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Deň:   Sobota 20. 6. 2015 

Návrh trasy: Presun do Rogoznice 

Popis: Rogoznica je mierne mediteránske miesto, ktorého centrum sa 

nachádza na polostrove, t.j. niekdajšom  ostrovčeku Kopar a ten  je s pevninou 

spojený násypom v druhej polovici 19.storočia. Väčšia časť ostrova je pokrytá 

lesmi a v osídlenej časti prevládajú kamenné domy, ktoré dýchajú niekdajším 

mediteránom. Toto miesto je známe ako jeden z najkrajších a najznámejších 

prístavov, vďaka tomu je to miesto vyhľadávané nautickými turistami. 

Obyvateľstvo sa živí poľnohospodárstvom, rybárstvom a turizmom. 

Bezpodmienečne navštívte kultúrne pamiatky v Rogoznici: kostol sv. Nikolu, 

kostol sv. Ivana Trogirskeho, župný kostol Požehnanej Panny Márie a zvyšky 

opevnenia, ktoré boli postavené Francúzmi na vrchole mesta...hovorí sa, že 

Rogoznica a okolie boli Herakleovou gréckou kolóniou. Z prírodných 

fenoménov sa oplatí navštíviť slané jazero „Zmajevo oko“ (dračie oko). 

Rogoznica je známa svojimi plážami, kamennými, z jemného štrku, kde si 

každý môže nájsť ideálne miesto pre seba. Mesto má tiež svoj prístav, známa 

Marina Frapa, ktorý sa nachádza v zátoke Soline. Je to prístav vysokého 

štandardu so 400 kotviacimi miestami. 

Foto: 
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Deň:    Nedeľa 21. 6. 2015 

Návrh trasy:  Rogoznica, marína Frapa – Žirje, 

zátoka Tratinska 

Popis: Ostrov Žirje je najvzdialenejší a najväčší ostrov Šibenského súostrovia. 

Je známy ako rybárske stredisko, ale tiež ako vynikajúca oblasť pre rybolov. 

Známy je tiež prírodnými krásami, krištáľovo čistým morom, prírodnými 

čistými kamennými plážami, ako sú napríklad tie v zátokách Vela a Mala 

Stupica a Koromačna, ktoré sú tiež výzvou pre nautických turistov. 

Rozkládá se ve vnějším ostrovním pásu; od sousedního ostrova Kakan je 

oddělen Žirjanským průlivem (Žirjanski kanal), na jihozápad od Žirje se již 

prostírá otevřeně moře. Ostrov Žirje je ze všech stran obklopen četnými 

malými ostrůvky (na jihu a jihovýchodě mj. Škrovada, Mažirina, Hrabošnjak 

s majákem a Bakul; na jihozápadě mj. Kosmerka a Nozdra; na severozápadě 

mj. Raparašnjak a Mikavica, na severovýchodě mj. Glišteranski). 

Foto: 

 

Zátoka Tratinska 
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Deň:    Pondelok 22. 6. 2015 

Návrh trasy:  Žirje, zátoka Tratinska – Žut, marína 

Žut 

Popis: Marina Žut sa nachádza v západnom zálive Žut na rovnomennom 

ostrove Žut. Marina Žut je otvorená od marca do konca októbra.  Marina 

ponúka 120 kotvísk pre lode do dĺžky 20 m, pričom každé jedno kotvisko má 

vodovodnú aj elektrickú prípojku. Marina je dobre chránená pred vetrom a je 

dobre vybavená. Nachádza sa v nej recepcia, toalety, WC/sprcha s teplou 

vodou, vodovodná aj elektrická prípojka, reštaurácia, telefón, zmenáreň 

a malý obchod. V marine je možné zapojiť sa do kurzu jachtingu. 

Ostrov Žut je súčasťou súostrovia Kornati a leží medzi ostrovmi Pašman 

a Kornat. Ostrov nie je trvale osídlený, niektorí rybári z mesta Murter majú na 

ostrove dočasné domy, ktoré využívajú výhradne na oddych a rybolov. 

Súostrovie Kornati sa skladá zo 147 ostrovov, ostrovčekov a útesov v rámci 

Národného parku Kornati. Táto oblasť je známa pre fascinujúce útesy, 

kamenné pastierske areály a rozmanitú vegetáciu. Na ostrovoch sa nachádzajú 

stopy Rímskych a Ilyrských stredovekých stavieb. Nájdete tu taktiež veľa 

starších opustených rybárskych domov, ktoré sú všetky neobývané až po 

najväčší ostrov súostrovia, ostrov Kornat. Kornati ponúkajú vodákom veľký 

počet krásnych zátok, v ktorých môžete zakotviť Vašu luď a bezstarostne plávať 

na mieste, kde sa dostane len málokto. K dispozícii sú tiež výborné rodinné 

reštaurácie, ktoré sa nachádzajú v niektorých zátokách. 

Foto: 

 

Marina Žut 



   
 

5 

 

Deň:    Utorok 23. 6. 2015 

Návrh trasy:  1. Žut, marína Žut – Mala Proversa – 

národný park Telaščica (varianta A) 

    2. Žut, marína Žut – Mala Proversa – 

národný park Telaščica – Pašman, zátoka Landin 

(varianta B) 

Popis: Ďalšou atrakciou na Kornatoch sú prielivy Mala a Vela Proversa, 

umiestnené medzi ostrovmi Kornat, Katina a Dugi Otok. Mala Proversa 

je v skutočnosti úžina, prekopaná za účelom moreplavby už v rímskych časoch. 

Stále je tam možné vidieť mnohé archeologické nálezy, ako napríklad 

pozostatky budov a vivárium z 1. storočia nášho letopočtu. Veľmi unikátna 

vec, ktorú môžete vidieť je tzv. Vela Ploča (Veľký Tanier) alebo Magazinova 

škrila, 9 100 m2  veľký, rovný útvar z vápenca. Je umiestnený blízko vrchu 

Metlina (237 m), najvyššieho vrcholu Kornát. 

Foto: 

Mala Proversa 
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Popis: Telašćica je jedným z najväčších a najlepšie chránených prírodných 

prístavov na Jadrane a celková dĺžka jej pobrežia dosahuje až 68 kilometrov. 

Zátoka Telašćica, po ktorej je pomenovaný celý Park prírody, sa nachádza 

v strednej časti východného pobrežia Jadranského mora, v juhovýchodnej časti 

ostrova Dugi otok. Vďaka výnimočnej kráse, bohatstvu a významu bol tento 

záliv vyhlásený za park prírody v roku 1988. Zátoka je obklopená 13 

ostrovmi a ostrovčekmi a v samotnej zátoke sa nachádza šesť nádherných 

ostrovčekov a 25 menších pláží. 
Existujú tri javy, ktoré predstavujú základné charakteristiky tejto oblasti. Na 

prvom mieste ide o jedinečnú zátoku Telašćica - najbezpečnejší, najkrajší a 

najväčší prírodný prístav na Jadrane. Potom sú tu tzv. "skaly", ktoré sú vysoké 

do 160 metrov nad morom a zostupujú do hĺbky 90 metrov a nakoniec slané 

jazero Mir s liečivými účinkami. 

Pre radosť všetkých návštevníkov, častým hosťom Parku prírody je delfín 

skákavý. Ostrov Dugi otok sa za ostatných niekoľko rokov stal útočiskom pre 

opustené osly. 

 

Foto: 

 

Národný park Telaščica (so slaným jazerom) 
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Deň:    Streda 24. 6. 2015 

Návrh trasy:  1. Národný park Telaščica – Murter, 

marína Jezera (varianta A) 

    2. Pašman, zátoka Landin - Murter, 

marína Jezera (varianta B) 

Popis: Jezera je najmenšia osada na ostrove Murter. Obyvatelia Jezery sú 

zruční rybári a námorníci. Miesto stále vyzerá ako typická Dalmátska 

rybárska dedinka. V prípade, že by ste si radi dali čerstvo chytenú rybu, 

kalamáre, krevety alebo mušle, môžete ich nakúpiť priamo od rybárov 

na súmraku, čo bude pre Vás jeden z Vašich najnezabudnutelnejších zážitkov. 

V Jezere je taktiež umiestnená ACI marína. 

Ostrov Murter svojou rozlohou dosahuje približne 19 km2, rozkladá sa 

západne od Šibenika a patrí do skupiny tzv. Šibenických ostrovov. Jeho 

nadmorská výška nie je vôbec vysoká, najvyšší vrchol dosahuje 125 m 

nadmorskej výšky. Od pevniny ho delí Murterský kanál. Pri dedinke Tisno, 

kde je kanál najužší, je ostrov spojený s pevninou 12 m dlhým zdvíhacím 

mostom. Vďaka úrodnej pôde sa tu pestuje ovocie, zelenina a olivy. Na Murteri 

môžeme nájsť veľa malebných zátok na kúpanie s rozprávkovými plážami. 

Medzi najvýznamnejšie centrá na ostrove patria mestečká Murter, Betina, 

Jezera a Tisno. Síce na tomto ostrove nenájdeme žiadne klasické 

pamätihodnosti, ale rozhodne sa tu nebudete nudiť. 

Foto: 

 Marína Jezera 
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Deň:    Štvrtok 25. 6. 2015 

Návrh trasy:  Murter, marína Jezera – Kaprije, osada 

Kaprije – Zlarin, osada Zlarin 

Popis: Kaprije je malý ostrov v Šibenickom súostroví 40 alebo 70 minút 

od mesta Šibenik pravidelnou dennou lodnou linkou. Kaprije je ostrov 

zabudnutý moderným svetom, bez ciest, áut alebo čohokoľvek, čo by narúšalo 

šumenie vĺn a spev svrčkov. Pre hostí, ktorí prichádzajú v lete je dôležité 

pripomenúť, že na ostrove sú dva obchody, sedem reštaurácií a samozrejme 

ambulancia. Villa Sonia je umiestnená v zátoke Mula, ktorá je na severnej 

strane ostrova. Zátoka Mula má najkrajšie pláže na ostrove. Prvý ostrov 

z národného parku Kornati je vzdialený len 6 nautických míľ. 
Zlarin je ostrov v šibenickom archipelágu. Vďaka jeho prírodnej kráse ho 

nazývajú zlatým, zeleným a koralovým ostrovom. Niet teda divu, že ostrov bol 

osídlený už v ďalekej minulosti. Kostol Panny Márie z Rašelju, Nanebovzatia 

Panny Márie a kaplnky sv. Rocca a Šimona zo 17. storočia predstavujú 

historické pamiatky tohto ostrova. Idylická nedotknutá príroda, husté 

borovicové lesy, rozmanité pláže a mnohé ukryté väčšie a menšie zátoky 

nadchnú každého výletníka a turistu. Jachtári sem radi chodia kvôli 

dobrému kotvisku a prírodne chránenému prístavu. Na ostrove aj dnes funguje 

výrobňa koralov, v ktorej sa ručne vyrábajú a potom predávajú koralové šperky. 

Foto: 

 

Osada Zlarin 
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Deň:    Piatok 26.6. 2015 

Návrh trasy:  Zlarin, osada Zlarin – Rogoznica 
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Foto: 

 

Ostrov Kaprije 

 Slané jazero (Telaščica) 


