Chorvatsko

cyklistické menu

Ačkoliv hodně navštěvován českými dovolenkáři,
ještě před pár lety byl Jadran cyklistická „terra
incognita“. Na ostrovech se zdálo být zajímavé jen
pobřeží, zátoky a přístavní městečka.
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text a foto: Zdeněk Kukal
a Lukáš Kudlička

Brač – brutální sjezd po makadamu k Planici
600 výškových metrů na 4 kilometrech

Brač – v obci Nerežišća máme polovinu
stoupání za sebou

Popis trasy
Milna – Bol s výjezdem na Vidovu goru:
60 kilometrů, s terénní vložkou (box)
o 5 kilometrů méně.
Terénní varianta
Brutální terénní sjezd z Vidovy gory do Bolu
(jen pro horská kola)
Po 2,1 km po asfaltce z vrcholu odbočíte
vlevo (po značce = červený flek a modré
géčko) po sotva znatelné, ale dobře sjízdné
cestě vedoucí po náhorní planině, držíte se
značek a po dalších 4,2 km najedete u samoty Fantovi Dolci na širokou štěrkovou
cestu. Po ní se dáte doleva. Vše potud je
víceméně po rovině až po terénní zlom, na
kterém začíná klesání více než 600 výškových metrů k moři, přes 20 uzavřených serpentin na štěrkovém makadamu. Technicky
náročné, ale krásné. Nad místem Planica
vyjedete u moře (možná koupel na jedné
z panenských plážiček). Přes Murvici s ruinou středověkého kláštera vede už kultivovaná úboční cesta nad mořem, skrz vinice
a lesíky. V Murvici místní nabízejí dobré
domácí víno, možno posedět a případně
i pojíst v konobě s pěkným výhledem. Do
Bolu, ke Zlatému mysu, je to pak už kolem
pobřežních letních rezidencí nové chorvatské honorace cobyšláp.
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cyklistické menu

Chorvatsko

Lastovo – sjezd z vrcholu Hum směrem k jižnímu pobřeží je velmi technický

Lastovo – „hlavní
město“ je na
příkrém svahu

Tradiční jachta Tvrdi je dobrým prostředkem
pro dopravu cyklistů mezi ostrovy

Popis trasy
Uble – Hum – Skrivena Luka – Lastovo
– Uble: 25 km, z toho 2 km jen pro ostřejší
bikery
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Sezona
Pro cestu na ostrovy s kolem je nejlepší
květen a říjen (ubytování na ostrovech není
třeba rezervovat dlouho dopředu, v květnu
jsou ostrovy svěže zelené a v květu, v říjnu
dozrávají granátová jablka, mandarinky a fíky), možný je i červen a září. Vhodné nejsou
měsíce letních prázdnin (horko a větší provoz v přístavech i na ostrovních silnicích).
Naším tipem je první polovina května.
Doprava
Dopravu autobusem s vlekem na kola do
chorvatských přístavů v některých jarních
a podzimních termínech zajišťuje CK Geotour: www.geotour.cz, tel. 2573 12345 a CA
Jenda www.cajenda.cz, tel. 608 110 103.
Jízdní řády pravidelného lodního spojení
najdete na www.jadrolinija.hr.
Malé sportovní jachty nejsou zpravidla vhodné, protože neposkytnou dostatek úložného
prostoru pro vaše bicykly.
Ubytování
V soukromí na ostrovech stojí 20 až 30 eur
na osobu a noc a lze je najít pomocí místní
turistické kanceláře (turistička zajednica)
anebo prostým dotazem na „pokoje“ („sobe“). Ubytovatelé jsou někde ještě zvyklí na
delší pobyty a musíte je přemluvit, aby vás
nechali kratší dobu – v květnu a říjnu to však
nebude výraznější problém.
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Info
Všeobecné informace o ostrovech i cestě
do Chorvatska vám poskytne Chorvatské
turistické sdružení: www.htz.cz , Praha 1,
Krakovská 25, tel. 222 211 812.
Informace o zájezdech, které kombinují
ježdění na kole po jadranských ostrovech
s plavbou a zázemím na tradiční jachtě, najdete na www.kololod.cz.
Mapy
Nejlepší mapy na našem trhu vydává Shocart (mapový podklad Geodetski závod Slovenije), území popsaných ostrovů pokrývají
mapy 1:100 000 Dalmácie 2 a 3. Detaily,
řády cest apod. mohou být nepřesné, ale
lepší mapy zatím nejsou.
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Lastovo – záliv Skrivena Luka je v první polovině května
kouzelný, voda už prohřátá
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Kdy – jak – za kolik?

