
Sveti Filip i Jakov 

 

Už pred tromi tisíckami rokov existovala na území dnešného mestečka Sv. Filip i Jakov malá 

liburnská osada (Liburnové bol ilyrský kmeň obývajúci Liburniu, tj. pobrežné územie 

v dnešnom Chorvátsku medzi riekami Rasa a Krka). Pozostatky hradieb a hrobov z tejto doby 

možno dnes vidieť v múzeu v 3 km vzdialenom Biograde na Moru.                                               

V 1. storočí n. l. prišli na toto územie Rimania, ktorí tu postavili množstvo budov a víl, 

predovšetkým pre vyslúžilých rímskych vojakov. Na neďalekom malom ostrovčeku Frmić 

sa zachovali pozostatky rímskeho opevnenia a antický vodný rezervoár - v tejto dobe slúžil 

cca 100 m široký skalnatý ostrovček ako krátkodobé prístavisko pre lode, aby tu počkali na 

oslabenie, inak veľmi silných morských prúdov v Pašmanskom kanáli (v 17. storočí potom 

ostrovček slúžil ako pohrebisko obetí moru). 

S príchodom Chorvátov v 7. storočí získava mestečko Sv. Filip i Jakov na význame, 

predovšetkým vďaka blízkosti kráľovského mesta Biograd na Moru. V 12. storočí bol na 

tomto mieste postavený aj kostolík zasvätený svätému Filipovi a Jokovovi, podľa ktorých 

bolo mestečko v 15. storočí tiež pomenované.                         

Reštaurácie, pizzerie, kaviarne, pekárne, bankomaty, zmenárne (v turistických agentúrach), 

lekáreň, pošta, požičovňa člnov. 

Obchody - Konzum priamo v letovisku Sv. Filip i Jakov, Lidl v susednom Biograde n. Moru. 

V obchodoch je možné platiť aj kartou.                                                                                

Naproti letoviska Sv. Filip i Jakov leží ostrov Pašman. Moru medzi Pašmanom a pevninou sa 

hovorí Pašmanský kanál. Reštaurácie, pizzerie, kaviarne, pekárne, bankomaty, zmenárne (v 

https://www.novalja.sk/chorvatsko/letoviska/letovisko-biograd-na-moru/
https://www.novalja.sk/chorvatsko/letoviska/letovisko-biograd-na-moru/
https://www.novalja.sk/chorvatsko/ostrov-pasman/


turistických agentúrach), lekáreň, pošta, požičovňa člnov. V reštauráciách a obchodoch sa 

môže platiť aj kartou.  

Penzión  Čirjak  

 

Biograd na Moru 

 

... býval významným kráľovským mestom. Vyrástol na pozostatkoch liburnskej osady 

Blandone. Založili ho Chorváti. Prvú zmienku o Biograde môžeme nájsť v 10. storočí v spise 



byzantského cisára Konštantína VII. Porfyrogenet. V stredoveku bol Biograd nazývaný Alba 

civitas čiže Belgrad (po slovensky Biele mesto).                                                                        

O najväčší rozkvet mesta sa zaslúžili v 11. a 12. storočí chorvátski králi, ktorí z neho urobili 

svoje prechodné sídlo. Kráľ Petr Krešimir IV. si Biograd vybral za hlavné mesto celej ríše. 

V polovici 11. storočia tu bolo zriadené biskupstvo a na začiatku 12. storočia sa tu kráľ 

Koloman nechal korunovať za kráľa Uhorska, Chorvátska a Dalmácie. 

V roku 1125 napadli Biograd Benátčania a úplne ho zrovnali so zemou. Obnovený bol až po 

vyplienení Zadaru Križiakmi v roku 1202, keď sa na jeho území usadili zadarskí utečenci. Od 

15. storočia patril Biograd Benátčanom. Za ich vlády mesto rozkvitalo.                             

Poslednou ranou Biogradu bol vpád tureckých vojsk pod vedením pašu Ibrahima v roku 1646. 

Od tejto udalosti sa Biogradu už nikdy nepodarilo obnoviť svoje vedúce postavenie.                                                                                                                                     

Práve kvôli tomu, že bol Biograd dvakrát úplne zničený, tu nájdeme len minimum 

zachovalých architektonických pamiatok, napr. pozostatky opevnenia a niekdajšej katedrály, 

staré hroby, barokový kostol sv. Anastázie z 18. storočia, kostol sv. Rocha a kostol sv. 

Antonína.                                                                                                                            

Zaujímavosťou priamo v Biograde je jeho pozoruhodný prístav. Atrakciou je podmorské 

osvetlenie v prístave pre jachty, ktoré je vo svete úplne jedinečné. V mori stoja sochy 

a niekoľko fontán, ktoré najmä v noci poskytujú nádherný pohľad.  

Ďalej sa v Biograde nachádza Vlastivedné múzeum (chorvátsky Zavičajni muzej) 

s archeologickou zbierkou a s pozostatkami benátskej lode, ktorá tu v 16. storočí stroskotala. 

 

 

 

 

 


