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Víte, jaký je rozdíl mezi itinerářem a cestopi-
sem? To první je jen povinnost, a tedy skoro 

práce, a to druhé jen zábava, a tedy čirá radost. 
Nemusíte úplně souhlasit, ale když jednou 

vyzkoušíte dovolenou bez pevného rozvrhu, uvi-
díte, že si odpočinete víc, než když budete kaž-

dé ráno znát svůj rozvrh na minutu přesně.

Být jako Marco Polo
Jedním z nejslavnějších cestova-
telů byl nepochybně Marco Polo. 
Autor slavného cestopisu se vydal 
napříč Asií, aniž by věděl, kam 
se vlastně dostane. Že do Evropy 
přivezl úžasný vynález 
– těstoviny, to ví skoro 
každý, že se jeho domnělý 
rodný dům nachází na 
ostrově Korčula, to ví už jen 
někdo. Ale že Jaderským 
mořem doposud brázdí 
lodi podobné těm, na 
nichž Marco Polo vyjížděl 
z domova a kterým se říká 
trabakuly anebo dnes jach-
ty, to neví skoro nikdo.

Pokud toužíte po dovolené podo-
bající se výpravě Marca Pola, 
není to nemožné. Trabakuly, které 
ještě v minulém století sloužily 
jako obchodní lodě a dopravo-
valy mezi ostrovy a pevninou 
olivy, levanduli nebo citrusy, 
jsou dnes k mání na dovolenou. 
Ovšem přestavěné na šarmantní, 
útulné hotýlky. Jejich kouzlo 
dýchá z oblýskaného dřevěného 
zábradlí, smyček konopného 
lana, zdobené přídě. Lodě bývají 
vybaveny potřebným civilizačním 
pohodlím, jako jsou např. sprchy 
s dostatkem teplé vody, ale jejich 
atmosféra není zničena nevkus-
ným přepychem.
K lodi patří „stylový“ kapitán 
a samozřejmě kuchař, ale o něm 
později. Dalším členem posádky 
je ještě plavčík. A můžete vyrazit.

Objevitelská plavba
Objevitelská plavba není výlet do 
neznáma. Něco přeci jen musíte 
vědět. Ale je toho dost málo 
na to, abyste v jediném jarním 
týdnu nemohli prožít bezpečné 

dobrodružství. Při obje-
vitelských plavbách je 
známo jen místo a čas 
nalodění a vylodění. 
O trase neví nikdo nic 
víc, než že se popluje od 
ostrova k ostrovu a každý 
den se bude nocovat na 
jiném místě. Na některé 
objevitelské plavby se 
berou i kola. Mnohé 
ostrovy Jaderského moře 
totiž mají kouzelné vnit-
rozemí, kde ještě tepe tra-
diční život mezi vinicemi 
a melounovými zahrád-
kami, nebo zapadlé 
rybářské přístavy, kde na nábřeží 
nenajdete kýčovité plastikové 
atrakce, ale rybáře opravující 
sítě na další lov. Kapitán lodi zná 
všechna tato zákoutí jako své 
boty. Trasu volí podle předpovědi 
počasí a vlastní zkušenosti.
Další velikou výhodou objevi-
telských plaveb je období, ve 
kterém se absolvují. Lodě, a to 
i tradiční jachty, vyplouvají před 
hlavní prázdninovou sezónou. 
Dobře známé Chorvatsko tak 
můžete objevovat vlastně na dva-
krát. V jarních měsících je zdejší 
krajina jiná. Třeba macchie, která 
je v létě suchá, na jaře nádherně 
kvete. Kopce jsou pokryté žlutý-
mi koberci janovce a modrými 
polštáři omamně vonící šalvěje. 

PŘI OBJE-
VITEL-
SKÝCH 

PLAVBÁCH 
JE ZNÁMO 
JEN MÍS-
TO A ČAS 

NALODĚNÍ 
A VYLODĚ-
NÍ. O TRA-

SE NEVÍ 
NIKDO NIC.

Na objevitelské plavbě 
JAKO MARCO POLO
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LOOK cestování
Trabakul Silva přistál v malebných 
Pučišćích na ostrově Brač.

Do toho probleskují divoké šťav-
naté kosatce nebo diskrétní bledý 
rozmarýn.

Zbavit se zimní zátěže
K tomu všemu je třeba připočítat 
ještě výtečnou středomořskou 
kuchyni. Podávají se především 
ryby a zelenina. Že se jedná 
o zdravá jídla, která pročistí tělo, 
jež má po zimě tendenci lenivět 
a zaoblovat se, není 
třeba připomínat. Celý 
týden se neobjeví 
žádná pizza, hranol-
ky, hamburgery, které 
ničí nejen postavu, ale 
i kulinářský vkus. Ryby 
bývají většinou ulo-
veny předchozí den 

a cestující si mohou být jisti, že 
dostanou ty nejlepší. Kuchař vaří 
přeci i pro kapitána, který je jako 
každý starý mořský vlk pěkně 
vybíravý. Brambory, obávaná 
výživná příloha, se podávají ve 
směsi s dušeným mangoldem, 
tedy ve formě „light“, jak by se 
řeklo řečí přísných diet. Když se 
k tomu připočítá všudypřítomný 
česnek, jenž je víc lékem než 

kořením, nejčistší olivo-
vý olej a místní temné 
červené víno, plné 
svíravých tříslovinek, 
vyjde nám nejlahod-
nější „detox“, jaký si 
člověk může zjara 
dopřát. 

Jana Vlková

Program objevitelské 
plavby pořádá v květnu 
a červnu i v září 
a říjnu cestovní kancelář 
Geotour: tel. 257 312 345, 
www.geotour.cz. Infor-
mace o ježdění na kolech 
ve spojení s plavbou 
na tradiční jachtě najdete 
na www.kololod.cz.

Více info

Škarpina od lodního kuchaře je delikátní, 
nejlépe se směsí brambor a mangoldu.

Škarpina od lodního kuchaře je delikátní, 
nejlépe se směsí brambor a mangoldu.

Při objevitelské plavbě jsme prozkoumali 
nejodlehlejší chorvatský ostrov – Lastovo.
Při objevitelské plavbě jsme prozkoumali 
nejodlehlejší chorvatský ostrov – Lastovo.


