
Originální cesta: S českými Chorvaty i chorvatskými Čechy na Jadran 

Nejen po stopách nedávno vydané knihy mnohostranného umělce Davida Vávry Jedeme k moři vypravil 
tvůrce kololodi Zdeněk Kukal ve dnech 10. – 22. května originální cestu k Jadranu. Autor knížky se osobně 
ujal ideového vedení cesty a otevřel výstavu svých pastelů v Daruvaru, „hlavním městě“ české národnostní 
menšiny v Chorvatsku.

Císařovy národy znovu na cestě

Dvacetičlenná skupina pro cestu byla vybrána převážně z Čechů žijících v Česku, kteří mají pevný vztah 
k Chorvatsku a na akci se tvůrčím způsobem podíleli. Mezi cestujícími byli i zástupci některých dalších 
národností bývalého Rakouska-Uherska, třeba slovenský Maďar a vídeňská Češka. Cesta probíhala salonním
autobusem, podle pravidla Oldřicha Janoty „I cesta může být cíl“. Během tří dnů cesty k moři a pak při 
návratu skupina projela šest států, všechny na území naší bývalé společné monarchie. 

Čeští Chorvati a chorvatští Češi spolu

V jihomoravské Jevišovce, středisku chorvatské menšiny, čekalo skupinu sympatické přijetí původními 
místními Chorvaty, degustace místních vín i procházka po chorvatských stopách. Tu vedla Lenka Kopřivová, 
místopředsedkyně sdružení občanů chorvatské národnosti. Na další cestu přistupují dvě zástupkyně 
chorvatské menšiny na Moravě. Po cestě přes Vídeňský les i maďarskou pusztu dorazí dalšího dne pestrá 
společnost do Daruvaru, kde se situace zrcadlově opakuje: po pohostinném přijetí Libuší Stráníkovou, 
předsedkyní svazu chorvatských Čechů, ochutnávce místních vín a noci v lázeňském hotýlku byli na další 
cestu přibráni dva příslušníci české menšiny v chorvatské Slavonii. 

Plující tavící kotlík

Po další cestě bosenskými kaňony, architektonické procházce po českých stopách v Sarajevu vedenou 
Davidem Vávrou a setkáním s českým velvyslancem Jakubem Skalníkem na pravé bosenské večeři autobus 
zamířil do jadranského přístavu Makarska, kde se všichni nalodili na tradiční stoletou jadranskou loď Silva a 
vydali se na společnou týdenní kololodní plavbu – kombinaci pobytu na lodi a cyklistických výletů po 
ostrovech Korčula, Vis, Hvar a Brač. Druhého večera loď navštívila spisovatelka Blanka Čechová a přečetla 
ze svých knih, v nichž zrcadlí svoji zkušenost s česko-dalmatskými vztahy a životem ve smíšené rodině u 
Jadranu. Chorvatský kapitán lodi Ante Vuković se svojí posádkou a typickými dalmatskými pokrmy a nápoji 
dobré atmosféře zdatně přihrávali. David Vávra během cesty i plavby získal inspiraci k dalším téměř třiceti 
pastelům na černém podkladu, jež improvizovaně vystavil ještě v přístavu Makarska na lodi Silva před 
vyloděním skupiny a které se stanou součástí pamětní knihy. 

Byla to cesta nejen ze severu na jih a zpátky, ale i napříč staletími vzájemných vztahů a sdílených osudů 
Čechů a Chorvatů v rámci našeho bývalého společného státu. Osudy menšin obou národů zakotvené mezi 
většinou toho druhého; nikoli virtuální, ale opravdová setkání stvrzená sklenkou místního vína i společnou 
týdenní plavbou. Živé i němé vzpomínky na naši minulost, nové vztahy pro budoucnost, vpravdě lidský 
rozměr česko-chorvatské vzájemnosti. 

Český rozhlas - rozhovor se Z. Kukalem na téma cesty: Radio Praha - Jedeme k moři LIVE

Informace k lodi SILVA: http://www.geotour.cz/nase-flotila/silva/ 

Doplňkové informace a fotky na váš dotaz: geotour@geotour.cz

Cestu organizovala cestovní kancelář Geotour. Salonní autobus vypravila dopravní firma VegaTour. Loď Silva
vedl její majitel, kapitán Ante Vuković, potomek starého námořnického rodu.

 V Praze 24/5/2017 Zdeněk Kukal


