
CykloPlavby na lodi Vrutak 
 
Loď 
Loď se jmenuje Vrutak a má celkovou kapacitu 20 cestujících. Na lodi jsou dvojlůžkové kajuty s palandou 
a příslušenstvím (WC, sprcha). Všechny kajuty jsou na palubě. Dále 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.  
 
Cyklistický a jiný denní program 
Předpokládá se pohyb po asfaltkách s nízkým provozem a šotolinových cestách, někdy s dosti hrubým 
povrchem. 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. Loď 
není schopná za silného větru plout na otevřeném moři nebo přistát. 
Takže vinou špatného počasí se může program částečně změnit. 
Maximální snahou ovšem je, aby to nijak významně neovlivňovalo kvalitu 
programu. Může se i plout na základě předpovědi počasí opačně čili 
v protisměru. 

Informační zdroje 
Po každém jídle bude probíhat informace k programu. Po večeři proběhne nástin programu 
příštího dne a po snídani jeho případné upřesnění, trasování a mapování. 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.  
 
Cena 
Cena CykloPlavby je stanovena pro každou plavbu individuálně podle termínu a trasy. V této 
ceně je pobyt na lodi, polopenze a služby průvodce. V této ceně není zahrnuto zejména: doprava 
ČR – Chorvatsko a zpět, nápoje na lodním baru, vstupy na placená místa v Chorvatsku. Způsob 
plateb: Po dohodě s pořadatelem: Jaroslav Řízek, kontakt na konci).  
 
Doprava 
Doprava do místě nalodění není součástí nabídky a není v ceně. V případě zájmu lze zajistit 
dopravu autobusem. Je možnost využít linkové dopravy firmy CZ AD Praha s.r.o. Cena dopravy i s kolem se pohybuje kolem cca 2 500 Kč na 
osobu. Přesná kalkulace závisí na místě nástupu, které je možné na mnoha místech v ČR.  

 

  



Plavba Severní Dalmácie  
 

 
Charakteristika 
Jedná se o program cyklisticky nejméně náročný, protože terén v oblasti Severní Dalmácie není ve srovnání s Jižní nebo Střední Dalmácií tak 
dramaticky kopcovitý. Je zařazeno oproti ostatním programům více pevniny, což nemusí všem vyhovovat. Zajímavý v této oblasti je výskyt malých 
ostrovů, které jsou vhodné k návštěvě bez kola nebo krátké projížďce. Lze doporučit pro „začátečníky“ ve smyslu účasti na CykloPlavbě.  
 
Místo nalodění a vylodění 
Místo nalodění je nejčastěji Split, může to být i Trogir nebo Krilo Jesenice, Místo vylodění je zpravidla Krilo Jesenice.  
 
Navštívená místa 
Hlavní navštívená místa jsou města Šibenik, Primošten nebo Rogoznica, Trogir; ostrovy Murter, 
Pašman, Ugljan, Iž, Dugi Otok. Cyklistický program zahrnuje i etapy po pevnině, z nichž jedna vede 
okolo Vranského jezera. Zahrnuta je plavba přes Kornati. Je možnost navštívit malé ostrovy v oblasti 
Šibenického akvatoria.  
 
Program plavby 
Předpokládaný program plavby je tento: 
So: po nalodění dlouhá přeplavba a nocleh na cestě (Šibenik nebo ostrov Prvič či Zlarin), podle počasí 
a rychlosti plavby 
Ne: Okruh okolo Zablače, přejezd Vodice - Murter 
Po: Murter – Biograd okolo Vranského jezera 
Út: Pašman a Ugljan 
St: Iž a Dugi Otok 
Čt: Plavba přes Kornati 
Pá: Rogoznica nebo Primošten - Trogir 
So: Přeplavba do místa vylodění 
 
 
 
 
 

 
Cesta okolo Vranského jezera 



Plavba Střední Dalmácie 
 

 
Charakteristika 
Jedná se o program cyklisticky poměrně náročný, protože se jedná o dosti kopcovitý terén. Nejvyšší dosažitelné kóty jsou Vidova Gora na Brači 
(788 m n.m), Sveti Nikola na Hvaru (630 m n.m.) a Hum na Visu (545 m n.m.). Ostrovy Střední Dalmácií nabízejí hodně možností jízdy terénem 
s dramatickým výškovým profilem. Ovšem lze také volit mírnější varianty.  
 
Místo nalodění a vylodění 
Místo nalodění a vylodění je Krilo Jesenice.  
 
Navštívená místa 
Hlavní navštívená místa jsou historická města Stari Grad, Hvar, ostrovy Brač, Hvar, Vis a Šolta.  
 
Program plavby 
Předpokládaný program plavby je tento: 
So: po nalodění krátká přeplavba do Postir nebo Pučišč; možnost krátké vyjížďky po severním pobřeží Brače 
Ne: 1. etapa na Brači; Postira nebo Pučišče - Sumartin 
Po: 1. etapa na Hvaru; Pokrivenik nebo Bristova - Jelsa 
Út: 2. etapa na Hvaru; Jelsa - Hvar 
St: Vis 
Čt: Dlouhá plavba na Šoltu, přejezd Šolty 
Pá: 2. etapa na Bračí; Milna - Postira 
So: Přeplavba do místa vylodění  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohled na Hvar z Napoleonské pevnosti 
 

  



Plavba Jižní Dalmácie; var. Mljet 
 

 
Charakteristika 
Jedná se o program cyklisticky poměrně náročný, protože se jedná o dosti kopcovitý terén. Na Korčule a na Pelješci se vyjíždí do výšek 400 až 
500 m n.m. Program obsahuje možnost výjezdu na nejvyšší vrchol Biokova, Sveti Jure (1778 m n.m.) Na Pelješci jsou se lze věnovat 
gastronomickým specialitám v podobě slávek, ústřic a ceněného červeného vína Dingač.    
 
Místo nalodění a vylodění 
Místo nalodění a vylodění je Krilo Jesenice.  
 
Navštívená místa 
Hlavní navštívená místa jsou historická města Korčula, Ston, národní park Mljet, oblast Dingač na Pelješci, Makarska riviéra a národní park 
Biokovo. V případě zájmu lze zařadit Dubrovnik, ale je to za cenu pohybu v davu turistů, noclehu ve velkém přístavu a zabere to minimálně celý 
jeden den.  
 
Program plavby 
Předpokládaný program plavby je tento: 
So: po nalodění dlouhá přeplavba do Vela Luky na Korčule 
Ne: přejezd Korčuly nadél; Vela Luka – Korčula 
Po: krátká vyjíďka okolo Korčuly s prostorem k prohlídce 

města, nalodění v Lumbardě, přeplutí na Mljet, odpoledne 
v NP Mljet 

Út: přejezd Mljetu nadél; Pomena nebo Polače – Prožurski 
Porat 

St: krátká přeplavba a vylodění v Prapratně; návštěva Stonu, 
návrat d Prapratny nebo možnost přejezdu do Trsteniku 

Čt: přejezd Trstenik – Kučiště s možností degustace Dingače 
Pá: přeplavba do Igrane nebo Podgory na pevnině, projížďka 

Makarskou riviérou s možností horského výjezdu na 
Biokovo 

So: Přeplavba do místa vylodění  
 

   Ston 
  



Plavba Jižní Dalmácie; var. Lastovo 
 

 
Charakteristika 
Jedná se o program cyklisticky poměrně náročný, protože se jedná o dosti kopcovitý terén. Na Korčule, Lastovu a na Pelješci se vyjíždí do výšek 
400 až 500 m n.m. Lastovo je malý a odlehlý ale velmi zajímavý ostrov. Program obsahuje možnost výjezdu na nejvyšší vrchol Biokova, Sveti 
Jure (1778 m n.m.) Na Pelješci jsou se lze věnovat gastronomickým specialitám v podobě slávek, ústřic a ceněného červeného vína Dingač.  
 
Místo nalodění a vylodění 
Místo nalodění a vylodění je Krilo Jesenice.  
 
Navštívená místa 
Hlavní navštívená místa jsou historické město Korčula, národní park Lastovo, vinařská oblast na Pelješci, Makarska riviéra a národní park Biokovo.  
 
Program plavby 
Předpokládaný program plavby je tento: 
So: po nalodění dlouhá přeplavba do Vela Luky na Korčule 
Ne: přejezd Korčuly nadél; Vela Luka – Korčula 
Po: krátká vyjíďka okolo Korčuly s prostorem k prohlídce města, 

nalodění v Lumbardě, přeplutí na Mljet, odpoledne v NP Mljet 
Út: přejezd Mljetu nadél; Pomena nebo Polače – Prožurski Porat 
St: krátká přeplavba a vylodění v Prapratně; návštěva Stonu, 
návrat d Prapratny nebo možnost přejezdu do Trsteniku 
Čt: přejezd Trstenik – Kučiště s možností degustace Dingače 
Pá: přeplavba do Igrane nebo Podgory na pevnině, projížďka 

Makarskou riviérou s možností horského výjezdu na Biokovo 
So: Přeplavba do místa vylodění  

 
 
 
 

Po výjezdu na Kopec Hum  



Pár vět na závěr 
 
Na závěr bych si dovolil pár vět o mně a mých CykloPlavbách, aby bylo zřejmé, jakou úlohu v oblasti poli plaveb po Jadranu, spojených 
s cyklistikou zastávám. Působím jako průvodce na jadranských turistických lodích od roku 2001. Dříve průvodcoval v Geotouru a od roku 2012 to 
dělám nezávisle sám. Spolupracuji celkem se čtyřmi loděmi, respektive s jejich kapitány, kteří jsou zároveň majitelé. Mám (mimo jiné) živnostenský 
list na průvodcovské a sportovní služby v oblasti cyklistiky a lyžování. Mluvím plynně Chorvatsky. Není to ale moje povolání a zdroj živobytí. Jsem 
geolog a mám vlastní malou geologickou firmu. Organizování CykloPlaveb je pro mě prací alternativní, kterou dělám, protože mě baví. Mám 
Jadranské pobřeží rád a také se rád podělím o svoje znalosti. CykloPlavby nedělám jako cestovní kancelář, nemám žádnou veřejnou nabídku, 
nejsem pojištěn proti krachu jako cestovní kanceláře. Zpravidla CykloPlavby organizuji pro uzavřené skupiny z okruhu mých přátel a známých.  
 
Neshledanou na Jadranu na CykloPlavbě 
 
 

Jaroslav Řízek 
 
průvodce a organizátor 
608 242 539; jaroslav.rizek@seznam.cz 


