 
V Krilu Jesenice je nejv�tší flotila turistických trabakul� na 
Jadranu. Svoje lod� p�etvo�ili v  plovoucí hotely a objíždí 
s nimi Jadran od začátku jara do pozdního podzimu.
Omiš, m�stečko na ústí �eky Cetiny, byl kdysi jedním z pirátských 
hnízd na Jadranu. To byla doba chytračení se silným benátským 
lod’stvem v touze obyvatel tohoto kraje aby z�stali nezávislí. 
Ale od pirátských zvyk� se p�ed p�ti sty léty upustilo a dnes, 
pokud p�istanete u jejich mola, mile vás tu p�ivítají. 

Makarská
I když nemá žádné v�tší zálivy, krom� makarského p�ístavu, 
pob�eží makarské riviéry od Brela až po Zaostrog poskytuje 
mnoho. V posledních dvaceti létech zde bylo vedle starých 
náb�eží vybudováno i n�kolik moderních port� a marin. 
Pokud se vydáme od západu, nejd�íve potkáme marinu 
v Brelách, míst� s nejkrásn�jšími plážemi tohoto kraje, pak 
tu v Bašce Vod� a nakonec marinu v Krvavici. V Makarské 
se p�istává v  p�ístavu známého turistického místa a 
na stavbu mariny se zatím čeká. Dále na jih m�žeme 
p�istát v  Tučepích nebo Podgo�e, známém rybá�ském 
míst� pod památníkem Rackova k�ídla, který p�ipomíná, že 
zde bylo v dob� Druhé sv�tové války založeno partizánské 
námo�nictvo. I dále až do Gradacu m�žeme najít n�jaké 
místo k  p�istání u mol podbiokovských míst. Ješt� jedna 

HTZ_NautCESKI_2011.indd   50 29.12.2010.   17:13:45



HTZ_NautCESKI_2011.indd   51 29.12.2010.   17:13:48



52

d�ležitá v�c, d�íve než odtud odjedeme: pláže, které nanáší 
biokovské potoky, korunuje stín borovic a které se táhnou 
v  nedohled, jsou podle mnohých nejkrásn�jší na celém 
Jadranu! Ale vrat’me se na naše místo ve Splitu a nejd�íve 
vyplujeme na delší víkend sm�rem k  Drveniku a ©olt�, 
ostrov�m, které jsou nejbližší Splitu se západní strany.

Drvenici a ©olta
Ze splitského p�ístavu do Drvenik� je rovných dvanáct 
mil. Pluje se p�i jižním pob�eží »iova a obvyklým cílem je 
laguna na jihovýchodním pob�eží Drvenika Velog, kterou 
chrání ostr�vky Veliký a Malý Krknjaš. To je výrazn� hezké a 
fotogenické místo. A nejhezčí je ze vzduchu. Tehdy vyniká 
pr�zračnost mo�e a všechna krása m�lké laguny. Proto je 
zde ve dne velké množství lodí s  lidmi, kte�í sem p�ijeli a 

to p�edevším z Trogiru, aby si užívali v koupání a dobrém 
ob�d�. Navečer laguna stichne. V�tšina lodí odpluje do 
okolních marin a jenom část z nich z�stane na kotvišti.
Z  druhé strany ostrova, na západním pob�eží, je jedno 
ostrovní místo stejného jména jako ostrov. Umístilo se 
na konci asi míli vsunutého p�ístavu a v  n�m vlnolam, 
náb�eží a krátké molo, u kterého lze p�istát. Na ostrov� je 
ješt� n�kolik zátok. N�které z  nich obsadily odchovny ryb 
a v ostatních se m�že kotvit. Sousední Malý Drvenik i když 
bez velkých zátok a p�ístavu, m�že být p�itažlivým pro ty, co 
plují menšími lod’mi. Místo mohou vyhledat v  p�ístavišti 
Borak a kotvit v zátoce Vela Rina.
©olta nám poskytuje mnoho úkryt� a tak zaplujme 
k  jeho západnímu pob�eží, p�ed kterým je šest ostr�vk� 
a zakotv�me mezi nimi. Stipanska, Balkun, Saskinja, 
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Polebrnjak, Grmej a Radula jsou ideální k  celodennímu 
koupání, protože at’ fouká jakýkoliv vítr, vždy tu budeme 
v  záv�t�í. Navečer si m�žeme vybrat kotvišt� v  ©ešuli 
nebo stání v  Maslinici. Pokud si vybereme dlouhou a 
úzkou zátoku ©ešuli, z  nejv�tší části budeme o samot�. 
Maslinica je rybá�ský p�ístav, známá vynikajícími lovci 
ryb-panulaši, dv�ma-t�emi hostinci a krásně obnoveným 
palácem Martinis Marchi, ve kterém je luxusní hotel a 
před ním malá marina. Celé místo voní ostrovem a když 
vyplujeme, volá nás k  návratu. My plujeme p�i severním 
pob�eží ©olty, na kterém jsou hlavní osady, k šoltanskému 
p�ístavu Rogači, kde p�istává trajekt co spojuje ostrov se 
Splitem. Rogač byl v minulosti p�ístavem Grohot, místa ve 
vnitrozemí ostrova a prostorný záliv má t�i cípy, takže nám 
z�stávají dva, kam m�žeme utéci od shonu trajektového 

které sem p�iplují. Do nejzazšího východního mysu ©olty je 
ješt� jedna osada, Gornja Krušica a ti, co touží po samot� 
a drsn�jší p�írod�, zaplují p�i jižním pob�eží ostrova. I na té 
stran� otev�ené jugu, je n�kolik hezkých a hlubokých zátok, 
p�evážn� neobydlených. První, kterou potkáme je Livka, kde 
je dost místa ke kotvení, často ve společnosti rybá�ských 
lodí. Kotvit se dá i ve Stračinské, t�etí zátoce v  po�adí, 
podobné hlubokému fjordu s  n�kolika domy na pob�eží. 
N�kolik následujících zátok je neobydlených, skalnaté svahy 
se spoušt�jí strm� do mo�e a stopu civilizace znovu najdeme 
v Tatinji, nejv�tší a nejnavšt�vovan�jší zátoce na jižní stran� 
ostrova ©olty. Je tu ještě Poganica, poslední zátoka p�ed tím, 
než jsme ukončili objížd’ku ostrova, obepluli Maslinici a její 
malý archipelag a vrátili se zp�t do Splitu.

p�ístavišt� u kterého jsou i stání pro jachtaře.
Podobn� to vypadá i v  sousedním p�ístavu Nečujmu, 
nejv�tším na ©olt�. ©oltanské zátoky Piškera, Maslinica a 
Podkamenica pat�í k  oblíbeným kotvištím Splitčan� již 
celých sedmnáct století. V tomto míst� m�l císa� Dioklecián 
rybník a v n�m se držely nejlepší ryby pro císa�skou tabuli a 
pravd�podobn� i jeho rybá�i zde n�kdy trávili noc. V tomto 
zvyku pokračují i dnešní obyvatelé osm mil vzdálené 
dalmatské metropole. Nečujam se v posledních deseti létech 
rozrostl a letní obydlí - vikendice obsadily Podkamenici, 
došly i do Maslinice a p�írodní prost�edí si zachovala pouze 
Piškera s dv�ma domky.
Na severní stran� ostrova je ješt� jedno místo - Stomorska 
a když se v  každém ze zmín�ných míst zdržíme jen jeden 
den, na Drvenicích a ©olt� si m�žeme užívat tém�� celý 
týden. Stomorska je pravd�podobn� nejhezčím šoltanským 
místem. Staré kamenné náb�eží, u n�j stejné domy a t�icítka 
míst pro jachta�e obvykle postačí plachetnicím a jachtám, 

Brač
Brač jakoby m�l t�i rozdílná pob�eží. Západní stranu dob�e 
chrán�ných zátok, která p�itahuje stovky plachetnic, 
motorových člun� a jachet co p�ijíždí Splitskými vraty, místem 
s  nejhust�jším nautickým provozem na Jadranu. Severní 
stranou, na které jsou tém�� všechna bračská m�stečka, se vydá 
málokterý mo�eplavec krom� t�ch, co lod� p�ivazují v  Omiši 
a na Makarském p�ímo�í. Ze Splitu na Brač se plachetnicí 
nebo klasickou motorovou lodí dopluje za necelou hodinu a 
rychlým motorovým člunem mnohem d�ív. Jižní strana je �ídce 
obydlená, ale jsou tu pro jachta�e n�která z nejatraktivn�jších 
míst, včetn� jediného v�tšího m�stečka Bolu.
Když se sm�rem na Brač vypluje ze splitské ACI mariny, 
m�že to být bud’ víkendová plavba, nebo první etapa 
velikého letního okruhu. Jakmile se p�iblížíme k  mysu 
Gomilica, pocítíme tep ostrova. Hezké je zastavit na koupání 
v  zátokách Stipanska a Stiniva, ale obvykle jsou cílem 
BobovišÊa, m�stečko bračského básníka Vladimira Nazora 
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a p�ístav selské osady lidové architektury a zdobené zvonice 
LožišÊa, která se nachází pár kilometr� dále od mo�e. P�istát 
u náb�eží nebo zakotvit, procházet se místem a výstupem do 
vesnice nad ním se dostat do vnitrozemí ostrova je zvykem, 
který se opakuje tém�� všude na Brači, protože na ostrov� je 
ve vnitrozemí stejn� tolik míst, jako na pob�eží.
Pokud nevplujete do BobovišÊ, nebo nezakotvíte v jeho zátoce 
ViÊa, pak následujícím bračským p�ístavem múže být Milna. 
Ten n�kdejší hlavní ostrovní p�ístav, který využívali obyvatelé 
NerežišÊa a poušt� Blaca, je dnes nautickým centrem ostrova. 
Dokonce dv� mariny, m�stské náb�eží a náb�eží p�ed továrnou 
na sardinky jsou dost velké, aby p�ijaly lod�, co v  pátek a 
sobotu vyplují ze splitských a okolních marin. P�ed Milnou je 
ostr�vek Mrduja, velikostí zcela opačný od obecné proslulosti. 
Za slávu vd�čí nejv�tší chorvatské regat�, která se kolem n�j 
po�ádá, ale i hradbám starého sídlišt� a folklórnímu p�íb�hu o 
sporu ©oltan� a Bračan� kolem p�ípadnosti ostrova.
Když se mine pr�jezd mezi Bračem a ©oltou zvaný Splitská 
vrata, začíná �ada zátok, protahující se následujících šest mil 
až do Farské. Osibova, Lučice, Maslinova, Smrka, KrušÊica, 
zátoka Blaca a Farska jsou nejv�tší a nejhezčí. N�kterou z nich, 
jako Maslinovu, dočasn� obsadila odchovna ryb, ale v�tšina 
je jachta��m dostupná. Nejznám�jší jsou dv�. První je Lučice, 
zátoka s p�ti prostrannými cípy. Druhá je zátoka Blaca, odkud 
se prochází úzkým ka�onem asi čty�icet minut k nejznám�jší 
bračské poušti v Blacech, samostatnému mikrokosmu, v n�mž 
mniši nalezli soulad práce, moudrosti a kultury.
Odplout po mystickém zážitku do Bolu a pozorovat z mo�e 
osam�lé oblázkové b�ehy pod vinohrady známého bračského 
plavce, je pravá zm�na sv�t�. Desítky lod�k zakotvených 
kolem Zlatnog rata (Zlatého mysu), pláže p�írodní i mondénní 
zárove�, surfa�i co brázdí mo�em jakoby cht�li vzlétnout, 
p�istání na náb�eží, večerní i ranní v�ava, kavárničky u 

p�ístavišt�, četné restaurace a hotely - to všechno d�lá z Bolu 
atraktivní turistickou destinaci. Pokud máte rádi horské túry, 
je příležitost odtud vystoupit na Vidovu horu, která se svými 
778 metry je nejvyšší horou jaderských ostrovů a je odtud 
výhled na všechny středodalmatské ostrovy.
Pokud plachtíte, tohle je pro vás to pravé místo. V trychtý�i 
Hvarského pr�livu jsou v�try alespo� o jeden stupe� siln�jší 
a tu p�íležitost plných plachet si nesmíte nechat ujít. 
Od Bolu až po Sumartin, východního vstupu na ostrov, 
kde p�istávají trajekty z  Makarské, nepotkáme žádné 
osady. Sumartin, místo rybá�� a stavitel� lodí, kdysi bylo 
základnou krutých hajduk�, kte�í napadali p�es pr�liv 
tureckou pevninu. Jestli p�istanete u náb�eží, projd�te se do 
dva kilometry vzdálených Selca, místa co postavili bračští 
kameníci, kte�í zde v�tšinou i žijí.
Vedle Povalja na severním pob�eží, je ješt� jedna v�tší 
zátoka Rasotica, s  kamenitým pob�ežím a veliká natolik, 
že v  ní m�že zakotvit n�kolik st�edn� velikých jachet. Ale 
p�i plavb� touto částí bračského pob�eží je nutné se mít na 
pozoru, protože bóra, která se spouští z Biokova i tady siln� 
fouká. Našt�stí ji ohlásí tanec bílých obláčk�, které se trhají 
a letí po nebi práv� aby nám umožnili vyhledat úkryt a ten 
je v prostorném Povaljském zálivu. Najdeme ho u náb�eží 
m�stečka, které si kdysi dávno vybral n�jaký Paulus (Pavel) 
pro svoji vilu a tím mu dal jméno a kde byla pozd�ji v VI. 
století vybudována impozantní starok�est’anská bazilika, 
nebo v  zátoce Luke. Bezpečná stání, dobré ryby, domácí 
jehn�čí, mušle, vynikající domácí olivový olej, zelenina ze 
zahrádky jsou správnou volbou.
PučišÊa, následující místo, které potkáváme, je jedním 
z dojímavých jadranských prost�edí. Skryté na konci zálivu, 
který je známý nejv�tším bračským kamenolomem Veselje, 
co ho na východním mysu kus po kuse odlamuje aby 
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ho potom rozsul po celém sv�t� v  částech zá�iv� bílých 
staveb. PučišÊa jsou bezd�vodn� nauticky zanedbávána. 
Hezká a bezpečná zátoka, spoustu místa na náb�eží, bílé 
kamenné domy, paláce! A co teprve kamenická škola, 
z  které vycházejí nejlepší mist�i a jejíž dílna je otev�ena i 
v lét�, to je atrakce, která se nevynechává.
Ješt� nám z�stala čty�i bračská p�ímo�ská m�stečka, abychom 
mohli uzav�ít okruh kolem ostrova. A tém�� každé z nich má ve 
vnitrozemí pandán, ke kterému je nutné jít. Pokud p�istanete 
v malebné Splitské, odkud �ímští stavitelé odváželi kámen pro 
stavbu Diokleciánova paláce ve Splitu, musíte navštívit ©krip, 
nejstarší místo na ostrov�. Najdete tu obrovské ilyrské zdi, 
antické muzeum, p�edrománský kostelík, v�ž RadojkoviÊa, ve 
které je dnes Bračské muzeum a palác Cerineo. Stojí to zato.
Svého pevninského dvojníka mají i Postira, místo rybá�� 
a zpracování ryb. Je to Dol, ze všech osad ve vnitrozemí 
nejbližší mo�i, s domy vestav�nými do skalních st�n pahorku 
s  jeskyn�mi, ve kterých žili pralidé a  t�emi hosp�dkami, 
v nichž se skv�le jí, pije i zpívá.
Supetaru, nejv�tšímu místu na ostrov�, hlavnímu 
trajektovému p�ístavu, turistickému sídlišti a centru všeho 
na Brači, kde se najde stání bud’ ve starém portu nebo 
v  nov� postaveném trajektovém p�ístavu, pokud vám 
nevadí hluk a usp�chanost ostrovního spoje s  pevninou, 
p�írodn� odpovídají NerežišÊa, nejv�tší sídlišt� vnitrozemí 
ostrova, kdysi nejv�tší místo na ostrov� a jeho správní 
centrum. Z místa vedou cesty na Vidovu goru, nejvyšší vrch 
jadranských ostrov� a do Selca a Bolu. I sem je dobré dojít.
Jedin� Sutivan, pohádkové krásy, n�jak osam�l na tomto 
konci ostrova. T�žko najdeme místo v jeho portu, ale pokud 
ano, zastavte se tady. Jeho štíhlá zvonice s červenou kopulí, 
co se tyčí hned nad vaším místem p�istání, p�ekrásné 
letní sídlo rodiny IliÊ, barokní letní sídlo básníka Jerolima 
Kavanjina jsou pouze částí krásy, která vás omámí. Ješt� 
kousek a obepluli jsme Brač. Projíždíme ješt� jednou 
Splitskými vraty sm�rem na Hvar.
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Hvar
Hvar je ostrov proslun�ného pob�eží, které na jihozápad� 
krášlí archipelag Paklinských ostrov� a na úpatí vysokého 
kopce Hum osam�lé ©Êedro. Nabíráme kurs sm�rem k mysu 
Pelegrin a pomalu vplouváme do Paklinského pr�livu. Když 
se pluje kolem Hvaru, podél osmdesáti námo�ních mil 
jeho pob�eží, st�ídají se pohledy i krajina. Dithyrambické a 
vzkyp�lé m�sto Hvar se svými Paklinskými ostrovy je letním 
centrem sv�ta. Tady všechno v�e životem a dv� míle široký 
pr�liv brázdí stovky lod�k. Hlavní hvarské náb�eží zaplnily 
veliké jachty. Ty o n�co menší se tlačí u bójí uprost�ed 
p�ístavu, nebo uvázané u západní části nábřeží. Všichni 
jsou v  honb� za letním kouzlem Hvaru, ruchem na jeho 
nám�stích a v  uličkách, mystickým ovzduším jeho kostel� 
a klášter�, lukulskými hody a opojnými víny z hrozn� jižních 
svah� ostrova. Ve dne se hvarské lod’ky a jachty p�est�hují do 
zátok prot�jších ostr�vk�. Ædrilca, Stipanska, Vloka, TaršÊe, 
VinogradišÊe jsou jen n�které z  t�ch, co spojuje pr�zračné 
mo�e a krčmy, ve kterých se užívá v rybách a vínu.
Zůstanete-li v  nich do pozdních hodin už ani nemusíte 
odplouvat. Všechny jsou vynikajícím kotvištěm.
Opouštíme archipelag a kolem ostr�vku Pokonji dol 
plujeme k  východu. Projíždíme podél neobydleného 
pob�eží, zp�etínaného oblázkovými b�ehy a vysunutými 
mysy a p�ijíždíme do slunečných zátok Milny a Dubovice 
s bílými panenskými oblázky, které nás mámí ke koupání.
Dále sm�rem k Sučurju, místu na východním mysu ostrova, 
je pob�eží nehostinné. Mo�eplavci neposkytne záklon, ale 
pohled mu okouzlí strmé svahy Svete Nedilje, Ivan Dolce a 
Zavaly, kde vinohrady jakoby stály svisle a sm��ovaly k nebi. 
Úkryt se dá najít pouze na nedalekém ©Êedru. S p�ístavem 
LovišÊe a zátokou Mostir na severním pob�eží, zátokami 
Borovem a »arnjenim na jižním, ©Êedro byl d�ležitým 
bodem na cest� antických plaveb, jediným útočišt�m p�i 
silném jugu. Je i d�jišt�m bitvy mezi Pompejem a Césarem 
v roce 49. p�ed Kristem. V XVI. století dominikáni na ©Êedru 

postavili klášter. Na ostrov� již nejsou žádní obyvatelé, 
lidé sem p�ijížd�jí pouze v lét�, kdy všechny zátoky obsadí 
plachetnice, motorové jachty a malé rybá�ské lod’ky a 
posilnění jim nabízí dokonce čtyři hospůdky.
Plujeme dále kolem malebných zátok, ve kterých se usadilo 
n�kolik domk�, Srhov Dolac, Torac, Smarska…Hvarské kopce 
mizí a spoušt�jí se sm�rem k Sučurju, které jakoby se vydalo 
sm�rem k pevnin� a ústí Neretvy. Je to usp�chaný a d�ležitý 
ostrovní p�ístav, do kterého trajekty p�ivážejí všechny co 
na ostrov p�ijížd�jí od  jihu nebo východu. Ale u ponton�, 
postavených p�ed n�kolika léty, se najde místo i pro jachta�e. 
Ze SuÊuraje plujeme p�i severním pob�eží ostrova a až do 
Jelsy se nacházíme ve zcela rozdílném horizontu. Ani lodí 
není moc. Pohled na otev�ené mo�e nám tady zaklání masiv 
Biokova a pokud se z  n�ho spustí severovýchodní v�try, 
t�žko najdeme úkryt d�íve, než ve dvacet mil vzdálené Jelse. 
V  osam�lých zátokách Bristova, Pokrivenik a Stiniva se 
obyvatelé více zabývají zemí a poli než mo�em a ani místa 
k p�istání a kotvení není p�íliš. To lze najít až v Pokriveniku.
Op�t zcela jiný obraz kolem Jelsy a Vrboské. Jelsa se 
svým p�ístavem i Vrboska s  ojedin�lým, tém�� jednu a 
p�l míle vsunutým zálivem lákají, aby se do nich zajelo. 
Ob� poskytují bezpečné stání u náb�eží i v ACI marin� 
ve Vrboské. Ve Vrboské, ostrovních Benátkách, je kostel 
Panny Marie, který krom� duchovní úlohy m�l i obrannou 
sílu tvrze a byl vybaven d�ly. Je zapot�ebí navštívit i 
t�i mosty, co spojují Malou a Velikou stranu (bandu) a 
Rybá�ské muzeum, místo co p�edstavuje píli, nouzi a t�žký 
život ostrovních rybá��, kte�í žili bez sondáží, elektrických 
naviják�, fishfinder�, jen se sítí, loučemi a harpunou.
Plavba do Starog Grada je dlouhá plných patnáct mil a 
projedeme kolem čty�icítky zátok. Mezi nimi je i Æukova, 
do které rychlostí st�ely p�i silném letním mistralu p�ijížd�jí 
surfa�i ze Zlatnog rata na Brači. »lenitost, která vytvá�í 
jedny z  nejhezčích jadranských vedut dopl�uje i ostr�vek 
Zečevo, p�l míle na sever od výjezdu z Vrboského p�ístavu.
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Starogradský záliv, tém�� p�t mil vsunutý do pevniny, 
vyvolává pocit vplouvání do n�jakého skandinávského 
fjordu. Teprve jeho četné zátoky, vegetace a místo 
uprost�ed zálivu když p�istanete u jeho náb�eží, vás vrátí do 
skutečného st�edozemního prost�edí, ale i daleké minulosti, 
kdy bylo toto m�stečko tém�� p�ed dv�ma tisíci roky 
založeno. Je t�žké �íci co je zde p�itažliv�jší: starogradské 
pole, na kterém je stále z�etelná antická parcelace zem�, 
kamenné m�stské ulice (kale), HektoroviÊ�v Tvrdalj nebo 
hudba, co se p�i letních koncertech line m�stem po setm�ní.
Dále sm�rem k mysu Pelegrin jsou op�t oblázkové b�ehy a 
malé osady u mo�e. »ekají na vás GračišÊe a LučišÊe, Stiniva. 
Pohled k  vrchol�m kopc� vám odhalí, že jsou to vlastn� 
p�ístavy n�kdejších velikých osad Grablja a Brusja. Kousek na 
západ je i starý trajektový p�ístav Vira, který dnes p�ijde vhod 
jako p�ístavišt� rybá��m. Výb�žek Pelegrina a zp�t do m�sta 
Hvaru, plavební okruh kolem ostrova se uzav�el.

Vis
Vis byl vždy magickým a dalekým ostrovem, d�ležitým 
antickým p�ístavem, renesančním místem pobytu 
hvarské šlechty, d�ležitým obchodním centrem, místem 
nejd�ležit�jších námo�ních bitev XIX. století, které 
rozhodovaly o tom, kdo bude ovládat Jadran. Po celou 
tu dobu byl Vis i domovem komižských rybá��, vždy 
p�ipravených bránit své mo�e a právo rybolovu, i sedlák�, 
co často navzdory p�írod� obd�lávali své vinohrady. Od 
pevniny ho odd�loval a sílu mu dodával Viský pr�liv, kterým 
kdysi bylo t�žké plout starými trabakuly a parníky p�i 
letních severácích- tramuntánách a což teprve p�i zimních 
bórách a levantarách.
A pak se všechno zm�nilo. P�ijeli mo�eplavci s  novými, 
stále v�tšími, rychlejšími a lepšími lod�mi. Viský pr�liv, i 
když umí i dnes vzkyp�t, p�estal být strašákem. V lét� tudy 
každodenn� proplují stovky lodí. Když do n�j doplujete, 
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v�nujte mu čas, který si zaslouží - alespod’ deset dní. Teprve 
tehdy ostrov zažijete v jeho plné kráse a zaplujete alespo� 
do n�kterých z padesáti čty� zátok, kolik jich je kolem Visu.
Lod’ nechte v  bezpečí p�ístavu Sv. Jurja a oddejte se 
užívání ve Visu, m�stečku vzácného prost�edí, toulkách 
uličkami Kutu a procházce náb�ežím na Luci, navštivte 
h�bitov na poloostrov� Prirov, kde se uprost�ed velikého 
zálivu spojují život se smrtí, klid cyp�iš� s ruchem pláže a 
koupališt�, prohlédn�te si poz�statky staré Issy a antických 
lázní, anglické a rakousko-uherské tvrze, projd�te muzea, 
zajd�te do hosp�dek a ochutnejte bugavu a plovac a 
užívejte ve slastech možná nejv�tší koncentrace vynikající 
gastronomické nabídky.
Jižní strana ostrova je výjimečná svojí nefalšovanou krásou. 
�adí se tu zátoky Stončica s  majákem na výb�žku p�ed 
ní, Smokova, Milna, Zaglav, rybá�ská osada Rukavac, pak 
Srebrena a p�ed nimi ostr�vky Greben, Paržanj Veliký 
a Malý, dále útesy Pupak, Æuberka Pločica, Budihovac 
(Budikovac) Veli a Mali a Ravnik, které je zaklán�jí a chrání a 
jejich rybá�e živí ješt� stále bohatými úlovky ryb. Budihovac, 
ostr�vek s jednou z nejhezčích lagun na Jadranu i Ravnik 
se svojí Zelenou jeskyní, do které sv�tlo proniká otvorem na 
vrchu a láme se v mo�i, jsou p�íb�hy samy pro sebe.
�adí se zátoky, každá s  vlastní historií a dnešními lidmi - 
Ruda, Veliká a Malá Travna, st�ídají se s �adami kamenných 
desek, jakoby je n�jaký ob�í stavitel poskládal jednu vedle 
druhé. Tady je i Stiniva. Vysoké poloostrovy se z  obou 
stran trychtý�ovit� p�ibližují a když se p�ijede k  pevnin�, 
vztyčují se vysoké skály jako dva megality, tém�� se spojují a 
ponechávají jen n�kolik metr� široký vjezd. Uvnit� se prostor 
rozši�uje a vytvá�í samostatný malý sv�t. Jako bychom se 
spustili na dno jeskyn� bez klenby. V  ní oblázkový b�eh, 
čty�i domky a pocit naprostého bezpečí. Dále až ke Komiži 
se �adí oblázkové b�ehy mezi skalami s  tu a tam n�jakým 
domkem na pustém kamenitém pob�eží. Na vrchu vlnami 
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podemletých skal je království nejv�tších jadranských rack�.
Komiža, známá dalmatská rybá�ská osada, se stísnila 
v  severovýchodním cípu zálivu, pod kostelem Muster a 
vysokým kopcem Hum. Skalnaté pob�eží se strm� spouští do 
mo�e, ukrývajíc panenské oblázkové b�ehy, které vás vyzývají 
abyste se k  nim vydali člunem po p�ivázání lodi v  Komiži 
a ten den si rezervovali pláž jen pro sebe. Komižští rybá�i 
jsou dodnes známí um�ním rybolovu, odvážností a úlovky. 
Jejich flotila kotví v  p�ístavu a období slávy p�ipomíná 
ojedin�lé rybá�ské muzeum ve v�ži a replika gajety falkuše, 
co se houpe v portu. Pokud vás sem cesta p�ivede pozd� na 
podzim, na svátek sv. Mikuláše, zúčastn�te se starodávného 
zvyku ob�tního pálení staré bárky, který t�m, co se plaví 
i rybá��m p�ináší bezpečí a klid a zajišt’uje náklonnost a 
ochranu d�stojného biskupa z Miry.
Z komižského náb�eží je vid�t Biševo a když se vypluje ze 
zálivu p�es vulkánský ostr�vek Brusnik, je vid�t Sveti Andrija 
nebo jak mu Komižané �íkají - Svetac. Oba ostrovy jsou 
p�ipoutány pupeční š��rou ke Komiži. Slab� osídlené Biševo 
i Svetac, který poslední obyvatelka opustila p�ed n�kolika 
léty, v  lét� ožijí. V biševských zátokách Portu, Salbunaru i 
Mezopratu zakotví četné jachty a p�ed znamenitou Modrou 
jeskyni, v níž hra sv�tla, které prochází podvodním otvorem 
vytvá�í kouzelné light show, p�ijedou desítky turistických 
lod�k a jachta��, aby využili p�íležitosti a vykoupali se 
v jeho st�íb�ité mod�i.
Severní strana ostrova je z  v�tší části drsná, bičovaná 
bórou a p�i v�tru nebezpečná. Ale i ona má svá tajemství a 
hezké stránky, zátoky, oblázkové b�ehy a osady. Potkáte tu 
Oključnu, do které tu a tam zajde n�jaký turista dobrodruh, 
vyhledávající úplný klid prostoru bez blahodárností 
civilizace. Podél malebných zátoček Tiha, Slatine a Gradac 
pomalu doplujeme k  ostr�vku Hosta p�ed p�ístavem 
Sv. Jurja, ten byl pojmenován po vít�zném anglickém 
kapitánovi Hoste, který v  bitv� u Visu v  roce 1811 porazil 
francouzsko-italskou eskadru.
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Dubrovnickému mo�i p�ipadají: pob�eží na jih od ústí 
Neretvy, poloostrov Pelješac a celé pob�eží do poloostrova 
Prevlake, včetn� západní strany vjezdu do Boky kotorské, 
dále četné a pro každého jachta�e vyzývavé ostrovy Korčula, 
Lastovo, Sušac a Mljet a Elafitský archipelag bližší pob�eží a 
Dubrovníku, který tvo�í Jakljan, ©ipan, Lopud, Koločep, Daksa, 
Sveti Andrija a Lokrum.
Daleko v mo�i, ale tém�� soub�žn� s pob�ežím, se rozest�el 
podle velikosti druhý nejv�tší jadranský poloostrov Pelješac 
a na pob�eží je Dubrovník - m�sto, které kdysi bylo srdcem 
Dubrovnické republiky co si po staletí udržela samostatnost 
a svobodu mezi Otomanským carstvím a Benátkami. M�sto, 
ve kterém díky námo�nictví a obchodu kvetla v�da a um�ní.
To je oblast, ve které p�evládají jižní v�try, otev�ená 
k  Otrantským vrat�m, ale v  nautické sezon� p�íjemná 
k plavb�. Vyjedeme od Pločí a ústí Neretvy, ješt� jedné �eky, 
co vlévá pr�zračnou vodu do našeho mo�e. Tady se potkávají 
p�edevším menší domácí bárky, které se umí zasunout do 
ramen té veliké �eky, s nimi se pluje od Pločí do MetkoviÊe, 
p�ijíždí do Opuzenu a Kominu, p�istává v  Blacích, Duboké 
a Kleku. Podél pob�eží kolem Neumu, části pob�eží Bosny a 
Hercegoviny a zátoky Bistrina vede cesta do Malého Stonu 
mezi nejv�tší odchovny mušlí na Jadranu. Až sem se dá 
doplout motorovou lod’kou nebo plachetnicí s  menším 
ponorem a na chvilku p�istát u náb�eží Malého Stonu, kde je 
místo a hloubka sotva pro dv�-t�i v�tší lod�.

Pelješac
Malý Ston vybudovali Dubrovčané ve XIV. století a obehnali 
ho vysokými obranými hradbami s tvrzí. Kdysi byl Malý Ston 
d�ležitým p�ístavem s lod�nicí a skladišt�m soli. M�stečko si 
zachovalo p�vodní vzhled a dnes je známé podle restaurací, 
ve kterých se jí vynikající ryby a čerstvé mušle - úst�ice. Jejich 
odchovnami-zahrádkami je pokrytý celý Malostonský záliv a 
jejich chut’ pat�í k nejznám�jším na sv�t�.
Ze Stonu pokračujeme v  plavb� do Malého mo�e, které 
je dalším královstvím odchoven škeblí a desítky ostr�vk� 
rozsutých mezi Brijestou na východním a Sreserem na 
západním pob�eží. Je to p�íležitost ke kotvení a koupání 
v záv�t�í n�kterého z ostr�vk�. Navečer je nejlepší zakotvit 
v  Brijest�, p�edtím koupit mušle v  n�které ze zahrádek 
a ráno vyplout sm�rem k  Trpnji a zastavit ke koupání 
v  Luce, jeho východní zátoce. Kdysi jedno ze st�edisek 
slavného pelješského námo�nictva a rybá�ství, Trpanj 
dnes žije p�edevším z  turizmu a p�istát se dá v  dob�e 
chrán�ném portu. Kolem této části Pelješce je mnoho 
dobrých rybolovných míst a tak se tu často dají dostat 
k  jídlu čerstvé a levné ryby. I když je v  míst� ješt� jedna 
hezká pláž, po dni stráveném u náb�eží plujeme dále podél 
Pelješce a koupáme se zakotveni p�ed jednou z nejlepších 
pláží Jadranu o dv� míle dále na západ, v zátoce Divna. 
Noc bychom mohli strávit v Dubi, p�ekrásném m�stečku na 
úpatí nejvyšší pelješské hory Svatého Ilije. P�esto odjíždíme do 
zálivu Lovišta, jednoho z nejlepších a nejnavšt�vovan�jších 

Dubrovnické akvatorium
Dalmácie
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kotvišt’ v  tomto akvatoriu. Kotvíme na severozápadním 
konci p�ístavu v zátoce Runce. I když se tu zastaví až čty�icet 
lodí, jedny druhým nevadí. Na večerní vycházku se musí 
odjet gumovým člunem do p�l míle vzdáleného místa. 
V části zátoky, p�es kterou musíte p�ejít, z�stává ješt� mo�e 
od mistralu a tak tam často dojdete mok�í, ale to je malá 
ob�t’ za požitek, který vám p�inese ochutnávka ryb, co se tu 
loví koncem léta a jsou specialitou tohoto kraje.
Odtud vplouváme do Pelješského pr�livu. To je obvykle 
dobrá p�íležitost k  placht�ní, protože at’ fouká cokoliv, 
mistral, tramontana nebo jugo, vítr v  pr�livu zesiluje 
a proto tuto oblast milují i surfa�i a dokud plachtíme 
sm�rem k  OrebiÊi podél Vignje a KučišÊe, jsou kolem 
nás desítky surfa��. V  OrebiÊi p�istáváme v  marin� a 
odcházíme na procházku podél mo�e. Tady všechno 
ukazuje na to, že m�stečko bylo do konce XIX. století 
jedním z  nejd�ležit�jších kapitánských st�edisek: staré 
kapitánské vily se zahradami, plnými exotických rostlin 
donesených z  cest, námo�ní muzeum a františkánský 
klášter se h�bitovem nad m�stečkem, odkud je celý pr�liv 
vid�t jako na dlani. Sta�í kapitáni z�stali i ve smrti d�slední. 
K poslednímu odpočinku si vybrali místo s pohledem jako 
z lodního kapitánského m�stku.

Korčula
Opouštíme klidný a melancholický OrebiÊ a poloostrov 
Pelješac, ke kterému se brzy op�t vrátíme a plujeme 
ke dv� míle vzdálené Korčule. Pr�livy, které ji omývají, 
Pelješský a Korčulanský na severu a Lastovský na jihu, jsou 
p�íjemné k  plavb� i placht�ní. Jedni �íkají, že nejhezčí je 
její východní pob�eží, kde je p�ed m�stem Korčulou pravý 
malý archipelag. Mnozí tvrdí, že stejn� hezký je i Velalucký 
záliv s  ostrovy Proizdom a Ošjakom. Ti co rádi plachtí si 
vyberou Pelješský pr�liv a samotá��m doporučujeme jižní 
pob�eží od zátoky Tri luke do Brne… Korčula je i ostrovem se 
zajímavým vnitrozemím. Ærnovo, Pupnat, »aru, Smokvicu 

i Blato, nejv�tší místo ve vnitrozemí našich ostrov�, je 
nutné navštívit a projít podél znamenitých korčulanských 
vinohrad�.
V m�st� Korčule se dá stání najít v západním p�ístavu, v ACI 
marin� nebo zátoce Luka. Nejbezpečn�jší je p�irozen� to 
v marin�, potom kotvišt� v zátoce Luka a stání v západním 
p�ístavu je dobré si vybrat, když se schyluje k neverám nebo 
severozápadním v�tr�m. Kdekoliv na Korčule p�istanete, 
budete si užívat v tomto m�st� harmonické architektury, 
jehož staré jádro na poloostrov� je obehnáno hradbami, 
s  ulicemi, co vedou od mo�e k  mo�i ve tvaru rybí kosti. 
Korčulané, kdysi vynikající kameníci a stavitelé lodí, stav�li 
i své nov�jší stavby s citem pro míru a tak celé m�stečko 
dýchá harmonií a krásou. Je tu katedrála se zvonicí mistra 
Marka AndrijiÊe, pak rodný d�m sv�tob�žníka Marka Pola, 
palác Arneri, Moreška - rytí�ský tanec, co se p�edvádí a 
p�stuje kv�li hlubokému významu, který m�l pro Korčulany. 
V Korčule se jí dobré ryby a pijí znamenitá korčulanská vína, 
slastný Grk, silný jako med, sv�ží a pr�zračný Pošip, dále 
Rukatac, Cetinka a Plavka. Tak se tráví odpoledne a večer 
v Korčule a bez ohledu na to, kolik máme dní, ostr�vk� p�ed 
ní je tolik, že si stále m�žeme najít novou oblázkovou nebo 
kamenitou pláž. P�ipomeneme dva ostr�vky: Badiju, známý 
podle františkánského kláštera a Vrnik, po Badiji nejv�tší 
ostrov z devatenácti p�ed východním pob�ežím, mezi nimiž 
jsou četné pr�plavy, ale i m�lčiny a skály.
Na této stran� ostrova je ješt� jedna veliká zátoka Bufalo. 
Když z ní vyplujeme na jih, p�ed námi je Lombarda, známá 
podle socha�� a vinohrad� na písečných polích. Je tu i 
marina, jejíž nejdelší molo je určené pro jachta�e. Mnozí 
tu n�jaký den z�stanou, ve dne se koupají na oblázkových 
plážích pod mysem RažnjiÊ nebo v  zátoce Pržina na jižní 
stran� ostrova a navečer obcházejí dobré lombardské 
hosp�dky a ov��ují si p�ísloví, že ryba plave t�ikrát - v mo�i, 
oleji a vínu.
Posiln�ni se vracíme na severní stranu ostrova a Pelješským 
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pr�livem plujeme do RačišÊa. P�i cest� projíždíme kolem 
Ærnovske banje a Vrbovice, dvou dob�e chrán�ných zátok 
a kotvišt’ a ostr�vk� Veliký a Malý Knežak, v jejichž úkrytu, 
v  malé písečné lagun� je vynikající zakotvit v  období 
letních mistral�. P�ijíždíme do RačišÊe, starého p�ístavu 
pro trabakuly, kde kdysi stávalo až čty�icet lodí v majetku 
RačišÊan�. Tu dobu p�ipomínají šedesát metr� dlouhé molo 
s vlnolamem a hezké kamenné náb�eží podél nejv�tší části 
p�ístavu. Trabakuly zmizely, ale tradice z�stala. RačišÊané 
jsou známí jako dob�í námo�níci a plují po všech mo�ích. 
Dalším cílem je Prigradica, p�ístav místa Blato, odkud 
se vyváželo víno a olej co produkovali blatští sedláci. Do 
Prigradice plujeme podél kamenitého pob�eží, protkaného 
oblázkovými plážemi. Dnes sem, pokud nepočítáme 
jachta�e v lét� a tu a tam n�jakou rybá�skou bárku, z�ídka 
kdy p�ijede lod’ i když je tu místa dost.
Západní část ostrova, ke které p�iplujeme podél desítky 
menších, slab� osídlených zátok, končí velikým zálivem, 
postaru velom lukom a proto se tak jmenuje místo i 
záliv. Pob�eží zálivu je členité a t�i toponymy mají zvláštní 
význam pro ty, co sem vplouvají. Proizd je ostr�vek na 
severozápadním okraji zálivu. Sem se Velolučané jezdí 
koupat a užívat v  jeho oblázkových plážích a plochých 
kamenech. Hezké je plout písečným pr�jezdem Vraca 
mezi Proizdem a pevninou. Je hluboký t�i metry, ale pro 
pr�zračnost mo�e máte pocit, že je mnohem m�lčí. Ve 
Velaluckém zálivu se m�že kotvit v zátoce Gardina. Ošjak, 
obásn�ný ostrov tohoto zálivu, s  hustým borovým lesem, 
který se spouští až k mo�i, je místem, kde se zastavuje kv�li 
koupání.
Vela Luka se rozší�ila kolem dvou cíp� východního pob�eží 
zálivu. M�stečko je známé léčivým bahnem, lod�nicemi 
a dobrou písní. Je tu i galerie s um�leckými díly známých 
socha�� XX. století včetn� Henryho Moora. Vzhledem 
k  velikosti p�ístavu pro nás mo�eplavce v  n�m není moc 
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míst, asi dvacet u náb�eží a tak se často musí kotvit 
v  severovýchodním cípu. Tam bárky celé ráno nalod’ují 
všechny, kte�í se jedou koupat na Proizd a Ošjak. Bárka�i 
v  lét� vozí i na druhou stranu zálivu a kolem nás budou 
p�ijížd�t i rybá�ské čluny, co se po ránu vracejí z rybolovu. 
Pokud zamí�íme z  Vela Luky k  jižnímu pob�eží ostrova, 
musíme obeplout mys Velo Dance a projet ješt� kolem 
n�kolika zátok.
Když po jedné míli dojedeme k  ostr�vku Trstenik, který 
spolu s  Paržnjakem Velim a Malim a Lukovcem chrání 
vjezd do Tri luke, p�ijeli jsme do nejhezčí části jižního 
pob�eží ostrova. Až do Brne o sedm mil východn�ji, se 
soub�žn� s  pob�ežím protahuje �ada ostr�vku, které nám 
poskytují úkryt p�i tém�� každém počasí a chrání menší 
osady, které vznikly na pob�eží.

Brnu, nejv�tší p�ístav na celé jižní stran� ostrova, tvo�í 
dv� zátoky, Istruga, zcela ukrytá p�ed všemi v�try, ale bez 
pravého místa k p�istání a Brna, s mnoha více možnostmi 
stání i kotvení. Brna je p�ístavem Smokvice, známého 
vinohradnického místa, a tak koncem léta na jejím náb�eží 
často uvidíte sudy, které se postaru p�ipravují na vinobraní. 
Odtud až na jižní konec ostrova se �adí četné zátoky, osada 
Zavalatica, p�ístav malebného místa »ary, známého vínem 
a Pupnatska luka, p�t set metr� do pevniny vsunutá zátoka, 
nejhezčí v  této části ostrova. Následujících sedm mil 
poplujeme podél kamenitého pob�eží s  mnoha zátokami 
a malými osadami. Smolva, Bačvica, Orlanduša, Pavja luka, 
Rasohatica…do každé z nich se dá zajet a když dojedeme 
do Pržiny, tak jsme obepluli i tento ostrov a nabíráme kurs 
sm�rem k Lastovu.
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Lastovo
Den, kdy se vyjíždí z  Korčuly na Lastovo, ostrov pono�ený 
do mod�e širého mo�e a společně se sousedními ostrůvky a 
Sušcem prohlášený chráněnou krajinnou oblastí, je rozd�lený 
na dv� etapy. Po ránu se musí zvládnout dvacet dv� míle 
k  ostr�vku Mrčaru a pak následuje celodenní kotvení a 
užívání v  pr�plavu mezi Mrčarou a Prežbou. Nejhezčí 
zastávka je u ostr�vk� Rutvenjak�, kde se z  obou stran 
pr�jezdu vysoký a hustý borovicový les spouští až k mo�i.
Odtud do Veljeg laga na Lastovu jsou jen dv� míle a tam 
máte na výb�r t�i možnosti. Pokud pot�ebujete vodu a proud 
a chcete se vrhnout do lastovského „života“, vyhledejte stání 
pod hotelem. Pokud chcete zakotvit a mít jistotu, vyberte si 
Jurjevu luku, zátoku, ve které kdysi byla vojenská základna. 
Možná že nejlepší je p�enocovat v zátoce Kremena. Vyhodit 
kotvu a dv�ma zadními lany se p�ivázat pod stoleté borovice 
a užívat, jako by celá zátoka byla vaše. 
Gumovým člunem je na náb�eží k hotelu, kde se přistávají 
ti, kteří nechtějí být sami, pouhých p�t minut a odtud do 
místa Ubli vede cesta podél západního b�ehu Veljeg laga. 
Bezpečn� kotvit m�žete i v  Malém lagu, který uzavírá 
z  jedné strany Lastovo a z  druhé ostrov Prežbu, spojený 
s  Lastovem m�stkem co zárove� odd�luje Veli od Malog 
laga. Z  Veljeg laga se dá vyplout na Kopište, ostr�vek na 
západ od Lastova, nebo podél nep�íliš členitého jižního 
pob�eží ostrova, kterému dominuje prostranná a relativn� 

bezpečná Skrivena luka, jejíž úzký vjezd lehce najdeme podle 
majáku Struga. Co budete d�lat si vyberte sami - koupat se, 
krátit si čas s udicí, sednete si v hostinci v zátoce nebo si 
vyhledáte n�jaký p�evoz a odjedete do Lastova, malebného 
místa, které se z  vrchu kopce spouští ke svému poli. Ze 
Skrivene Luke je dobré odplout k Lastovnjaku, skupin� 
deseti ostr�vk�, které vytvá�ejí p�ekrásné laguny a úkryty. 
Strávit tu den a n�kdy i noc v úplné samot� uprost�ed mo�e 
u ostr�vk� »ešvinice a Stomoriny nebo v  lagun� ostr�vku 
Sapluna, je zážitkem, který se nezapomíná.
V  severní části ostrova klidný spánek v  zakotvené lodi 
nabízí Zaklopatica. Ale pokud je hezké počasí a chcete 
být co nejblíže hlavnímu ostrovnímu místu Lastovu, 
p�ivažte se u mola p�ístavišt� Sv. Mihovil a projd�te se. 
P�i návratu zajed’te do Lučice, malebné rybá�ské vesničky 
v sousední zátoce. V Zaklopatici, hlavním ostrovním míst� 
na severním pob�eží, se m�žete p�ivázat pod ostr�vkem, 
který ho chrání, u náb�eží nebo p�ed jednou ze t�í dobrých 
restaurací. Jídelnímu lístku lastovského pohostinství, což 
není zapot�ebí zd�raz�ovat, vládnou kvalitní čerstvé ryby a 
humry. Odtud k Malému lagu jsou necelé dv� míle a n�kde 
na p�l cesty je zátoka Kručica.
P�i odjezdu si znovu potvrzujeme, že Lastovo je jedním z ostrov�, 
který napájí oči a sytí duši. Má n�jaké zvláštní kouzlo, ukryté 
v  šepotu lodí s  mo�em, pono�ené v  úžinách mezi ostr�vky…
tam ve stínu vysokých olivovník� život bují již od prav�ku.
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Mljet
Posiln�ni plody mo�e a slunce vyplouváme k  sedmnáct 
mil vzdálené Pomen�, velikému a prostornému p�ístavu u 
západních vrat Mljetu. Zelený a mystický ostrov Mljet, je 
jedním z  v�tších jihodalmatských ostrov� a Národní park 
zahrnuje jeho západní t�etinu. Do Pomeny vplouváme 
opatrn�, p�ed ní je hodn� skal a h�eben� a pak si m�žeme 
vybrat stání u hezky upraveného náb�eží, z�stat na kotvišti 
u ostrova PomešÊaku nebo v  zátoce Lokva. At’ už jsme 
se p�ivázali nebo zakotvili, určit� se zde nebudeme nudit. 
Návšt�va Velikého a Malého jezera a ostr�vku Panny Marie 
v národním parku je povinnou součástí pobytu. Hustý les 
se spouští až ke b�ehu, kamenité dno je pokryté modravým 
pískem, všude je klid a je slyšet jen cikády. Na jižní stran� 
Velikého jezera je ostr�vek a na n�m benediktinský klášter. 
Nezmeškejte lod’ku, která tam vozí. Návrat do Pomeny 
obvykle skončí v jedné z n�kolika dobrých restaurací, p�ed 
kterými jsou stání pro lod�. Když k  tomu ješt� p�idáme 
koupání, kde byste našli n�co lepšího. Z Pomeny není t�eba 
odjet daleko, do p�ístavu Polače jsou necelé čty�i míle. P�i 
plavb� tam projíždíme kolem ostr�vku Glavatu a m�lčin 
p�ed stejnojmenným výb�žkem a pokud chceme, m�žeme 
zastavit v dob�e chrán�né zátoce Maslinovac.
P�ístav Polače se stejnojmenným místem na jihozápadní 
stran�, jsou nejbezpečn�jší mljetskou zátokou a 
nejznám�jším jihodalmatským kotvišt�m a zátoka Rogač 
na jejím západním konci je také bezpečným kotvišt�m. 
Protože je zátoka zcela bezpečná pokud jste dob�e zakotvili, 
po koupání m�žete odjet gumovým člunem do m�sta 
na prohlídku �ímského paláce a baziliky nebo do jedné 
z  mnoha letních restaurací. Pokud máte čas a náladu, 
m�žete si p�jčit kolo nebo odejít p�šky k  t�i kilometry 
vzdáleným mljetským jezer�m. P�estávkou v jízd� m�že být 
koupání v Solinách, kde se Veliké jezero spojuje s mo�em.
Když budete mít št�stí že není silný vítr, určit� z�sta�te 
jednu noc zakotveni v  zátoce Tatinica pod ostr�vkem 

Kobrava a potom odplujte dále p�i severním pob�eží ostrova 
do Prožury. P�i cest� minete Kozaricu, malebné p�ístavišt� 
s dvacítkou dom� a Sobru, hlavní trajektový p�ístav. Prožura 
je rybá�ský p�ístav, chrán�ný ostr�vky Planjak, Borovac 
a Senjevac a útesem GoliÊ. Tady je pot�eba zakotvit, 
vystoupat asi dva kilometry do staré vesnice Prožura a 
vid�t, jak se kdysi na Mljetu žilo. I když v  ní stále žije jen 
pár obyvatel, vesnice si zachovala vzhled a ze stájí ješt� 
vystrčí hlavu osel, v minulosti společn� s mezkem a mulou 
hlavní dopravní prost�edek na jadranských ostrovech. 
P�ed východním mljetským mysem ješt� musíme zajet do 
Okuklja, chrán�ného p�ístavu, kde se p�ivážeme u náb�eží 
nebo zakotvíme uprost�ed zátoky. Okuklje se stalo cílem 
jachta�� a tak je stále plné lodí a domácí obyvatele napadlo 
otev�ít n�kolik restaurací, aby jim byly k službám.
Když obeplujeme výb�žky Debeli a Gruj a dojedeme pod 
jižní pob�eží ostrova, p�ed námi vyvstane ješt� jeden 
arkadický jev, zátoka Blaca. Písečná pláž zcela chrán�ná 
h�ebeny, p�ed nimiž kotvíme, se podobá krajin� jižních 
mo�í. Blaca p�edstavuje ojedin�lý písečný biotop na celém 
chorvatském pob�eží a ostrovech. V��í se totiž, že ob�í želva 
(Carreta carreta) - jeden z  nejohrožen�jších živočišných 
druh� na sv�t� - občas hnízdí na písečných plážích ostrova 
Mljetu a Jaderské mo�e je pro tento druh d�ležitým zdrojem 
potravy a zimovišt�m.
Když jsme dojeli sem, nocování v  Sapluna�e, zátoce na 
jihovýchodním pob�eží Mljetu, pat�í k obvyklým rituál�m. I 
Saplunara je písečná zátoka a tak je koupání na drobném 
písku po tom na obvyklých jadranských oblázcích trochu 
neobyčejným zážitkem. V  tomto písku dob�e drží i kotva 
a zátoka je skv�le chrán�ná p�ed bórou i jugem. Odtud do 
Pomeny, kam jsme p�ipluli na ostrov, je mljetské pob�eží 
tém�� nep�ístupné a mo�e hned u b�eh� hluboké a tak se dá 
zakotvit jen n�kde p�i bezv�t�í a s velikou pozorností. Pokud 
se k  tomu odhodláte když je slunce v zenitu, ud�lejte to 
p�ed Odiseovou jeskyní na dolním konci Babinog polja, 
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ve které paprsky, co vnikají stropním otvorem, vytvá�ejí 
roztančené sv�telné efekty. Do p�ístavu Gonoturske, zálivu 
p�ed Solinami a spojení s  jezery, kde se dá bezpečn� 
kotvit nebo vjet do dlouhé zátoky Blaca, nám z�stává ješt� 
osm mil. P�i cest� projedeme kolem n�kolika zátoček a 
rybá�ských osad na jižním pob�eží: Sutmiholjska, Ropa, 
Grabova… A poté zase nep�ístupným pob�ežím do Pomeny.

Pelješské jižní pob�eží a Ston
Z  Pomeny se znovu vrátíme na Pelješac. Vzpomínáte si, 
ješt� nám z�stalo jeho jižní pob�eží. Nepoplujeme sice 
kolem tém�� nep�ístupného pob�eží deset mil východn� od 
OrebiÊe, kde se nad mo�em zvedají vinohrady Postupu a 
Dingače, nejlepších druh� plavca malog, kterých je naštěstí 
stále více, ale nabereme kurs p�ímo k  Trsteniku. Tady 
na západním b�ehu žuljanského zálivu p�istaneme na 
náb�eží u vlnolamu. V  Trsteniku nezapome�te ochutnat 

Pošip a Plavac mali. Æuljanský záliv je nep�erušenou 
�adou osam�lých pláží, a na mnohé se m�že jenom lodí. 
V podvečer bychom se mohli p�ivázat k vlnolamu v Æuljan�, 
místu na východním konci zálivu, ale my odplujeme podél 
ostr�vku Lirica a strmého pob�eží sm�rem na jih. Toto 
pob�eží nemá moc zátok a s opatrností se dá zastavit jen 
n�kde a tak plujeme do Stonského pr�livu.
Na jižním b�ehu Stonského pr�livu je Kobaš, populární 
malý nautický cíl, kde u mol p�ed třemi restauracemi 
p�istávají desítky lod�k v  pátrání po klidu a dobrém jídle. 
Naším cílem je stonské náb�eží, ke kterému se dostáváme 
úzkým označeným pr�jezdem na konci pr�livu, o n�co více 
než kilometr vzdálené od toho v  Malém Stonu, odkud 
jsme začali plavbu kolem Pelješce. I Ston stejn� jako Malý 
Ston, je obehnaný vysokými, čty�i a p�l kilometr� dlouhými 
hradbami. Vybudovala je Dubrovnická republika ve XIV. 
století, když získala tento kraj, nedávno byly obnovené a 
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určitě si je projděte. Ve Stonu je dodnes funkční solivar, 
jehož tradice zasahuje až do dob Otomanského carství.

Elafiti
Ze Stonu plujeme sm�rem k  Elafit�m. P�itažlivost tohoto 
nejjižn�jšího jadranského archipelagu je v  mystické 
mod�i, ve které se odrážejí koruny strom� hustých les� 
nad skalnatými b�ehy. Elafity jsou ostrovy výjimečného 
prost�edí, které okouzlí každého, kdo jimi proplouvá. Když 
v  plavb� se západu od Dubrovníku podél jednotvárné 
krajiny neosídlené jižní části Pelješce doplujeme do Malog 
a Velikou Vratnika, náhle se najdeme v prost�edí, které je 
pro mnoho jachta�� nejkrásn�jší částí Jadranu.
Zdá se, jako bychom op�t pluli po n�jakém velikém jeze�e, 
jehož jižní b�ehy porostlé hustým lesem, vábí k zastavení.
K Elafit�m pat�í ostrovy co začínají Olipem t�sn� u Pelješce 
na západu, až po Lokrum pod Dubrovníkem a je jich 
celkem čtrnáct. Jméno dostaly podle �eckého elaphos , což 
znamená jelen. Zaznamenány byly již v I. století a i když ani 
na jednom z  ostrov� nejsou viditelné poz�statky �eckých 
a �ímských staveb, četné názvy odhalují jejich n�kdejší 
p�ítomnost. Mnohem více je na ostrovech chorvatských 
stop, malých p�edrománských kostelík� z IX., X.a XI. století. 
Celkem jich je na ©ipanu, Lopudu a Koločepu patnáct, 
nacházejí se u plodných polí, olivových háj� nebo na 
kopcích a procházka k nim netknutou krajinou p�ipomene 
dobu, kdy na t�chto ostrovech bujel život.
Boca falsa a jižní strana Olipu svými holými skalami dokazují, 
že je to úder�m vln jižních sm�r� jedno z nevystaven�jších 
míst na Jadranu. P�esto je na severozápadní stran� Olipu 
hezká zátoka, které se �íká Lupeška. Hned za Olipem 
pokračuje Jakljan, dlouhý úzký ostrov, porostlý hustým 
borovicovým lesem, který na severní stran� sahá až k mo�i. 
Jeho jižní pob�eží je skalnaté a strmé. P�i severním pob�eží 
je n�kolik malebných zátoček, které vábí k zakotvení.
N�kolik stovek metr� severn�ji od Jakljanu je Tajan. Území 

mezi ním a ostr�vkem Crkvinem bylo kotvišt�m na kterém 
galéry čekaly na povoln�jší vítr pro pokračování v  plavb� 
na západ. Dnes si tuto část jachta�i vybírají ke kotvení a 
p�enocování. Nejv�tší zátoka na Jakljanu se nazývá Veli 
Jakljan a kdysi v ní žili benediktini. Jakljan je v současnosti 
neobydlený a pár olivovník�, kterým se da�í ve vnitrozemí, 
obd�lávají obyvatelé ©ipanu.
Ostrovy Jakljan a ©ipan rozd�luje pr�plav Harpoti, na jehož 
východní stran� je veliká zátoka a místo ©ipanska Luka. Je 
to prostor s  letními sídly dubrovnické šlechty a knížecím 
palácem, obydlím knížete ©ipanské farnosti, bezpečným 
kotvišt�m a místy, kde najdete dobré jídlo. V  ©ipanských 
restauracích a hostincích jsou díky místním rybá��m vždy 
čerstvé ryby. ©ipanské ropušnice a parmice nachové jsou 
výrazné chuti i velikosti.
Ani na severní ani na jižní stran� ©ipanu nejsou zátoky, 
vhodné k  delšímu pobytu. Ke koupání se dá zastavit 
v zátokách Tiha a Paklena. Suura na východ� byl v období 
Dubrovnické republiky hlavním ©ipanským p�ístavem. 
Podél jižního pob�eží jsou ješt� viditelné veliké kamenné 
sloupy, které sloužily k p�ivazování galér. V míst� je dob�e 
zachovalý palác námo�ní rodiny Skočibuha z XVI. století, 
s  dv�ma obranými v�žemi a kostelem-tvrzí. Suura a 
©ipansku Luku spojuje pravá zelená oáza dlouhá celých 
p�t kilometr� a nesmí se vynechat procházka polem, podél 
kterého se mezi olivovými háji a vinohrady letní sídla, co 
čekají rekonstrukci, st�ídají s polními domky.
I nedaleký Lopud, obzvlášt’ jeho stejnojmenná, nep�íliš 
chrán�ná zátoka, již na první pohled dokazuje, že se jedná o 
místu, na jehož vzhledu má zásluhu Dubrovnická republika. 
Mnohé  kamenné paláce, co se rozkládají podél obce, pat�ily 
nejznám�jším dubrovnickým rodinám a mezi nimi je i palác 
Mihy Pracaty, známého obchodníka a majitele lod�nic z XVI. 
století. V  míst� je i františkánský klášter se zvonicí nad 
p�ístavem. Písečná zátoka ©unj na východní stran� Lopudu 
je nejoblíben�jším koupališt�m na Elafitských ostrovech. 

HTZ_NautCESKI_2011.indd   71 29.12.2010.   17:14:15



P�epln�ná pláž, hosp�dky pod st�echami z palmových list�, 
kde dostanete jednoduchá rybí jídla a p�ed pláží zakotvené 
desítky lod�k, kterými se Dubrovčané p�ijeli zachránit p�ed 
m�stským vedrem. Navečer se obraz zcela m�ní stejn� jako 
v  zátoce Lopud. V�tšina lod�k a jachet odjíždí, na ostrov� 
nastává klid a jachta� který se rozhodne z�stat, je sv�dkem 
úpln� jiné atmosféry.
Na naší cest� do Dubrovníku nám z�stal ješt� Koločep, nebo 
jak mu Dubrovčané �íkají, Kalamota, který má dva p�ístavy 
s osadami Gornje a Donje čelo. Podmínky stání jsou v obou 
p�ístavech omezené a jachta�, který se p�ijel pouze vykoupat 
nebo najíst, m�že nejčast�ji jenom kotvit. Kdysi dávno byl 
Koločep kotvišt�m plachetních lodí a jeho obyvatelé jich 
v XV. století vlastnili 65. Byli známí i jako lovci korál�. V�tšina 
dom� na pob�eží Donjeg čela je z té doby.
Jednu a p�l míle od Lopudu na jih je ostr�vek Sv. Andrija. 
Z  dálky vypadá jako veliká lod’. Na vrchu ostrova, vedle 

majáku postaveném v  roce 1870, jsou ješt� viditelné zdi 
n�kdejšího benediktinského kláštera z  XII. století. Obranná 
v�ž stejn� jako části kostela a kláštera existovaly až do 
stavby majáku v  roce 1870. Mo�e kolem ostrova oplývá 
rybami i korály. Lovem korál� se zabývali již mniši a dnes 
je potáp�či sbírají na jižních svazích, které se st�emhlav� 
pono�ují do stometrové hloubky.
T�sn� p�ed vjezdem do Gružského p�ístavu a Rijeky 
dubrovačke, je ostr�vek Daksa, pokrytý hustým borovicovým 
lesem a pouhých 500 metr� vzdálený od poloostrova 
Lapadu, zatímco kousek dál na jih se nachází Grebeny, 
impresivní �ada útes�, která se protahuje v  délce 1200 
metr� od dubrovnického mysu Petka sm�rem k západu.
Jižn� od Dubrovníku je Lokrum, ješt� jeden z  elafitských 
ostrov�. Ten chrání kotvišt� p�ed Gradskom lukom (m�stský 
p�ístav), na kterém krom� velikých cestovních lodí, co tu p�es 
den zastavují, v posledních létech kotví stále více jachta��. 
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Pro ty, co stráví noc p�ed Gradskom lukom, je nejlepší 
volbou pro  ranní koupání Lokrum. Nejčast�ji se zastavuje 
v zátoce Portoč, kde se kotví na písečném dnu ve společnosti 
četných dubrovnických lod�k. Procházka v klidu stromo�adí a 
olivových háj�, obch�zka dávného benediktinského kláštera, 
kterou ruší pouze k�ik páv�, je p�íležitostí p�ipomenout si 
legendy a tajemství tohoto ostrova.

Dubrovník
Když se p�ipluje do Dubrovníku, stání se vyhledá v p�ístavu 
Gruž nebo v  ACI marin� Miho Pracat v  Komolci. Gruž, 
který je hlavním dubrovnickým cestovním p�ístavem, si 
vyberou ti, kte�í cht�jí být co nejblíže starému m�stu. 
V  Gruži je i p�ístavišt� plachta�ského klubu Orsana. Do 
mariny v  Komolci se musí proplout pod novým mostem, 
jehož elegantní konstrukce se nachýlila nad začátek dv� 
míle hlubokého zálivu Rijeky dubrovačke. Gruž i Rijeka 
dubrovačka byly místy letního pobytu dubrovnické šlechty 
a tak jsou na jejich b�ezích ješt� četná letní sídla. Letní 
sídlo SorkočeviÊ je asi nejkrásn�jší, bezprost�edn� vedle 
mariny, která je také jednou z  nejhezčích na Jadranu. 
Nachází se v  míst�, kde se �eka Ombla vlévá do mo�e 

a pokud se projdete do Komolce, zažijete pravou �íční 
atmosféru. Jakkoli dlouho z�stanete v marin�, Dubrovníku 
se nenabažíte. V  jeho ojedin�lé harmonii, celku, který je 
sám o sob� um�leckým dílem, Letních hrách se dá užívat 
do nekonečna.
Z  mariny se vyplouvá sm�rem k  Elafit�m, které jsme 
již navštívili a podél severního a jižního pob�eží slavné 
Dubrovnické republiky. Pokud plujeme na severovýchod, 
budeme mít p�íležitost zakotvit nebo p�istát ve dvou 
velikých a bezpečných zátokách, Zatonu a Slanom. I v první, 
p�edevším v její východní části zvané Mali zaton, se setkáme 
s domy dubrovnické šlechty, vynikajícími restauracemi a 
mnoha domácími lidmi. Na cest� ke Slanom mineme ješt� 
jedno malé p�ístavišt� hotelového komplexu Vrtovi sunca, 
pak projedeme pod Trstenem, známém svým znamenitým 
parkem a arboretem a kolem zátoky Brsečine. Tady 
bohužel t�žko zastavíme i když je v  každém míst� malé 
molo s  vlnolamem, místa je velmi málo. Zato ve Slanom 
už takovou starost nemáme. Krom� toho, že se v  celém 
velkém zálivu m�že kotvit, pro p�íjem jachet je upraveno 
i místní náb�eží. Slano je v  sezon� živé turistické místo, 
ve kterém se nesmí zapomenout navštívit františkánský 
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klášter. Do Malého Stonu, ve kterém jsme již byli, nám 
z�stalo ješt� p�ístavišt� místa Doli a zátoka Janska a my se 
vracíme do mariny, z které jsme vyjeli na tento krátký výlet 
a plujeme dále na jih.
Nejd�íve obeplujeme hradby slavného m�sta Dubrovníku. 
Když vyjedeme z  mariny Miho Pracat v  Komolci nebo 
Gruškého p�ístavu, pak objedeme označenou m�lčinu mezi 
Grebeny a hotelem Palace, ocitneme se pod strmými útesy 
Malé a Veliké Petke. Ted’ se již dob�e vidí i m�stské hradby 
s v�žemi. V�jí�ovitá zátoka Danče byla pojmenována podle 
kraje, ve kterém je ženský klášter. Pannu Marii dančanskou 
námo�níci uctívají od dávných čas� jako svojí patronku, p�i 
pr�jezdu zdraví a jeptišky jim odpovídají zvon�ním zvonu. 
Ted’ jsme již p�ed tvrzí Lovrijenac, která je postavena na 
skále, co se svisle zvedá z mo�e. Tím jsme zahájili plavbu pod 
dubrovnickými hradbami, ojedin�lou fortifikační soustavou. 
Plujeme kolem Bokru, dvou Buží, koupališt� pod hradbami 
a p�iplouváme k tvrzi Sv. Ivan. Když objedeme vlnolam 
Porporelu, p�ed námi se otev�e vjezd do Gradske luke, kterou 
chrání vlnolam Kaše. V p�ístavu je málo místa a nejsou stání 
pro projížd�jící lod’ky. Možná jen vytrvalý nebo dostatečn� 
obratný námo�ník tady navečer najde místo, ostatní kotví 
p�ed p�ístavem v záv�t�í ostr�vku Lokrumu.

Na jih od Dubrovníku
Je jen málo jachta��, kte�í se rozhodnou jet na okružní 
plavbu na jih od Dubrovníku, sm�rem k  Cavtatu a dále 
k  Prevlace. Pob�eží na jih od Dubrovníku je totiž, krom� 
župského zálivu, Cavtatu a jihovýchodn�ji Molunatu, velmi 
strmé a pro mo�eplavce zcela nep�ístupné. Æupský záliv si 
prohlédneme z lodi, protože v n�m krom� malých p�ístavišt’ 
v  Kuparech, Srebrenom a Mlinima není místo k  p�istání. 
Zajímav�jší pro nás možná budou t�i neobydlené ostr�vky 
nedaleko Cavtatu. Nejmenší z nich je Supetar, nízký ostrov 
severozápadn� od Cavtatu. To je oblíbené koupališt�, ke 

kterému v lét� plují bárka�i z okolních míst i z Dubrovníku. 
Mrkan je dlouhý neobydlený ostrov z vn�jší strany Cavtatu, 
námo�ní míli vzdálený od pob�eží. Je tu bohaté podmo�í a 
zajímavá oblast pro rybá�e a potáp�če. P�t set metr� na 
západ od Mrkanu se ješt� nacházejí h�ebeny RažnjiÊ, Hljeb, 
Trava a nejv�tší z nich Bobara, které společn� s Mrkanem 
mají i hromadné jméno Cavtatské h�ebeny.
P�i vjezdu do Cavtatu, kdy se p�ed námi otev�e zátoka porostlá 
hustým lesem s četnými vilami, zcela určit� uvidíme alespo� 
n�kolik mega jachet, p�ivázaných u náb�eží nebo zakotvených 
p�ed zátokou Tiha, druhým cavtatským p�ístavem, které 
čekají na své pasažéry, protože většina z nich právě odtud 
vyjíždí na okruh Jadranem. Cavtat je malebné m�stečko, 
s  hezkým náb�ežím, koupališti, kavárničkami, vynikajícími 
restauracemi. V  Cavtatu nezapome�te navštívit h�bitov, 
jeden z  nejhezčích na našem pob�eží. Od n�j je výhled 
sm�rem k Mljetu. Odtud je pot�eba odjet do Konavlí, utéci 
letní v�av�, ochutnat jejich jídla a pohledem z  výšky ješt� 
jednou zaplout po tomto akvatoriu.
Dále sm�rem k  Molunatu je oblast strmého pob�eží, 
vhodného pro podvodní rybolov. Za nep�ístupnými skalami 
a srázy nad vámi, které dosahují výšky p�es sto metr�, 
obzvlášt’ v části, zvané Konavoské skály, se ukrývají vesnice 
jižní strany Konavoských polí. Každá z  nich prorazila ve 
svislých skálách cesty, kterými se spoušt�jí k mo�i na koupání 
nebo ryba�ení. Když projedeme Konavoské skály, již je dob�e 
vid�t mys Lokvica a vjezd do tém�� míli hlubokého zálivu 
Donji Molunat, který poskytuje naprostou ochranu od 
jižních a východních v�tr�, ale je nebezpečný p�i západních 
v�trech. Proto jachta�i rad�ji vplouvají do jižn�jšího Gornjeg 
Molunatu, který do určité míry chrání ostr�vky Veliký ©kolj 
a SupetriÊ. Jižn�ji v p�ti nautických mílích sm�rem k mysu 
Oštro, m�žeme p�i hezkém počasí kotvit v zátoce Prevlaka, 
nejjižn�jším bod� chorvatského pob�eží.
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Pro každ� člun nebo jachtu pod cizí vlajkou, která pluje 
v chorvatsk�ch vodách, je nutné obstarat nálepku (vinjetu), 
která je d�kazem p�ihlášení p�íjezdu a spln�ní podmínek 
plavby vnit�ním teritoriálním mo�em Chorvatské republiky 
a potvrzuje úhradu p�edepsan�ch poplatk�. »luny jsou 
plavidla v�tší než 3 metry, tj. menší než 3 metry s motorem, 
kter� má sílu v�tší než 5KW a jachty plavidla pro sport 
a zábavu, která se mohou používat k  osobním nebo 
hospodá�sk�m účel�m, jsou delší než 12 metr� a krom� 
posádky mohou p�evážet nejv�še 12 cestujících.

Postup p�i p�íjezdu do Chorvatska
»luny a jachty pod cizí vlajkou po p�íjezdu do chorvatsk�ch 
teritoriálních vod jsou povinny doplout nejkratší cestou 
do p�ístavu otev�eného pro mezinárodní dopravu, kde 
projdou kontrolou osobních doklad� a celních formalit a 
v  ú�adech p�ístavních kapitanát� nebo jejich pobočkách 
obstarají nálepku (vinjetu), jejíž platnost je rok ode dne 
vydání. Stálé mo�ské hraniční p�echody jsou: Umag, Poreč, 
Rovinj, Pula, Raša-Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, ©ibenik, 
Split, Ploče, Vela Luka, Korčula, Ubli na Lastovu a Dubrovník 
- Gruž. B�hem léta fungují i sezonní hraniční p�echody: ACI 
marina Umag, Novigrad, Sali, Ugljan, Božava (Dugi otok), 
Primošten, Hvar a Stari Grad na Hvaru, Vis, Komiža na 
ostrov� Visu a Cavtat. V t�chto p�ístavech se musíte hlásit i 
p�ed odjezdem z Chorvatska a nejkratší cestou opustit jeho 
teritoriální vody.

P�i p�íjezdu a pobytu plavidla v  Chorvatské republice, se 
p�ístavnímu kapitanátu nebo jeho pobočce p�edává seznam 
posádky a cestujících nebo seznam osob, p�edb�žn� ov��en� 
pohraniční policií. Ov��en� seznam posádky (crew list) nebo 
seznam osob, ov��ené p�ístavním kapitanátem nebo jeho 
pobočkou, musí b�t na plavidle v  dob� jeho používání. 
V  p�ípadu nehody je z  n�j viditelné, kdo se nachází na 
plavidle. Zm�na seznamu posádky (crew list) se ov��uje 
pouze v kapitanátu (pobočce). Pokud se plavidlo p�iváží po 
pevnin�, d�íve než se začne s plavbou, je pro n�j také nutné 

v  kapitanátu obstarat nálepku (vinjetu). Totéž platí i pro 
plavidlo s  cizí vlajkou, které má v  Chorvatsku trvalé stání. 
P�i p�ihlašování p�íjezdu musí majitel plavidla p�edložit: 
odpovídající doklad nebo potvrzení, kter�m se dokazuje, že 
je plavidlo zapsáno do registru plavidel zem� p�vodu, d�kaz 
o vlastnictví nebo právu držení, platné doklady zp�sobilosti 
velitele plavidla, jména člen� posádky a cestujících na lodi, 
d�kaz o pojišt�ní zodpov�dnosti škody v�či t�etím osobám, 
pokud je síla pohonného za�ízení nad 15 KW.

Námo�ní zákoník a ostatní p�edpisy stanovují, jak� počet 
osob se na lodi m�že v  Chorvatsku vym�nit (nalodit a 
vylodit) b�hem platnosti nálepky (vinjety) bez poplatku. Je to 
dvojnásobn� počet osob ve vztahu na povolen� počet osob 
zapsan� v  registračním dokladu plavidla, nav�šen� o 30%, 
do kterého se nezapočítávají d�ti do 12 let. »lenové posádky, 
zapsaní do seznamu osob, se mohou b�hem platnosti 
nálepky (vinjety) m�nit neomezen�. Tranzitní osoby se 
zapisují do seznamu osob. Charterové činnosti v marinách 
a p�ístavech Chorvatska lze provozovat pouze s lod�mi pod 
chorvatskou vlajkou. Zahraniční charterová plavidla mohou 
s platnou nálepkou (vinjetou) voln� plout naším mo�em pod 
podmínkou, že nem�ní posádku mezi chorvatsk�mi p�ístavy.

P�i registraci plavidla v  p�ístavním kapitanátu je nutné 
uhradit stanovené poplatky: za bezpečnost plavby, 
osv�tlení (majáky), správní poplatek a námořní informační 
mapu a zakoupit nálepku (vinětu), kterou uhrazujete 
pobytovou taxu.

Pronájem plavidla
Pokud si pronajímáte plavidlo, jste povinni prov��it, jestli je 
pronajímatel registrovan� k charterové činnosti, zdali se na 
lodi krom� platného povolení nachází i kopie koncesního 
povolení a jestli jsou členové posádky zapsáni na crew listu. 
V�tšina charterov�ch společností má možnost p�ihlásit crew 
list p�es internet. Vlastnictví t�ch doklad� je nevyhnutelné 
p�i jakékoliv kontrole oprávn�n�mi osobami. Pokud si 
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p�ejete v  Chorvatsku pronajmout plavidlo a vy budete 
lodivodem, musíte mít ov��ení o zp�sobilosti �ízení člunu, 
vydané v  souladu s  p�edpisy o plavb� ve své zemi, nebo 
oprávn�ní Chorvatské republiky (A, B, C). Bez odpovídajícího 
oprávn�ní �ízení plavidla není v Chorvatsku povoleno. Pokud 
se na člunu nachází námo�ní UKV-RTS stanice (VHF), n�kdo 
z  člen� posádky musí mít odpovídající oprávn�ní pro její 
provoz. Kontrolu vašich doklad� provedou v  charterové 
společnosti, která vám pronajímá lod' a zb�žnou kontrolu 
občas provád�jí pov��ení pracovníci kapitanátu a policie. Cizí 
občané mohou na p�ístavních kapitanátech složit zkoušku 
v�dce člunu, která zahrnuje i pov��ení k  ovládání námo�ní 
radiostanice. V  p�ístavních kapitanátech se mohou získat 
rozpisy termín� ke skládání zkoušek. Povolení o zp�sobilosti 
v�dce člunu umožnˇuje �ízení plavidel do 30 GT a užívání 
ÚKV-RTF radiostanice na plavidle.

Včasné a kompletní informace o p�edpisech pro plavidla 
v  Chorvatské republice a eventuální zm�ny, ke kter�m 
m�že dojít lze najít na webové stránce Ministerstva mo�e 
na adrese www.mmpi.hr kde je t�eba zvolit anglick� jazyk 
v�b�r sea a v n�m kolonku nautics. Tam najdete i jiné 
údaje, např. o koncesionářských kotvištích nebo uznaných 
oprávněních vydaných v  zahraničí, s  nimiž můžete řídit 
plavidlo pod chorvatskou vlajkou.

Bezpečnost plavby
V  Chorvatsku existuje služba pátrání a záchrany na 
mo�i, která vám pom�že v p�ípad� havárie, poruchy nebo 
jiné pot�eby. V  takov�ch situacích se do pátrání a akce 
zachranˇování zapojují lod� pob�ežní stráže (kapitanát, 
policie, námo�nictvo), plavidla pro zvláštní účely, letadla 
a helikoptéry. Službu pátrání a záchrany �ídí hlavní 
národní centrála pro pátrání a záchranu (Maritime Rescue 
Cordination Centre) v  Rijece, která má 24 hodinovou 
službu. V  p�ípad� pot�eby se akce zachranˇování konají 
v  koordinaci se službami pohraničních zemí. Krom� 
národního Centra má nep�etržitou službu i osm p�ístavních 
kapitanát�, jejich poboček, pob�ežní radiostanice, hlídané 
majáky a jednotka pátrání a záchrany. Stálá služba je 
zavedena na VHF kanálech 10 a 16, zatímco v  národní 
centrále pro pátrání a záchranu je zavedeno telefonní číslo 
155 pro všechny pot�eby na mo�i (ze zahraničí +385 51 155). 
Telefonní operátor odpovídá na volání i v systému GMDSS. 
V  Chorvatsku funguje i jednotné telefonní číslo 112 pro 
urgentní p�ípady a tak se v  p�ípad� pot�eby m�že pomoc 
vyžádat i prost�ednictvím tohoto čísla. V  p�ípad� pot�eby 
na vašem nebo cizím plavidle je nutné co nejrychleji 
kontaktovat jednu z  t�chto služeb, které se starají o 
bezpečnost na mo�i. Krom� pohotovostního čísla 155, rádio 
frekvencí a systému GMDSS, je dobré znát i telefonní číslo 
p�ístavních kapitanát� a to jsou:

Pula  052 222 037
Rijeka  051 214 031
Senj  053 881 301
Zadar  023 433 788
©ibenik  022 217 214
Split  021 362 436
Ploče  020 679 008
Dubrovník 020 418 989
Na tato telefonní čísla se m�žete obrátit nejen o pomoc, 
ale i pro p�edpov� počasí.

Zprávy o počasí
V  dnešní dob� ani jeden nautik nevypluje na mo�e aniž 
by si p�edtím vyslechl meteorologickou prognózu. Státní 
meteorologick� ústav vydává prost�ednictvím pob�ežních 
radiostanic p�edpov�di pro námo�níky, které obsahují 
všeobecn� stav počasí, p�edpov�d' počasí pro Jadran 
a Otrantská vrata na 24 hodin podle oblastí (severní, 
st�ední a jižní Jadran). P�edpov�d' hlásí t�ikrát denn� 
v  chorvatském a anglickém jazyce rádio Rijeka, rádio 
Split a rádio Dubrovník a t�ká se následujících 12 plus 12 
hodin od okamžiku vysílání. Rádio Rijeka vysílá p�edpov�d' 
podle UTC (čas Grenwichu) v 05:35, 14:35, 19:35 na kanále 
24, rádio Split vysílá p�edpov�d' v  05:45, 12:45 a 19:45 na 
kanálech 7, 21 a 28 a rádio Dubrovník vysílá v 06:25, 13:20 
a 21:20 na kanálech 4 a 7. Stálé p�edpov�di o počasí dávají 
každ�ch patnáct minut i p�ístavní kapitanáty ve čty�ech 
jazycích (chorvatsky, anglicky, italsky a n�mecky). P�ístavní 
kapitanáty Pula a Dubrovník vysílají na kanále 73, Rijeka na 
kanále 69 a Split na kanále 67. P�edpov�d' počasí vysílají 
i rádio televizní stanice a mohou se získat i v  marinách. 
Na celém Jadranu je dobr� signál italsk�ch pob�ežních 
radiostanic Terst, Venezia (Benátky), Ancona, Pescara a 
Bari. P�edpov�d' je možné konzultovat i na portálu Státního 
meteorologického ústavu na adrese http:///meteo.hr nebo 
http://prognoza.hr/aladin-prognoza.html
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Plavba v p�ístavech a podél pláží
Z  bezpečnostních d�vod� není povolena plavba v  oblasti 
vjezdu do p�ístav�, v  úzk�ch částech plavebních cest na 
vzdálenosti menší než 50 m od pob�eží nebo plážové 
ochranné sít� a na 200 metr� od p�írodní pláže. Kluzáky, 
čluny na raketov� pohon a vznášedla mohou jezdit pouze 
v oblasti k tomu určené a ne blíže než 300 m od pob�eží. 
Doporučujeme, aby se nevplouvalo ani nevyplouvalo 
rychlostí co vytvá�í vlnu, která by mohla uškodit ostatním 
plavidl�m a nános�m v  p�ístavu. Ve v�tšin� p�ístav� a 
pr�plav� je rychlost plavby omezena a viditeln� vyznačena. 
Plavidla policie a přístavních kapitanátů přísně kontrolují 
plavbu podél pobřeží, proto striktně dodržujte předpisy a 
zbytečně se nevystavujte jejich intervenci.

Sportovní rybolov
Lovit ryby lze pouze s  povolením, které lze obstarat 
v  místních sportovn-rybářských spolcích. Všechny 
informace se mohou obdržet v  p�ístavu, do kterého jste 
vpluli , nebo na webových stránkách www.hssrm.hr.  
Povolení k rybolovu se m�že zakoupit na období od jednoho 
dne, t�í, sedmi t�iceti dní a jednoho roku. Rybá�ská povolení 
se vydávají zvlášt' pro chytání na udici a zvlášt' pro podvodní 
rybolov s podvodní puškou. Sportovní rybolov je povolen� na 
celém Jadranu krom� v  národních parcích Brijuni, Kornati, 
Mljet a Krka a v  n�kter�ch menších lokalitách, , kde se 
vyžaduje zvláštní povolení správ těchto institucí.

Potápění
V  Chorvatsku se lze potáp�t s  autonomní potáp�čskou 
v�strojí (SCUBA diving) a potáp�čskou pr�kazkou, kterou 
vydává Chorvatsk� potáp�čsk� svaz. Pr�kazka platí rok 
a vydává se potáp�č�m, kte�í mají �ádnou potáp�čskou 
kvalifikaci (OMAS, PADI, SSI, NAUI, NASDS, YMCA, MDEA, 
NASE, IDEA, IANDT, NSS-CDS, ANDI, TDI, NACI, PSA, PDIC, 
SDI, FIAS, ACUC, BSAC, VDST, BARACUDA a podobn�). Dá se 
získat i Povolení k individuálnímu potáp�ní bez dozoru, které 
vydávají p�ístavní kapitanáty a jejichž cena je značn� vyšší.
Potáp�ní na Jadranu je v�tšinou volné, ale zvláštními 
p�edpisy je potáp�ní zakázané v  jednotliv�ch částech 
akvatoria a v  n�kter�ch zónách se lze potáp�t pouze se 
zvláštním povolením.
Zakázan�mi zónami jsou p�ístavy a jejich vjezdy, kotvišt� 
p�ístav� a oblasti husté dopravy. Potáp�ní je zakázané i 
ve zvláštních mo�sk�ch rezervacích, chrán�n�ch krajinn�ch 
oblastech a chrán�n�ch částech mo�e a podmo�í jako jsou 
Malostonsk� záliv, Limsk� pr�liv a Národní parky Brijuni a 
Krka. Krom� toho je potáp�ní zakázané i v okruhu 100 m 
kolem zakotven�ch válečn�ch lodí a st�ežen�ch vojensk�ch 
objekt� na pob�eží.
Zóny potáp�ní se zvláštním povolením jsou Kornati, Mljet 
a chrán�ná krajinná oblast TelašÊica a povolení vydávají 
správy t�chto národních park�. Na Brijunech je možné 
organizované potáp�ní. 
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Užitečné informace
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Cestovní doklady
platný pas nebo jakýkoliv jiný identifikační doklad, uznávaný 
mezinárodní dohodou; u některých stát� i občanský pr�kaz 
(doklad, kterým se dokazuje identita a občanství nositele).
Informace: diplomatická zastoupení a konzulární ú�ady 
Chorvatské republiky v zahraničí nebo Ministerstvo 
zahraničních v�cí a evropských integrací Chorvatské republiky 
(Tel.: 00385 1 4569 964; e-mail: stranci@mvpei.hr; 
konzularni.poslovi@mvpei.hr; www.mvpei.hr)

Celní p�edpisy
Celní p�edpisy Chorvatské republiky jsou tém�� zcela 
p�izp�sobeny normám zemí Evropské unie, ale za p�edm�ty 
určené pro osobní pot�ebu (nekomerční), se clo a DPH 
nemusí platit pouze do hodnoty 1.000,00 kun.

Dovoz a vývoz zahraniční a domácí m�ny v hotovosti 
a šek� je volný pro cizí a chorvatské občany s pobytem 
v zahraničí, ale povinností je celnímu ú�adu p�ihlásit 
p�evoz jakékoli hotovosti, jejíž hodnota p�esahuje 10.000 
€. Cenn�jší profesní a technické vybavení je také t�eba 
p�ihlásit celnímu ú�adu na hraničním p�echodu.
Fizické osoby, které nemájí trvalé nebo přechodné bydliště 
v Chorvatsku, mají právo na vrácení daně z přidané hodnoty 
(DPH) na zboží, které v  Chorvatsku zakoupili, pokud jeho 
hodnota je vyšší než 740,00 kun/účet na základě DPH, 
respektive Tax cheque formuláře, který ověřuje celní služba 
při vývozu koupeného zboží do zahraničí, nejpozději 3 měsíce 
od jeho zakoupení. Žádost o vrácení DPH musí cizí státní 
příslušník podat do šesti měsíců ode dne vystavení účtu.
Pro další informace kontaktujte Celní správu (www.carina.hr).

Pro informace o popdmínkách dovozu výrobků živočišného 
původu v  osobních zavazadlech se prosím obraťte na 
Ministerstvo zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje - 
Veterinární správa (Uprava za veterinárstvo tel: +385 1 6109 
749, 6106 703 a 6106 669), www.mps.hr.

Měna 
Kuna (1 kuna=100 lip). Cizí m�nu lze sm�nit v bankách, 
sm�nárnách, na poštách, v turistických kancelá�ích, hotelech.

Pošta a telekomunikace
Pošty jsou v pracovní dny otev�ené od 7 do 19 hodin; 
v menších m�stech od 7 do 14 hodin a n�které pošty 
mají dvousm�nnou pracovní dobu. Ve v�tších m�stech 
a turistických st�ediscích jsou hlavní pošty otev�eny i v 
sobotu a ned�li.
Ve všech ve�ejných telefonních automatech se používají 
telefonní karty, které se prodávají na poštách a v 
novinových stáncích. 
Z jakéhokoliv telefonu lze volat p�ímo do zahraničí. 
www.posta.hr

Pracovní doba obchodů a ve�ejn∆ch 
služeb
Během turistické sezony je většina obchodů v pracovních 
dnech otevřena od 8 do 20 hodin a mnohé z  nich mají 
otevřeno i o víkendech. Ve�ejné služby a ú�ady v�tšinou 
mají pracovní dobu od pond�lí do pátku od 8 do 16 hodin.

Zdravotní péče
Nemocnice a kliniky jsou ve všech větších městech, 
ambulance a lékárny i v menších místech.
Zahraniční turisti, kteří mají povinné pojištění v  zemích, 
s nimiž má Chorvatsko smlouvu o sociálním zabezpečení, 
během svého soukromého pobytu v Chorvatsku neplatí za 
služby naléhavého zdravotního ošetření pod podmínkou, 
že mají smlouvou určená potvrzení o právu na zdravotní 
ošetření. Zdravotní zabezpečení (včetně převozu) se 
poskytuje při naléhavých případech způsobem a podle 
předpisů platných pro chorvatské pojištěnce, při čemž 
se stejným způsobem podílí i na výdajích zdravotní péče 
(participace).
Osoby, které přijíždějí ze zemí, s  nimiž není uzavřena 
smlouva nebo smlouvou není určeno využívání zdravotní 
péče, musí všechny výdaje zdravotní péče hradit sami.

Elektrické nap�tí m�stské sít�: 220V, a 
Frekvence: 50 Hz
Voda ve ve�ejné vodovodní síti je v celém Chorvatsku pitná.

Svátky a nepracovní dny
1. ledna - Nov� rok, 
6. ledna - T�í král�, 
Velikonoční ned�le a pond�lí, 
1.kv�tna - Svátek práce, 
Boží t�lo, 
22. června - Den boje proti fašismu, 
25. června - Den státnosti, 
5. srpna - Den vít�zství a díkuvzdání, 
15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie, 
8. �íjna - Den nezávislosti, 
1. listopadu - Den Všech Svatých, 
25. a 26. prosince - Vánoční svátky.

»erpací stanice pohonn∆ch hmot
Čerpací stanice pohonných hmot jsou ve větších městech a 
na dálnicích otevřené 0 - 24 hodin.
Čerpací stanice prodávají Eurosuper 95, Super 95, Super 98, 
Super plus 98, Euro Diesel a Diesel a ty ve větších městech 
a na dálnicích i LPG.
Informace o cenách benzinu a seznam plynov�ch 
čerpacích stanic: www.ina.hr, www.omv.hr; www.tifon.hr;  
www.hak.hr. 
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Důležitá telefonní čísla
Mezinárodní volací číslo pro Chorvatsko: 385
Záchranná služba: 194
Hasiči: 193
Policie: 192
Pomoc na silnicích: 1987
(pokud voláte ze zahraničí nebo z mobilu, volte +385 1 1987)
Národní centrála pro pátrání a záchranu: 155
Společné číslo pro všechny urgentní situace: 112
Všeobecné informace: 18981
Informace o místních a mezim�stsk�ch telefonních číslech: 
11888
Informace o mezinárodních telefonních číslech: 11802
P�edpov�d’ počasí a situace na silnicích: 060 520 520
Chorvatsk� autoklub (HAK): 01 4640 800;  
internet: www.hak.hr; e-mail: info@hak.hr
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Zastupitelství a pobočky chorvatského turistického sdružení

Hrvatska turistička zajednica 
(Chorvatské turistické sdružení)
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 
10000 Záh�eb
Chotvatsko
Tel.: +385 1 46 99 333 
Fax: +385 1 45 57 827 
E-mail: info@htz.hr 
www.chorvatsko.hr 

Kroatische Zentrale für Tourismus 
1010 Wien 
Am Hof 13 
Österreich 
Tel.: +43 1 585 38 84 
Fax: +43 1 585 38 84 20 
E-mail: office@kroatien.at 

Kroatische Zentrale für Tourismus 
60313 Frankfurt/M 
Hochstrasse 43 
Deutschland 
Tel.: +49 69 23 85 350 
Fax: +49 69 23 85 35 20 
E-mail: info@visitkroatien.de 

Kroatische Zentrale für Tourismus 
80469 München 
Rumfordstrasse 7 
Deutschland 
Tel.: +49 89 22 33 44 
Fax: +49 89 22 33 77 
E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de 

Ente Nazionale Croato per il Turismo 
20122 Milano 
Piazzetta Pattari 1/3 
Italia 
Tel.: +39 02 86 45 44 97 
Fax: +39 02 86 45 45 74 
E-mail: info@enteturismocroato.it 

Ente Nazionale Croato per il Turismo 
00186 Roma 
Via Dell’oca 48 
Italia 
Tel.: +39 06 32 11 0396 
Fax: +39 06 32 11 1462 
E-mail: officeroma@enteturismocroato.it 

Chorvatské Turistické Sdružení 
110 00 Praha 1 
Krakovská 25 
»eská republika 
Tel.: +420 2 2221 1812 
Fax: +420 2 2221 0793 
E-mail: infohtz@iol.cz; info@htz.cz 

Chorvátske Turistické Združenie 
821 09 Bratislava 
Trenčianska 5 
Slovakia 
Tel.: +421 2 55 562 054 
Fax: +421 2 55 422 619 
E-mail: infohtz@chello.sk 

Horvát Idegenforgalmi Közösség 
1054 Budapest 
Akademia u. 1
Magyarország 
Tel.: +36 1 267 55 88 
Fax:+36 1 267 55 99 
E-mail: info@htz.hu 

Office National Croate de Tourisme 
75116 Paris 
48, avenue Victor Hugo 
France 
Tel.: +33 1 45 00 99 55 
Fax: +33 1 45 00 99 56 
E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr 

Croatian National Tourist Office 
London W6 9ER 
2 Lanchesters 
162-164 Fulham Palace Road 
United Kingdom 
Tel.: +44 208 563 79 79 
Fax: +44 208 563 26 16 
E-mail: info@croatia-london.co.uk 

Narodowy Ošrodek Informacji Turystycznej 
Republiki Chorwacji 
IPC Business Center 
ul. Koszykowa 54 
00-675 Warszawa, Polska 
Tel.: +48 22 828 51 93 
Fax: +48 22 828 51 90 
E-mail: info@chorwacja.home.pl 

Oficina de turismo de Croacia 
28001 Madrid, Espana 
Calle Claudio Coello 22, ESC. B, 1°C
Tel.: +34 91 781 5514 
Fax: +34 91 431 8443 
E-mail: info@visitacroacia.es 

Croatian National Tourist Office 
New York 10118 
350 Fifth Avenue, Suite 4003 
U.S.A. 
Tel.: +1 212 279 8672 
Fax: + 1 212 279 8683 
E-mail: cntony@earthlink.net 

Kroatiska Turistbyrån 
11135 Stockholm 
Kungsgatan 24, Sverige 
Tel.: +46 853 482 080 
Fax: +46 820 24 60 
E-mail: croinfo@telia.com 

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 
1081 GG Amsterdam 
Nijenburg 2F, Netherlands 
Tel.: +31 20 661 64 22 
Fax: +31 20 661 64 27 
E-mail: kroatie-info@planet.nl 

Office National Croate du Tourisme 
1000 Bruxelles 
Vieille Halle aux Blés 38, Belgique 
Tel.: +32 255 018 88 
Fax: +32 251 381 60 
E-mail: info-croatia@scarlet.be 

Хорватское туристическое сообщество
123610 Moscow 
Krasnopresnenskaya nab. 12 
office 1502, Russia 
Tel.: +7 095 258 15 07 
Fax: +7 095 258 15 07 
E-mail: HTZ@wtt.ru 

Hrvaška turistična skupnost 
1000 Ljubljana 
Gosposvetska 2, Slovenija 
Tel.: +386 1 23 07 400 
Fax: +386 1 230 74 04 
E-mail: hrinfo@siol.net 

Kroatische Zentrale für Tourismus 
8004 Zürich 
Badenerstrasse 332, Switzerland 
Tel.: + 41 43 336 20 30 
Fax: +41 43 336 20 39 
E-mail: info@kroatien-tourismus.ch 

Kroatiens Turistkontor
Bjørnholms Allé 20 
8260 Viby J, Danmark
Tel.: +45 70 266 860
Faks: +45 70 239 500
E-mail: info@altomkroatien.dk

クロアチア政府観光局
Ark Hills Executive Tower N 613 
Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052 
Tel.: + 81 03 6234 0711 
Fax: + 81 03 6234 0712 
E-mail: info@visitcroatia.jp 
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1. ACI uMAG
2. MARINA NAuTICA NoVIGRAD
3. MARINA »ERVAR PoRAT / PoRE»
4. MARINA PoRE»
5. MARINA PARENTIuM / PoRE»
6. MARINA FuNTANA
7. MARINA VRSAR
8. MARINA VALALTA
9. ACI RoVINJ
10. ACI PuLA
11. TEHNoMoNT MARINA VERuDA / PuLA
12. ACI PoMER
13. ACI CRES
14. ACI oPATIJA / I»I∆I
15. MARINA ADMIRAL / oPATIJA
16. MARINA PuNAT
17. ACI SuPETARSKA DRAGA
18. ACI RAB
19. Y/C MARINA MALI Lo©INJ

20. MARINA Lo©INJ
21. ACI ©IMuNI
22. MARINA BoRIK /ZADAR
23. TANKERKoMERC MARINA ZADAR
24. MARINA VELI RAT / DuGI oToK
25. oLIVE ISLAND MARINA / uGLJAN
26. MARINA PREKo
27. MARINA DALMACIJA / BIBINJE-SuKo©AN
28. MARINA VELI IÆ
29. MARINA KoRNATI / BIoGRAD
30. MARINA ©ANGuLIN /BIoGRAD
31. ACI ÆuT
32. ACI PI©KERA
33. MARINA HRAMINA / MuRTER
34. MARINA BETINA
35. ACI JEZERA
36. MARINA TRIBuNJ
37. ACI VoDICE
38. ACI SKRADIN
39. MARINA MANDALINA / ©IBENIK
40. YACHT MARINA SoLARIS / ©IBENIK
41. MARINA KREMIK / PRIMo©TEN
42. MARINA FRAPA / RoGoZNICA
43. MARINA AGANA / MARINA
44. ACI TRoGIR
45. MARINA SEGET
46. MARINA KA©TELA
47. ACI SPLIT
48. MARINA MARTINIS MARCHI / ŠoLTA
49. MARINA LAV
50. MARINA BRELA
51. MARINA BA©KA VoDA
52. MARINA VLAŠKA / BRAČ
53. MARINA Tu»EPI
54. ACI MILNA
55. ACI VRBoSKA
56. ACI PALMIÆANA
57. MARINA oREBI∆
58. ACI KoR»uLA
59. MARINA LuMBARDA
60. ACI DuBRoVNIK
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Jaderské moře je částí Středozemního moře, která 
se nejhlouběji vsunula do evropské pevniny a oblast, 
která připadá Chorvatsku krášlí atraktivní a rozmanitá 
krajina a dokonce 1185 ostrovů, ostrůvků, hřebenů 
a útesů. Chorvatské pobřeží je dlouhé 5951 kilometrů.
Jaderské ostrovy jsou pro jachtaře ideálně uspořádané. 
Prostírají se, někde s  menším přerušením, podél 
největší části pobřeží ve sledu od Rijeky až po Dubrovník. 
Navzájem vzdálené většinou ne více než deset námořních 
mil, uzavírají různé průlivy mezi sebou i pevninou.  Na 
ostrovech i pevnině je spousta zálivů a přístavů, ve 
kterých lze přistát nebo kotvit. Jsou to ideální místa 
nejen pro plavbu s  plachtami, ale i pro okružní plavbu 
motorovou jachtou nebo loďkou pro sportovní rybolov. 
Nic není daleko a pokud si přejete, můžete celý den strávit 
plavbou. Když se zkazí počasí nebo zafouká silný vítr, vždy 
je po ruce nějaké místo, kde se můžete snadno ukrýt.
Hlavní větry Jaderského moře jachtaři většinou dobře 
znají. Jsou to — od severu ve směru hodinových ručiček 
— tramontana (N), bura (NE, může být cyklonová a 
anticyklonová), levanat (E), zimní levanat, jugo (SE může 
být cyklonové a anticyklonové), oštro (S), lebić/garbin 
(SW), pulenat (W), mistral (NW) a burin (letní termický 
pevninský vítr). Během nautické sezony jsou podmínky pro 
plavbu většinou příznivé. Mistral jako nejčastější letní vítr 
a stabilní severák-tramontana jsou pro plachtění výrazně 
příznivé větry. Podobné je to i s  levantem a příznivé 
je i mírné jugo, ale to v  létě fouká málokdy. Dokonce i 
bóra tak trochu zmírní svoji sílu i když je potřeba si na 
ni, stejně jako na letní nevery (bouřky), které obvykle 
přicházejí ze západu a jihozápadu, dávat dobrý pozor. 
Členitost pobřeží, proudy a lokální větry dělají navigaci 
zajímavou. Na lodi se stále něco děje. Na plachetnici 
chvíli plachtíte po větru, pak je nutné otočit proti 
větru a projet nějakým úzkým průlivem nebo vraty. 
Tato rozličnost platí i pro plavbu motorovou lodí.
Krajina se během plavby stále mění. V některých místech 
je pobřeží téměř neosídlené a pusté,  vystavené zimním 
bórám, jako  severní strana Krku, Rabu nebo Pagu. Jižní 
strany jsou obvykle bohaté vegetací. Chvilkami poplujete 
podél hustého borovicového lesa, který se spouští až k moři, 
jako na Lastovu nebo Jakljanu, jindy vám bude pohled 

zaclánět houští nebo skála. Budete projíždět a přistávat u 
středozemních měst, ale i malých rybářských osad. Mnohá, 
jako Korčula, Stari Grad nebo Vis vznikla již v  antickém 
období. Jiná místa jsou mladší, vzniklá jako rybářské přístavy 
nebo přístavy velikých ostrovních osad dále od moře.
Jadran se může rozdělit různými způsoby. Chorvatští 
meteorologové celé Jaderské moře dělí na severní, střední 
a jižní Jadran po liniích Ancona — Zadar — Monte 
Gargano — Dubrovník. Když se jedná o chorvatské 
části Jadranu, mezi nautiky je obvyklé rozdělení do 
dvou oblastí, s  přelomem u mysu Ploče nebo Planku 
(výběžek Planka) mezi Rogoznicí a Primoštenem  a to 
je opěrným bodem jak v  zeměpise (před mysem Ploča 
se přerušuje sled ostrovů), tak v  klimaticko-časových 
označeních. Pro  potřeby plavby i této edice ho rozdělíme 
na: Istrii, kvarnerské a podvelebitské ostrovy a pobřeží, 
šibenický, splitský a dubrovnický archipelag a pobřeží.
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