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Je říjen, vodácká sezona doma 
skončila, a tak jsme tady. Aktivní 
odpočinek naplánovala a připravila 
s pečlivostí sobě vlastní CK Chrudoš 
Tours. Chrudoš je mistr ve výběru 
vodáckých aktivit i společnosti, kte-
rá se akcí účastní. 
Tato výprava, i když by se to mohlo 
jakkoli zdát, nebyla soustředění ani 
předčasná příprava na nadcházející 
sezonu. Dokladem toho je, že tři 
páry pojaly tuto cestu jako svateb-
ní. Žížala (Míša Mrůzková) s sebou 
vzala manžela, a dokonce i provaz. 
Ten několikrát využila a nechala 
se v některých etapách dotáhnout 
chotěm na cílovou pláž. To rozmaz-
lování jsme jí rádi tolerovali. Letos 
se musí nominovat na OH v Pekin-
gu, kde by s Janou Bláhovou rády 
bojovaly o medaile v rychlostní ka-
noistice. Tady při denních etapách 
kolem 30 km by si mohla pokazit 
styl pádlování i rychlost.

Stano (Standa Hajský) je ženatý již 
dlouho a přesto si svatební cestu 
opravdu užíval. Dlouhodobý pobyt 
s manželkou na vodě ho hodně vy-
čerpával, přestože pádlovali každý 
na vlastním kajaku. Bozďa (Zde-
něk Bozděch) pojal svatební cestu 
opravdu vážně a zodpovědně. Se 
svou ženou jako jediní zvolili de-
blkajak. Ostatní, nemajíce s sebou 
vlastní ani cizí manželky, museli 
se vším, a zejména s pádlováním, 
spoléhat jen na sebe. Skoro všich-
ni účastníci expedice byli nebo jsou 
nositelé MT, nebo 1VT ve sjezdu 
na divoké vodě, takže zdolávání 
velkých vln by je nemělo zaskočit. 
V tomto pozdním létě je třeba po-
čítat s tím, že moře nebude klidné 
jak Tálinský rybník.
Naplánovaná trasa naší cesty vedla 
částí Korsiky, které se říká „divo-
ká“. V této oblasti jsou hory nej-
vyšší. Jelikož se jedná o expedici, 

nikdo z nás po vodě tuto cestu 
neabsolvoval. Jak dlouho budeme 
pádlovat do místa, kde budeme no-
covat, musíme odhadnout. Večer-
ním poradám předsedal Chrudoš. 
Na celý pobyt byl z domova dobře 
zásoben, a tak rozhodně hladem 
ani žízní netrpěl. Konec přicházel 
neočekávaně. Únava z celodenní-
ho pádlování, plavání a potápění 
se projevila i u dobře trénované-
ho jedince, a tak se uprostřed věty 
odmlčel a usnul. Tím dal ostatním 
najevo, že porada končí.
Cesta po vodě začala z pláže ležící 
naproti jednomu z nejkrásnějších 
měst Korsiky, Calvi. Kousek od 
nás se nacházejí kasárna cizinecké 
legie. Ráno nám hned předvádějí 
část svého výcviku. Z letadla kou-
sek od nás na kruhových padácích 
vyskakuje po skupinách množství 
výsadkářů. Calvi je město, v kterém 
se údajně narodil Kryštof Kolum-
bus, a tak zahájení plavby tady je 
téměř symbolické.
Připravujeme se na pětidenní ces-
tu. Věci na spaní, vaření, pití a ob-
lečení dělají z kajaku slušnou ná-
kladní loď. Na dovážení bereme 15 
litrů vody a to nepočítám nějaké 
to pivo. Někteří jedinci se v rámci 
tréninku „perou“ o podkovy (kaž-

dovečerní plážová hra), které veze-
me s sebou. To je dalších dobrých 
deset kilo navíc. Kajaky táhneme 
na vodu ve dvojicích, je to strašná 
váha. Jakmile jsme na vodě, na tíhu 
zapomínám, jede se v pohodě. Na 
lodi vůdce naší výpravy byla, je jak 
se na moři sluší, vztyčena vlajka do-
movské země.
Proplétáme se mezi jachtami pří-
stavu v Calvi. Opevněné město se 
zachovalými hradbami mě vrací 
do věku pohádek. Obeplouváme 
pevnost a zanedlouho jsme mimo 
civilizaci. Skalnaté pobřeží omý-
vané průzračnou vodou máme po 
levé ruce. Moře je klidné, a tak se 
kocháme pohledy na mohutné ská-
ly. V zátokách jsou poměrně čas-
té písečné nebo oblázkové pláže 
vhodné k přenocování. Občas je na 
pobřeží vidět ve skále jak nitka se 
vinoucí pobřežní silnice.
Denně pádlujeme 20 až 30 km. 
Jsme tady opravdu za odpočinkem. 
Často zastavujeme, koupeme se, 
i život pod vodou mnohé zajímá. Je 
říjen a voda je příjemně teplá. Plá-
že jsou téměř liduprázdné. I v sezo-
ně je Korsika ještě poměrně klidný 
ostrov a na plážích rozhodně není 
hlava na hlavě. S nocováním nejsou 
žádné problémy. Noclehy máme 

Divoká Korsika na kajaku
Tak se mi to podařilo. Začíná další z mých korsických 

dobrodružství. Jsem tady už popáté. Sólo výpravy na 
kole a jiné cyklistické zájezdy, jeden nezdařený, ale i několik 
úspěšných výstupů na nejvyšší horu Korsiky Mt.Cinto. 
Nyní se mi plní touha poznat alespoň část ostrova z moře. 
A že jachta není pro kajakáře to pravé, mořský kajak bude 
určitě to správné plavidlo. 

text:
 Jiří „Choroš“ Hron
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naplánované na plážích. Stany stavíme hlavně 
kvůli silné ranní rose. První noc pod širákem to 
předvedla dokonale. Ještě že je hezky a vše brzy 
uschlo. Třetí den na moři poznáváme skutečnou 
sílu velkých vln. Vyjíždíme po téměř klidné hladi-
ně a netrvá dlouho, aniž by se zvedl velký vítr, za-
číná se moře vzdouvat. Vlny se neustále zvětšují 
a nikdo už nemá odvahu fotografovat. Jedeme 
v uctivé vzdálenosti od pobřežních skal. Občasné 
skalisko v moři tříští veliké vlny. Snažíme se plout 
tak, abychom o sobě věděli. Vlny jsou tak veli-
ké, že se za nimi ztrácíme. Vidím za sebou shluk 
několika kajaků. Opatrně se obracím a jedu ke 
skupině. Honza toho ještě tolik neokoukal, a tak 
testuje připravenost týmu. Zvrhl se a teď je řada 
na zkušenějších kamarádech. Chrudoš se pro-
jevil opět jako správný vůdce výpravy. Pod jeho 
velením kajak obracejí, plaváček může s pomocí 
nalézt zpět do kajaku a je doprovázen do klid-
nějšího zálivu.
Moře je úžasné, vlny, jaké jsem zatím nepoznal, 
ukazují svoji obrovskou sílu. Na takto rozbouře-
ném moři by nezkušení kajakáři mohli mít pro-
blém. Tady je nutnoé zvládat eskymácký obrat. 
Případné setkání se skalnatým pobřežím by ne-
muselo dopadnout dobře. Přede mnou pádlují 
Míra s Jirkou. Ztrácejí se mi z očí, když se pro-
padají mezi vlny. Je to nádherná hra se živlem. 
Projíždíme průlivem mezi pobřežím a velikým 
skaliskem v moři. Vlny jsou stále větší, legrace 
jde stranou. Jedu opatrně, je to velkolepé. Když 
jsem na vrcholu vlny, vidím kajaky před sebou. 
Za okamžik se propadám o několik metrů dolů 
a připadám si opuštěný uprostřed rozbouřené-
ho moře. Tento rytmus se pravidelně opakuje. 
Honza doprovázen Chrudošem a Standou obe-
plouvají skalisko z moře. Je to mnohem delší 
cesta, ale bezpečnější. Vypadá to, že vlny jsou 
tam menší. Zanedlouho se celá výprava sjíždí. 
Vjíždíme do úžiny, kde jak mávnutím kouzelné-
ho proutku vlny ustávají. Před námi je pozoru-
hodné divadlo bizarních, do červena laděných 
sklal přírodní rezervace LaScandola. Skutečný 
ráj pro milovníky přírody.

Moře je tady kupodivu naprosto klidné, a tak 
se mohu plně věnovat okolní kráse. Zajíždím do 
blízkosti pobřeží a proplétám se mezi skalisky. Je 
možné zajíždět do jeskyní, které tady moře po 
tisíciletí ve skalách vytváří. Některé jsou dost ve-
liké, vešlo by se tam několik kajaků. Zvuky moře, 
stísněný prostor, hra světla pronikajícího do jes-
kyně vytváří uvnitř zvláštní, trochu tísnivý pocit. 
Kochám se neuvěřitelným pobřežím a zjišťuji, že 
mi všichni ujeli. Žádná tragédie, na nějaké pláži 
se určitě sejdeme. Dopouštím se ale chyby, na 
kterou přicházím až později. Jedu podél zátoky 
Girolata a z poměrně velké vzdálenosti pozoru-
ji, zda jsou na dvou plážích, které mám v dohle-
du, kajaky. Žádné nevidím a přejíždím zátoku. 
Hodinu pádluji podél pobřeží do další zátoky. 
Vyjíždím kousek na širé moře, kde se mi otevírá 
pohled na celé pobřeží. Nyní poznávám v dál-
ce na skále známou strážní věž Porta, pod níž 
jsem při své první cestě na Korsiku spal. Nechci 
dojet do cíle další etapy a obracím kajak. Vracím 
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se až na pláž v zátoce Girolata.  
Mám telefon a pokud se nesejde-
me, oznámím, že žiju, a setkání 
se posune na zítřek. Dnes už jsem 
toho napádloval dost a čeká mě 
minimálně další hodina cesty zpět. 
Vjíždím do zátoky a pláž jako by se 
nepřibližovala. Nekonečně dlouho 
pádluji a přemýšlím, jestli to stih-
nu do západu slunce. Na pláži jako 
tečky leží kajaky. Že to jsou naši, je 
jasné po několika minutách. Na-
jíždím na pláž, vyskakuji z kajaku, 
rychle vytahuji foťák a fotografuji 
západ slunce. Přijet o minutu déle, 
slunce by už bylo za obzorem. 
Tomu se říká využitý den.
Ráno opět předpovídá krásný 
letní den. Slunce už pěkně hřeje. 
Zajíždíme zpět do zátoky Girola-

ta. Zbytky hradu vysoko na skále 
lákají. Jediná přístupová cesta je 
zavřená brankou. Přesto se mi daří 
„ovčí“ stezkou na hrad dostat. 
Pohledy na moře jsou pastvou 
pro oči i fotoaparát. Poslední den 
pádlování je pro mě opakováním 
včerejší zajížďky. Jedeme po sku-
pinách, zajíždíme do zátok, kde 
jsou písečné pláže. Dnes nemusí-
me spěchat. Vychutnáváme teplé 
říjnové moře. Za pár dnů budeme 
smutně vzpomínat, jak to bylo 
krásné a příjemné.
Jsme v Portu, cíli naší expedice, 
jejíž itinerář bude určitě návodem 
pro pořádání dalších zájezdů do 
tohoto neopakovatelného pro-
středí „divoké“ Korsiky, ostrova 
krásy, vůní a kontrastů. n

1. den 
Trajekt: Livorno – Bastia cca 4 hod.
Autem přesun z Bastie přes sedlo Col de Teghime 548 m n. m. 
do Calvi. Noc na pláži u Cizinecké legie.

2. den 
Calvi – kolem Punty de la Revellaty směr Galéria.
Noc písečná pláž. 

3. den 
Dojezd do Galérie – prohlídka, možnost doplnění zásob.
Noc na pláži.

4. den 
Galérie – kolem Punty Pallazzu a Punty Scandola do zátoky 
Golfe de Girolata. Noc na pláži.

5. den 
Girolata – prohlídka – kolem pobřeží Golfe de Porto do 
Porta. Noc na pláži – možnost kempu v blízkosti pláže.

6. den 
Návrat autem Porto – Evisa – Col de Vergio 1 454 m n. m.– 
Calacuccia – Ponte Leccia – Bastia. Trajekt Bastia – Livorno. 
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