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A
si nejdůležitější otáz-
kou pro návštěvníka
Chorvatska mimo sezo-
nu je počasí. Jak bude? 

A to i vzhledem k tomu, že člo-
věk, který se vydá  na dovolenou 
mimo letní termín, plánuje výlet
většinou na týden a ne  na více dní
jako o prázdninách. A strávit týden,
nebo dokonce jenom třeba prodlou-
žený víkend v dešti nikdo nechce.
Přehled o počasí a  předpovědi pro
Chorvatsko najdete na webových 
stránkách  adriadatabanka.cz. Je zde
ucelená služba s mnoha odkazy, 
jako jsou pohyby mraků snímané
z družice, aktuální počasí a jeho
předpověď na 7 dní, teplota moře či
předpověď pro námořníky. To vše 
pěkně komplexně seřazeno.

Stránky uvádějí i pár praktických 
rad: V praxi je to tak, že  když prší,
je to většinou období, kdy fouká
teplý vlhký vítr zvaný  jugo. Tento 
vítr je často doprovázen teplým deš-
těm. Toto období trvá  na podzim,
v zimě a na jaře různě – od 2 do
7 i více dnů.

Po jugu obyčejně na jeden, maxi-
málně dva dny následuje chladněj-
ší vítr zvaný bóra. Vane z pobřeží,
a jak Dalmatinci říkají: „bóra  čistí“.
Během bóry je většinou slunečné
počasí a vy již v klidu  vyjeďte 
z domova do Chorvatska. Po bóře
totiž ve většině případů  následuje
nádherné slunečné počasí a značné
oteplení.

Nebojte se do Dalmácie vyjet ani
v zimě nebo během jarních měsíců
března a dubna. Pro orientaci si
uvědomte, že i během  nejstude-
nějšího zimního měsíce ledna se
na středodalmatských  ostrovech 
(např. Brač, Hvar, Korčula) nebo na
Makarské riviéře  pohybuje teplota 
v poledne na sluníčku až do 34 °C.
Voda je sice ještě chladná, ale otu-
žilí a zdraví lidé se mohou v čistém
jaderském moři klidně vykoupat. 
V březnu a dubnu je pak již velmi 
příjemné počasí s mnohem vyššími
teplotami. Průměrná teplota vzdu-
chu v Chorvatsku na začátku června
bývá až 27 °C, moře 21 stupňů.

Co dělat? Sportovat

A co se zde dá mimo horké letní
dny v Chorvatsku dělat? Nejlépe
sportovat. „Po ostrovech se dá
jezdit na kole nebo chodit pěšky. 
Nejvhodnější  je právě květen.
Všechno je svěže zelené  a voní 
u nás netušenými vůněmi,“ říká
Zdeněk Kukal z cestovní kanceláře
Geotour, která pořádá zájezdy po
chorvatských ostrovech hlavně pro
cyklisty.

Pokud se tedy nevydáte za spor-
tem do Chorvatska po vlastní ose 
a využijete nabídek specializova-
ných cestovních kanceláří, udělej-
te si čas na celý  týden. Úspěšné 
a stále oblíbenější projekty, jako je 
Kololoď či Fitloď, jsou plánované 
právě na týdenní pobyty. Kololoď 
je projektem cestovní kanceláře 
Geotour, ale je možné se přihlásit 
i u kanceláří Trip či Extrem Tour. 
Jde o pobyt na  tradiční jadranské 
jachtě, která vás vozí po různých 
ostrovech, kde  vyrážíte na méně 
či více náročné cesty.  Vše je

otázka domluvy a pořadatelé nabí-
zejí trasy různé náročnosti, takže 
si vybere každý podle svého gusta. 
Nezapomeňte si však s sebou sba-
lit dostatek nářadí a náhradních 
dílů, protože  cykloservisy nena-
jdete ani ve větších chorvatských 
městech, natož na ostrovech. 
Vápencové  kamení je velmi ostré, 
a proto tu nejsou na cykloturistic-
kých výletech žádnou výjimkou 
proražené pneumatiky, zlámané 
dráty nebo  poničené ráfky. 

V Chorvatsku je zakázáno poži-
tí alkoholu před jízdou a platí to 
i pro cyklisty. Mládež do šestnácti 
let musí nosit na kole povinně 
přilbu. Na druhou stranu je potře-
ba říci, že potkat na chorvatském 

ostrově policistu a ještě k tomu 
mimo sezonu je velká náhoda, ale 
bezpečnost ani tak nepodceňujte. 

Podrobnosti, trasy a další 
instrukce lze najít na interneto-
vých stránkách kololod.cz. Stejně 
jako se dá po chorvatském pobřeží 
putovat na lodi s kolem, je možné 
to pojmout jenom jako výlet či 

přidat cvičení s instruktorem. Pak 
jde o Fitloď. 

Rafting či potápění

Chorvatsko před sezonou nabízí
i další sportovní vyžití. Rafting či
projížďky  na mořských kajacích. 
Ideální pro rafting je například
řeka Cetina.  Prořezává si cestu
horským masivem Mosor, tvoří 
impozantní, hluboký  a nádherný 
kaňon. Po svém poměrně dlouhém
toku vytváří několik  velmi půso-
bivých soutěsek. Nejvyužívanějším 
úsekem řeky pro sjezdy  je dolní
tok od mostu v Podgradě ležící
několik kilometrů po proudu  od 
Zadvarje, až po Radmanovy mlýny. 
Raftařské agentury nabízejí  sjezdy 

řeky na raftech v úseku dlouhém
8 km Slime (Pensići) –  Radmanove 
mlinice. Východiskem pro sjezdy
střední části Cetiny je  Trilj nebo
Blato na Cetini. Na horním toku
bývá nejčastějším  východiskem 
obec Trilj s krásným kaňonem nebo
ještě výše město Sinj.  Jezdí se 
i na kánoích, na kajacích a také na
vorech. Posledních 5 km  před ústím
u Omiše je využíváno pro vyjížďky 
do kaňonu (možno i  motorovými 
loděmi). K atrakcím zde patří kromě 
impozantního kaňonu i  skalní brána
a jeskyně s netopýry.

Od května začínají cestovní kan-
celáře také se zájezdy pro potápěče. 

Průměrná délka slunečního svitu
je v té době 7,4 hodiny na Istrii 

a 8,5 ve střední a  jižní Dalmácii. Na
jaře se v Chorvatsku vyskytuje více
dešťových srážek a teplota  vody 
bývá nižší, zato však rozkvétá vět-
šina zdejší vegetace a  středomoř-
ská příroda nabízí svou nejkrásnější 
tvář. 

Nejenom sport. Ale i tradice

Existuje i další důvod k návštěvě 
Chorvatska před sezonou. Je to řada
národopisných a tradičních slavnos-
tí. Ty se konají v různých místech
v různou dobu, mají své tradiční
historické důvody. Podle toho, kam
se chystáte, se podívejte i na internet 
a zkuste si najít takovéto zajímavé 
zpestření svého pobytu.

Jedna z nejznámějších lido-
vých slavností se koná na jaře na
Hvaru.  Je to působivé procesí o ve-
likonočním týdnu, které se nazývá 
Procesí  za křížem. Koná se v noci
ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek 
v okruhu farností šesti vesnic: Jelsa,
Pitve, Vrisnik, Svirće, Vrbanj  a Vr-
boska. Koná se již po pět století
a tradice jej odvozuje od  kajíc-
nických procesí na paměť zázraku,
k němuž došlo na Hvaru v r. 1510,
kdy Kristus na kříži ve zdejším
kostele ronil krvavé slzy.  Stalo se
to podle legendy 6. února 1510,
tedy v den, kdy na Hvaru  vypuklo
lidové povstání (1510–1514), které
Benátčané nakonec tvrdě  potlačili. 
Posvátný kříž je nyní chován ve
hvarské katedrále v kapli sv. Kříže.
Šestý únor je i památným dnem ve 
městě Hvaru.

Procesí ze všech uvedených šesti 
vesnic vyráží přesně o půlnoci  smě-
rem k východu slunce po přesně sta-
novené trase tak, aby se  vzájemně
nikdy nestřetla (podle lidové tradice 
by bylo vzájemné  setkání před-
zvěstí nějakého velkého neštěstí). 
Průvod putuje od  vesnice k vesnici, 
od kostela ke kostelu po cestách
mezi vinohrady a olivovými háji.
Trasa každého procesí je dlouhá
30 km.

Do Jelsy, kde se nakonec proud
poutníků z jednotlivých vesnic spojí
v jeden mohutný zástup, se sjíždějí
zájemci nejen z celého Chorvatska,
ale i ze zahraničí, a to v nemalém
počtu. Na zhlédnutí  této slavnos-
ti pak mnozí návštěvníci Hvaru
obvykle navážou svůj  velikonoční
ozdravný pobyt.

Když vyrazíte do Chorvatska 
před sezonou, máte šanci poznat 
život v této zajímavé zemi mnohem
autentičtěji, než jak to nabízí letní 
turistická sezona. Pokud vás zajímá
život na Balkáně se vší syrovostí 
a temperamentem, nenechte si ujít
například ligové fotbalové utká-
ní, pokud zrovna budete takovým 
městem projíždět v pravý okamžik. 
Například návštěva jedinečného
kotle Hajduku Split na stadionu 
Poljud bude také jedním ze zážitků, 
na které dlouho nezapomenete. 
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i v České republice. Kam vyrazit, co tam navštívit a vidět? 
A jak se na cestách chovat, abyste neutratili zbytečně mnoho.

Půvab Chorvatska na jaře

Anketa
Jel(a) byste na
dovolenou do

Chorvatska
před sezonou?
Třeba na kolo? “Asi tak letos

pojedu
Jela bych do Chorvatska před 
sezonou. Určitě na kolo i pěší 
turistiku, dá se to dobře kombino-
vat. Asi tam tak letos i pojedu.
Sára Veselá (21), 

nezaměstnaná

Na jaře vás v Chorvatsku čeká 
PŘÍRODA V PLNÉM ROZPUKU.  

Místo úmorného vedra 
podnebí vhodné ke sportování 

a poznávacím výletům.

Nebojte se do 
Dalmácie vyjet ani 
v zimě nebo během 
března a dubna

Na kole  Cyklovýlety po ostrovech pořádají i české cestovky

“Jela bych, ale raději 
chodím pěšky

Na dovolenou bych před sezonou 
jela, ale spíš než kolo bych si 
zvolila pěší turistiku.
Jana Sýkorová (33),

mateřská dovolená

“Ano, do Chorvatska 
jezdíme i v sezoně

Ano, jela bych do Chorvatska 
před sezonou. Jak na pěší turisti-
ku, a pokud by byla možnost, tak 
i na cyklistiku, ale turistika by 
byla lepší. Jezdíme i v sezoně.
Iveta Naumovičová (47),

optička

“Do Chorvatska 
bych nejel vůbec

Na dovolenou do Chorvatska
bych nejel vůbec, a to ani v se-
zoně. Raději bych jel na pěší
turistiku jinam. Jinak mám ale
raději turistiku na mopedu. Proč
bych nejel do Chorvatska? Je
tam draho a ani se mi tam moc
nelíbí.
Petr Dušátko (26), IT

“Jel bych tam 
klidně i před sezonou

Do Chorvatska bych jel klidně 
ještě před sezonou. Jel bych na 
kolo i na pěší turistiku. Pěšky 
chodím stále.
René Fleischer (28),

zemědělec

Pomeranče  Květen na ostrově Lastovo v jižní Dalmácii 

Na jaře středomořská 
příroda rozkvétá 
a nabízí svou 
nejkrásnější tvář
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