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Úvod 
 

Cítíte se unavení, bez energie a elánu? Do ničeho se vám nechce a nemáte 

sebemenší chuť začínat s čímkoli novým?  

Pokud na sobě pozorujete známky deprese, podrážděnosti nebo další negativní 

projevy psychického, ale třeba i fyzického rázu, je nejvyšší čas nechat všechno 

ležet ladem a skladem a začít se poohlížet po nějaké letní dovolené. 

Jestliže vás exotika příliš neláká nebo vás jednoduše odrazuje její finanční 

náročnost, věřte, že i v Evropě máme přenádherné destinace s okouzlujícími 

plážemi, které rozhodně stojí za návštěvu. 

A právě proto jsme si pro vás připravili výběr 10 těch úplně nejlepších, jež vám 

nedají spát! Začtěte se do následujících řádků a vybírejte místo, které bude na 

týden, 10 či 12 dnů vaším novým domovem. 
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1. pláž Zlatni Rat, ostrov Brač, Chorvatsko 
 

První z evropských klenotů se nachází v chorvatském městečku Bol, které je 

situováno na ostrově Brač. Pláž Zlatni Rat je jedním z nejčastějších motivů 

chorvatských pohlednic. Nutno ovšem podotknout, že na pohlednice a přední 

stránky průvodců se tato okouzlující pláž dostala zcela oprávněně.  

Její netradiční tvar, měnící se v závislosti na působení větrů a mořských proudů, 

stejně jako bělavý písčitý povrch a tyrkysově čistá voda sem každoročně láká 

stovky tisíc turistů z celého světa.  

Zlatni Rat je ovšem více, než jen pouhopouhý výjev z chorvatské pohlednice. 

Kromě pohodového odpočinku uprostřed panensky čisté přírody v obklopení 

voňavých borovic a macchií, se zde můžete věnovat také windsurfingu, 

kitesurfingu či jiným vodním radovánkám.   

Během hlavní turistické sezóny je pláž v pravidelném obležení turistů. Pokud 

zde ovšem zavítáte v pozdějších odpoledních a večerních hodinách, můžete si 

užít nezapomenutelný západ slunce a romantickou atmosféru, jež dojme i ty 

největší tvrďáky. 

 

 

 

 

 

 

   

  

Náš tip: Vstup do moře je v okolí pláže poměrně strmý a 

dno místy kamenité, nezapomeňte na boty do vody.   
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2. pláž Navagio, Zakynthos, Řecko 
 

Pláž Navagio, chcete-li pláž ztroskotání, je symbolem řeckého ostrova 

Zakynthos. Tento velikán se může pochlubit nejen přenádhernými sceneriemi, 

bohatou faunou a florou, ale také pláží, která patří v celosvětovém měřítku 

mezi ty bezkonkurenčně nejkrásnější. 

Navagio se nachází v severozápadní části ostrova Zakynthos a přístup na ní je 

možný pouze od moře. Součástí pláže je také vrak lodi údajných pašeráků, kteří 

měli převážet neproclené kartony cigaret. 

Pláž je pokryta hrubším běloskvoucím pískem v kombinaci s menšími kamínky. 

Vstup na volné moře je zde poměrně strmý. Všudypřítomná tyrkysová barva 

moře nápadně připomíná přenádherné vody Karibiku.   

Na pláž se pravidelně pořádají organizované výlety z větších ostrovních 

přístavů. Mějte na paměti, že výlety prodávané v hotelech jsou mnohdy až o 

polovinu dražší, než výlety, které si domluvíte sami bez přítomnosti CK. 

 

 

  

 

 

 

  
Náš tip: Během cesty na Navagio bedlivě sledujte 

hladinu. Doprovázet vás mohou delfíni i karety obrovské. 
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3. pláž Myrtos, Kefalonia, Řecko 
 

Nejkrásnější, nejfotografovanější, nejoblíbenější a nejznámější – tak přesně 

taková je pláž Myrthos v řecké Kefalonii. Pláž pokrývají jemné kamínky, které 

z dálky zdánlivě připomínají běloskvoucí písek.   

Okouzlující scenerii dokreslují okolní útesy ve stejném barevném tónu, pokryté 

bujnou středomořskou vegetací.  

Pláž se nachází na severní části ostrova Kefalonie a vede k ní úzká a poměrně 

klikatá cestička. Kromě přenádherné pláže a bujné vegetace zde můžete 

obdivovat také jednu menší jeskyni, do níž vedou dva vchody z pevniny a od 

moře.  

Na rozdíl od jiných stejně oblíbených pláží, se nebudete na Myrthosu potýkat 

s náporem turistů. Pláž je dost dlouhá pro všechny milovníky odpočinku, a 

pokud se uchýlíte bokem, můžete si užívat také ničím nerušené soukromí a tu 

pravou romantickou atmosféru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Náš tip: Vyčkejte na Myrthosu do západu slunce. Pohled, 

který se vám naskytne, je jednoduše nezapomenutelný. 
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4. pláž Rabbit, Lampedusa, Itálie 
 

Zhruba na polovině cesty mezi pobřežím Tuniska a Sicílií se rozkládá překrásný 

ostrůvek Lampedusa. Jeho rozloha je nevelká a počet obyvatel zde stěží 

dosahuje 6 tisíců.  

Během hlavní sezóny se však toto číslo takřka zdvojnásobí. Bohatá fauna a flóra 

a přítomnost pláže, která již po několikáté zabodovala v žebříčku nejkrásnějších 

pláží Evropy a světa, zde každoročně láká turisty z celé planety.  

Oním opěvovaným klenotem je pláž Rabbit, někdy též označovaná jako pláž 

Conigli (místními nazývána Spiaggia dei Conigli). 

Rabbit Beach se rozkládá na jižním pobřeží ostrova Lampedusa. Její délka 

dosahuje 200 metrů a povrch je pokryt jemným bílým pískem. Pobřeží se 

postupně svažuje do tyrkysových vod Středozemního moře, které nápadně 

připomínají přenádherné vody Karibiku.  

Pláž je obklopena načervenalými skalisky místy porostlými středomořskou 

vegetací. Přímo na pláži můžete ochutnat celou řadu typických italských 

specialit, které podtrhnou dokonalý dojem z dovolené v této přenádherné 

destinaci, do níž se budete chtít opětovně vrátit.  

   

Náš tip: Králíky na pláži neobjevíte. Narazit ovšem 

můžete na želví obry, kteří zde připlouvají klást vejce. 
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5. pláž Pinarello, Korsika 
 

Patříte-li mezi zvídavé cestovatele, které už omrzely chorvatské, řecké či italské 

vody, vsaďte na vody Korsiky. Fascinovat vás zde bude bohatá fauna a flóra a 

přenádherné pláže, z níž jednou je i pláž Pinarello.  

Pinarello je obklopena skalnatými zátokami a svahy, které jsou plné 

pestrobarevných květin.  

V kombinaci s tyrkysově modrým mořem a dokonale bílým pískem, jenž 

doslova vybízí k pohodovému odpočinku a relaxaci, se jedná o jeden 

z evropských klenotů, jenž rozhodně stojí za návštěvu. 

Pláž je poměrně rozlehlá a mezi turisty ne příliš známá. Pokud tedy hledáte 

pláž, na níž se netlačí hlava na hlavě, je sázka na Pinarello Beach sázkou na 

jistotu.  

Pokud už vás polehávání na pláži a objevování podmořského života přestane 

bavit, můžete navštívit místí starodávný kostelík nebo přístavní mola 

s originální patinou.  

 

Náš tip: Patříte-li mezi milovníky mořských plodů a 

rybích specialit, navštivte některou z místních restaurací. 
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6. pláž Fig Tree Bay, Protaras, Kypr 
Kdo jednou navštíví Kypr, bude ho to zde táhnout již celý život. Na Kypru se 

totiž nachází nespočet nádherných pláží. Tou nejkrásnější je ovšem 

bezkonkurenčně Fig Tree Bay nacházející se nedaleko kyperského Protarasu.  

Pokud zde zavítáte, těšit se můžete na přenádherné přírodní obrazy a scenerie, 

stejně jako na křišťálově čisté moře, bohatý podmořský život a horký 

běloskvoucí písek. 

Pláž je pojmenovaná po fíkovníku, který byl dle místní legendy na Protaras 

údajně přivezen dobyvateli v 17. století a daří se mu zde do dnes. 

Pláž vyniká pozvolným vstupem do vody, je proto velmi vhodná pro rodiny 

s malými dětmi. Patříte-li mezi milovníky dlouhých procházek nebo pohybových 

aktivit, i pro vás je Fig Tree Bay doslova jako stvořená.  

Jakmile vás přestane bavit pouhopouhé polehávání na pláži, můžete si zajít do 

některé z místních restaurací podávajících lahodné středomořské speciality 

nebo se věnovat vodním sportům, kterých je zde skutečně nepřeberné 

množství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Náš tip: Kousíček od pláže je maličký ostrůvek, na který 

se vyplatí zaplavat si. Boty do vody jsou ovšem nutností. 
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7. pláž Maspalomas, Kanárské ostrovy 
 

Kanárské ostrovy – skupinka sedmi velkých a několika menších ostrůvků láká 

každoročně tisíce turistů z celého světa. Co je ovšem na „Kanárech“ 

bezpochyby nejzajímavější? Místní pláže, mezi nimiž se nachází i proslulá 

Maspalomas.  

Zapomeňte na Karibik, vytěsněte z hlavy obrazy skalisek porostlých 

středomořskou vegetací. Takhle pláž je tak trochu z jiného světa. Písečné duny 

v kombinaci s modravými dálkami připomínají země daleké, v nichž slunce pálí 

ohnivým žárem. 

Pláž  Maspalomas je obklopena písečnými dunami, které mnohdy dosahují 

úctyhodných 30 metrů. Spíše než u moře si tedy občas připadáte jako na 

rozpálené Sahaře. To všem krásu této netradiční pláže nevylučuje. Ba právě 

naopak. 

Pláž se nachází v luxusní zóně Meloneras, jíž si oblíbili vysoce postavení státníci, 

celebrity a nároční cestovatelé z celého světa. Není se proto čemu divit, že 

v udržovaných zahradách, v nichž narazíte na lidskou rukou vyrobené jeskyně, 

šumí třeba uměle vytvořené vodopády.  

 

  

Náš tip: Pláž Maspalomas má úctyhodných 7 kilometrů! 

Přesto se vyplatí navštívit maják na jejím konci.  



   10 nejkrásnějších pláží Evropy 

www.KrasnePlaze.cz 11 

8. Modrá laguna, Ölüdeniz, Turecko 
 

Pokud otevřete katalog zájezdů do Turecka, stoprocentně na vás bude hned 

z úvodní obálky koukat světoznámá Ölüdeniz – Modrá laguna. Tato nádherná 

destinace a pláž je prakticky nedotknutelným rájem na zemi.  

Po právu proto patří k nejoblíbenějším a nejfotografovanějším místům celé 

Evropy. O kráse tohoto místa vypovídá také množství vysokých umístění 

v tuzemských i zahraničních anketách oblíbenosti.  

Pláž se nachází u malé obce v letovisku Fethiye na jihozápadě Turecka. Moře 

zde oplývá překrásným tyrkysovým zbarvením a bohatým podmořským 

životem.  

Samotná Modrá laguna je od moře oddělena úzkou písečnou úžinou, která 

přesně kopíruje tvar jazyka. Moře je v tomto místě velmi klidné, proto si 

destinace vysloužila název Ölüdeniz, jenž v překladu znamená „mrtvé moře“. 

Okolí je poseté bujnou středomořskou vegetací, a pokud budete pořádně 

hledat, můžete narazit na ukryté mini-plážičky i menší zátoky a tajemné 

jeskyně, které skýtají dostatek soukromí. 

 

 

 

 

 

  

Náš tip: Prohlídka pláže a jejího okolí z blízkého vrcholku 

Babadag je vskutku nezapomenutelným zážitkem. 
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9. pláž Punta Rata, Brela, Chorvatsko 
 

A opět tady máme něco pro milovníky Chorvatska. Jedna z nejkrásnější 

oblázkových pláží na vás čeká v malebném městečku Brela, v samém Středo 

dalmatském srdci Chorvatska.  Pláž je obklopená menšími skalkami a 

borovicemi, jejichž omamná vůně vám jednoduše nedá spát.  

V okolí Punta Raty je také množství menších pláží, kde můžete s trochou štěstí 

najít trošku toho klidu a soukromí. Během dovádění na pláži a v mořských 

hlubinách se vyplatí zaplavat trošku dál a pokochat se pohledem na majestátní 

pohoří Biokovo, které se táhne napříč celou Makarskou riviérou. 

Vstup do vody je v těchto místech velmi pozvolný, proto je pláž vhodná 

zejména pro rodiny s dětmi nebo starší cestovatele. Boty do vody jsou ovšem 

v tomto případě nezbytností.  

Protože se pláž těší vskutku velké oblibě, vyrazit k ní se vyplatí brzy ráno nebo 

v pozdějších odpoledních hodinách.  

   

Náš tip: Kousek od pláže naleznete jednu z dominant 

celého Chorvatska – skalku vystupující přímo z moře. 
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10. Rajská pláž, Marfa, Malta 
 

Poslední kráskou, kterou vám na následujících řádcích představíme, je zátoka 

Ramla Bay a její Rajská pláž, jíž jezdí obdivovat turisté z celého světa.  

Oblíbené letovisko Marfa, v němž můžete pláž najít, je Bohem i moderní 

architekturou zapomenutým místem se svým specifickým kouzlem. 

Rajská pláž je jednou z mála písečných pláží, které se v této destinaci nachází. 

Zajet si k ní ovšem stojí za to a své návštěvy rozhodně nebudete litovat. 

Písek této pláže je příjemně načervenalý, což z ní dělá další evropský unikát, 

jenž se v anketách oblíbenosti pravidelně umisťuje na velmi vysokých příčkách.  

Pláž je poměrně rozlehlá a vstup do vody pozvolný. Proto si na své přijdou jak 

milovníci dlouhých romantických procházek, tak i rodiny s malými dětmi.  

   

Náš tip: Kousek od pláže objevíte překrásnou jeskyni, 

kterou údajně obývala sama řecká nymfa Calypso. 
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Závěr 

Dočetli jste až sem? Výborně! Tak to již určitě máte o své letní dovolené zcela 

jasno.  

V hlavě se vám přehrává plno přenádherných obrazů, v nichž se mísí křišťálově 

čistá voda v kombinaci s tyrkysovou modří a rozpáleným bílým pískem 

obklopeným bělavými skalisky a bujnou středomořskou vegetací. 

Všeho tedy nechte a vrhněte se do výběru letní dovolené dříve, než budou 

všechny atraktivní zájezdy beznadějně vyprodány! 

Věříme, že vám byly tyto řádky alespoň malým přínosem, inspirací a přesvědčily 

vás o tom, že i na území Evropy jsou okouzlující místa, která se svou krásou a 

malebností nápadně podobají vzdálenému Karibiku. 

 

Sledujte KrásnéPláže na Facebooku!  

 

https://www.facebook.com/KrasnePlaze
https://www.facebook.com/KrasnePlaze

