
CHORVATSKO

Nemám ve zvyku poznávat přímořské destinace 
z plážového lehátka. Nadšeně jsem proto využila 
možnost aktivního prozkoumání chorvatské 
přímořské krajiny prostřednictvím Kololodě.  
T E X T:  Š T ĚPÁ N K A S T R O U H A LOVÁ

NEOBJEVENÉ 
Chorvatsko 

Zábava & Cesty
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Kololoď – to je název pro cyklistické 
zájezdy v kombinaci s plavbou lodí 
v chorvatské Dalmácii. Mořské nemoci 
se během ní nebojte, protože spíš než 
z ní vám „hrozí“ závrať ze strhujících 
přírodních scenérií, vlastních fyzických 
výkonů a neopakovatelné atmosféry.

PŘETÍŽENÍ SMYSLŮ
V přístavu Baška Voda se naloďuji 
na plovoucí historický exponát  

– loď Silva z roku 1914. Přihazuji své kolo 
a můj romantický únik před masovou 
turistikou může začít. Líbezné městečko 
se starodalmatskou atmosférou Stomorska 
se rozkládá na nedalekém ostrově Šolta. 
Čeká nás tu Jadran, rozumějte majitel 
tradičního obchůdku s olivovým olejem, 
který nám vykládá o staletých olivovnících, 
pamětnících ostrovní historie a o rozmanité 
škále chutí oleje, jenž jednou připomíná 
hořké mandle, jindy levanduli či med... 

Jadran se rozhodne, že si mě vyzkouší 
a dá mi „koštnout“ jeden ze svých olejů. 
„Chutná jako nahořklá tráva!“ vyhrknu ze 
sebe první dojem. Jadran se plácne do čela 
a běží na dvorek pro čerstvý tymián, který 
mi strčí pod nos... Jadranovou zkouškou 
olejem jsem tedy neprošla. Raději si 
opláchnu mastný jazyk v jeho domácí 
losovače (typická dalmatská kořalka z vína) 
a koupím od něj láhev poslední záchrany. 
Je čas posunout se na kole dál.

TYRKYSOVÁ NIRVÁNA
Naším cílem je po několika hodinách 
pozvolného stoupání k nejvyššímu vrchu 

INZERCE

Rodinám s malými 
dětmi se doporučuje 
spíš chorvatská 
klasika. 

Ubytujete se na lodi, kola hodíte na palubu  
a popřejete pevnině sbohem. Když loď zakotví, 
nasednete do sedla a jedete objevovat krásy krajiny. 



Chladivé moře 
je také lékem na 
zmožené svalstvo.

Šolty hospoda Momčin Dvor. Ta má, 
stejně jako řada dalších farmářských 
restaurací ukrytých v horách, zvlášní 
statut – Seosko domacinstvo. Může tedy 
nabízet jen pokrmy z vlastní domácí 
výroby. Náročné podmínky podnikání stát 
odměňuje velkými daňovými úlevami. Pro 
nás to znamená ochutnat pršut, který se 
rozplývá na jazyku jako máslo, jehňátko, 
jež se rozsýpá jako peří či zrovna upečený 
chleba z pece na dřevo. 

Osvěžující sjezd na západní cíp ostrova 
do zátoky Maslinica je jako za odměnu. 
Kola necháváme rozházená na zemi a šup 
do tyrkysové nirvány. V průzračné vodě 
hladově kroužíme kolem lodi, z které se 
line vůně peky – tradičního pokrmu z ryb 
a chobotnic, jež kuchař Zdravko ráno 
nakoupil od rybářů. 

NADÁNÍ PRO ZMĚNU
Kolem šesté ráno mě budí příjemné 
houpání – Silva zvedá kotvy. Je to skvělá 
příležitost pořídit pár čerstvých ranních 
záběrů ostrůvků Veli a Mali Drvenik, 
u nichž po chvíli kotvíme. „Dnešek 
bude odpočinkový,“ dozvíme se při 
schůzce nad plánováním trasy podle 
připravených cyklomap. Neznamená to 
ale, že nešlápneme do pedálů, nýbrž že 
Veli Drvenik, který se chystáme projet, lze 
pohodlně objevovat bez velkého převýšení. 

Z osvěžujícího odloučení opuštěných 
ostrůvků přeplujeme do historického 
Trogiru, který patří snad k nejhezčím 
městům na Jadranu. Když procházím 
kolem krásných budov převážně 
v renesančním stylu, mé srdce jásá. 

Tohle město má mnoho důvodů být 
zapsané na seznamu světových památek 
UNESCO. 

Po večeru na Trogirské promenádě 
přijde ostrý řez. Do Primoštenu se 
vypravujeme po úpatí s převýšením 
1500 m za den. Syrová krajina 
s vystupujícími vápencovými skalami 
bez vegetace je krása oproštěná 
od „zbytečných“ dekorací – ohromující 
až na kost, stejně jako můj fyzický výkon. 
Výš po horské šotolině mě táhne už 
jen další slibná „konoba“ – vytoužená 
hospoda Zorana Šariče, magické místo 
v malé vesničce s výhledem na Primošten.  

Tuto bývalou rybářskou vesničku objímá 
zvláštní duch. Dají tu hodně na tradice 
a my máme jedinečnou šanci vychutnat 
si jednu ze zdejších lidových slavností 
– pestrobarevné církevní procesí, které je 
pro nás „kolo-vlky“ o to zábavnější, že pluje 
na otevřeném moři. 

PRŮZRAČNÉ ZÁŽITKY
Následující den se příjemně houpeme 
při plavbě kolem Šibeniku. Poté míříme 
do vnitrozemí proti proudu řeky Krka 
a když proplujeme průlivem kolem 
pevnosti Sv. Ante do Skradinu, moře 
se zklidní jako beránek. Ke známým 
vodopádům v národním parku Skradinski 

Buk pokračujeme na člunech, protože dál 
už se s naší námořní lodí nedostaneme. 

Ohromující přírodu kolem vodopádů 
proslídím po svých. Odpoledne mě totiž 
čeká 50 kilometrový okruh přes údolí 
a boční přítoky Krky. Dramatická krajina 
s roklinami a vodopády je fascinující. 
Obklopuje ji bujná fl óra a fauna, 
i krasová průzračná řeka, která nabízí 
neopakovatelný pohled až na dno.  

Ráno Silva napíná plachty z malebného 
historického městečka Skradinu až 
na ostrov Murter. V přírodním kotvišti 
malinkého zálivu u opuštěného mola 
pozoruji obrovský kotouč slunce, jak se 
koulí přímo do moře. Zážitek, který se 
na Jadranu, jež má horizont často zakrytý 
stovkami ostrovů, mnohdy nevidí. 

Když se po houpavé noci vypotácí 
z kabin naše posádka, ještě máme 
v zásobě pořádných pár kilometrů 
na ostrově Prvić s nádhernou folklórní 
atmosférou, poklidným venkovským 
životem a dalmatskými usedlíky. Už 
snad po staletí tu hřadují před bistrem 
v přístavu, jako by neměli na starost 
nic jiného, než pozorovat a glosovat 
kolemjdoucí. Jako jeden muž se osmahlí 
stejcové stočí k nám a udiveně zírají. A mě 
přepadá neodolatelná touha už jen sladce 
lenošit po zdejším způsobu. 

Fantastické výhledy se 
obvykle otevírají na nejvyšších 
vrcholech cyklotrasy.

Do cílového místa musíte dorazit 
včas, neboť loď většinou ve stejném 
přístavu nezůstává déle než jednu noc.
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