
ZÁKLADNÍ TRASA 
 

Ostrov BRAČ: Sněhobílý „bračský mramor“ je znám jiţ od antických dob a krášlí fasády mnoha budov - Diokleciánova paláce ve 
Splitu, Říšského sněmu v Berlíně, Bílého domu ve Washingtonu, vídeňského Parlamentu a přepychových paláců v Benátkách. 

V přístavu Supetar čekají surové bloky mramoru z ostrovních kamenolomů na odvoz. 
Ostrov Brač – rozloha 395 km2, délka 40 km, šířka 13 km je třetím největším a zároveň nejvýše poloţeným chorvatským ostrovem. 
Většina z 14 000 obyvatel ostrova obývá přes dvacet osad, které byly zaloţeny převáţně na severním okraji pobřeţí jen 7 km od 
pevniny. Terasovitě stoupající vnitrozemí se obloukovitě zvedá k náhorní planině Vidova gora, porostlé borovicemi a vysoké 778 m 
– vrchol Vidovica je nejvyšším bodem na ostrově. Kolem osad a v údolích se pěstují olivy, víno a ovoce. Jihozápadní pobřeţí lemují 
borové lesy. Nedostatek vody byl vyřešen v roce 1977, kdy bylo z pevniny poloţeno potrubí vedené po mořském dně.  

 
 
Supetar: Město, přístav, správní středisko ostrova Brače (2 570 obyv.) a jeho největší, velmi oblíbené letovisko. Supetar leţí při 
hlavní ostrovní komunikaci. Trajektový přístav – spojené se Splitem, kterým prochází většina osobní přepravy na celý ostrov. 
Hotelové městečko na okraji Supetaru, architektonicky zajímavé, s hojností vegetace a krásnými pláţemi.  Velmi staré osídlení (jiţ v 
neolitu), především v antické době. Starokřesťanské sarkofágy u hřbitovního kostelíka. Farní kostel uprostřed obce s širokým 
schodištěm (18. - 19. stol.) postavený na pozůstatcích baziliky z 5. stol. Před kostelem zbytek mozaiky z tohoto původního kostela. 
Malá sbírka sakrálních předmětů. 
 
Sutivan: Malá obec s přístavem (640 obyv.) a jednoduché letovisko v západní části severního pobřeţí ostrova Brače, při 
stejnojmenné zátoce, 7 km západně od Supetaru. Pěstování olivovníků, vinné révy, rybolov, cestovní ruch. Sutivan je spojen 
místní silnicí s ostatními obcemi na ostrově. V závěru zátoky Sutivan je park s palmovým stromořadím. Základy starokřesťanského 
kostela, do nichţ v 16. stol. vestavěn kostel sv. Jana (Sveti Ivan). Renesanční farní kostel zbarokizovaný v 18. stol. Několik 
renesančních a barokních šlechtických letohrádků z 16. - 18. stol. 
 
Milna: Malá osada na západním břehu ostrova Brač, kde rytmus kaţdodenního ţivota udává stále ještě dalmatinský tradiční styl. 
Budovy palácového typu kolem přístavní zátoky jsou připomínkou doby rozkvětu této rybářské vesnice (800 obyvatel), která byla 

tehdy nejvýznamnějším překladištěm zboţí do celého světa a naopak. 
V polovině 19. století se v Milně stavěly velké obchodní lodě. Do 
sportovního přístavu, který je chráněn před větrem připlouvají dnes se 
svými jachtami převáţně kapitáni, kteří jsou pány svého času. 
 
Bol: Pod strmým horským pásmem Bolska kruna leţí Bol (1 300 
obyvatel), nejstarší osada na jiţním pobřeţí ostrova. Turistickým 
symbolem Bolu je Zlatni rat (Zlatý roh) – 500 m dlouhý zelený výběţek, 
lemovaný zlatavou pláţí. Před ním je moţno zahlédnout ve stráni  
poustevnu Blaca ze 16. století, s mnišskými celami, hvězdárnou a 
drahocennými starými knihami.  Na malém poloostrově Glavica, který se 
nachází východně od přístavu, stojí dominikánský klášter z 15. století 
s gotickým klášterním kostelem. Ke sbírce klášterního muzea patří 
oltářní obraz „Madona mezi svatými„ dílo malíře Tintoretta (1518 – 
1594). Surfaři oceňují příznivé větry ve Hvarském kanálu, který prochází 
mezi ostrovy Brač a Hvar. K příjemnému posezení vybízí I. dalmatinská 
vinárenská společnost.   

 

Bol letecky 

http://www.chorvatsko.cz/stdalos/braco.html
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Ostrov HVAR: Hvar, to je směsice tyrkysově modrých zátok, olivových hájů, vinohradů, zeleného piniového lesa a omamné vůně 
rozmarýnu a levandule. Jeho délka činí 70 km, šířka je od 4 do 11 km. Slunce svítí na Hvaru v ročním průměru 2 724 hodin.  
Stálých obyvatel je zde 11 000, turisté přijíţdějí na Hvar po celý rok, protoţe i v zimě je zdejší podnebí mírné.  

 

 
 
 
Město Hvar: Nejpůsobivějším dojmem působí tento jadranský skvost (4 
000 obyvatel) při celkovém záběru od moře. Jediným pohledem lze 
obsáhnout Rivu lemovanou palmami a 700 let staré hradby, táhnoucí se 
po svahu vzhůru aţ k pevnosti Španjol z 16. století. Nad ní stojí ještě 
pevnost Napoleon, kterou zbudovali v roce 1811 Francouzi. Nejdůleţitější 
kostely, kláštery a paláce pocházejí z éry rozkvětu města, kdy spadaly 
pod námořní velmoc Benátky, které zde v období od 15. do 18. století 
vybudovaly důleţitý opěrný bod východního Jadranu.  
 
V chráněném hvarském přístavu přezimovala kdysi benátská flotila. Nyní 

sem přijíţdějí na výletních lodích cestující z celého světa, aby na chvíli 
zaţili mondénní atmosféru tohoto místa. Vpravo od malé staré přístavní 
zátoky se otvírá hlavní náměstí Trg Sv. Stjepana, dláţděné hladce 
vyšlapanými kamennými deskami. V čele stojí katedrála sv. Štěpána (13. 
– 18. století) s velmi jemně architektonicky propracovanou zvonicí. Celých 
850 let je Hvar sídlem biskupství. Dómský poklad, tvořený dokumenty, 
obrazy, mešními rouchy a liturgickými nádobami, je k vidění v sousedním biskupském paláci (09 – 12 a 17 – 19, vstupné 10 Kn). 
Na hlavním náměstí poutá pozornost od roku 1520 velká městská kašna. Přes bránu Arzenálu, otočenou směrem k přístavu, se pne 
arkádovitý oblouk o šířce 10 m. V této loděnici se dříve opravovali benátské válečné galéry. V prvním patře bylo roku 1612 

vybudováno malé divadlo, jedno z prvních novodobých veřejných 
divadel v Evropě. S krásnou fasádou městské lodţie s věţními hodinami 
sousedí od roku 1903 nejstarší ubytovací zařízení ve městě – hotel 
PALACE. V městské části Groda, na severní straně hlavního náměstí, 
paličkovali benediktinky jemné krajkové dečky z tenké příze, která se 
spřádala z vláken listů agáve. 
 
Jelsa a Vrboska: Obě tyto rybářské osady, malebně poloţené 
do chráněných lesnatých zátok, patří obci Jelsa. Jsou spolu spojeny 
přibliţně 1,5 km dlouhou vycházkovou stezkou (Lungomare), která vede 
podél pobřeţí. Po silnici se z Jelsy do Vrbosky jede asi 5 km. Na náměstí 
v Jelse (1 700 obyvatel) stojí několik pěkných starých měšťanských 
domů a barokní kostel Sv. Ivan 
 
Paklenski otoci: Hustě zalesněné ostrovy nedaleko města Hvar patří 
k oblíbeným kvůli pěkným pláţím na koupání na jiţní straně. 
 

Ostrov Vis: Za jasného počasí lze odtud dohlédnout na italské pobřeţí s horou Monte Gargano. Ostrov Vis o rozloze 90 km2 leţí 
daleko v moři, u vstupu do dalmatského souostroví. Úrodná náhorní rovina v srdci hornatého ostrova je osázena keři vinné révy s 
bílými hrozny, zvanými vugava, a různými druhy zeleniny. Asi polovina z přibliţně 4 000 ostrovanů ţije v pobřeţních městečkách Vis 
a Komiţa. Bohaté dějiny ostrova Vis souvisely se strategicky výhodnou polohou. Staří Řekové, kteří ostrov nazývali Issa, sem 
přinesli révu, Benátčané architekturu, Angličané budovali za napoleonských válek opevnění, za Rakouska se stavěly majáky a první 
silnice. Ke konci II. světové války, v roce 1944, se Tito skrýval na nejvyšší hoře Hum (587 m) v jeskyni (Titova špilja), kde byl 
hlavní stan partyzánských oddílů. Odtud odlétal v roce 1944 Tito před očima Němců na setkání s Winstonem Churchilem do Itálie. 
V letech 1976 – 1989 byl ostrov vojenským územím (ponorková základna), a proto zde trávili dovolenou pouze občané Jugoslávie. 
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Město Vis: Se rozprostírá na severní straně ostrova kolem chráněné zátoky Viški zaljev. V parku vedle nábřeţí roste 7 druhů 
různých palem. Nálezy z řeckého období, umístěné v domě Baterija 
della Madonna, která dnes slouţí jako muzeum, ukazují jak kdysi 
vypadala stará Issa ( 09 – 13 a 17 – 19, vstupné 8 Kn ). U zátoky stojí 
zřícenina pevnosti, kterou zde zbudovali na počátku 19. století 
Angličané. Ve staré čtvrti nazývané Kut najdeme několik typických 
hospůdek. 
 
Komiža:  V široké zátoce letoviska Komiţa, před kterou leţí ostrov 
Biševo, se na severní straně krásné oblázkové pláţe nachází jediný 
zdejší hotel Biševo. Za továrnou na zpracování ryb, která je přes léto 
uzavřena, objevíme dalších 5 malých zátok vhodných ke koupání, kde 
vyvěrají sladkovodní prameny. U vjezdu do přístavu stojí kaštel ( věţ ) 
ze 16. století, dnes Rybářské muzeum ( 09 – 11 a 18 – 20, vstup 4 Kn ) 
s typickým rybářským člunem „ Falkuša „ z ostrova Vis. Z věţe je pěkný 
výhled na město a ostrov Biševo. Nedaleko centra, přímo u pláţe, 
příjemně překvapí originálně zařízená konoba Bako s antickými 
amforami, kotvou z 5. století a starým vinným lisem. 
 

Česká vila ve Visu: Uţ při samém vjezdu do uzavřené a bezpečné 
viské zátoky, která nese jméno sv. Jiří (uvala svetog Jurja) upoutává 
pozornost poměrně velká, honosná stavba na levém břehu zátoky. Je to 
tzv. Česká vila (Češka vila); na pohled z dálky není patrné, ţe je dnes 
úplně devastovaná a opuštěná. Zkázu jí přineslo období, kdy celým 
ostrovem Vis vládla a hospodařila Jugoslávská lidová armáda. 
 
Původně ji postavila v 19. stol. bohatá viská rodina Topićů jako své 
sídlo, ale záhy ji prodala dubrovnickému obchodniku Kovačevićovi, od 
něhoţ pak brzy přešla do českých rukou. Češi ji přestavěli a upravili na 
hotel, který 
se v první 
polovině 20. 
stol. stal 

pojmem 
mezi turisty 

z Československa. Mezi místním obyvatelstvem se ujal název Česká vila. 
Další osud této stavby je nejasný a lze jen doufat, ţe se pro ni brzy 
najde nějaké vyuţití, neţ se úplně rozpadne. Přesto však stojí za to, 
udělat si z městečka Visu k České vile procházku pěšky či krátký výlet 
autem. Malý poloostrov, na kterém vila stojí, stále nese stopy parkové 
úpravy. Pobořené schodiště od vily k nejvyššímu bodu a terénní terasy s 
vysokými palmami napovídají o někdejší kráse jejího okolí. Agáve, jako 
středomořský plevel, se tu mnoţí zcela nekontrolovaně. Nad skalnatým 
pobřeţím vede kolem poloostrůvku cesta, z níţ se otevírají pěkné 
pohledy na přilehlé moře, na vjezd do viské zátoky, na protilehlý 
ostrůvek Host s majákem a zejména na městečko Vis malebně 
rozloţené v rozlehlé zátoce. 
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Procházku lze spojit s koupáním na oblázkové pláţi v malé zátoce 
Grandovac za Českou vilou. Místní ji doporučují jako nejkrásnějí pláţ ve 
Visu. Je orientovaná k severu. Lemuje ji vegetace, která vytváří pěkný 
přírodní rámec a poskytuje případný stín. Ţíznivý návštěvník tu najde i 

moţnost občerstvení. V současné době se staví nová silnice do této části 
města, takţe rachot stavebních strojů trochu ruší odpočinek na pláţi 
nebo na přilehlých skalách. I přes neutěšený stav České vily a jejího 
okolí je to místo, které by si neměl návštěvník Visu nechat ujít. 
 

Ostrov 
Biševo:  

Rozloha 6 
km2, cca 20 
obyvatel. Do 
slavné Mod-
ré jeskyně 

(Modra špilja) je moţné vplout, jen kdyţ je moře klidné (přestup na 
malý člun á 20 Kn/osoba), kolem poledne dopadá sluneční světlo do 
otvoru pod mořskou hladinou tak, ţe v jeskyni vykouzlí nádhernou hru 
barev.  
 
Ostrov Šolta: Ze všech dalmatských ostrovů je Šolta (pouhých 15 km 
od pevniny, 57 km2, 1 500 obyvatel), která se nachází naproti Splitu a 
sousedí s ostrovy Hvar a Brač, jedním z nejpůvodnějších a nejméně 
dotčených. Na jihu se nachází strmé, silně členité skalnaté pobřeţí, na 
severní straně velké zátoky, na západě  - v nejúrodnější části ostrova – rozlehlá níţina, kde se dobře daří vínu, olivám a rozmarýnu. 
Centrem ostrova je obec Grohote, největší a nejstarší osada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maslenica:  Rybářská vesnice v západním, závětrném cípu Šolty. Zde se zastavují jachtaři při cestě z Rijeky do Dubrovníku. Před 
zátokou se nachází 7 malých neobydlených ostrovů. Kdysi kolem nich pluly plachetnice, které přes Jadran přepravovaly vápno a 
víno z osady Stomorska. Nejstarší stavbou je opevněná hranolová věţ (kula) ze 17. stol., k níţ byl v 18. stol. přistavěn splitskou 
rodinou Marchiů barokní zámek Avlija. V 60. letech min. stol. byl i s věţí upraven v jednoduchý hotel stejného jména. 
 
Nečujam: Vesnička Nečujam leţí ve 2 km dlouhém rozeklaném zálivu na severu ostrova a je se svými četnými, dobře ukrytými 
zálivy ke koupání ideálním místem pro dovolenou. Apartmány NEČUJAM – v současné době modernizovaný komplex apartmánů 
se nachází uprostřed piniového lesa a na kopci na konci rozlehlé zátoky. Původně jedinou stavbou v zátoce Nečujam bylo někdejší 
letní sídlo splitského patricije Balistriće, jehoţ přítel, humanistický učenec, básník a filozof Marko Marulić zde rád pobýval. Ve vilce, 

která byla častým básníkovým letním domovem, je jeho malé pamětní muzeum. 
 
Stomorska: Původní rybářská vesnice v dalším závětrném cípu Šolty. Nad osadou, na svahu kopce Vela Straţa stojí barokní 
mariánský kostel Gospa u borima z 18. stol., u něj je hřbitůvek s fragmenty antických sarkofágů. Obvykle poslední místo 
přenocování před plavbou do místa vylodění.  
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