2014 Praha - Vltava

Termín plavby: září 2014, víkendová plavba
Loď: Merry Bee
Zajištěno od: AZ Yacht Praha
Posádka: Šmucr, Volek, Slepička + 5 dětí
Trasa: Praha - Jachetní klub, Císařská louka - Mělník a zpět
Po zkušenostech s plavbou po francouzkých kanálech jsme chtěli vyzkoušet též plavbu v
Čechách, a proto jsme se vydali na Vltavu. Při průjezdu plavební komorou jsme zjistili, že
všechny lodě jely do Mělníka - tak jsme jeli také :-). Bylo to super. Několik plavebních
komor, kanály, krásné počasí, ohňostroj nad mělnickým zámkem ... Lepší než v
Provance :-).

Více na http://www.jitigo.cz/reference/detail/9/734.html

2015 Seychelské ostrovy
Termín plavby: 30.5.2015 - 8.6. 2015
Lokalita: Parslin marina, Sechelles
Loď: Sun Odyssey 409, jméno lodi Fronsac, z roku 2013
Posádka: Skalka, Šmucr, Svoboda, Horn, Štulc
Po zdařilé výpravě do Karibiku byly za letošní destinaci pro jachtění vybrány Seychely. Let
přes Dubai v celkovém čase přes 10 hodin rozhodně mezi zážitky nepatří, ale po přistání
na letišti ve Victorii na ostrově Mahé, je vše
adekvátně kompenzováno. Co musí každého hned na
první pohled zaujmout je vysoká vlhkost a teplo.
Všechny ostrovy jsou hustě porostlé květenou a
dostat se na některý z kopců vůbec není jednoduché.
Též je třeba počítat s vyššími náklady oproti Čechám.
Pro srovnání, vše je cca 2x dražší než u nás. Pivo
pod 150 Kč neseženete. Též najít obydlí domorodců
není úplně jednoduché, protože buď na ostrovech
není živáčka nebo jsou tam resorty. Najít klasickou
místní hospodu je nad lidské síly. Z pohledu jachtingu
je možné praktikovat jak turistický yachting, tak si adekvátně zasportovat při přeplavbách z
jednoho ostrova na druhý na neklidném Indickém
oceánu :-). Indický oceán pro plachtění není úplně
triviální, už jen příliv a odliv kolem 1 metru komplikuje
kotvení mezi korály. Foukalo nám do 20 ti uzlů, což
byla pohoda. Dramatičtější zážitek jsme tak neměli.
Nicméně potápění na korálových reefech je zde
úžasné. Lepší jsme zažili snad jen v Panamě. Strčíte
hlavu do vody a připadáte si jak v akváriu. Žraloka
jsme viděli jen jednoho a to byl ještě mrňous.
Též potkat želvu obrovskou volně žijící na některých
ostrovech je nezapomenutelný zážitek. Některé jsou
prý staré více jak 150 let. Teplota vody byla též nepřekonatelná, více jak 28 st.
Bylo to super.
Více na http://www.jitigo.cz/reference/detail/9/1757.html

2015 Řecko - Volos
Termín plavby: 22.8. 2015 - 28.8. 2015
Lokalita: Volos, marin Volos, Řecko
Loď: Lagoon 420, rok výroby 2008
Posádka: Rodina Šmucrova, Volkova a Krupičkovi
Upluto: 164 NM

Vyrážíme ve čtvrtek odpoledne směr Maďarsko. Díky googlu zvládáme D1 s jednou objížďkou a
kolem 8.hodiny již kempujeme u Szegedu v Maďarsku.
Kempování pod stanem sebou nese několik nedostatků, chybí nám talíře, židličky, ... Nicméně nakonec
zvládáme i grilovačku. Na dohodnutém místě se
setkáváme se všemi účastníky zájezdu a v pátek
společně pokračujeme směr Řecko. Projíždíme několik
exponovaných míst díky uprchlíkům z Afriky a v 9
hodin večer již kempujeme nedaleko Volosu v campu
Hellas. Od majitele dostáváme příjemné místo
nedaleko restaurace a moře. Večer ještě stihneme noční
plážový bar, kde testujeme řecké pivo a holky mochito.
V sobotu ráno dáváme koupačku a vyrážíme do Volosu
do přístavu, kde máme domluvený katamarán. Vše
klapne a po 14.hodině vyplouváme. Přeplouváme
Volosský záliv a kotvíme v příjemné zátoce. V neděli pokračujeme na ostrov Skiathos, kde kotvíme na
jedné z 5ti nejhezčích pláží Řecka. V pondělí ráno se fotíme s medůzou a vyrážíme do hlavního města
ostrova, kde je přistávací dráha pro letadla přímo u vody. Díky Vaškovi, který přes mobilní aplikaci

dokáže přesně identifikovat přílety letadel, si vybíráme optimální místo pro focení a během chvilky
máme v hledáčku Boing 737 z Bologně. Nezapomenutelným zážitkem je nejen přistávání letadla
přímo nad hlavou ale též start, kde Vám před startem zamává pilot letadla, kterého vidíte na pár metrů,
jak roluje na ranvej. Vlastní start se fotí špatně. Rámus, horko a hlavně vítr toho moc nedovolí, ale
zážitek je to úžasný :-). Odpoledne přejíždíme na vedlejší ostrv Skopeos, kde nacházíme úžasnou
opuštěnou plážičku. Koupeme se, šnorchlujeme a hlavně fotíme úžasný západ slunce. Úterní ráno si
vychutnáváme božský klid, sluncem zalitou
písečnou pláž bez lidí, u které kotvíme a
podmořský svět, který je zde oproti Chorvatsku
neskutečný. Samozřejmě nechybí ani pravidelné
ranní cvičení. Vyplouváme až kolem jedenácté
hodiny i kvůli větru, který začíná sílit. Přejíždíme
na jih ostrova, kde po poledni kotvíme u výběžku
se třemi borovicemi, kde se odehrávala jedna z cén
muzikálu Mamma Mia. Opět úžasná zátoka s
tyrkysovou vodou, která dosahuje teploty 26
stupňů nám umožňuje oddávat se vodním radovánkám. Fotíme, obědváme a užíváme si letního
sluníčka. Odpoledne nám přeje severovýchodní vítr o rychlosti až 20 uzlů a tak bez problémů na
plachty přejíždíme na ostrov Alonissos do městečka Patitiri. Bravurně kotvíme na městském mole na
jediném volném místě. Následuje prohlídka městečka, luxusní večeře a následný drink v kavárničce
přímo u lodi.

Více na http://www.jitigo.cz/reference/detail/9/2272.html

2016 Řecko - Kyklády
Termín plavby: 11.6. 2016 - 18.6. 2016
Lokalita: Paros, marina Paros, Řecko
Loď: Oceanis 43, rok výroby 2008
Posádka: Skalka, Šmucr, Svoboda, Horn, Štulc,
Kotupas
Upluto: 175 NM

Jachting je pro nás nejen sportem, ale též životním
stylem. Naše první plavba v letošním roce byla situována
do oblasti řeckých ostrovů se souhrným názvem Kyklády.
Již dvakrát jsme se pokoušeli z různých míst naplnit náš
cíl a doplachtit až na bájný ostrov Santorini, ale zatím
jsme nebyli kvůli větru úspěšní. Až letos :-).
Za základnu jsme si vybrali ostrov Páros, který se nachází uprostřed Kyklád. Avšak
doprava do přístavu nebyla vůbec jednoduchá. Letadlo nám letělo z Ostravy, a proto pro
přesun přes naší republiku jsme zvolili Pendolino. Cesta uběhla docela dobře a v pátek
10.6. v odpoledních hodinách jsme přistáli na letišti ostrova Santorini. Na Paros v
požadovaném čase nic neletělo. A protože trajekt na Paros jel až druhý den, přespali jsme
v malém hotýlku nedaleko letiště a večer využili k prohlídce městečka Ioa.
Více na http://www.jitigo.cz/reference/detail/9/3486.html

2016 Turecko - Marmaris
Termín plavby: 6.8. 2016 - 13.8. 2016
Lokalita: Marmaris marina, Marmaris, Turecko
Loď: Nautitech 47 - Kassiopeia, rok výroby 2005
Posádka: Rodina Šmucrova, Volkova a Krupičkovi
Upluto: 121 NM

Po týdenním putování Tureckem
obytným autem (cestopis ZDE) se na
další týden přesouváme na loď.
Vyplouváme z Marmarisu, kde máme
pronajatý Katamarán Neutitech 47.
Loď přebíráme v sobotu 6.8. v
podvečerních hodinách.
Hned první ráno na lodi si užíváme.
Koupeme
se,
relaxujeme
a
domlouváme setkání s Kuku, kteří za
náma přiletěli a stráví s náma týden na
lodi. Když chceme vyplout, přeskočí kotevní vrátek a celých 100 metrů řetězu
putuje za kotvou do vody. Protože stojíme na 30 metrové hloubce,

vzápětí zjišťujeme, že s řetězem vůbec nehneme. Nakonec si pomáháme přes
kombinaci klatek a vrátek a po 30 min. trápení jede kotva nahoru. Kolem
poledního vyzvedáváme Kuku v Marmarisu a vyrážíme na sever podél pobřeží.
Na večer kotvíme v hezké zátoce, kde je pouze pár hospod.
Více na http://www.jitigo.cz/reference/detail/9/4035.html

2017 Chorvatsko
Termín plavby: 3.6. 2017 - 10.6. 2017
Lokalita: Dubrovník - ACI Marina, Split/Kaštela - Marina Kaštela, Chorvatsko
Loď: Salona 45, rok výroby 2008, jméno lodi Loli
Posádka: Skalka, Šmucr, Svoboda, Horn, Štulc, Kotupas
Upluto: 180 NM

-

Po příletu do Dubrovníku se přesouváme cca 30 km do mariny. A protože jsem už par let v
Chorvatsku nebyl, jsem zvědav, zda-li se v přístupu místních k cizincům něco změnilo. Ani
náhodou. Nikoho v Marině nezajímá ani pas ani to, zdali mám adekvátní oprávněni pro
řízení lodi. Všechny zajímali jen peníze. Musíš zaplatit tranzit log - 210 EUR. Raději se
ptám dvakrat, jestli jsem dobře rozuměl... Rozuměl. Platím 220 a marně čekám na zpátek.
Též musím 2x zopakovat, ze chci 10 EUR zpět. Nemáme. O.K. tak kuna. Dostávám 60
kuna. Omlouvám se, ale trvám na tom, ze je to špatně. S kyselým obličejem dostávám
dalších 20 kuna. V zápětí jsem informován, že papiry od lodě jsou na recepci, kde budu
muset zaplatit za stáni v marine. Při oznámení částky málem omdlevám. Chtějí na mě
dalších 950 kuna. Tím můj smysl pro humor konči a voláme na agenturu co to má
znamenat. Po nepříjemném rozhovoru jsme ujištění, že nám poplatek na konci plavby
vrátí. Uvidíme. Při požadavku na přejímku lodi jsme ubezpečeni, že technik dorazí do 30
minut. Ani náhodou. Po třech hodinách čekání, když opět ztropíme scénu a po několika
telefonátech dorazí chlápek, který očividně vidí loď poprve. V půl osmé večer máme
konečně převzatou loď a jedeme se taxikem podívat do centra Dubrovníku.

-

-

V neděli vyrážime z Dubrovníku směr jih ostrova Mljet. Kolem poledního zastavujeme v
malé zátoce ostrova Lopud. Testujeme teplotu vody a s překvapením zjišťujeme, ze
koupání je příjemné. Dáme lehký oběd. Fouká kolem 5 uzlu a tak trénujeme práci se
spinakrem. Na večer připlouváme na jih ostrova Mljet do zátoky Saplunara. U břehu se
nás ujímá chlapec na lodi, který nám pomáhá s vyvázáním k boji a ukazuje nám, kterou
hospodu máme navštívit. Koupeme se, trénujeme na paddleboardu, který přivezl Alan s
sebou a v sedm hodin nás klučina vyzvedává, aby nás převezl na břeh. Venkovní nová
hospudka nad zálivem je příjemná, jídlo dobré, ceny chorvatské.

-

-

-

-

V pondělí ráno po koupačce vyrážime na břeh, abychom otestovali drona, kterého máme s
sebou. První testovací lety dopadají nad očekávání dobře a před jedenáctou vyrážíme
podél západního pobřeží Mljetu na sever. Opět fouká jen slabě, a proto volíme další
trénink se spinakrem. Při vytahování zjišťujeme, ze nám nefunguje spinakrový výtah. Petr
frčí na vrchol stěžně místo spinakru. Daří se mu přehodit lana na vrcholu stěžně a za chvíli
už mastime krásných 5 uzlu na mírnou stoupačku s perfektně vytrimovaným prádlem. K
večeru i slabý větřik ustává a my míříme na severovýchodě ostrova Mljet do zátoky
Polače. V krasné zátoce opět pilujeme styl na paddelboardu, koupeme se a uživáme si
hezkého západu slunce.

-

-

Úterý. Po snídani vyrážíme na trek do národního parku Mljet. Postupně obdivujeme
horskou květenu, jezera i zámeček na ostrově. Na zpáteční cestě si prohlížíme vysoko
nad horskou vesničkou malý kostelik a obloukem se vracíme zpět k zálivu, kde kotvime s
naší lodí. Část posádky jde nakupovat, zbytek jde připravit loď k vyplutí. Kolem 11. hodiny
vyrážime směr Lastovo. Fouká kolem 15 uzlu a my se na zadobočni vítr slušným tempem
přesouváne k dalšímu vytčenemu cíli. Vítr postupně slábne, a proto se rozhodujeme na
závěr plavby vyměnit genu za spinaker. Avšak k velkému překvapeni nám nejde natočit
motor. Po chvilce studování a hledání přepínačů objevujeme emergency spínač, kterým
dostáváme potřebné napětí na startér a motor naskočí. V klidném tempu pak vjíždíme do
severozápadní zátoky ostrova Lastovo. Ještě než stačíme pořádně zakotvit přijíždí strážci
lokality a inkasují od nás 120 kun s komentářem, že jsme v národním parku. Večer se
koupeme, jezdíme na paddelboardu a jdeme k místním na večeři.
Středa. Kvůli předpovědi počasí stáváme hodně brzy. Vyplouváme před sedmou hodinou a
na zadobočni vítr mastime 8 uzly směr Korčula. K ostrovu přijiždíme právě v okamžiku,
kdy vítr ústává. S využitím techniky a dat je plánování sranda :) . Po koupacce a jídle se
přesouváme do městečka Vela Luka, a protože na městském mole je plno , vybíráme si

bojku kousek od centra. Jsme v Chorvatsku a tak během chvíle dorazí zástupce přístavu a
v zápětí jsme o 150 kuna lehčí. Pomoci dronu děláme par leteckých záběrů a potom se
jdeme projít po městečku a následně absolvujeme výšlap k jeskyni, která je nad městem.
Odsud jsou moc hezké výhledy na cele město i zátoku. Večeřime na promenadě u moře,
dáme doutník na nedaleké městské plažičce a jdeme spát.

-

-

-

-

Čtvrtek. Z Korčuli valíme po deváté hodině za solidního větru. Míříme na Sv. Klement u
Hvaru a máme to na čistou stoupacku. Vítr postupně sílí a my musíme refovat. Loď
upaluje přes 7 uzlu za hodinu a my po polední kotvime na Sv. Klementovi, kde si
dopřávame oběda a siesty. Vítr zesiluje a my se v pozdním odpoledni přesouváme do
městečka Stari Grad na ostrově Hvar. Cestu nám komplikují vysoké vlny a vítr přes 25
uzlu. Jen na genu svištíme rychlostí přes 8 uzlu. Při příjezdu do městečka nás překvapuje
rozsáhlé úplně nové městské molo. Za noc platíme 540 kuna a jdeme se podívat do
města, které na rozdíl od ostatních působí příjemným klidným dojmem. Večerní idylu kazí
snad jen šílený opilecký zpěv českých cykloturistů na dvou velkých výletnich lodích.

-

-

Pátek. Dopoledne prakticky nefouká a my na motor přejíždíme z Hvaru na Brač do
městečka Milna, kde plánujeme natankovat, abychom se nemuseli ve Splitu mačkat.
Bohužel, tento nápad asi měla většina vracejících se posádek, protože u pumpy to byl
docela masakr. Uvítali jsme, že konečně můžeme proi stabilizaci lodě ve frontě použít
propeler, protože fronta se kupodivu vytvořila proti větru, který se pomalu začal zvedat.
Toho jsme využili po natankování a na spinakr vyrazili směr Split, do mariny Kaštela.
Předání lodi proběhlo bez konfliktů a my mohli v klidu večer vyrazit do Splitu. Překvapilo
nás, jak rušné centrum bylo.

-

-

-

Sobota. V 9 hodin opouštíme loď a vydáváme se do nedalekého Trogiru, protože máme
dost času a zároveň se letiště nachází právě u tohoto hezkého historického městečka.
Testujeme kvality služeb chorvatského Uber a bez problémů se následně přesouváme na
letiště. Za týden jsme upluli 180 NM, postupně si vyzkoušeli všechny směry větru, zajezdili
si na spinakr i v silném větru s vlnami. Akci hodnotíme jako zdařilou, určitě si od
Chorvatska vzhledem k jejich trvale natažené ruce zřejmě trochu odpočineme a za rok ...
Např. na British Virgin Islands :).

Více na http://www.jitigo.cz/reference/detail/9/5529.html

2017 Řecko - Corfu
Termín plavby: 8.7. 2017 - 15.7. 2017
Lokalita: Gouvai marina, Korfu, Řecko
Loď: Salina 48 FB - Melina, rok výroby 2008
Posádka: Rodina Šmucrova, Volkova a Krupičkovi
Upluto: 136 NM

Katamaran -severní a západní pobřeží Corfu
Po převzetí lodě a nalodění hned v sobotu na večer vyrážíme z přístavu Goudia směrem
na sever, abychom nemuseli spát v marině. Po 6 NM kotvíme v příjemné malé zátoce
hned vedle luxusní jachty a užíváme si koupačky a prvního večera na lodi. Vstyčujeme
českou vlajku a připíjíme na zdraví Neptunovi, aby naše plavba byla bez problémů.
V neděli ráno pokračujeme na sever a po poledni kotvíme u Canal d Amor beach, kde si
povinně všichni proplují tunelem lásky. Někteří si dokonce skočí z jedné ze skal, kterých je
zde nespočet. Celé seveerní pobřeží je velmi členité a skalnaté, tvořené zajímavými
pískovcovými útvary.
V pozdním odpoledni pak obeplouváme mys Drastis a míříme podél západního pobřeží na
jih. Kotvíme u Palaiokastritsa beach, která se nachází na severozápadě Corfu. Starověké

báje říkají, že v těchto místech Odysseus poprvé uviděl Odysseu. Kostelík na tomto místě
pochází z 12.století.
Opět se koupeme, grilujeme a také slavíme 4. tzv. "květinové" výročí svatby Kuku.
Pondělní ráno vyrážíme častně, protože nás čeká plavba podél celého západního pobřeží
až na ostrov Paxos. Po cestě stavíme pro benzín do člunu, ale zjišťujeme, že benzínka
nedaleko pláže je zavřená. Proto využíváme přívětivosti místních turistů a necháváme se
odvést autem k benzínce, která je asi 5 km od pobřeží. Vše zvládáme v docela dobrém
čase a již po poledni kotvíme v místě, kde se střetává ionské moře s jezerem Kornison.
Odpoledne pak pokračujeme na ostrov Paxos.

-

-

-

-

-

-

Ostrov Paxos a Antipaxos
Při vjezdu do zátoky Lakka na ostrově Paxos nastává lehké zděšení, protože zátoka je
úplně plná lodí. Později jich napočítáme 80. Díky manévrovatelnosti CATu a také díky
nižšímu ponoru se nám nakonec daří zakotvit a vyvázat se na docela dobrém místě. A
protože městečko Lakka má velmi dobrou pověst, brzy vyrážíme na gumáku do šumu.
Městečko je opravdu velmi hezké, je zřejmé, odkud sem tečou peníze. Daří se nám najít
velmi příjemnou a hlavně kvalitní řeckou restauraci, kde testujeme snad všechny možné
řecké speciality. Obsluhující personál je velmi příjemný a dokoncce máme možnost se jít
podívat do kuchyně, jak se vše připravuje. Totálně nacpaní se vracíme na loď a někteří si
ještě neodpustí zákusek v podání zmrzliny. Na lodi dáme panáčka na dobré trávení a
jdeme spinkat.
Druhý den vyrážíme podél západního pobřeží Paxosu, kde se nachází spousty útesů a
jeskyň. A protože moc nefouká, kotvíme u některých z nich, abychom si je lépe prohlédli.
Slunce , které se odráží ve vodě a kamenné dno, které se střídá s pískem, vytváří úžasné
barevné kombinace všech nádechů modré. Některé jeskyně proplaváváme, jiné
projíždíme na gumovém člunu.

K večeru pak za mírného větru přeplouváme na zadní vítr a na motýla na vedlejší ostrov
Antipaxos, kde kotvíme v moc hezké zátoce na severozápadě ostrova prakticky sami bez
civilizace, což je příjemná změna od přeplněné zátoky Lakka na ostrově Paxos.
Ráno svezeme děti na kruhu a před polednem míříme do městečka Gaios na ostrově
Paxos, abychom si dali zmrzku a frapé. Máme štěstí, protože po složitějších manévrech v
průlivu při vyhýbání se výletním lodím se nám daří kotvit přímo na městském mole.
Prohlédneme si městečko a přímo u lodi si dáváme kafíčko a zmrzku. Zábava začíná při
snaze vyplout, protože zjišťujeme, že vedlejší loď má kotvu přes naší. Vyprošťování v
úzkém průlivu budí pozornost všech přítomných, ale nakonec se nám daří naší kotvu
vyprostit a my můžeme na plachty pokračovat směr Sivota.

-
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Sivota a východní pobřeží Corfu
Do Sivoty připlouváme již v pozdním podvečeru a proto plánujeme využít poslední místo v
místním přístavu. Avšak cena 27 Euro pouze za stání se nám zdá příliš vysoká a proto
přejíždíme o 300 metrů dále napříč zátoky a vyvazujeme se ke břehu. Stání perfektní,
zdarma a jsme ještě blíž k promenádě, než bychom byly v přístavu.
Neváháme a vyrážíme do víru nočního života. Projdeme se po promenádě a vybíráme si
příjemnou hospůdku přímo u moře s výhledem na náš katamarán.Řecká kuchyně je opět
výborná a my s plnými bříšky již za tmy jdeme do hajan.
Další den se dopoledne koupeme, protože je úplné bezvětří a až po obědě opět na mírný
zadobok přejíždíme k břehům Corfu . Kotvíme u městečka Petiti. Koupeme se, opět si
jdeme dát na břech frapé se zmrzlinou do nedaleké Garden restaurace s moc hezkým
výhledem na zátoku a kotvící lodě. Večer je teplý, což vybízí k posezení na přídi při dobré
metaxe a doutníku.
Předposlední den plujeme podél pobřeží a v době oběda kotvíme u myššího ostrůvku, kde
je moc hezký kostelík z 11.století. Nicméně ještě větší atrakcí jsou přistávající a vzlétající
letadla, která nám létají jen pár metrů od stěžně. Koupeme se a nemůžeme se této
podívané nabažit.

Pozdě odpoledne pak proplouváme podél starého města Kerkira, obdivujeme ohromná
plovoucí města, která kotví v přístavu a sami parkujeme jen asi 1 NM od našeho
domovského přístavu, abychom si užili poslední večer a noc na lodi.
V sobotu časně ráno vyplouváme, abychom stihli ještě natankovat a přesně v 8.30, jak
jsme měli domluveno přirážíme k molu v marině Goudia, kde jsme již očekáváni.
Plavba proběhla bez komplikací a náš katamarán Salina 48 s názvem Melina nám umožnil
i díky dobrému počasí prozkoumat celé okolí ostrova Corfu a přilehlých ostrovů Paxos a
Antipaxos. Možná jen mohlo trochu víc foukat, ale jinak to bylo skvělé.
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Více na http://www.jitigo.cz/reference/detail/9/5681.html

2018 BVI
Termín plavby: 14.4. 2018 - 24.4. 2018
Lokalita: Parham Town, East End, Tortola, BVI
Loď: původně Oceanis 40 FB, rok výroby 2009 - zničena při hurikánu, nově ???
Posádka: Skalka, Šmucr, Svoboda, Horn, Štulc, Kotupas
Upluto:

2018 Řecko - Kyklády
Termín plavby: 7.7. 2018 - 14.7. 2018
Lokalita: Kalamaki, Alimos marina, Athens, Řecko
Loď: katamaran Bahia 46, jméno lodi Alien, rok výroby 2004
Posádka: Rodina Šmucrova, Volkova a Krupičkovi
Upluto:

