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Nezkažená příroda: Ostrov Lastovo, dosud nezahlcený masovou
turistikou, nabízí například cyklistům jízdy divokou přírodou a kou-
pání v zastrčených zátokách. Záběr na další ostrůvky v okolí byl
pořízen z vrcholu, kde může v případě potřeby přistát vrtulník.

Tip na kotvení: Zátoka Rasotica na východním pobřeží Brače, ne-
daleko Sumartinu. Menší lodě zde mohou přistát a zakotvit pomocí
lan upevněných na břehu. Není pak nad ranní plavání ve vlnkách
při východu slunce... P
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Monika Ginterová

Chorvatsko, nejoblíbenější let-
ní destinace Čechů, se rapidně
mění. Tečou sem miliardy eur
a s nimi nastupuje vyšší stan-
dard. Ceny logicky rostou.

Výrazně přibývá čtyř- a pěti-
hvězdičkových hotelů, rozšiřují se
služby. Užít si můžete romantic-
kou, luxusní i akční dovolenou.
Celkem má být do konce roku
2010 v Chorvatsku proinvestováno
zhruba čtyři miliardy eur.

Podle ředitele Chorvatského
sdružení v Praze Antuna Plenkoviče
se počítá s tím, že jen letos se reali-
zují investice za více než 1,8 miliar-
dy eur. Za některými stojí chorvatští
investoři, mnohé z nich však mají
v rukou zahraniční developeři, kteří
nakoupí pozemky nebo staré hotely
a pustí se do úprav.

Žádný z významných investorů
však zatím není z Česka, nepočítá-
me-li společnost Orco Property
Group, působící sice u nás, ale za
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� Nejatraktivnější je pro Če-
chy Splitsko-dalmatská oblast.

� 820 tisíc – tolik Čechů jezdí
podle našich statistik každý rok do
Chorvatska. Následuje Slovensko
s 510 tisíci českých turistů, Itálie
s 380 tisíci, Řecko s 260 tisíci
a Španělsko s 250 tisíci. Podle chor-
vatských statistik zaujímají Češi me-
zi návštěvníky páté místo: jezdí jich
sem přes 590 tisíc a počet přenoco-
vání dosahuje téměř čtyř miliónů.
Číslo odpovídá oficiálním údajům;
jde o hosty, kteří se někde registrují.
Neregistrovaných je dalších 30 %. 

Nejvíce hostů do Chorvatska za-
vítá z Německa (1,5 miliónu), Itálie
(1,2 miliónu), Slovinska (913 tisíc)
a Rakouska (790 tisíc).

� Autem jezdí do Chorvatska
39 % Čechů. Autobus volí 38 %, le-
tadlo 19 % a vlak čtyři procenta.

� Individuálně cestuje do
Chorvatska 56 % Čechů.

ČEŠI V ČÍSLECH
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níž stojí zahraniční investiční ka-
pitál. Ta přestavuje hotely na ost-
rově Hvar.

Čechům levné
hotely proklouzly

„Češi u nás moc neinvestují, byť
prostor pro další projekty je nadále
značný,“ konstatuje Plenkovič.
Problémem je cena. „Na začátku
devadesátých let, kdy by někteří
Češi měli zájem investovat, jim
banky nepůjčily. Přitom mohli ob-
jekty získat za desetinové ceny,
než za kterou jsou k mání dnes,
kdy se už obtížně konkuruje západ-
ním zemím,“ vysvětluje Antonín
Fedorjak, ředitel cestovní kancelá-
ře M’Plus Travel, specializující se
u nás na Chorvatsko. 

Je však pravda, že někteří Češi,
fyzické osoby, v posledních letech
investovali do koupě apartmánů na
jadranském pobřeží. Část roku tam
tráví sami a další období je nabízejí
přes cestovní kanceláře k pronájmu.

(Pokračování na str. 12)



STRANA 12 PONDĚLÍ 11. ČERVNA 2007 �� PRÁVOFIRMA
P

R
33

79
4

Monika Ginterová

Modernizace v Chorvatsku je si-
ce víceméně pozitivní a nevyhnu-
telný trend, ale na druhou stranu
zatím stále nepřináší očekávaný
nárůst kapacit, který by poptávku
uspokojil.

„Hotely se rozrůstají o rodinné
pokoje, zvětšují se v nich místnos-
ti, ovšem v důsledku toho se do
nich vejde méně lidí,“ popisuje si-
tuaci Antonín Fedorjak, šéf cestov-
ní kanceláře M’Plus Travel. 

Dalším nepříznivým důsledkem
je růst cen, a to nejen v hotelech,
ale i v privátních apartmánech.

Chorvatsko sice podporuje vy-
tváření systému malých rodinných
hotelů a penziónů, jenže mnozí
majitelé si museli na investice vzít
půjčky a nyní je potřebují splácet.
„Nemohou už ubytovávat za devět
eur a upřednostní ty, kdo zaplatí
více,“ dodává Fedorjak. 

Nižší cena je několik
kilometrů od pláže

Češi mající zájem o levnější
dovolenou se budou muset spoko-
jit s ubytováním tři čtyři kilomet-
ry od moře. Za apartmán nedale-
ko pláže si už musí připlatit,
zvláště pokud jsou zvyklí si dovo-
lenou zajišťovat individuálně.
Šanci pořídit levněji mají turisté
u cestovek, protože ty nakupují

kapacity se značným předstihem
a za lepší ceny.

Hlavní sezóna
se prodlužuje 

Chorvatsko objevili i turisté ze
vzdálenějších zemí. Díky tomu se
zkracuje období mimosezóny, kte-
ré byli čeští turisté zvyklí hojně vy-
užívat. Například pro Dány, Švédy,
Nory či Finy přestává být moře
studené už v květnu a na dovole-
nou si jezdí klidně až do října.

„Tím však prodlužují hlavní se-
zónu. Ta už není jen v červenci
a srpnu, ale i v červnu a září, kdy
byli zvyklí jezdit Češi, ovšem za
mimosezónní ceny. Dnes stojí po-
byty už od 22. května tolik, co stá-
valy až od 15. června,“ upřesňuje
Fedorjak. 

Češi dříve patřili často v půlce
června k málo hostům v Chorvat-
sku. „Jak se ale prodlužuje sezóna,
dnes už jsou v této době často plné
přístavy, více aut na cestách i lidí,“
potvrzuje i majitel cestovní kance-
láře Geotour Zdeněk Kukal.

Vliv na větší rozptyl turistů mají
i levné lety nízkorozpočtových ae-
rolinií, které do Chorvatska přita-
hují lidi ze vzdálenějších zemí.
Dříve se například podle Kukala na
trase Oslo–Split muselo i dvakrát
přestupovat, to už však dnes nepla-
tí. „Příliv turistů je znát i na nav-
štěvovaných místech. V minulosti

Modernizuje se – ceny rostou
Boj o místo: lůžka v přetížených kapacitách získá ten, kdo zaplatí více

BRAČ

� Vidova gora: Skvělá vyhlídka
a místo startu paraglidingu.

Brač je od pevniny oddělen Brač-
ským průlivem a Splitským průli-
vem, od Hvaru Hvarským průlivem.

� Pláž Zlatni rat neboli Zlatý
mys je tvořená drobnými oblázky
a pískem, která je mnohými poklá-
daná za nejkrásnější pláž na Ja-
dranu. Tvar špičky pláže se mění
podle proudů a větrů.

PRO VEČERNÍ ROMANTIKY
� Bol na jižním pobřeží ostrova

Brače je jedním z nejromantičtěj-
ších městeček. Hotely ležící při po-
břeží jsou schované v borovico-
vých hájích, k plážím a do centra
vás dovede cesta z bílého brač-
ského kamene, rovněž kryta boro-
vicemi. V Bolu je kromě řady útul-
ných kaváren a restaurací napří-
klad starý „dům v domě“, domini-
kánský klášter, zbarokizovaný
renesanční kostel.

� Dračí jeskyně: Na kole či
pěšky po kamenné a štěrkové ces-
tě, asi 6 kilometrů od Bolu. Od ves-
nice Murvica se k ní dá vystoupit
pěší stezkou za zhruba 40 minut,
projdete okolo zříceniny poustevnic-
kého kláštera Stipančić. V jeskyni
byl od 16. století poustevnický kláš-
ter, kde našli útočiště mniši a mniš-
ky prchající před Turky. Pozor – jes-
kyně je uzamčena, informujte se
proto u turistického sdružení v Bolu,
kde si vyzvednout klíč.

� Skalní klášter Blaca: Můžete
se k němu vypravit na výletní lodi
z letoviska Bol nebo do zátoky Bla-
ca na jižním pobřeží doplout na člu-
nu. Odtud pak trvá cesta do kopců
zhruba tři čtvrtě hodiny. Najdete
zde pět set let staré knihy, dozvíte
se, jak řád hlaholských mnichů,
který sem v 16. století prchl před
Turky, vybudoval jeskynní kostel
a klášter, jak dostavovali, čelili ná-
jezdníkům, pěstovali víno, rozvíjeli
astronomii a proč zanikli. 

HVAR

� Levandulová pole: Hvar
proslul pěstováním levandule
a dalších aromatických rostlin, na-
příklad rozmarýnu.

� Františkánský klášter ve
městě Hvar stojí přímo na moř-
ském břehu. Kdysi stál už mimo
obec, dnes se výstavba turistic-
kých zřízení šíří podél pobřeží da-
leko za klášter. Zvláštností je vnitř-
ní „rajský dvůr“ kláštera, který byl
již v době budování přizpůsoben
pro shromažďování dešťové vody,
protože jí zde byl nedostatek.

� Nedokončený Hektorovićův
palác a v pozadí pevnost Španjol
stojí ve městě Hvar za zhlédnutí.
Na pevnost Španjol navazují hrad-
by kolem města. Zajímavá je i bu-
dova Arzenálu (Arsenal), tedy
opravny válečných lodí, kterou po-
stavili Benátčané v 16. století.

� Jelsa, zemědělské a rybář-
ské městečko, přístav na severním
pobřeží ostrova Hvaru v závěru po-
měrně hluboké zátoky.

� Víno: kdo rád tento jiskřivý
nápoj, může se zastavit na zajíma-
vé prohlídce vinařství spojené
s ochutnávkou v jednom z hlavních
zemědělských středisek ve vnitro-
zemí, ve vesnici Svirče. Zde pěstu-
jí víno, které pak pod názvem Ivan
Dolec již posbíralo řadu ocenění.
Ročně vinařství vyprodukuje na
700 tisíc litrů vína, z toho zhruba
deset procent v nejvyšší kvalitě.

VIS
� Bunkr Jastog: Pro potřeby

vojenského námořnictva byly na
Visu vybudovány úkryty. Tento
v zátoce Parja, u kterého nyní čas-
to kotví jachtaři, je sto metrů dlou-
hý a deset široký. Byl určen bojo-
vým člunům a ponorkám. Po stra-
nách tunelu jsou chodby do stran
ústící ven. Ostrov je prošpikován
dříve vojenskými tunely, některé
jsou dosud neuzavřené - jen je ob-
jevit (na vlastní nebezpečí!).

PRO VOJÁKY
A DOBRODRUŽNÉ POVAHY

� Titova jeskyně: na podzim
1943 se stal Vis hlavní základnou
národně-osvobozeneckého jugo-
slávského námořnictva. Od června

ZA ZÁŽITKY

NA OSTROVY

Chorvatsko: tajemné…
(Pokračování ze str. 11)

Výhodnější koupě
apartmánu?

Teď už dále od pobřeží

Ceny za apartmány běžně začí-
nají v přepočtu na dvou a půl, třech
miliónech korun a dále rostou. A to
i na ještě nedávno zapomenutých
místech, jako je třeba městečko
Milna a obec Murvica na ostrově
Brač. Výhodnější příležitosti ke
koupi domu nebo apartmánu jsou
nyní například v městečku Vela
Luka na ostrově Korčule nebo na
ostrově Lastovo, kde téměř v každé
druhé uličce na domech visí cedule
s nabídkou k prodeji. Jenže tato
místa nejsou upřímně řečeno zatím
tak přitažlivá; působí mnohem více
zašle než právě například na Brači
nebo Hvaru.

Plánované projekty se týkají
všech jadranských přímořských
oblastí, od Istrie až po Dubrovnik.
„Dnes už lidé necestují jen kvůli
moři, ale žádají i kvalitní servis ko-
lem,“ vysvětluje Plenkovič.

Továrny na odpočinek
Například v Umagu by měl být

letos dokončen obrovský komplex
čtyřhvězdičkových rezidencí urče-
ných k pronájmu. „Jde o dvou až
třípatrové vily kopírující pobřeží,
ve kterých jsou k dispozici tisíce
lůžek, obrovské bazény, restaurace,
wellness centra,“ popisuje Plenko-
vič projekt komplexu Sol Stella
Maris. 

Na mnoha dalších místech se
staví v podobném duchu. Chorvat-
sko loni navštívilo deset miliónů
turistů a hotely stále kapacitně ne-

stačí. „Potřebujeme co nejrychleji
vybudovat na padesát tisíc lůžek,“
dodává Plenkovič. Z celkové ka-
pacity lůžek jich je v hotelech jen
11 procent, tedy něco přes sto ti-
síc. Přitom strategickým cílem ze-
mě je do konce roku 2012 dosáh-
nout 12 miliónů příjezdů a 66 mili-
ónů přenocování ročně. Tento ob-
jem fyzického obratu představuje
ve vztahu k celkovému počtu oby-
vatel Chorvatska – 4,42 miliónu –
2,7 turistického příjezdu a 15 turis-
tických přenocování na obyvatele.

Vzhůru na palubu,
zvesela do pedálů!
„Na odlehlé místo, mimo léto

a aktivně, to jsou tři hlavní atributy

Čechů trávících dovolenou v Chor-
vatsku,“ míní Zdeněk Kukal, který
se už specializuje na netradiční
lodní cesty. Jeho program není
o tom se vyhřívat na pláží a třikrát
denně hodovat v hotelu, ale umož-
ňuje ochutnat romantiku moře
z paluby a za týden na kole poznat
na vlastní kůži i méně dostupné
kouty Chorvatska.

„Účastníci zájezdu“ na Kololodi
nemohou očekávat sice žádný lu-
xus, spí se v kajutách o velikosti
vlakového kupé, ale neplánova-
ných zážitků z plavby a výletů na
kole po ostrovech si odvezou více
než dost. Trasy výšlapů jsou ovšem
vyzkoušené; pro sportovně zamě-
řené i spíše rekreační cyklisty.

Češi už nechtějí
paštiky pod stanem,
ale pohodlí a pohyb

Cestovní kanceláře potvrzují, že
zájem o kvalitní dovolenou u moře,
nezřídka typu „all inclusive“, dopl-
něnou o wellness, sportovní a další
zážitkové či netradiční aktivity, se
zvyšuje i mezi Čechy.

Například M’Plus Travel nestaví
prodej na co nejlevnější dovolené
někde pod stanem a s přivezenými
paštikami, ale naopak sází na pečli-
vě vybrané hotely, penzióny či
apartmány s doplňkovými službami,
splňující představy a nároky i nejná-
ročnějších klientů. To vše zahrnuje
pod výstižnou značku „Perly Jadra-
nu Exklusive“.

„Nevyplácí se podbízet cenou za
nízký standard. I naši lidé jsou už
ochotni zaplatit si za pohodlí, úro-
veň a program, při němž se nenudí,“
tvrdí Fedorjak.

� 70 % Čechů se ubytovává
právě v hotelech a privátech.
V kempech 21 %.

� Nejvíce Čechů v Chor-
vatsku bylo v roce 2001. Od ro-
ku 2003 počet klesá. Důvodem
je objevování dalších destinací
a rostoucí cena související
s narůstajícím standardem.

� Prognóza:Předpokládá
se, že letos do Chorvatska ofici-
álně přijede zhruba 600 tisíc na-
šich hostů, plus dalších 30 %
neregistrovaných turistů. 

� Češi utratí v průměru za
zahraniční dovolenou 480 eur
(zhruba 13 tisíc korun), za do-
volenou v Česku 130 eur (asi
3680 korun).

ČEŠI V ČÍSLECH

Vyrazit si s rodinou nebo
přáteli na jachtu a plout tam,
kam nás „vítr“ zavane… – to je
sen mnoha Čechů. Zvláště una-
vení podnikatelé touží po tom,
odpočinout si při kormidlování
lodi a ještě při tom něco vidět.
Pravda je, že v posledních le-
tech si tento svůj sen mnozí
z nich skutečně plní.

Zkoušky i v Česku

Proto, aby člověk mohl kor-
midlovat loď, musí složit přísluš-
nou zkoušku. Lze to jak u nás,
tak v Chorvatsku. Kurzy jsou vy-
pisovány průběžně, lze si dohod-

nout i jiný termín. „Mám zkouš-
ky, přesto vyrážím nejprve na
začátku sezóny v předstihu
a sám. Naloďuji se na jachtu jako
plavčík, aby se mi dostala pod
kůži. Později přijede rodina
a přátelé a já už budu kapitánem
sám,“ popisuje jeden z Čechů cíl
své cesty na palubě letadla do
Splitu. I tak se lze ve svých již
získaných znalostech zdokonalit. 

Více informací:
www.yachtgroup.cz, www.yacht

club.cz, www.bemexboot.eu,
www.profinautic.com,

www.sport-eli.cz

Během výletů po ostrovech bý-
vá zvykem zastavit se v typic-
kých chorvatských hospůdkách.
Zde lze ochutnat tradiční sušenou
šunku pršut, aromatický tvrdý sýr
a rozmanitou nabídku místních
pálenek či domácího vína, ale
i řadu opravdu původních kuli-
nářských specialit, které v hote-
lech jen tak nenajdete.

Ve vnitrozemí ostrovů jsou pod-
niky typu „seosko domačinstvo“,
tzv. domácí hospody, ve kterých
rodiny nabízejí tradiční jídla při-
pravená z původních surovin
z vlastního hospodářství anebo
vlastnoručně ulovené ryby. Výho-
dou pro ně je, že je tento způsob
podnikání daňově zvýhodněn. 

Turisté zase v domácí atmosfé-
ře mohou ochutnat naprosto čer-

stvé grilované olihně, ryby, jeh-
něčí, mušle a další plody moře.
Vychutnají si patřičně také pří-
pravu jídla.

Například v konobě Pol Mur-
vu, sídlící v domě s pětisetletou
tradicí ve vesnici Žena Glava na
jižní straně ostrova Vis, se pokr-
my připravují ve venkovní peci
ve speciální nádobě s názvem pe-
ka, kde se pod těžkou kulatou po-
klicí pokrytou vrstvou popela
a uhlíků vaří vynikající chobotni-
ce, ryby či voňavé jehněčí.

Mnohé z chorvatských specia-
lit lze také vyzkoušet přímo na
lodi. Plavčík chodí ráno na trh
pro zeleninu, kuchař sám vybírá
čerstvé ryby od rybářů po je-
jich návratu z nočního lovu a při-
pravuje je.

Prastará konoba v pustině

Ostrov Lastovo, maják na mysu Struga – nachází se zde prý vůbec nejstar-
ší světelný ostrovní maják. Podle místních zde chytli prý největšího humra na
Jadranu, který vážil 17 kilogramů. Dnes se v majáku pronajímají apartmány,
v ceně zhruba dvaceti eur na osobu/den. 

Chvíli námořníkem aneb
Jak si vyrazit na jachtu

F
ot

o 
P

rá
vo

 –
 J

in
dř

ic
h 

G
in

te
r 

(2
)

jsme potkávali hlavní nápor tak
30 km od Dubrovníku, loni však už
byli turisté na vzdálenějším Mlije-
tu, letos už i na Korčule,“ konstatu-
je Kukal.

Slevy s first minute
Dobré je proto nečekat s dovole-

nou na poslední chvíli zvláště
v případě, že máte zájem o něco lu-
xusnějšího nebo specifického, zdů-
razňují cestovky zaměřené na Ja-
dran. Když už chcete slevu, raději
se zaměřte na tzv. first minute
a kupujte pobyt s co největším
předstihem. Nejlépe hned na začát-
ku roku.

Rostoucí zájem o Chorvatsko ze
strany západních turistů se totiž
může projevit v nedostatku kapa-
cit. Pravidlem se stává to, že větši-
nou do konce března, respektive do
konání mezinárodního veletrhu ce-
stovního ruchu ITB v Berlíně bývá
to nejkrásnější vyprodáno. Západní
trh do té doby skoupí 70 % kapacit
a jen malý zlomek se pak prodává
se slevou na poslední chvíli. Ta
však bývá vypsána jen pár dní před
začátkem pobytu, nejde o týdny,
jak bývá zvykem u nás. „Navíc
u hotelů tří a vícehvězdičkových
žádné last minute ani nebývají, ka-
pacity jsou rychle vyprodány i bez
slev,“ konstatuje Fedorjak. 

Čeští turisté, kteří s nákupem
otálejí, pak mnohdy musejí vybírat
už jen z toho, co na ně zbude.
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1944 zde až do osvobození Běle-
hradu bylo v kopcích v jeskyních
sídlo hlavního štábu národně-osvo-
bozeneckých sil. Výšlap po scho-
dech zabere asi 15 minut. 

� Poloostrůvek Prirovo: zbytky
amfiteátru pro tři tisíce lidí. 

PRO TY. CO CHTĚJÍ KLID
NEZKAŽENÉHO RYBÁŘSKÉHO

MĚSTEČKA
� Komiža: stará rybářská obec

a přístav na západním pobřeží ost-
rova Vis. Leží v zátoce pod nejvyš-
ším vrchem ostrova Hum (587 m).
Za návštěvu stojí určitě rybí restau-
race Jastožera, která je postavena
na kůlech u moře a uprostřed má
bazén na humry. Přístavu dominu-
je pevnost (kaštel) z konce 16. sto-
letí. Městečko dosud nezaplavila
masová turistika.

LASTOVO

PRO CYKLISTY, VODNÍ SPORTY
A MILOVNÍKY OPUŠTĚNÝCH

ZÁTOK
� Chráněná krajina: Lastovo

a okolní ostrůvky jsou chráněnou
krajinnou oblastí. Těšit se můžete
na opravdu opuštěné zátoky dale-
ko od civilizace. Výborné podmínky
pro vodní sporty.

� Tip pro gurmány: Doporuču-
jeme hospůdku Bačvara ve městě
Lastovo. Zdi jsou vyzdobené klece-
mi na langusty a připraví vám zde
vynikající mořské dobroty. Na La-
stovu se díky izolovanosti docho-
valy některé zvláštnosti, například
v kuchyni se tu připravují některé
pokrmy, s nimiž se jinde na Jadra-
nu nelze setkat.

� Sučac: Pro velké bohatství
ryb ve svých vodách býval častým
jablkem sváru mezi rybáři z Lasto-
va, Visu a Korčuly. Na ostrově je
jediná osada, zvaná též Sušac,
s pouhými sedmi stálými obyvateli.
Je výjimečný i tím, že podle prů-
vodců se zde jako jedinému místu
v Chorvatsku povoluje sezdávání
bratranců a sestřenic. Na ostrov
ani nejezdí přímo trajekt z pevniny,
spojení je jen s přestupem.

ZAJÍMAVOST

KORČULA

� Město Korčula s přístavem
pod hradbami starého města na
vás dýchne benátskou atmosférou.
V roce 1420 se Korčula dostala
pod svrchovanost Benátek na 380
let, což jí vtisklo typický kolorit
a zároveň si zachovala téměř ne-
dotčený starobylý původní ráz.

Stará část Korčuly leží na vyvý-
šeném poloostrůvku spojeném
s pevninou jen úzkou šíjí a ze
všech stran ji obklopují hradby ze
14.–16. stol. Obejít je lze za
20 minut.

� Zazděná okna a dveře ně-
kterých domů zůstaly z dob první
poloviny 16. století, kdy byly někte-
ré domy zazděné či zapálené kvůli
zastavení šíření morové epidemie.

� Víno a olivy: Stoupá výroba
zdejších výborných vín, z nichž
mnohá jdou na export. Mezi nej-
známější vína z Korčuly patří po-
šip, rukatac, grk a plavac. To pravé
přírodní víno najdete ve vesnicích
Smokvice, Čara, Blata. 

Stát vinařství a olivy podporuje
také dotacemi. V zájmu zachování
starých tradic podle průvodců při-
padne tomu, kdo zasadí deset ti-
síc keříků neboli hlav vinné révy,
třicet tisíc kun. Náklady na osáze-
ní odhadují průvodci na zhruba
deset tisíc. Pomoci zemědělci se
sázením přijedou i s mechanikou
pracovníci místního družstva. Po-
dobně lze získat dotace i na vý-
sadbu olivovníků. 

� Na delikatesy, například pr-
šutovo-sýrové potěšení, si zajděte
třeba do restaurace Mate v Pupna-
tu na Korčule.

Další tipy na webu

www.chorvatsko.hr

www.chorvatsko.cz

www.jadran.cz

www.perlyjadranu.cz

www.kololod.cz

www.adriatica.net

Chorvati považují pálenku za
výborný přírodní lék, byť s alko-
holem, který může pomoci při
žaludečních obtížích či třeba na-
chlazení.

Pálenek je hodně druhů a liší
se základní surovinou, z níž se
destilují, případnými přísadami,
ale i podle místa svého původu. 

Travarica

Destilát s přísadou určitých
trav – bylin. Travarice se liší
podle toho, jaké byliny a jak
dlouho se v pálence nechávají
vylouhovat.

Nejčastěji to bývají routa
a máta, ale i šalvěj, rozmarýna,
levandule. Byliny dodávají tra-

varici její typickou žlutavou ne-
bo nazelenalou barvu. Má-li být
pálenka používána jako lék, při-
dává se do ní pelyněk – čím více
ho tam je, tím je prý účinnější. 

Slivovice (šljivovica)

Pálenka ze švestek má málo-
kdy skutečně intenzívní vůni po
švestkách, ale je to vždy kvalitní
destilát. 

Loza (též lozovača)

Pálenka z vinných hroznů.
V poslední době se však častěji
objevuje ochucená. 

O něco méně kvalitní loza se
nazývá komovica. Vyrábí se ze
zbytků druhou destilací.

Hruškovice
(kruškovica,

též viljamovka)

Pálenka z hrušek, z odrůdy
Williamsova – mutace zelená
i červená. Je to velmi kvalitní
a oblíbená pálenka, které znalci
dávají mnohdy přednost před
ostatními destiláty. Velmi se ce-
ní její ovocná příchuť, kterou si
hruškovice zachovává bez ohle-
du na obsah alkoholu.

Hruškovici si mnohdy lidé ple-
tou s hruškovcem (kruškovac),
což je likér z hrušek (z hrušky
Williamsovy – červené mutace).
Má načervenalou barvu a pije se
v Chorvatsku s trochou mléka.

Ořechovice
(orahovica)

Hořko-sladká pálenka s níz-
kým obsahem alkoholu, bývá
často uváděna jako likér. Má
tmavší hnědou barvu, ta často
kolísá podle toho, jak dlouho by-
ly ořechy v pálence naloženy.

Medica

Známá istrijská specialita – do
destilátu se přidává propolis. Ří-
ká se jí také „medová rakije“
(medna, též medova rakija).

Ze všech rakijí se nejvíce blíží
likéru; obsah alkoholu se v ní
pohybuje mezi 15 až 25 stupni,
výjimečně 30. Díky sladké pří-

jemné chuti se velmi dobře pije
a může tak být vzhledem ke své
síle při větší konzumaci nebez-
pečná. 

Anýzovka (mastika)

Pálí se v Chorvatsku jen v ma-
lé míře. Jinak je to průmyslově
vyráběný destilát, velmi rozší-
řený na celém Balkáně – v Ma-
kedonii, Řecku, Turecku a jinde.
V Makedonii a Bulharsku se jí
říká mastika, v Řecku ouzo,
v Turecku raki.

Většinou se míchá s vodou. Po
smíchání se mléčně zakalí a její
mentolová chuť je pak ještě vý-
raznější. Pije se po malých dáv-
kách – po jednom deci.

Lék na sedm způsobů – pálenkaZA ZÁŽITKY

NA OSTROVY



Monika Ginterová

Žádné slevy ani last či first mi-
nute nákupy zájezdů od cestovní
kanceláře Geotour nečekejte. Její
majitel Zdeněk Kukal (43) nic ta-
kového a nikomu neposkytuje,
striktně se drží ceníku. Je si totiž
jist, že na kvalitní zážitek, který
prostřednictvím své firmy nabízí,
je cena nastavena akorát. „Lidé
ale od nás vždy dostanou něco na-
víc, než mají ve smlouvě. Odne-
sou si někdy cyklistické láhve,
jindy dresy nebo trička,“ konsta-
tuje Kukal. 

Nápad se zrodil
v hospodě

Dnes majitel firmy s patnácti-
miliónovým obratem, která ročně
obslouží na tisíc zákazníků, se do
podnikání v cestovním ruchu
pustil jako jeden z prvních v Čes-
ku v roce 1990. Tehdy založil se
svou matkou malou firmu Geo-
tour, ve které postupně rozvinul
svůj plán: vozit turisty na jach-
tách po Chorvatsku a zároveň

přitom sportovat. Jako vášnivý
cyklista měl Chorvatsko rád už
z dob 80. let, kdy se tam na pří-
slib dostal.

Tehdy také v jedné z místních
hospod potkal holandské turisty,
kteří ho pozvali na jachtu Silva
plující po ostrovech. Neodolal
a nelitoval. Plavba byla velmi za-
jímavá a když loď opouštěl,
usmyslel si, že to je přesně to, co
by chtěl dělat: plavit se po ostro-
vech a především zprostředková-
vat tyto zážitky jiným.

Založil proto cestovní kancelář
a napsal kapitánovi lodi Silva Iva-
novi dotaz, zda by do toho s ním
šel. Nepovedlo se to hned. Tehdy
mu totiž kapitán dal na vědomí,
že je bohužel plně vytížen anglic-
kými a holandskými turisty.

Válka obrátila karty 
Pak ale přišla válka a po ní se

kapitán ozval Kukalovi sám. Přišel
s nabídkou plaveb za velmi dobrou
cenu – turisté se do země totiž vů-
bec nehrnuli. A tak v roce 1994 za-
čal Geotour vozit po Jadranu první
české návštěvníky. 

Zdeněk Kukal (43) z Prahy
vystudoval obor ekonomická
a regionální geografie na Pří-
rodovědecké fakultě Univerzi-
ty Karlovy v Praze. Během
studia pracoval jako externí
průvodce CK Čedok. Na jaře
1990 založil GEOTOUR. 
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Monika Ginterová

Milujete romantiku, pohyb
a chcete nasát atmosféru původního
Chorvatska? Pak se vydejte na pouť
po ostrovech. Mezi nimi vás pře-
praví loď a po pevnině vyrazíte na
kolech.

Poznáte tak nejen přírodní krásy,
ale ochutnáte také dobroty původní
chorvatské kuchyně nebo se vykou-
pete v opuštěných zátokách. Přesně
takové pobyty umožňuje turistům
originální český program Kololoď.

Jde o plavby na tradičních chor-
vatských lodích majících za sebou
nezřídka i více než sto let, dříve
sloužící jako rybářské či přepravní
lodě, dnes ve službách turistiky.
Cestovní kancelář Geotour vytěžuje
hned pět z nich.

Již devátým rokem na nich nabí-
zí týdenní plavby, které jsou spoje-
né s ježděním po ostrovech a vy-
braných pobřežích na kolech. Ty si
účastníci programu přivezou vlastní
a večer je ukládají na zadní palubu.

„Slova jako kozí stezka či ma-
kadam (z laického pohledu štěrko-
vá, kamenitá cesta, pozn. autorky)
už přešla do slovníků českých bi-
kerů. Užívají si při jízdách různé
až trilové sjezdy a mají přitom
úžasný výhled na zátoky. Navíc
v květnu, když toho spoustu kvete
včetně bylin a koření, si mohou
vychutnat i jejich opojnou vůni,“
konstatuje majitel Geotouru Zde-
něk Kukal, sám vášnivý cyklista,
jemuž posádka lodi Tvrdi i někteří
stálí zákazníci v nadsázce přezdí-
vají „Makadamový král“.

Jak to probíhá
Turista si může vybrat ze tří tras

plavby – jižní, západní a střední –
a náročnost jízdy na kole si určí ta-

Plavba lodí je výhodná v tom, že
turista má možnost poznat během
několika dnů spoustu jedinečných
míst, kam by se mnohdy jednoduše
nedostal. Spojení mezi některými
ostrovy totiž často neexistuje.

Pokud se tam chce zájemce do-
stat běžnou cestou, musí využít
pravidelných linek s mezipřistává-
ním, například ve Splitu, což je
časově náročné. 

Pobyt na lodi však není vhodný
pro ty, co vyžadují luxus a extra-
pohodlí. „Kajuty jsou jen o málo
větší než vlakové kupé, některé
s koupelnou, jiné bez. Lidé bývají
občas zpočátku šokováni malým
prostorem. Výhody tohoto pohyb-
livého zázemí si uvědomí až bě-
hem plavby,“ konstatuje majitel
CK Geotour Zdeněk Kukal. 

Soused šustí sáčkem,
a vy to slyšíte,

jako by ležel u vás 

Je potřeba počítat i s tím, že
každé slovo je mezi tenkými stě-
nami slyšet. Nikde není nadbytek
místa a na hukot motoru si budete
asi také chvíli zvykat. Můžete se
ale domluvit s posádkou jít se na
ten stroj, který sune jachtu vpřed,
podívat do podpalubí.

Nedaleko motoru jsou také ve
velkých tancích uskladněné záso-
by s vodou, s níž je třeba zacházet
rozumně.

Nové party

„První večeře se většinou nese
v zaražené atmosféře, kdy si lidé

zvykají na tyto nové podmínky. Ale
od druhého dne pocit stísněnosti
většinou zmizí a naopak se rychleji
cestující společně sblíží. Nezřídka
vznikají party, které pak vyrážejí
spolu v příštích letech opakovaně,“
usmívá se Kukal, který osobně tráví
každý rok takto šest týdnů na moři.

Aerobik
na horní palubě

Dovolená na lodi je zajímavá
i pro ty, kteří místo kola upřed-
nostní cvičení. Pro ty má Geotour
připravenou Fit loď, kde se zhru-
ba dvě hodiny denně cvičí aerobik
či p-class. 

V nabídce jsou i klasické vy-
hlídkové plavby spojené s pěšími
výlety po ostrovech, koupáním,

šnorchlováním v okouzlujících zá-
tokách, opalováním či ochutnává-
ním chorvatských dobrot.  

Pro firmy
Kouzlo těchto plaveb už objevi-

ly také firmy, které si je rezervují
pro sebe a své partnery, případně
zaměstnance. Třetina všech cest
se realizuje podle Kukala právě
pro tyto uzavřené společnosti.
Mezi klienty Geotouru patří napří-
klad manažeři velkých firem, jako
je ČEZ či ČSOB nebo farmaceu-
tické společnosti.

Objednání celé lodi má výhodu
v tom, že lze ušít program přímo
na míru požadavkům určité firmy.
Je však potřeba počítat s tím, že
objednávka by měla být učiněna
tak rok dopředu. (mig)

Na staré lodi za kouzly ostrovů
Tip Firmy: Kola, volné moře, noční kotvení v zátokách a malých přístavech

Křižuje Jadran, zdolává kopce a neslevuje

Málo místa, ale hodně pohody

Konzervy minulostí

„Češi už nemají v Chorvatsku pověst
paštikářů. Častěji vyhledávají zážitek,“
tvrdí Zdeněk Kukal. 

ké sám. Vyráží se po snídani ve
skupince či individuálně. Každý do-
stane instrukce s plánkem trasy, kte-
rou si vybral. Může ujet jen dvacet,
ale třeba i osmdesát kilometrů za
den – je to jenom na něm. Na loď se
vrací na večeři. A komu se každý
den na kolo nechce, může zůstat na
lodi, která ostrov obepluje, případně
zakotví v zátoce ke koupání.

Nejste přece děti!
„Po lidech se vyžaduje určitá sa-

mostatnost, protože jedou po vybra-
né trase sami a kontaktují průvodce
jen v případě problému. Neděláme
to ve stylu západních zemí, kdy jede
kolona kol a s nimi lékař a další do-
provod,“ konstatuje Kukal. 

Také kola si vozí lidé vlastní,
nepůjčují si je jako třeba někteří tu-
risté z jiných zemích v půjčovnách.
„Je potřeba, aby si je lidé přivezli
v dobrém stavu a po provedené
údržbě,“ dodává.

Kdy je to nejlepší
Pluje se každoročně v květnu,

červnu a pak v září a říjnu. Zvláště
květen a říjen je podle Kukala
v Chorvatsku klimaticky nejvhod-
nější pro toho, kdo se chce hýbat.
„Není tady přelidněno a také jsou
příznivé ceny,“ upřesňuje.

V červenci a srpnu jachty větši-
nou vozí ty, kdo chtějí pohodlnější
dovolenou bez kol, tzv. klasické
plavby. V horku by se na kolo a za
většího provozu v přístavech i na
silnicích vydal asi jen blázen. V pl-
né sezóně nejčastěji lodě využívají
turisté z Nizozemska, Itálie, Anglie
či Německa. 

Více informací: www.naturtravel.cz,
www.extremtour.cz, www.ck-trip.cz,

www.geotour.cz, www.kololod.czBOŽSKÝ KLID. Žádní turisté, jen slunce, moře a volná příroda. To je ostrov Lastovo.

Nefalšovaná atmosféra na Visu.
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O pět let později vyplula na
moře první „kololoď“. „Pořád
jsem přemýšlel o tom, jak propo-
jit plavbu s kolem, což byl můj
koníček. A jelikož jsem nenašel
žádné překážky, které by tomu
bránily, pustil jsem se do toho,“
vypráví Kukal.

Dnes spolu s ním a jeho klien-
ty brázdí moře na celkem pěti
jachtách také 14 spolupracovníků
– průvodců cestovní kanceláře.
„Jsou to lidi, na které se můžu
spolehnout. Volají mi jen v pří-
padě opravdu závažného problé-
mu,“ říká Kukal. Všichni z prů-
vodců absolvují před odplutím
intenzívní vícedenní školení, aby
byli připraveni zvládnout i obtíž-
nější situace.

Vážnější potíže během zájezdů
nastaly za dobu existence Geo-
touru zatím jen pětkrát. Šlo více-
méně o zranění, při kterých bylo
nutné lékařské ošetření. Párkrát
se vyskytli také účastníci-potížis-
ti. Dodává, že většinou plují lidé
příjemní, aktivní a pozitivně na-
ladění, což je dáno už samotným
charakterem akce.

Na Silvě to začalo
a pokračuje

S kapitánem Ivanem z lodi Sil-
va to začalo, a tak to pokračuje
i dál. Na závěr každé sezóny se

ré. Chorvati si totiž dobré spolu-
práce velmi cení. Jsou schopni
Geotouru nabídnout až o dvacet
procent lepší cenu než ostatním.
Když se sečte to, že jinak cestov-
ní kancelář podle Kukala příliš

domlouvají plány na příští rok.
„Má to svou tradici. Jako první
se musím setkat na přátelském
obědě právě s kapitánem Ivanem
ze Silvy, pak až můžu s dalšími.
Jednání probíhá tak, že se hodiny
jen tak mluví o všem možném
a teprve na úplný závěr se dosta-
neme na podmínky,“ říká Kukal. 

Ty má vzhledem k tomu, že
začal vozit do země turisty ihned
po válce a nevozí jich málo, dob-

nákladná není: zhruba dvacet ti-
síc korun ročně spolknou nákla-
dy na propagační prospekty, dal-
ších čtvrt miliónu korun pak
pronájem kanceláře a pak ještě
mzdy; může tak nabídnout tý-
denní pobyty na lodi od 13 do
16 tisíc korun.

„Podíváte-li se například na
ceny německých cestovních kan-
celáří, zjistíte, že jsou minimálně
o třetinu dražší,“ dodává.


