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1. Jak se mění pojetí 
zahraničních cest 
za cyklistikou?

Účastníci jsou dneska samostatní. Dřív 
měli „stádový pud“, všichni se drželi pohro-
madě za průvodcem – a trošku se báli kul-
turních a společenských odlišností. Dnes 
naši kololodníci místní zvláštnosti nejen re-
spektují, ale dokonce vyhledávají a oceňu-
jí. 27 let zkušeností svobodného cestová-
ní je znát, stejně jako naše vyšší kupní síla 
v zahraničí. Zatímco dříve většina lidí bě-
hem dne pojídala někde v příkopě u cesty 
předem připravené svačiny, dnes převážná 
část kololodníků bere cyklistiku jako pro-
středek k poznání – nejen přírody a kultury, 
ale i místní kuchyně. Někteří to rádi přizna-
jí, jiní to tají: mnozí jsme vlastně „gastrocy-
klisty“, kteří berou jízdu na kole i jako ces-
tu k vytvoření té nejlepší chuti na zajímavé 
jídlo a pití – na ostrovech i na lodi. A že 
na Jadranu je co ochutnávat!  

2. Cestuje český cyklista 
radši s cestovní kanceláří, 
anebo individuálně? 

Dřív lidi neuměli jazyky, zkušenosti chy-
běly a ani s ubytováním to nešlo jednoduše. 
Dnes se dost cyklistů zařídí samo – ubyto-
vání on-line, informace z netu, mapy v mo-
bilu, naložíme kola a jedem. Na zájezdu 
s cestovní kanceláří sice peníze a čas zpra-
vidla využijete líp, ale zase se musíte čas-
to přizpůsobit programu a skupině tam, kde 
byste radši byli nezávislí.

3. Takže vám zájemci ubývají 
– prostě si to zařídí sami…

Ne – naopak, zájem o naše zájezdy roste. 
Loď s posádkou přes booking.com nenajme-
te a kololodní program ve všech detailech si 
zorganizujete těžko. Kololoď je ideální kom-
binací organizované cesty a svobodného, 
nezávislého putování. Cílíme i na ty, kteří 
s cestovkou ještě nikdy nebyli, a pak jsme 
rádi, když se nám vracejí s uznáním, že si to 
dokonale užili – a že se cítili volní.

4. Počkejte, jaké nezávislé 
cestování? Vždyť váš účastník 
se snad také musí držet 
pevného programu.

Po lodní snídani, když naše loď připlu-
je na „nový“ ostrov, podá náš průvodce po-
drobný výklad nad mapou. Probere různé 
varianty jízdy na kole toho dne od vyslove-
ně pohodových až po cesty úchvatné, ale 

opravdu ostré – povrchem, převýšením i dél-
kou. Řeč přijde i na gastronomické a kul-
turně-historické zajímavosti na trase; třeba 
některé zajímavé hospody na ostrovech ne-
cháme otevřít jen pro naše účastníky. Pak 
vyrazí každý sám, v páru anebo ve skupince, 
kterou si zvolí. Kdo chce, může být většinu 
dne úplně bez lidí, obklopen jen okolní fan-
tastickou přírodou. Všichni se znovu setkají 
až na společné večeři na lodi. Takže – žád-
ná masovka. A většinu dne jste opravdu svo-
bodní, ovšem s informacemi a se zázemím 
v podobě lodi jako plovoucí základny. Pro 
naše účastníky máme vlastní profesionální 
mapy ostrovů a pobřeží, které se prodáva-
jí po celé Evropě – i v Chorvatsku, a to nově 
nejen v papírové, ale i v digitální podobě. 

5. Je kololoď spíš pro 
jednotlivce, anebo pro větší 
skupiny?

Pro všechny. Třetina termínů se v naší ve-
řejné nabídce vůbec neobjeví – to jsou plav-
by pro party přátel, kteří si zamluví celou 
kapacitu lodi. Už teď předběžně rezervuje-
me 11 termínů pro skupiny na rok 2019.
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