
Mozaika z cest

Letošních 130 mil chorvatských.

Jako loni i letos se na mě přátelé obrátili, abych s nimi vyrazil na Jadran v roli 
emeritního admirála. V marině Pirovac jsme si na týden půjčili námořní plachetnici MORSKI 
ZEKAN typu Bavaria 37 Cruiser a v neděli 11. července vyrazili na moře, směrem na sever k 
ostrovu Pašman.

Bavaria 37 Cruiser je laminátová námořní plachetnice o délce 11,3 m, výtlaku 6 900 kg, plochou plachet 67 m2,
třemi dvoulůžkovými kajutami a jednou sanitární buňkou s WC a sprchou.

Naše šestičlenná posádka na večeři před plavbou v  jedné z mnoha restaurací v Pirovacu. Ještě nevíme, co nás
čeká.
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Večer jsme se vyvázali na bóji v zátoce Soline na západním pobřeží tohoto ostrova a 
mohli při popíjení červeného chorvatského vína sledovat čistý západ slunce.

Čistý západ slunce na kotvišti v zátoce Soline (Pašman)

V pondělí jsme stále pluli na sever, tu a tam na plachty, ale hlavně na motor, než jsme 
se dostali do zátoky u osady Muline na ostrově Ugljan. Večer opět došlo na víno, ale západ 
slunce věštil změnu počasí.

Tenhle zamlžený západ slunce, na kotvišti Muline, ostrov Ugljan, věští, že bude příští den foukat.
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V úterý dopoledne postupně zesiloval jihovýchodní vítr až do síly 6 ° B (přes 25 uzlů), a
jelikož jsme se vraceli na jih, museli jsme proti němu křižovat. Narefovali jsme obě plachty, 
jak kosatku, tak hlavní, což šlo relativně snadno, protože obě byly opatřeny navinovacím 
zařízením zvaným rolfok. Ale těch patnáct námořních mil, které nás čekaly, se křižováním 
zdvojnásobilo na třicet, takže posledních asi pět mil jsme si usnadnili, že jsme přešli na 
křižování systémem „dieselgrot“. Říká se mu také „švédský“ a spočívá v tom, že se zcela 
svine kosatka a nastartuje motor, který pomáhá hlavní plachtě tlačit loď k větru. Místo 45 až 
50 stupňů k větru loď křižuje ve výhodnějším úhlu 30 stupňů a odpadá pracná manipulace 
s kosatkou při každém obratu. A navíc se loď tak nenaklání, takže plavba je mnohem 
pohodlnější. Sprchy, které přesto chodily přes loď až dozadu, jsou na teplém Jadranu 
příjemné a i za takového větru vám stačí plavky a tričko.

A opravdu v úterý fouklo.

Můžete si vzít na moře svého pejska, ale každé ráno ho musíte odvézt vyvenčit na nějakou souš.
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Úterním cílem byla marina na ostrově Žut, kde jsme dobrali vodu, pořádně dobili 
baterky a koupili nějakou zeleninu.

Ve středu jsme měli na programu návštěvu národního parku Kornati, což je skupina 
skalnatých ostrovů s bizarními útesy. Přes poledne jsme u jednoho takového zakotvili a 
posádka se šnorchly a ploutvemi se jala zkoumat skalní stěnu, spadající do hloubky 60 m.

Útesy Piskera v souostroví Kornati je vyhlášenou potápěčskou lokalitou.

 Večer jsme měli domluveno stání na „hospodské“ bóji v zátoce Koromačna na jižním 
konci ostrova Kornat. To „hospodská“ znamená, že bóji provozuje pobřežní restaurace a že za
stání se platí večeří v této restauraci.

Čtvrteční ráno na „hospodské“ bóji v zátoce Koromačna.
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Ostrov Kornat tvoří páteř stejnojmenného souostroví.

Ve čtvrtek 15. července jsme už museli nabrat kurz k pevnině. Ale na noc jsme si 
vybrali oblíbené kotviště mezi ostrovy Kakan a Kaprije, kde se nám podařilo vyvázat u vůbec 
nejlepší bóje kousek od břehu v tyrkysové vodě na čtyřmetrové hloubce.

Kotvení v  tyrkysové vodě na kotvišti u ostrova Kakan.
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Po západu slunce na kotvišti Kakan. Poslední den nám zase foukne, ale že to bude přes 30 uzlů jsme nečekali.

Jak už to tak bývá, v poslední den opět přišel silný vítr ze severozápadu, ale protože 
jsme se vraceli severním směrem, dul nám opět do čela. Byl ještě silnější než v úterý, 
v jednom nárazu docílil 35 uzlů, tj. 7 °B. Naštěstí mezi ostrovy se nedělají velké vlny a 
systém „dieselgrot“ nám opět umožnil relativně pohodlně doplout do mariny Hramina na 
severozápadním konci ostrova Murter, kde je pro jachty benzínová stanice. Loď se musí 
půjčovně vrátit jako auto s plnou nádrží, kdybychom to v tomto případě nedodrželi, platili 
bychom pokutu 500 Euro. Pak už byl čas jen na dvouhodinové kotvení v zátoce Jazina, na 
poslední koupání, abychom do 17 hod stihli loď vrátit. 

Celkem jsme upluli 130 námořních mil, což je za týden průměrný rekreační výkon.

František „Mrož“ Novotný
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