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Poznejte tento ostrov na vlastní 
kůži. Pobyt na ostrově si můžete 
zpestřit půjčením auta nebo mo-
tocyklu a ostrov projíždět po silnič-
kách, které vás zavedou i do těch 
nejzapadlejších koutů.
Lefkada je hornatý zelený ostrov 
s bujnou vegetací. Převládají tu cy-
přiše, eukalypty, mandlovníky a aká-
cie. Nejvyšší hora, 1100 m vysoká, 
je skutečně přímo nad hladinou 
moře. Vzduch je prosycený vůní 
ibišků a muškátů. Řada malých le-
tovisek nabízí řecké speciality v čet-
ných tavernách.
Zhruba takto pějí ódy na ostrov ces-
tovní kanceláře a lákají klienty k pro-
žití báječné a nezapomenutelné 
dovolené. Lefkada dlouho odolávala 
přílivu turistů, a proto i dnes je mož-

né vidět nedotčenou krajinu. Mezi 
strmými skalami jsou ukryty dlouhé 
písečné pláže. 
A to byla výzva, proč Chrudoš  
s „pečlivostí“ sobě vlastní připravil 
průzkumnou plavbu kolem ostrova. 
Poznání z moře, takovou možnost 
žádná cestovní kancelář nenabízí. 
Navíc se chystal představit nové 
expediční vozidlo jménem „Péťa“, 
vyrobené ve Fordových závodech. 
Vidina nevšedního zážitku přilákala 
neobvyklé množství zájemců.  Po-
čet přihlášených přesáhl možnosti 
„Péti“, a tak se vypravilo ještě jed-
no auto. Celkem se nás do Řecka 
vydalo třináct.
Odjezd byl tradičně z loděnice v Par-
dubicích. Dobří pádleři, pocházející 
z řad současných a bývalých repre-

zentantů ve sjezdu na divoké vodě, 
doplnění o další  jezdce, to by měla 
být záruka bezproblémového průběhu 
expedice, co se sportovní části týče.
„Péťa“ zvládl nonstop jízdu na místo 
startu ve vynikajícím čase. Zahájení 
okružní plavby je naplánováno z ob-
lasti hlavního města ostrova. Lodě 
plníme vším potřebným. Případné 
doplnění zásob nebude problém. 
Na pobřeží je řada letovisek. Přesto 
kajaky přibývají utěšeně na váze. 
Nejobtížnější na seakajakinku  ku-
podivu není pádlování. Jsou to na-
prosto jiné dovednosti. Dostat kajak 
na vodu, to hlavně kvůli váze, a vy-
jet na moře. Zejména pokud jsou 
vlny, tak je to  velké dobrodružství, 

Jedním z klenotů Jónského moře je ostrov 
Lefkada.  Kdo tento ostrov navštíví, hovoří 

o tom, jak mu učaroval, a dlouho vzpomíná 
na nezapomenutelnou dovolenou. Strmé 
vápencové skály západního pobřeží ukrývají 
překrásné pláže se zlatavým nebo bílým 
pískem. Tyto pláže jsou právem řazeny 
k nejkrásnějším nejen v Řecku. Čisté průzračné 
moře hraje všemi odstíny modré barvy. Těžko 
se popisují barvy tohoto kousku nedotčené 

přírody. Ostré sluneční paprsky 
dokreslují barevné spektrum.    
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Pláž Porto Katsiki

text a foto: Jiří „Choroš“ Hron
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Skalní tunel u jednoho z ostrůvků



31hydro

SEAKAJAK

spojené mnohdy se štěstím. Dalším 
oříškem je přistání. Vyskočit co nej-
rychleji z kajaku a snažit se dostat 
z dosahu vln. Začátky a konce jízdy, 
pokud jsou větší vlny, chystají mno-
hé úsměvné situace s občasnou 
nedobrovolnou koupelí účinkujících. 
V neposlední řadě je nutné dopra-
vit kajak do bezpečné vzdálenosti 
od vody tak, aby se přes noc nesta-
lo, že vyjede na moře bez vědomí 
majitele. Občas se to, jak víme z vy-
právění, stane.
Při našem startu máme jiný problém. 
Vzájemně si pomáháme s loděmi 
na vodu  a vyplouváme. Nekonečnou 
mělčinu zátoky překonáváme, ale 
čeká nás po chvilce další přetahování 
kajaků, neboť jsme nasedli ve vel-
kém slepém rameni. Po této drobné 
epizodce se dostáváme na opravdo-
vé moře a začíná to krásné, co Lefka-
da nabízí. Modré čisté moře, krásné 
pláže. Nejedeme dlouho a na první 
pěkné pláži musíme zastavit s tím, 
že si koupání zasloužíme.
První noc proběhne na pláži, kde 
jsme všichni zvolili spaní pod širým 
nebem.

Západní pobřeží je otevřené ši-
rému moři a v případě větru jsou 
tady veliké vlny. Máme štěstí, je 
téměř bezvětří. Před několika dny 
to bylo jiné, jak jsme se dozvěděli. 
Vlny byly takové, že plavčíci zaká-
zali koupání. To je problém všech 
pobřeží, která nejsou chráněna os-
trovy.

Pádlujeme kolem pláží, o kterých 
pějí prospekty cestovek. Je tomu 
skutečně tak. Jedním slovem 
nádhera. Není kam spěchat, a tak 
zastavujeme a užíváme nejkrás-
nějších pláží Lefkady ke koupání 
a lenošení.
Další noc je na místě, které, po-
kud by poplatek za přespání byl 

úměrný prostředí, by bylo jen 
pro hodně bohaté. Pod vysoký-
mi skalami bílý písek kontrastuje 
s barvami moře. Pláž Egremni je 
dosažitelná z parkoviště nahoře 
na skále po 350 schodech. Zejmé-
na ty poslední nevzbuzují důvěru. 
Jsou dřevěné, na trámech, a zub 
času a moře na nich zanechal 
znatelnou stopu. V blízkosti není 
žádný hotel. Druhá možnost do-
sažení pláže je z vody. Díky této 
„nedosažitelnosti“  je tady klid. 
Skutečný ráj u moře.
Na pláži se spí dobře a dlouho. Vy-
soká skála brání slunečním paprs-
kům, takže se nevstává brzy ráno. 
Vstává se dopoledne, jsme přeci 
na dovolené.
Na další pláži, kde zastavujeme, je 
to jak v jiném světě. Je sice krásná, 
menší, zakousnutá do vysoké skály, 
ale těch lidí! Výletní čluny je sem lif-
rují jak dobytek na porážku. Loď při-
stává tak, že zaboří špičku do písku, 
z paluby se opře žebřík a pasažéři 
slézají do mělkého moře. Sportov-
ní výkon pro řadu dobře živených 
klientů.

Není loď jako loď Chrudoš a vlajkový kajak

Jedna ze zastávek

SEAKAJAKÁŘE

Výroba prvotřídních kajakových a kanoistických 
pádel nejvyšší kvality prepreg technologií.

Prepregová pádla se vyznačují 
větší pevnosti a lehkostí oproti 
pádlům kompozitovým. První 
výrobky navazují na oblíbené 
typy Xena a Ninja (Profiplast), 
vyráběné dosud technologii 
GIT. Nové materiály určitě ocení 
jezdci na divoké vodě, freestylisté, 
vyznavači mořských kajaků, 
raftaři i vodní slalomáři. 

Panenka - Paddles

e-shop: www.panenka-
paddles.cz; e-mail: info@
panenka-paddles.cz, tel.:
603 964 776, 731 502 771
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Tady zastavujeme jenom krátce, vy-
fotit na památku, podívat se na opa-
lující se dívky, a radši odjíždíme 
do „klidnějších“ vod.
Zanedlouho jsme u majáku a tam 
končí západní pobřeží. Stáčíme se 
do klidnějších vod, které jsou chrá-
něny řadou ostrovů. 
Členitý Meganissi a nejznámější os-
trov, který se stal majetkem řecké-
ho rejdaře, Skorpios.
Aristoteles Onassis (20. 1. 1906 
–  15. 3. 1975) nejdříve obchodoval 
s tabákem. Obchody se dařily, tak 
koupil dva tankery, které mu vyděla-
ly pohádkové jmění. Postupně zvět-
šoval své impérium a stal se nejzná-
mějším řeckým rejdařem.
Jeho známost a popularita se ještě 
zvětšila sňatkem s vdovou po ame-
rickém prezidentovi J. F. Kenne-
dym, Jacqueline.
Táboříme na malé plážičce, z kte-
ré ráno každý vyjíždí podle chuti. 
I možnosti jsou různé. Někteří jedou 
přímo do známého střediska Nidri, 
kam je táhne vidina návštěvy někte-
ré z četných tavern, a hlavně dobře 
vychlazené pivo. Já s Chrudošem 
a Mírou se vydáváme k Onassisovu 
ostrovu. Tam kamarády opouštím 
a musím si vyzkoušet, jaké to je 
si chvíli zahrát na bohatého rejda-
ře. Obsazuju pláž na jeho ostrově 
a vychutnávám si koupání v zátoce 
pro vyvolené. Jsem tady sám, a tak 
zanedlouho nasedám do kajaku 
a dokončuju okružní plavbu kolem 
ostrova.
Tak trochu náhodou pádluju do míst, 
kde jsou na pláži kajaky zbytku vý-
pravy. Nidri v  době končící sezony 
vypadá, jako by tu byla spartakiáda 
důchodců. Věkový průměr odpo-
čívajících na pláži tomu napovídá. 
O pěkný pohled na děvče, které by 
stálo za hřích, tu člověk nezavadí. 
Tak co tady. Jedeme dál hledat 
vhodné místo na poslední noc. Pěk-
nou pláž hledáme marně. V této 
části ostrova písečná páž není, a tak 
bereme zavděk oblázkovou. Krásné 
pláže bez civilizace jsou minulostí.

Večer se začíná nebe mračit a vypa-
dá  to na pěknou bouřku. Tady je ta 
civilizace dobrá. Stěhujeme se na za-
hradu hotelu, kde sezona skončila. 
Krásně střižený zelený trávník a mezi 
palmami kruhový zastřešený bar, 
bohužel bez obsluhy. Tady začíná 
závěrečný večírek. Likvidujeme po-
slední zásoby tekutin. S ubývajícím 
množstvím alkoholu se stupňuje 
únava z celodenního pádlování. Je 
čas ulehnout. Pod střechou rozkládá-
me donesená lehátka, někteří ulehají 
přímo na pult baru. Krásný pohled 
na černé moře a ještě černější oblo-
hu. Blesky stále častěji osvěcují tuto 
smutnou siluetu. S tímto pohledem 
se nořím do říše snů.
„Ty vole, já se na to můžu vysrat, 
sem prší, jsem celej mokrej!“ Na-
jednou jsme všichni vzhůru. 
„Mně kape na hlavu, kterej pitomec 
dělal tu střechu, když skrz ní teče?“ 
konstatuje Franta a přesouvá se 
do suššího místa. Hrozně se divím, 
co je to za nadávání, ale jen do té 
doby, než se na lehátku posadím.  
Od kolen dolů mám spacák celý 
promočený. Spal jsem tak dobře, že 
mě to nevzbudilo. Ty tekuté prášky 
na spaní jsou fakt výborné.

„Ty vole, a rovnou do tlamy, tady 
je to hrůza, všude voda, no, a zase 
na hlavu. Já du pryč, rači si lehnu 
do louže.“
„Tak někdo rozsviťte, to není mož-
ný, aby pršelo všude.“ 
Je tma, že by se dala krájet, na krok 
není vidět a dost hustě prší. Koneč-
ně někdo rozsvěcí baterku. 
„Tak to snad ne, ty vole, vono prší 
a voni eště zavlažujou!.“ 
Záhada je rozluštěna. Na zahradě 
hotelu pracovalo naprogramova-
né zavlažovací zařízení. Hned ved-
le altánu jsou dvě trysky škodo-
libě vystrčené deset centimetrů 
nad trávník. Stříkají a aby to bylo 
dokonalé, tak se ještě otáčejí. 
To musel instalovat opravdu blb, 
jelikož místo na trávník to stříká 
přímo do altánu. Střecha v tomto 
případě je skutečně k ničemu. Po-
kud to není přímý zásah, tak voda 
po vnitřku střechy stéká a kape 
všude.
„Něco s tim udělejte, nebo to zašla-
pu do země!“
Když vidím ty bezradné pohledy 
na stříkající trysku, vstávám a na-
sazuju na ni první věc, která je 
po ruce. Je to odpadkový koš. Je 
klid a jenom poslední kapky stékají 
po střeše. Zalézáme do promoče-
ných spacáků s tím, že se v nich 
dá noc dospat. Únava nastřádaná 
pádlováním, teplem a jinými sily 
beroucími vlivy dává zapomenout 
na mokré spacáky. Navíc – vodák 
má vodu rád. 
Ráno poslední koupel a pádlujeme 
do hlavního městečka ostrova, kde 
končí expediční plavba. 
Řecko, Lefkada, opravdu dobrá 
volba. Cestovní kanceláře mají 
pravdu. n

Lefkada – hlavní město ostrova

Západní pobřeží

Zastávka na oběd s potápěním


