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Kornatský

kanál

ř ‚ který se později zrn nil na dnešní
Kornatské ostrovy (z italského názvu se
základem cerno = roh, boule, útes). Místni obyvatelé pojmenovali jednotlivé ostrovy
podle jejich charakteristických znaků a
tvarů. O smyslu pro humor svědčí názvy
jako Babina Ouzlca, Prdusa Mala, Prdusa
Vela, Bludní rt (mys) a další.
V 17. a 18. století se značně rozšířil ry
bolov; lovili zde nejčastěji rybáři ze Sali
na Dugém otoku. V roce 1897 odkoupili
větš! část Kornatů lidé z Murtoru. Zaklá
dali požáry, a tak se jim podařilo vymýtit
křoviska a některé plochy zúrodnit. Vznik
la políčka červené země, na kterých lidé
dodnes pěstují hrozny, fíky a olivy. Na
jdeme je téměř na každém větším ostrově,
ale musíme za nimi do vnitrozemí, mezi
skály, kde jsou chráněna před vysušujícím
větrem a agresivitou moře. Jde vlastně
o oázy v kamenné poušti: tři čtyři ary
červené půdy s vinnou révou, vedle olivový
sn oddělený zídkou z vysbíraných kame
nů a malý kamenný domek, spíš přístřeší
v nouzi než lidské obydlí. Majitel přichází
jen jednou za čas a zřídkakdy se zdrží
déle, než je nutné k ošetřeni vinice nebo
ke sklizni úrody.
Zvláštní roli sehrály Kornatské ostrovy
při národně osvobozeneckém boji Jugoslá

Pásmo šedých
a bílých skal

Přlstavlště s velkou vodní nádrži
v KravIJaČiei

vie v letech druhé světové války. Staly se
nejdříve přechodným a později stálým
opěrným bodem partyzánů. Tady se moh
ly opravovat lodě, ošetřovat raněni a ne
mocní a ukrývat ti, kdo byli na pevutná
pronásledováni. Kornatskýml průlivy a
úžinami vedla tajná partyzánská spojení
mezi severní Dalmácií, západní Bosnou a
ostrovem Vis, kde sídlil od května 1944
hlavní štáb hnutí odporu. Na ostrově Piš
kern byla zřízena partyzánská nemocnice.
Zde se starali o lehce raněné a nemocné,
těžce zranění byli jen ošetřeni a přepra
veni přes Vis do jižní Itálie. V zátoce Vrul
je na Komatu pracovalo asi sto lidí na
opravě lodí. jakmile dostali od stráží z vy
výšených míst znamení o blížícím se nepří
teli, plavidla potopili a sami se ukryli.
Když nebezpečí pominulo, vyzvedli s po
mocí potápěčů lodě z nehlubokého dna a
pokračovali v práci. Tak zůstal strategic
ký význam ostrovů utajen až do posled
nícl; dnů války.
Po válce odešlo dost lidí na pevninu za
lepšlmi životními podmínkami. Už se zdá
lo, že Kornati zpustnou úplně, ale po le
tech objevili jejich kouzlo vnitrozemci a
některá opuštěná stavení na pobřeží si
zařídili jako letní domov, na způsob na
šich chalup, jenže v nesrovnatelně men
ším měřítku. Pak přIšli vyznavači jachtln

gu, sportovniho rybolovu a potápění. fc
máci, ale hlavně cizí. Podnebí zde vytváří
zvláště pro jachting ideální podmínky;
léto bývá téměř bez výjimky slunečné a
místrál vane ze severozápadu každý den
od deseti hodin až do setmění — jako na
obj€dnávku. Co může být větším zážitkem
než proplouvat s větrem v plachtách laby
rintem průlivů a úžin, třeba každý den ji
nou cestou? Právě pro potřeby jachtařů
vzniklo v poslední době několik občerstvo
vacích stanic, kde se mohou najíst, doplnit
zásoby vody, nebo I přespat.
Úpravný kamenný dům, malý přistav
pro pár jachet, baterie slunečních kolek
torf. pro výrobu elektřiny, velký sběrač
dešťové vody, cisterny s pitnou vodou vět
šinou dovezenou z pevniny. V takovém
útočišti jsme se dali do řeči se starším
manželským párem z Británie. Zatímco
paní připravovala oběd v útrobách moder
ní sedmimetrové jachty pojmenované Kor
mít s domovským přlstavem Londýn, její
muž s tváří lorda nás přesvědčoval-. „U~
čtvľtý rok trávíme dovolenou na těchto
kouzelných ostrovech a přece jsme ještě
zdaleka neviděli všechno, co se vidět dá.
Zítra bych chtěl časně zrána fotografovat
útesy na ostrově Mana, ale manželka by
se ráda vykoupala v jezeře,“
O tom, že jsem se nezmýlil v lordově

244

Letal důni na ostrově Lavsa
Archiv zdeněk Kukal ml.

skaliska Griiaš
tvoři pevnou e

slově Iake, mě přesvědčila podrobná ma
pa. Na nejjižnějším výběžku Dugého oto
ku vytvořila příroda leden ze svých divů.
Jezero Mir není ledajakou kaluží živenou
deštovou vodou. Na délku měří skoro kilo
metr, na šířku asi tři sta metrů a v nej
hlubším místě má 10 m. S mořem je ne
přímo spojeno; mořská voda protéká čás
tečně propustnými vrstvami vápence. Kou
páni v jezeře nabízí skutečně příjemné
požitky, protože jeho voda se rychleji ohM
vá a přes den má až o B stupňů víc než
mořská. Jezero patří k nejnavštěvovaněj
ším místům souostroví; cestovní kancelá
ře ze Zadaru sem pořádají jednodenní vý
lety, ty dražší spojené s piknikem a ochut
návkou místního vína. Nezapomenutelným
zážitkem je výstup na blízký, 150 metrů
Vysoký vrchol Moravnjak, odkud se dá pře
hlédnout nejen velká část ostrovů, ale při
pohledu zpátky celé jezero I mohutný
útes, který je odděluje od moře.
V roce 1980 byla přírodně nejhodnotnější
Část Kornatských ostrovů prohlášena ná
rodním parkem. Do jeho území byly za
hrnuty Dolní Kornatí (Donji Kornati), te
dy ostrov Komat s okolím a vnější řada,
z niž největší jsou Lavsa, Piškera a Levr
naka. Pro mimořádný význam byla za
členěna i jižní část ostrova Dugi otok

5 jezerem Mir a do vnitrozemí ostr a
hluboko zasahující zátokou Telaščica. Mi
mo území národního parku zůstaly H
Kornati (Gomnji Komnati] — Zut a Sit
5 menšími ostrovy.
Podnětem k účinnější ochraně přírodní
ho prostředí bylo v první řadě rostoucí
znečištění zálivů a pobřeží poblíž oblíbe
n~ch kotvišť. Pro příště je kotvení povole
no jen na vybraných místech, kde stálá
hlídková služba kontrnlujP udržování Čis
toty. Sportovní potápění s automatikou se
zakazuje, také užitkový a sportovní rybo
lov v blízkosti ostrovů byl omezen. Opa
tření pro ochranu flóry a fauny na souši
jsou podobná jako v našich chráněných
územích; platí zákaz stavební činnosti a
rozšiřování ploch zemědělské půdy.
Uvědomili jsme si, že je vlastně dobře,
že se na ostrovy nedá snadno dostat; že
se tu nestavějí hotely a asfaltové silnice;
že neuvidíme sloupy elektrického vedení.
Pochopili jsme záměr lidi této země po
nechat ostrovy v klidu.
Až jednou pojedete v řadě aut po jadran
ské magistrále mezi Zadarem a Sibenikem,
podívejte se na moře. Na obzoru je uvidí
te, Věřme, že pro nás vnitrozemce zůstane
zvláštní svět Komnatských ostrovů ještě
dlouho zachován ve své tiché kráse.

