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Opuštěné pláže, městečka,
kde se zastavil čas a na
náměstí si povídají místní
dědové. To na Makarské
nenajdete. Pokud chcete
v Chorvatsku zažít opravdovou
romantiku, vydejte se na
okružní plavbu mezi ostrovy.

D
esítky rozesetých ost-
rovů a ostrůvků, tra-
dice, které jinde ne-
poznáte, to vše s tro-
chou adrenalinu na

pohupující se lodi, která neohrože-
ně rozráží vlny Jaderského moře.
I taková může být dovolená v Chor-
vatsku. Stále více Čechů mění po-
valování se na pláži za aktivní do-
volenou plnou nečekaných zážitků.
I proto se stále oblíbenějším do-
pravním prostředkem stávají jach-
ty či jiné lodě, na kterých se dá vy-
razit prozkoumat obydlené či ještě
nezmapované ostrovy a kde vás
čeká koupání na panenských plá-
žích v romantických zátokách.

Svou pětidenní květnovou cestu

jsme zahájili v městečku Trogir,
kde na nás již čekala tradiční dřevě-
ná jachta Tvrdi (v překladu tvrdý,
odolný), typická právě pro chorvat-
ský Jadran. Loď se dá využít i při
cestě s kolem – jde o tzv. kololoď,
kdy se chvíli plavíte a poté projíždí-
te ostrovy na kole, nebo jako tzv.
fitloď, kdy poznáváte ostrovy, a při-
tom si ještě zacvičíte. Nejdříve pro-
plouváme kolem ostrova Brač, kte-
rý je největším dalmátským ostro-
vem. Těží se zde vzácný bílý mra-
mor, z něhož je postaven i Bílý
dům ve Washingtonu.

Brač však proslavila zejména
pláž Zlatni rat, kterou tvoří zalesně-
ný trojúhelník vybíhající do moře,
zakončený oblázkovou kosou, kte-
rá mění svůj tvar a směr podle prou-
dění moře. Pláž postupně volně pře-
chází z běžné do nudistické.

Odsud míříme na Hvar. Obyvate-
lé původně bydleli kvůli strachu z ú-
toků Turků pouze ve vnitrozemí a až
později se začali stěhovat i na pobře-
ží. Ve vnitrozemí proto najdete krás-
né kamenné opuštěné vesničky.

Bojíte se? Tak zavřete oči
Obyvatelé na ostrovech se často za-
bývají vinařstvím, navštěvujeme
proto výrobnu ve vesnici Svirče.
Nejvíc nám zachutná odrůda Ivan
Dolac. Snad proto, že okolní svahy
vinice jsou tak strmé – to je prý pro
víno nejlepší. Dál po ostrově přejíž-
díme po úzkých silničkách, a zatím-
co my nadskakujeme a bojíme se po-
dívat ven, řidič a průvodce v jedné
osobě se nás snaží uklidnit: Jestli se
bojíte, tak zavřete oči, stejně jako já.

Ve hvarském městě Stari Grad
přichází rozptýlení, tedy spíše pro
muže. Zatímco nám průvodce nad-
šeně vypráví o historii místních sta-

veb a kostelů, pozornost některých
se soustředí zcela jinam. Hned
vedle se totiž o náhrobek římského
vojáka opírá spoře oblečená model-
ka. Jsou tu na každém kroku a fotí
nejnovější kolekci plavek.

Poslední zastávkou je město
Hvar, kde kotví i naše loď. Pev-
nost, která leží nad městem, Hvar-
ským mnohokrát zachránila život.
Večer ještě vyrážíme na procházku
městem a samozřejmě na dobré
víno nejlépe na hlavním náměstí –
Hvarska pjaca. Protože, jak říká

průvodkyně: „Náměstí je druhým
obývákem občanů Hvaru.“ A kdo
sem každý den nepřijde, tak vůbec
neví, co se ve městě děje. Je to vi-
dět: na ochozu u přístavu posedává
asi dvacet dědů, kteří pozorují oko-
lí a debatují o novinkách ve městě.

Ráno vyrážíme na ostrov Lastovo
a já si začínám uvědomovat, že ces-
tuju na lodi. Po nedávné bouři jsou
vlny roztříštěné – říká se tomu mrt-
vo more – a loď se kolébá na všech-
ny strany. Zkouším prostrčit hlavu
okénkem v kajutě, abych se mohla
zhluboka nadechnout. Později se do-
zvídáme od kapitána, že na „moř-
skou nemoc“ existuje jednoduchá
rada – člověk se musí sladit s pohy-
by lodě a houpat se spolu s ní tak de-
set minut. To prý zaručeně zabere.

Na nejvzdálenějším ostrově
Lastovo je civilizaci nejvzdálenější
obydlený ostrov v jadranských vo-
dách. Leží 106 kilometrů od Itálie
a 96 kilometrů od chorvatského Spli-
tu a žije zde jen kolem 1200 obyva-
tel. Od letošního 1. ledna je Lastov-
ské souostroví, tvořené 47 ostrův-
ky, chráněnou krajinnou oblastí. Vy-
rážíme na nejvyšší vrch Hum, který
měří 416 metrů. Na jeho vrcholku
nás překvapuje vrtulník, který zde
přistává. Chválíme průvodce za
skvělé načasování a akčnost prohlíd-
ky ostrova a až později se dozvídá-
me, že nedaleko je vojenská základ-
na, která slouží ke kontrole moře.

Z Humu se spouštíme dolů k ma-
jáku Struga, který je nejstarším na
pobřeží Jadranu. I když je již me-
chanizovaný, stále ho hlídá správ-
ce majáku. Lastovo si oblíbili jak
milovníci klidu a opuštěných ro-
mantických zátok, tak i fanoušci
vodních sportů. Kolem ostrova

jsou potopené tři římské lodě, tak-
že je ideální destinací pro potápění.

Ke konci cesty zbývá i trochu
času popovídat si s posádkou naší
lodi. Náš kapitán vyplouval na
moře se svým otcem již od sedmi
let. Dnes už je prý ale námořníků
málo, mladé lidi už to prý nezají-
má. „Dříve to byla tradice v rodině,
teď už to není tak prestižní,“ říká
kapitán.

Námořníkem asi nikdy nebudu,
přesto mě vyprávění nalákalo a půj-
čuji si od kapitána námořnické

mapy. Vyčtete z nich třeba to, kde
je jaká hloubka a jak je vzdálený ma-
ják, jakou má barvu, jak často bliká
a v jaké je výšce či na jakou vzdále-
nost je viditelný. Věděli jste, že ně-
který maják lze vidět jen z určitých
úhlů? V některých místech jsou
před majákem mělčiny nebo útesy,
a kdyby si kapitán řekl: Jedu přímo
za majákem, narazil by. Maják pro-
to uvidí až ve chvíli, kdy je přímá
cesta k němu bezpečná. Tak třeba
až příště pojedu na ostrovy, půjčí mi
kapitán na chvíli i kormidlo.

Ráj turistů. Obyvatelé Hvaru bydleli původně jen ve vnitrozemí ostrova, protože se báli neustálých útoků Turků. Dnes se však stále více stěhují na pobřeží, kde vznikají nové hotelové komplexy i pláže. Foto profimedia.cz
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Sedmidenní pobyt na tradiční
jachtě vás přijde na 13 až 16
tisíc korun. Můžete si vybrat
jednu z nabízených tras podle
toho, v jaké části Chorvatska
chcete plout – jižní, střední,
západní anebo objevitelskou,
kdy není přesný itinerář
a plavíte se po ostrovech jen
podle aktuálních
povětrnostních a plavebních
podmínek. Podobné cesty
zajišťuje např. cestovní
kancelář Geotour.
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