
KajaPlavba; Severní Dalmácie; 18.-25.6. 2022 
Plavba na mořských kajacích s ubytováním na turistické lodi 
 
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.  
 
Plavební a jiný denní program 
Hlavní náplní má být plavba na mořských kajacích. Preferujeme debly. Důvody jsou 2. Dvojice 
je přirozeně lepší z hlediska bezpečnosti. Navíc prostor na Vrutku omezený a debly jsou 
z tohoto pohledu přirozeně lepší. Kdo nemá vlastní kajak, může si ho vypůjčit ve spolupráci 
s vybranou půjčovnou. Určitě bude možná volba různých délek a obtížnost tras. Předpokládáme 
denní dávky k pádlování 10 až 35 km. Samozřejmě, že program bude přizpůsobován v zájmu 
bezpečnosti a pohody počasí, zejména síle a směru větru. A vždy zůstává možnost zůstat na 
Vrutku a na kajak nejít nebo třeba až po přistání lodi v cílovém místě. Počítá se s tím, že se 
budeme plavit na kajacích ve většině případů v malých skupinách podle zájmů a že budeme 
mít společné postupné cíle, kde sejdeme. Je potřeba si uvědomit, že se budeme muset umět 
pohybovat na kajacích samostatně. Plout 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. I naše 
ubytovací loď Vrutak není schopná za velmi nepříznivého počasí plout nebo přistávat. Takže 
vinou špatného počasí se může program plavby částečně změnit. Maximální snahou ovšem je, 
aby to nijak významně neovlivňovalo kvalitu programu. Tip: Kajaky a Vrutak toho uvezou dost. 
Třeba i spacáky a karimatky. A den bude dlouhý, světlo do 9 h minimálně. Dokážeme si 
představit, že bude i třeba čas a prostor odpádlovat po večeři na lodi na romantický nocleh na 
„plažu“ mimo dosah hospodského a lodního ryku…. a ráno připlout na snídnani. 
 
Navštívená místa 
Hlavní místa a ostrovy, které jsou v plánu navštívit: Šibenik, Zlarin, Prvič, Kaprije, Žirje, Murter, Vrgada, zátoka Telaščica na Dugom Otoku, 
Kornati, Mali a Veli Drvenik, Trogir.  
 

Místo nalodění a vylodění 
Místo nalodění je nejčastěji Krilo Jesenice, může to být i Split, Místo vylodění 
je zpravidla Krilo Jesenice.  
 
Cena a přihlášky 
Cena KajaPlavby je stanovena na 15 000 Kč. V této ceně je pobyt na lodi, 
polopenze a služby průvodce. V této ceně není zahrnuto zejména: doprava 
osob ČR – Chorvatsko a zpět, případné půjčovné kajaku, nápoje na lodním 
baru, vstupy na placená místa v Chorvatsku. Způsob plateb: Po dohodě 
s pořadatelem: Jaroslav Řízek, kontakt na konci). Předpokládá se uzavření 
přihlášek do konce dubna a následné placení záloh (5 tis. do půlky května). 
Přednost budou mít debly, pak podle situace se to doplní singly.  
 

Doprava a půjčení kajaků 
Doprava osob do místa nalodění a zpět a případné půjčování kajaků není součástí nabídky a není v ceně. Ale počítáme s výpomocí s půjčením kajaků 
a přepravou kajaků do místa nalodění. To budeme řešit přímo se zájemci. Opět v tomto budeme preferovat debly.  
 
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 ,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.  
 

  



Plán plavby 
Předpokládaný program plavby je tento: 
So: po nalodění dlouhá přeplavba, nocování pravděpodobně Šibenik 
Ne: Plavba z kanálu Sv. Ante na Zlarin, Prvič (případně Kaprije nebo Kakan) 
Po: Plavba z Murteru na Vrgadu 
Út: Plavba Žut – Telaščica (jv. konec ostrova Dugi Otok) 
St: Výlet z Telaščice do NP Kornati 
Čt: Plavba přes Kornati na ostrov Žirje 
Pá: Plavba z Malého Drveniku přes Veli Drvenik na Čiovo a nocleh v Trogiru 
So: Přeplavba do místa vylodění 

 
Pár vět na závěr 
Na závěr bych si dovolil pár vět o mně a mých plavbách po Jadranu. Působím jako průvodce na jadranských turistických lodích od roku 2001. Kdysi 
dávno jsem průvodcoval v Geotouru a od roku 2012 to dělám nezávisle sám. Hlavním programem jsou CykloPlavby, tedy projíždění ostrovů a 
vybraných úseků pobřeží na horských kolech. Pro rok 2022 jsem spolu s mojí dcerou Magdalenou připravil první kajakový program a doufám, že se 
ten nápad chytí. Spolupracuji celkem se čtyřmi loděmi, respektive s jejich kapitány, kteří jsou zároveň majitelé. Mám (mimo jiné) živnostenský list na 
průvodcovské a sportovní služby. Mluvím Chorvatsky. Mám Jadranské pobřeží rád a také se rád podělím o svoje znalosti. Plavby nedělám jako 
cestovní kancelář, nemám žádnou veřejnou nabídku, nejsem pojištěn proti krachu jako cestovní kanceláře. Zpravidla plavby organizuji zpravidla pro 
uzavřené skupiny z okruhu mých přátel a známých.  
 
Neshledanou na Jadranu na KajaPlavbě 
 
 

Jaroslav Řízek 
 
průvodce a organizátor 
608 242 539; jaroslav.rizek@seznam.cz 
 
 
 
 
Obrázky (v pořadí) jsou: 
Naše loď Vrutak 
útesy nad zátokou Telaščica při západu slunce 
na kajaku před Korčulou 
grafické znázornění plánu plavby 
skoky z paluby povoleny! 
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