
CHORVATSKO 
V SEDLE

 Kolo a loď 
pro suchozemské krysy

 Známý výjezd 
na Sveti Jure

 Titova 
válečná jeskyně

 Jak se žije 
na výletní lodi   

SPECIÁL

Str. 56 Str. 58 Str. 56 Str. 61

055_061_SpecChorvatsko.indd   55 28.11.2013   15:11:53



56 BIKE 4/2013

SPECIÁL

NA JAŘE‚
NEBO NA PODZIM?

V Chorvatsku volně v přírodě do-
zrávají fíky a granátová jablka, 
což dělá radost nejednomu zna-

venému a hladovému cyklistovi. Některé 
malé vinice o velikosti vesnického dvorku 
jsou opuštěné. Celé generace vinařských 
rodin lopotně sbíraly kamení z černé hlíny 
a stavěly z něho zídky na okraji vinic. Je-
jich potomci ale odešli do měst.

K bikingu patří také posezení v útul-
ných konobách (rodinných vinárnách), 
kde se podává domácí víno i jiné lahodné 
moky. K jídlu bývá pršut (šunka), mořské 
plody a občas i skopové maso na rožni.

Když vystoupáme na vrcholky přímoř-
ských pohoří a přehlédneme nedozír-
né moře s četnými ostrůvky, připadáme 
si hrozně malí. Po celodenní jízdě na una-
veného cyklistu čeká příjemné osvěže-

ní v mořských vlnách. Pláže jsou opuště-
né a člověk tu může v klidu poslouchat šu-
mění vln.

JARNÍ KRAJINA SE HALÍ 

Jarní krajina je úplně jiná. Všechno je živé 
a svěží. Vinice zatím úrodu jen slibují, za-
to je všude spousta barev a vůní. Oči pře-
cházejí ze záplavou žlutých květů čilim-
níků. Jindy trávu doslova prorůstají stov-
ky vlčích máků se spoustou rudých květů.

Člověk stěží uvěří, že květiny a keře 
nejlépe rostou v místech, kudy dříve pro-
šel požár a spálil vše živé na prach. Nád-
herné pohledy donutí na chvíli se zasta-
vit a nechat barvy na sebe působit. Kou-
pání na jaře je studenější, nicméně smo-
čit se lze.

Bikeři jezdí na kolech a vnímají krajinu, 
stavby, památky. Málokdy si však ze svých 
cest zapamatují vůně, barvy a zvuky. Ta-
dy je to ale jinak. Na jaře jsem projel něko-
lik ostrovů. Hvar byl nejbarevnější. Kromě 
rudých vlčích máků a žlutých čilimníků tu 
kvetla všudypřítomná fi alová šalvěj. Čer-
ven tu je vůbec ve znamení fi alové, proto-
že hned po šalvěji rozkvétají rozsáhlé po-
rosty levandule a ostrov sytě provoní.

Na ostrově Brač mě cestou na nejvyš-
ší vrchol Vidova Gora zaujal borovicový 
les oživlý silným zpěvem ptactva. Na ost-
rovech je takový les neobvyklý. V přístavu 
Milna se v podvečer překřikovaly jiřičky, 
hnízdící pod střechami domů.

Dodnes si vybavuji, jak mě při noční 
procházce kamennými uličkami městeč-
ka Vis na stejnojmenném ostrově praštila 

  JAKUB TUREK    VÁCLAV NOVÁK
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do nosu silná vůně růží z Jericha a rozkvet-
lých jasmínů. Když padají na zem zralé cit-
rony, jejich vůně se tlačí starodávnými úz-
kými uličkami. Na ostrovech čas plyne da-
leko pomaleji než v hektickém velkoměstě. 
Jejich krásu cyklista vnímá všemi smysly.  

POMOZ SI SÁM
Orientace na cyklotrasách v Chorvatsku je 
poměrně snadná, povrch cest bývá buď 
asfaltový, nebo štěrkový. Hrubému vá-
pencovému štěrku tady říkají makadam. 
Na vedlejších cestách auta téměř nejez-
dí, hlavním silnicím je lépe se vyhnout. Je 
dobré jezdit ve skupinkách, případné de-
fekty na kolech je nutno si opravit svépo-
mocí. Cykloservisy na ostrovech téměř 
nejsou. Přesto se cykloturistika v Chor-
vatsku vzmáhá. Přibývá nejen cyklis-

tů, ale také cestovních kanceláří, infor-
mačních středisek, cyklomap, a dokonce 
i značených cyklostezek. Stejně jako v ce-
lém Středomoří se na kole jezdí co nejblí-
že moři a především na jaře a na podzim.

Na některých chorvatských ostrovech 
již vedou značené cyklistické trasy, v info-
centrech se objevují cyklistické mapy s ci-
zojazyčně popsanými trasami. Zdeněk Ku-
kal, který sem vozí turisty na lodích, vydal 
českou verzi cyklomapy, která se zdá nej-
přesnější. Není divu, protože bikerské zá-
jezdy sem pořádá už dvě desítky let a os-
trovy zná jako své boty.

Traily v náročném terénu se na ostro-
vech témeř nejezdí a na enduro raději za-
pomeňte. Jsou k tomu tři dobré důvody: 1) 
Cesty obvykle nikam nevedou, protože 
širší slouží pouze hasičům a užší jsou kozí 

stezky končící na pastvinách. 2) Ostrý vá-
penec dokáže proříznout pneumatiku jako 
nůž. 3) Trny z přímořských keřů jsou všu-
dypřítomné a propichují pneumatiky spo-
lehlivěji než rozsypané připínáčky.

I když zůstaneme na makadamu, mu-
síme počítat s tím, že píchneme víckrát 
za den. Nejdůležitější výbava na kolo, kte-
rou je potřeba mít stále s sebou, tedy ob-
náší odolné gumy, sadu duší, nářadí na je-
jich výměnu a hodně lepení. 

Chorvatsko na kole již objevili kromě 
Čechů také anglicky a německy mluvící 
cyklisté. „Vzpomínám na partu Angličanů. 
Měli s sebou staříka, který sotva slyšel, ale 
na konci týdne nám dal sbohem s tím, že 
se do Anglie dopraví sám po vlastní ose,“ 
popisuje průvodce cyklistických zájezdů 
František Dlask.  

PODZIM NA ŠIPANU. 

CHORVATSKO
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   TEXT:  JAKUB TUREK   
FOTO:  VÁCLAV NOVÁK

SVATÝ JIŘÍ

POPULÁRNÍ VRCHOL. Skoro dva kilometry 
ev e  d  ka d m  do t la  a e  e do t  

V  UR   U  LÍ O. o led   
k i ovatka ed ko em to

 R  N  O .  e  a kole ed  
do et  r ol ok  vo i
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S veti Jure je patron mnoha jihoevrop-
ských zemí a měst, jen Chorvatsko 
se mu vyhýbá. Za to snad každý os-

trov a poloostrov na Istrii a v Dalmácii se 
pyšní velkou horou tohoto jména. Jiřímu 
konkuruje jen Mikuláš, protože vedle ho-
ry Sveti Jure se obvykle vypíná její dvoj-
če Sveti Nikola.

Mezi cyklisty je populární druhá nej-
vyšší hora Chorvatska a zároveň nej-
vyšší vrchol pohoří Biokovo a také celé-
ho dalmatského pobřeží. Tento Sveti Jure 
má vrchol v nadmořské výšce 1762 metrů. 
Na jeden zátah musíte bezmála dvoukilo-
metrové převýšení zdolat rovnou od moř-
ské hladiny.   

Pro bikery je to trochu nuda, ale zároveň 
dobrý test fyzické kondice, protože se 
stoupá po lepším či horším asfaltu. Silni-
čáři tady jezdí jako rakety. Cykloturistům 
na trekkingových kolech trvá výjezd sko-
ro celý den. 

Vyrazíte z oblíbeného pobřežního leto-
viska Makarska. Na východním konci ob-
ce odbočujete vlevo, jak jinak než do kop-
ců. Po necelých pěti kilometrech narazí-
te na této silnici druhé třídy na ostrou le-
vou odbočku. U ní stojí strážní budka se 
závorou. Přísný vrátný a strážce národní-
ho parku v jedné osobě od vás ochotně 

vybere 20 kun na osobu bez ohledu na to, 
jste-li tu pěšky, nebo na kole. Automobilis-
té platí dvakrát tolik. 

MAKADAM NEBO ASFALT  
Následuje jedenadvacet kilometrů ne 
vždy zrovna mírného stoupání. Serpenti-
ny po pěti kilometrech vystřídá hřebenov-
ka klikatící se mezi úchvatnými drobnými 
vrcholy a údolíčky. Cestou potkáte hos-
půdku Vrata Biokova v sedle Staza (987 m 
n. m.). Poslední kilometry patří k nejnároč-
nějším. Stoupající cesta zařízlá do strmých 
srázů, nepřehledné zatáčky, v nichž se vy-
platí přemýšlet nad tím, co cyklista udě-
lá, vyřítí-li se z některé z nich protijedou-
cí auto. Silnice začíná stále více připomí-
nat kolmici, poslední úsek se mění v ná-
ročnou serpentinu. Ještě několik desítek 
šlápnutí pomocí naprosto zdřevěnělých 
stehen a lýtek, ještě několik posledních ka-
pek potu si najde cestu síťovinou v helmě

a dopadne na ohmataná řídítka a pak – 
zklamání. Nestojí tady restaurace. Na sa-
motný vrchol se nedostanete. Stojí tam vy-
sílač obehnaný plotem. Kaple o několik 
výškových metrů níže není zrovna archi-
tektonickým ani jiným skvostem. Není tu 
ani razítko. Proč byste sem tedy měli šla-
pat? No přece kvůli tomu úžasnému, ně-
kolik desítek kilometrů dlouhému sjezdu!  

Převýšení 1762 metrů z chorvatského 

JE LIBO PĚŠKY?

BIKE INFO

přístavu Podgora na nejvyšší horu jadran-
ského pobreží Sveti Jure v pohoří Bioko-
vo se dá zvládnout po relativně dobré sil-
ničce během odpoledne, je ale dobré být 
připraven a mít něco předem našlapáno 
alespoň v českých kopcích. Na třicetikilo-
metrové trase, která vede prakticky stále 
do kopce, potkáte horské koně, volně se 
pasoucí krávy a kozy a políčka brambor 
v závrtech nehostinného, ale nádherné-
ho krasového pole. Odpočinout si můžete 
v sedle Sveti Ilija. Zpáteční cestu je možné 
zpestřit terénní jízdou po šterkovém a pís-
kovém makadamu (polní cesta) a silnič-
ními serpentinami s vyhlídkou na většinu 
ostrovů jižní Dalmácie. 

CHORVATSKO
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KRVAVÉHO PSA

Britskou pevnost na ostrově Vis 
jsme hravě našli. Upozorňuje na 
ni věž na vrcholu kopce před zá-

tokou Parja. Pevnost je nepřístupná, stojí 
ale za to se k ní vyškrábat. Ostrov byl dí-
ky ní schopen celý měsíc vést boj proti ne-
příteli vlastními silami. Voda se sem dová-
ží, přesto byl soběstačný na tak dlouhou 
dobu. Ostrov byl základnou pro dva tisí-
ce vojáků. Vykutali sedmdesát kilometrů 
chodeb a vybetonovali množství bunkrů. 
Není možno na nějaký nenatrefi t.

Největší bunkr pro stovku bojovníků 
je Vela Glava. Čtyři sta metrů chodeb za-
sahuje až do hloubky 601 metrů. V zátoce 
Parja jsme viděli podmořský bunkr Jastog 
pro ponorky a torpéda. Je sto metrů dlou-
hý a v současné době v něm na noc kotví 
jachty. Když jsme se přišli podívat, ochot-
ně nám několik posádek prosvítilo celý 
mořský tunel svými světlomety. Do roku 
1989 byl ostrov nepřístupný turistům. Ar-
máda odtud odešla až v roce 1992. Na ost-
rově Vis je vybudovaná jediná hlavní silni-

ce, která tvoří okolo ostrova okruh. Z měs-
ta Vis stoupáme vzhůru po hlavní silnici. 
Ta nás dovede až na druhý konec ostrova, 
nad záliv se starobylým městem Komiža. 
Dlouhý sjezd serpentinami se stálým vý-
hledem na záliv s městečkem je lahůdkou 
pro fajnšmekry.

Z Komiže odjíždíme opět po hlavní sil-
nici směrem Titova špilja. Dovede nás pod 
kamenné schody. Po nich jdeme k jeskyni 
vůdce Tita, odkud vedl partyzánskou vál-
ku. Nic zvláštního nevidíme. Pouze dvě jes-
kyně a pozorovací plošiny. Nezasvěcené-
ho člověka překvapí stísněný prostor. Josip 
Broz Tito byl profesinální komunistický re-
volucionář mezi světovými válkami, vedl 
protifašistický odboj proti Němcům a Chor-
vatům, po válce spojil Jugoslávii do jedno-
ho státu, brutálně potlačil národnostní tře-
nice, vedl politiku částečně nezávislou na 
Moskvě. Okřídlené rčení komunistů, Když 
se Tito vymkl kontrole mezinárodní Komin-
terny, získal přezdívku Krvavý pes. Důvo-
dem byla roztržka se Stalinem. 

  TEXT:  HANA SUCHÁ  FOTO:  AN H Á  A HANA SUCHÁ 

OSTROV

Dvě největší bitvy po uzavření prusko-italského 

spojenectví proti Rakousku měly v roce 1866 dva 

protichůdné výsledky. Zatímco Prusové vyhráli 

na zemi krvavou řež u Hradce Králové, 

Rakušané na hlavu porazili Italy na moři u Visu. 

Předsunutý ostrov Vis měl být pro Italy prvním 

krokem v ovládnutí Jaderského moře. Dělali si na 

to nárok již od antiky. Dříve britská, v té době ale 

už rakouská pevnost odolávala jen s potížemi, 

protože rakouské loďstvo bylo soustředěno v Pule 

na Istrii. Stačilo se však vrátit a zasáhlo do bojů. 

Klíčovým momentem bylo, když rakouská 

šroubová fregata Arcivévoda Ferdinad Max 

najela do boku italské vlajkové lodi Re d Ítalia 

a potopila ji. To vyvolalo u silnější italské fl otily 

zmatek a ústup. Bitva u Visu byla největším 

námořním bojem 19. století.

NÁMOŘNÍ BITVA U VISU 1866

POZOR MINY! 

O R  O P N  N  I  

SPECIÁL
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JAK SE ŽIJE NA LODI

V šem se kombinace lodě a cyklis-
tiky líbí, ale mají obavy, že neza-
padnou do kolektivu, nezvládnou 

cykloturistiku a bojí se společné hygie-
ny. Ani v jednom bodě není jejich strach 
oprávněný.

Bydlíme na lodi pro dvacet až čtyřicet 
lidí. Kuchař připravuje snídaně a večeře. 
Kapitán nás vozí od ostrova k ostrovu. Ve-
doucí zájezdu nám ukazuje nejlepší trasy 
pro sportovce i rekreační cyklisty. 

Na Kololoď , kterou v naprosté většině 
případů organizuje pro české klienty ces-
tovní kancelář Geotour, jezdí především 
malé skupinky, které se již znají, jednotliv-
ci nebo páry. Jednotlivci jsou rychle vtaže-
ni mezi ostatní. Věk se pohybuje většinou 
mezi třiceti lety a důchodem. Občas jezdí 
zdatné děti s rodiči.

KAPITÁN VELÍ VŠEM
Hlavní slovo na lodi má kapitán a po něm 
průvodce cestovky. „S tím problém ne-
bývá,“ říká průvodce cestovní kancelá-
ře Geotour František Dlask. Nerad ale 
vzpomíná na skupinu, která si najala loď 
na fi remní akci. „Bylo znát, že šéf pozapo-
mněl, kdo lodi velí. Bohužel přenášel zvy-
ky z práce i na loď.“

Ubytování v malých kajutách s palanda-
mi bývá rozděleno do kvalitativních tříd. 
Levnější třída je v podpalubí a sociální za-
řízení a sprchy používá společné na pa-
lubě. Lepší třídy mají kajuty o patro výš 
a vše mají ve své kajutě. Na lodi teče pit-
ná voda, teplé vody na mytí bývá dosta-
tek. V kajutách jsou zásuvky, do kterých 
jde proud vždy v přístavech.

Prostor v kajutách je sice malý, nicmé-
ně stejně všichni tráví čas hlavně na kole, 
na palubě či ve městech. Nocovat na palu-
bě je ve vlastních spacácích dovoleno. Ka-
juty je dobré opouštět při vlnobití. Sucho-
zemské krysy nemají zažitý pobyt s po-
hyblivým horizontem. Pro tyto případy se 
kinedryl vyvažuje zlatem. Snídaně a veče-
ře jsou vydatné, často se podávají ryby či 
jiné mořské speciality. 

  TEXT:  HANA SUCHÁ  FOTO:  VÁCLAV NOVÁK  

ROMANTIKA? 

KAPITÁN 

Každé ráno průvodce svolá 
briefi ng, na kterém popíše 
možnosti tras a upřesní, pro 
jaký druh kola se která trasa 
hodí. Po sundání kol 
z paluby na pevninu vyráží 
skupinky na celý den 
do nitra ostrova, zatímco loď 
odplouvá na jeho druhý 
konec. Kdo je líný, může 
zůstat na lodi.

Na noc je loď vždy 
zakotvena v přístavu. 
Stanovené časy odplutí lodi 
je třeba dodržovat. „Jednou 
jsem klientům odplul,“ říká 
průvodce František Dlask. 
„Čekali jsme na ně dlouhou 
dobu, ale nešlo to 
do nekonečna. Lodě jsou 
vázány domluveným 
kotvením v přístavištích.

KOLOLOĎ NEČEKÁ

CHORVATSKO
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