
CykloPlavba Jižní Dalmácií; 6. – 13. 10. 2018 
 

Loď  
Loď se jmenuje Vrutak a má celkovou kapacitu 20 cestujících. Na lodi jsou dvojlůžkové kajuty 
s palandou a příslušenstvím (WC, sprcha). Dál je na lodi jídelna (salón), místa pro sezení a 
otevřená horní paluba (opalovací). Na lodi je 4členná chorvatská posádka, kapitán, kuchař a 
plavčík/steward. Prostor k žití na lodi a její vybavenost sice jsou skromnější, ale umožňují strávit 
čas na lodi v dostatečném pohodlí i akceptovatelné míře soukromí.  
Polopenze, bar a voda 
Strava na lodi je formou polopenze. Snídaně bude zpravidla v 8 h a večeře bude zpravidla v 19 
h. Jídla je na lodi dost. Snídaně obsahuje kávu nebo čaj, bílé středomořské pečivo a něco k tomu. 
Večeře je obvykle lidová dalmátská s polévkou nebo předkrmem, hlavním jídlem a salátem. Není 
potřeba řešit jídlo z vlastních zdrojů. Na lodi je lodní bar, kde se dá pořídit pivo, víno, nealko, 
káva za ceny místní hospodské nebo o něco příznivější. Voda na lodi je pitná. Mimo to jsou k 
dispozici ve většině přístavů kohouty s čerstvou pitnou vodou.  
 

Program plavby 
Předpokládaný program plavby je tento: 
So: po nalodění (pravděpodobně Krilo) dlouhá přeplavba na ostrov Korčula 
Ne: Přejezd Korčuly nadél (Vela Luka - Korčula 
Po: Projížďka na východě Korčuly, přeplavba na Mljet, návštěva NP Mljet 
Út: Přejezd Mljetu nadél, nalodění a odplutí na Šipan 
St: Vylodění ve Slanu, přejezd na východní část poloostrova Pelješac 
Čt: Výlety na západním Pelješci 
Pá: Vylodění v Podgoře a výlet na Biokovo nebo po pobřeží s cílem Makarska nebo Baška Voda 
So: Přeplavba do místa vylodění 
Program může být změněn na základě počasí nebo jiných objektivních důvodů. Nemělo by to být ale  
na škodu hodnotě cykloplavby.  
 
Informační zdroje 
Po každém jídle bude probíhat informace k programu. Po večeři proběhne nástin programu příštího dne a po 
snídani jeho upřesnění případně mapová schůzka.  
Všichni dostanou svůj set map se základními informacemi k navštíveným místům. Další informace bude 
podávat průvodce. Dále bude mít průvodce doplňující mapové podklady. Na vyžádání je možné připravit 
podklady pro GPS navigaci. V tomto případě je nutná předem individuální domluva o rozsahu a formě 
podkladů.  
 
Denní program 

Předpokládá se pohyb po asfaltkách s nízkým provozem a šotolinových cestách, někdy s dosti hrubým povrchem. Terén je značně kopcovatý. 
Zpravidla je možná volba různých délek a obtížnost tras. Vždy je možnost zůstat na lodi a kochat se plavbou. Při plavbě vyhledáváme vhodná místa 
ke koupání z lodi.  
Počítá se s tím, že budeme jezdit ve většině případů v malých skupinách podle zájmů a že budeme mít společné postupné cíle, kde sejdeme (hospody, 
vinarije ...) Je potřeba si uvědomit, že se budeme muset umět pohybovat na kolech samostatně. Jezdit stále pohromadě s průvodcem by bylo 
zbytečným omezením svobody, protože každý má jinou kondici, mohou být různé preference ohledně míst, koupání, hospod atd. Navíc průvodce 
může mít jiný úkol nebo starost a nemusí být vždy k dispozici. K samostatnému pohybu budou sloužit mapy a informace od průvodce.  
 
Orienťáci pozor! Když nás tam bude plná lod, připravím určitě MTBO závůdek, možná závod, možná i dva! 
 
Cena je 15 000 Kč 
 
Jaroslav Řízek; 608 242 539; jaroslav.rizek@seznam.cz 
průvodce a organizátor 
 
  


