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Text: Jana Vlková, foto: archiv CK Geotour 

aneb jak si 
zpfiíjemnit 
cyklistické

jaro 
Skuteãné jarní poãasí u nás
zpravidla zaãíná aÏ po odchodu
tfií ledov˘ch muÏÛ. Pak mÛÏeme
pfiefiadit cyklistické vyjíÏìky 
z kategorie ledové utrpení do
kategorie pfiíjemná sportovní
zábava. Ale nemusí to tak b˘t.
Jinde, jako tfieba v Chorvatsku,
to jde mnohem dfiíve.
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Chorvatsku je zaãátkem kvûtna cyklis-
tická sezona jiÏ v plném proudu. Mimo
pfiívûtivého poãasí má náv‰tûva tûchto

krajin na bicyklu mnoho v˘hod. Tou hlavní je, Ïe se
na kole dostaneme na spoustu nádhern˘ch míst, kam
se nedá zajet autem nebo která jsou pfiíli‰ daleko, aby
k nim ãlovûk do‰el pû‰ky. A k tomu je potfieba
kololoì. Kololoì je vynález, jak trávit dovolenou na
dalmatsk˘ch ostrovech, ale i skuteãná loì, na které
se kola pfieváÏejí. 
VyjíÏdíme v pátek odpoledne autobusem, s koly
upnut˘mi v pfiívûsu. Trasou známou snad kaÏdému
âechovi mífiíme pfies Graz a Maribor k mofii. 
V sobotu ráno jsme na místû. Mofie je sice studené,
ale smaragdovû modré a nádhernû ãisté. Jeho jodová
vÛnû se mísí s kvetoucím jasmínem. Jako bychom se
pfies noc pfienesli na jinou planetu. V pfiístavu jiÏ

kotví na‰e loì. Nakládáme zavazadla, kola, a máme
je‰tû ãas na malou vycházku po promenádû. Místa,
kde si ãlovûk pfiedstaví jiÏ za pár t˘dnÛ davy rÛznû
spálen˘ch a opálen˘ch turistÛ, jsou podivuhodnû
pustá a klidná. 

Lovi‰te – Trstenik
Zaãínáme na poloostrovû Pelje‰ac, ráno se na lodi
podává snídanû, která by snad uspokojila i drvo‰tûpa
od princezny solimánské. Vedle chleba a marmelády
pfiistává na stole i obrovská mísa tûstovin s ãervenou
omáãkou a kusy masa. Zfiejmû se také oãekává odpo-
vídající cyklistick˘ v˘kon. Po snídani si mÛÏe kaÏd˘
do mapy zakreslit trasu, na kterou se cítí. Následuje
první z pravideln˘ch briefingÛ. PrÛvodce informace-
mi ne‰etfií. Podrobné líãení tras dává kaÏdému moÏ-
nost rozhodnout se je‰tû ráno, kudy a kolik kilometrÛ
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Malebné vesniãky

jsou propojeny 
drsn˘m makadamem.

NA HVARU



chce jet. Tû‰íme se na nûkolik zajímavostí. Z Lovi‰te
se stoupá asi 6 km po silnici a uÏ je tu první zastavení.
Je to vesnice Nakovanj. Dnes jiÏ její trosky. Odbo-
ãujeme po pomûrnû zachovalé cestû. Kolem nás bojují
poslední ovocné stromy s rozrÛstající se macchií. 
V nûkter˘ch domech jsou je‰tû patrné zbytky pÛvod-
ního nábytku. Bloumáme vysokou trávou a mudru-
jeme o tûÏkém Ïivotû, kter˘ místní vyhnal z takov˘ch
krásn˘ch domÛ dolÛ k mofii.
Pfies poledne míjíme Orebiç. Okolím letoviska vede
nepfiíli‰ vzru‰ující rovná silnice. Ale to si brzy vyna-
hradíme. Stoupání nás vynese do v˘‰ky asi 600 m n. m.
na náhorní plo‰inu mezi vinice a na pofiádné maka-
damy. Jeden by si skoro chtûl myslet, Ïe tudy prostû
je‰tû Ïádn˘ cyklista neprojel. Chybí tu stánky se
slan˘mi brambÛrky, zato to tu vypadá jako nûkde ve
skanzenu. Naprost˘ klid obãas rozãísne jen zameãení
kozy. Îiváãky vidût jen dva za den, jak se plahoãí 
v ãervené hlínû vinic. 
Za vsí Kuna se jedeme podívat k maliãkému
klá‰teru, ale duchovní zastávku okamÏitû kompen-

zujeme jednomysln˘m rozhodnutím, Ïe k dal‰ímu
v˘znamnému bodu se pojede pfies Pijavãinu. Jsme-li 
v srdci Pelje‰acu, kter˘ je domovem v˘teãn˘ch vín,
nemÛÏeme pfiece obec s takto zvukomalebn˘m
jménem vynechat. Na okolních svazích se v‰ude 
pûstuje réva, z níÏ se vyrábí místní víno dingaã 
a postup. Dal‰í zastavení je plánováno v Potomji,
nepsaném centru celé vinafiské oblasti. Jsme

zvûdaví, jestli nás prÛvodce ráno netahal za nos. 
A skuteãnû, je to tu pfiesnû tak, jak to bylo na
briefingu popsáno. Ve stínu stromÛ je obfií sud 
s kohoutkem a u nûj nápis, Ïe si mÛÏeme sami
naãepovat a zaplatit do kasiãky. Toto víno není nic
moc, ale poezie je to úÏasná. Skuteãn˘ temn˘ dingaã
se prodává v sousedním sklípku. Poslední atrakcí je
tunel, kter˘m se dostaneme prakticky na dohled
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Jízda po pobfieÏí ostrova 
Mljet patfií k nejvût‰ím 
cyklistick˘m záÏitkÛm

Pohledy zjitfiené
ADRENALINEM
zraãí vrcholné ‰tûstí.



dne‰ního nocovi‰tû – Trsteniku. âeká nás uÏ jen
sjezd úboãím vysoko nad mofiem, daleko pfied námi
na obzoru se objevuje ostrov Mljet. 

Pfies minové pole 
Jako zlat˘ hfieb dne‰ka se na ranním raportu
prezentují ústfiice. Jejich milovníci si je mohou
dopfiát k obûdu v Malém Stonu, kter˘ je akorát za
polovinou cesty. Trasa je buì velmi komplikovaná,
nebo pfiímoãafie, nepoeticky asfaltová. Vût‰ina volí
adrenalinové varianty. Tentokrát jsem trochu na-
letûla. Malebná odboãka se brzy mûní v kamenit˘
úvoz. Bikefii pfiedou blahem, my ostatní z obav 
o kola chvilkami tlaãíme. U kapliãky na vr‰ku to
kompenzujeme chvilkou rozjímání s v˘hledy do
nádherné krajiny. A mÛÏeme se tû‰it na kulturní
zastávku ve Stonu. 
Opevnûní, které se táhne v kopci, b˘valo obrann˘m
valem Dubrovnické republiky. Lezeme na hradby,
obloÏené sem tam le‰ením. Aãkoli je pracovní den,
nikde se nikdo nehne a totéÏ platí i pro saliny pod
námi. âeká nás druhá polovina cesty do pfiístavu
Slana. Je‰tû s nûkolika dal‰ími kolegy cyklisty
volím „rekreaãní variantu“, bikefii se zase budou
vrhat na makadamy a kozí stezky. Ale po pár
stovkách metrÛ nás dohánûjí. Copak, copak. Trochu
se o‰ívají: „Byla tam cedule a na ní nûco o minách,
no tak jsme si fiekli, Ïe nemusíme mít v‰echen
adrenalin svûta.“ Veãer prÛvodce vysvûtluje, Ïe na
miny jiÏ nikdo nenarazil více neÏ deset let a Ïe se
jedná v podstatû o politickou hru, pfii níÏ si má
firma, která poskytuje certifikát na odminování,
pfiijít na své. Snad je lep‰í tuto teorii netestovat.
Zbytek cesty vede po právû budované silnici. ·koda,
do pfií‰tí sezony asi zmizí jeden zábavn˘ makadam 
a nahradí ho silnice. Asi by to obãas chtûlo dvû kola.
VÏdyÈ i ‰um silniãního plá‰tû po hladkém ãerném
asfaltu má nûco do sebe. Pfiístav Slano opou‰tíme
rádi. Vládne v nûm spí‰ pobfieÏní ruch neÏ ostrovní
poezie. 

Napfiíã Korãulou 
Brzy ráno vyráÏíme z pfiístavu Vela Luka na ostrovû
Korãula, do stejnojmenného pfiístavu to máme asi 
70 km. Nûktefií váhají, jestli se nemají vylodit nebo
nalodit v Prigradici, která je vzdálena asi 20 km. Ti,
co se rozhodli cestu ukonãit pfii tomto mezipfiistání,
budou litovat, Ïe vynechali jednu z nejúÏasnûj‰ích
kulináfisk˘ch atrakcí ostrova. 
Ale popofiádku, vyráÏíme vzhÛru od pfiístavu. 
Ve vrcholové ãásti hfiebene zastavujeme, abychom
vydechli a vydáváme se k nedaleké jeskyni. BohuÏel
jsme asi pfiíli‰ blízko pfiístavu a zdá se, Ïe i sem poma-
lu zaãínají dosahovat chapadla organizované turis-
tiky. Jeskyni nûkdo oplotil a asi zaãne vybírat
vstupné. ·koda. SjíÏdíme smûrem k mofii. ·tûrková



Na pobfieÏní silnici se vyd˘cháme. Nocovat budeme 
v pfiístavu Korãula. Ti odolnûj‰í se tû‰í na noãní Ïivot
letoviska, nejspí‰ v‰ichni se pÛjdeme podívat 
k rodnému domu Marka Pola.

Hvarem kfiíÏem kráÏem
Na Hvaru se skupina rozpadá na nûkolik zájmov˘ch
frakcí. Loì po ránu doplouvá do Starého Gradu.
MoÏností, jak pfiekonat ostrov z jednoho pfiístavu do
druhého, je fiada. Nejvíc si asi uÏili ti, ktefií volili
variantu s trialovou vloÏkou. 
KdyÏ se vyjíÏdí z pfiístavu Stari Grad, tak se krajina
zdá velmi pfiívûtivá. Silnice vedou mezi vinicemi 
a probouzejícími se levandulov˘mi poli. Obrovské
zkfiivené kefie vyráÏejí poãátkem kvûtna jemnû
zelené klásky, které se za pár dní rozvinou a zaplní
ostrov jednou z nejoblíbenûj‰ích vÛní. 
Na druhou, ménû civilizovanou stranu ostrova, vede
tunel. Temn˘ jícen není ani osvûtlen, ani tu nefun-
guje semafor. Podle rady prÛvodce stopujeme auto,
aby nám krylo záda. Tunel má sice tfii zálivy pro
míjející se vozy, ale to k pocitu bezpeãí nestaãí. Ko-
neãnû jsme se dostali na druhou stranu. Odmûna je
sladká. VyjíÏdíme na vyhlídku a chvilku se kocháme
pohledem na mofie a serpentiny pod sebou. 
Rekreaãní jízdou se dostaneme do Svete Nedelje.
Tam asi konãí svût. Nádherná vesnice vypadá pro
zmûnu jako by byla neobydlená. Sedáme si ke kos-
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Více informací o kololodi najdete na webov˘ch stránkách
www.kololod.cz
Pfied cestou se doporuãuje nechat si kolo sefiídit a opravit 
u odborníkÛ. Zapomenout byste rozhodnû nemûli na kvalit-
ní zdravotní, popfi. úrazové poji‰tûní, zejména pro pfiípad 
dopravy z odlehlého místa vrtulníkem. Vyplatí se i funkãní
mobilní telefon s roamingem, abyste si v pfiípadû potfieby
mohli zavolat o pomoc. 
S sebou by pak mûl kaÏd˘ cyklista rozhodnû mít:

� rezervní plá‰È, lepení na kolo a náfiadí 
pro naléhavou opravu 

� vlastní pumpiãku
� kvalitní láhev na vodu, pfiípadnû iontové nápoje 
� opalovací krém, ale i vybavení do chladného poãasí

Jak na kololoì?



telu a hodujeme na sendviãích, které jsme si ráno na
lodi pfiipravili z ãásti snídanû. Pod námi je krásné
mofie, nad vesnicí stoupá úzká pû‰ina k jeskyni. Tu
necháme bez pov‰imnutí, protoÏe dal‰í cestu, která
není nijak znaãená, budeme muset hledat. Vesnice
spoãívá ve svém klidu a my jdeme hledat cestu
necestu do zátoky Pi‰çena (je skuteãnû jemnû
písãitá, jak fiíká název). Nádherné v˘hledy do
krajiny jsou vykoupeny pû‰inou naprosto nesjízdnou
pro bûÏného cykloturistu. Pfiesto nás za chvíli
pfiedjíÏdí, nebo spí‰ pfiedskakuje, stádeãko ostr˘ch
bikerÛ z na‰í lodi.
V zátoce Pi‰çena jsme se rozhodli vykoupat. Mofie
má teplotu pfiesnû vhodnou ke krátkému osvûÏení.

TûÏko najdeme lep‰í místo neÏ tady. PláÏ, jaká se asi
zjevuje ve snech leckterému letnímu náv‰tûvníkovi,
je skuteãnû jenom na‰e. Slunce nás po koupeli milo-
srdnû zahfieje. 
Dal‰í ãást kozí stezky je docela sjízdná, pak uÏ vy-
jedeme na asfaltovou silnici. Toto malebné zákoutí
asi je‰tû chvilku vydrÏí, mnohá dal‰í místa v‰ak
úãastníci pfiedchozích zájezdÛ uÏ skoro nepoznávají.
Turistick˘ ruch z romantiky nemilosrdnû ukusuje. 
A kolik Ïe jsme to projeli ostrovÛ z tûch nûkolika
stovek? Byly to sice jedny z nejvût‰ích a nejzná-
mûj‰ích, ale je‰tû by to chtûlo nûjak˘ pokraãovací
zájezd. Na podzim chytá cyklistická sezona 
v Chorvatsku druhou mízu. �
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Nádherné v˘hledy jsou
VYKOUPENY

strastipln˘mi cestami.


