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Na kole z horských hřebenů do zálivů

Okoukané Chorvatsko,
napadne každého, kdo slyší
o dovolené na Jadranu. I když
tak členitá příroda se snad
Středoevropanovi okoukat
nedá. Chcete-li zažít
Chorvatsko úplně netradičně,
koukněte na něj ze sedla.
Ze sedla kola pochopitelně.
ŠTĚ PÁN KORČIŠ

K

dyž díky ubytování na lodi
a každodennímu přeplouvání mezi ostrovy projedete každý den jiný kout Chorvatska,
můžu vám zaručit, že místo „nudné
Makarské riviéry“ uvidíte členité,
zábavné, přívětivé i drsné Chorvatsko. Takové, které běžní přímořští
turisté, trávící dovolenou převážně
na pláži, nezažijí.
Kdo tuto zemi zná, musí si při
slově cyklistika ťukat na čelo. Hřebeny hor vyrůstajících v podstatě
z moře, vedro, silnice plné turistů
nebo stezky tak kamenité, že tam
nejde ani jít pěšky s kolem na zádech. Ale zkusil jsem a i jako necyklista jsem se nadchl.
Vedro se přelstí termínem mimo
červenec a srpen, na kolo vyrážejte
do Chorvatska spíš mimo hlavní sezonu. I příroda je v té době zelenější a hezčí. Navíc vám tak zmizí
i davy turistů a silnice plné automobilů. Drsně kopcovitý terén a malinko hrubší cyklostezky zůstanou.
Díky nim si totiž Chorvatsko ze
sedla vysloveně zamilujete.
Před šlapáním snídejte na moři
Vzhledem k tomu, že pobřežní cyklotrasy na sebe ne vždy navazují,
módním se v Chorvatsku stalo kombinování cyklistiky s lodí, která se
na cestách stává nejen dopravním

Bez helmy ani kilometr! Před cestou nezapomeňte přibalit k plavkám bezpečnostní cyklistickou helmu a servisní nářadí.

prostředkem, ale i základnou a útočištěm. „Na lodi plujete a spíte,
jíte, pijete, žijete,“ vysvětluje Tereza Breburdová z české cestovní
kanceláře, která se specializuje právě na Chorvatsko „kololoďmo“.
„Začínali jsme tady s kololodí
jako vůbec první v roce 1999. Plavebních zájezdů bylo tehdy v Chorvatsku přehršel a my jsme chtěli přijít s něčím novým. Z jednoho kololodního termínu ročně jsme se po
deseti letech přiblížili padesáti.
V nabídce nyní máme pět lodí. Ze
dvou průvodců je nás teď šestnáct.
Dosud se přes 1500 lidí zúčastnilo

kololodi nejméně třikrát, přes 50
lidí dokonce desetkrát a více,“ tvrdí Breburdová s tím, že současných
pět pravidelných plavebních cest
se podle jejích zkušeností navzájem ideálně doplňuje.
„Umožní vám postupně poznat
ta nejzajímavější místa a ostrovy Jaderského moře – od Dubrovníku
v jižní Dalmácii až po Rab v Kvarnerském souostroví. Loď zůstává
vždy vázána v chráněném přístavu
nebo – výjimečně – ukotvena v uzavřené, klidné zátoce. Většinou se
pak vyplouvá ráno před snídaní,
mezi sedmou a osmou hodinou. Ob-

čas se loď vydá na další (delší) plavbu už brzy nad ránem. Kromě
noclehu v kajutách máte možnost
vyzkoušet spaní pod hvězdami na
horní palubě lodi,“ láká průvodkyně na noční moře.
Opravdu pojedete do těch srázů
Program zájezdu, jenž kombinuje
cyklistiku a jízdu lodí, je pečlivě naplánován samozřejmě předem.
V sobotu dopoledne se nejčastěji
v Bašce Vodě nalodíte na tradiční
chorvatskou loď pro asi 20 až 40
lidí a vyrazíte na moře, odkud se
vrátíte za týden. Během něj buď
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podle předem daného programu,
nebo podle domluvy s posádkou
procestujete na kole místa, která si
sami vyberete.
Každé dopoledne vás tak posádka lodi vysadí vyzbrojené znalostmi o ostrově, trasách a občerstvovnách, podrobnou mapou území, které hodláte dobýt, a informací, kde
a kdy se můžete nalodit zpět. Každý si může předem spočítat, kolik
chce najet kilometrů, nastoupat metrů, navštívit konob, proplavat
zátok či nachytat bronzu.
Cesty vedou nádhernou krajinou, které na kráse přidávají i vinař-

ství rozesetá po celém pobřeží.
Ochutnávky jsou tu na denním pořádku, takže si na ně dejte pozor
před cestou nebo při odpočinku.
Aby toho nebylo málo, místní hospůdky s tradičními jídly při návštěvě téměř nelze opustit.
Nuda ale není ani vyrazit do přístavu nebo přilehlých měst, městeček či osad. Asi je zbytečné mluvit
o proslulém Dubrovníku nebo Korčule, ale i třeba Lastovo na stejnojmenném ostrově vám dá pocit, že
jste se přesunuli do středověku.
Chorvatský terén vás ovšem
dlouho odpočívat nenechá. Asi každému dojde, že při startu z lodi se
nepojede z kopce. Opravdu pojedete do těch srázů, které se strmě tyčí
nad mořem. Ale zdaleka to není tak
zlé, jak to vypadá, cestou zpět si odpočinete. Pohodlnější je ale kopírovat pobřeží, kde terén jen „trochu
houpe“, jak říkala s oblibou naše
průvodkyně.
Pokud ale jste cyklista (tedy
z mého pohledu fanatik), můžete se
vyřádit do sytosti. Necelých 90 kilometrů a k tomu nějaké ty „horské
prémie“ (kolem 900 metrů) nabízí
například cesta do vnitrozemí. Vyhlášenou etapou je pak výlet na
Sv. Juru. Vyjedete z Podgory, překonáte hřeben u moře – asi těch
900 m n. m. – a pokračuje se na
horu vysokou kolem 1762 metrů.
„My máme nyní v nabídce šest
tras, ale každý má právo zvážit
vlastní možnosti. Průměrně vás
u nás čeká 30–60 kilometrů denně,
podle kondice,“ uzavírá Breburdová. Pokud se vydáte do Chorvatska
s cestovní kanceláří, vaše kolo se
poveze v přívěsu za autobusem. Letadlová doprava je také možná, jen
musíte mít kolo zabalené v krabici
či speciální cyklotašce. Samozřejmě lze v Chorvatsku též využít služeb cyklistických půjčoven. Za hodinu dáte v přepočtu asi 100 korun,
za den od 350 do 550 korun s tím,
že horská kola jsou dražší.

Průzračně čistý svět s vraky lodí, aut i letadel
Kromě pestrobarevné fauny a flory, fosforeskujících rybích hejn či
krasových jeskyní objevíte u břehů
bývalé Jugoslávie nejen pozůstatky
po několika válečných konfliktech,
ale i dopravních katastrofách. Začít
můžete se šnorchlem, díky čisté
vodě s vysokým obsahem soli je vidět do několikametrové hloubky už
z břehu.
Do větších hloubek a k vrakům

a rozhodnete se k individuálnímu
sestupu pod hladinu, budete potřebovat speciální povolení. Stojí
v přepočtu kolem osmi tisíc korun.
Začátečníci a mírně pokročilí by
měli dát přednost potápěčské škole, jeden sestup s instruktorem vyjde na 20 až 30 eur za den. Pozor na
zákaz potápění ve vyhrazených
místech, trestá se pokutou v přepočtu od tří do 50 tisíc korun.
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V

íce než stovku oficiálních
potápěčských středisek
a klubů skýtá chorvatské
pobřeží Jadranu. Ve většině z nich
byste se neměli splést a narazit na
odborníky, kteří vás vyškolí a s jejichž asistencí se budete moci podívat až do padesátimetrové hloubky. V Chorvatsku je totiž pod vodou co sledovat!

se pak nikdy nepotápějte samostatně, předem musíte absolvovat
kurz, nutný je také doprovod profesionálního instruktora. Předem si
vždy zjistěte, která místa pod vodou jsou podle chorvatských úřadů
volně dostupná a kam a kde se potápět z různých důvodů nesmí – ať už
z důvodu vaší bezpečnosti či v zájmu ochrany přírodních památek.
Pokud jste zkušený potápěč

N eb u ď

Nedostižné zážitky vás čekají,
pokud se v Chorvatsku
ponoříte do tamního vodního
světa. Na dně moře se ukrývají
nejen vraky automobilů,
ztroskotaných lodí všeho
druhu či spadlých letadel.
Průzračně čistá voda dělá
spolu s podvodními poklady
z chorvatského pobřeží
pomyslnou Mekku potápěčů.

…odpočinete si na dovolené!

BULHARSKO

odlety 1. 7., 5. 7., 8. 7.*

Europa ***

BULHARSKO

odlety 1. 7., 5. 7., 8. 7.*

Sun Palace ****

Slavné potápěčské
lokality Jadranu:
Istrie: u Rovinje v hloubce
kolem 30 metrů leží vrak osobní
linkové lodi Baron Gautsch z roku
1914, vnitřek volně přístupný.
■ Kvarnerské ostrovy: přístupný
vnitřek obchodní lodi u pobřeží
ostrova Cres, u ostrova Susak
podmořský útes Margarina.
■ Dalmatské ostrovy: korály
a hejna rybek neminete u ostrovů
Rašip, Stambedar, Sveti Andrija
či v jezírku Ta Vega. V národních
parcích potřebujete k potápění
povolení. Slavná je Modrá jeskyně
(Plava spilja) u Biševa, kde se platí
vstupné.
■ Jižní Dalmácie: vrak
německého torpédového člunu
S 57 najdete u poloostrova
Pelješac, vstup dovnitř nepovolen.
Kusy nákladu italské obchodní lodi
Taranto z roku 1943 lze obdivovat
u Grebeni blízko Dubrovníku
v hloubce 20 až 50 metrů.
■

Za průzračně čistou vodu může vysoký obsah soli
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týden s polopenzí

(* příplatek 1.000 Kč)

BULHARSKO

odlety 7. 7., 14. 7.

týden all inclusive

10.490 Kč
Estreya Palace ****

12.990 Kč

www.itsbilla.cz

11.990 Kč

týden all inclusive

(* příplatek 500 Kč)

TURECKO

odlety 3. 7., 7. 7., 10. 7.

týden all inclusive

Süral *****

13.890 Kč
800 220 800

