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Pro velký úspěch zopakujeme: 
Taková byla nabídka Chrudoše 
na jednu ze seakajakových akcí. 
Navíc se rýsovala sestava z úspěš-
né expedice po řece Ochtě v ruské 
Karelii. Honza Betlach se vrátí ze 
svého více než půlročního putová-
ní po Austrálii a Novém Zélandu. 
Je to člověk s pohledem na svět, 
s kterým se nedá než souhlasit. 

Cestovatel, kamarád, mistr biče 
a lana, znalec hvězd, pro něhož je 
návrat k přírodě životním krédem. 
Tak tomu nelze odolat, a navíc 
Korsika je nádherná a její návště-
va vždy přinese něco nového.
Místo října byl plánován odjezd 
na 9. září. Auto, které Chrudoš 
zajistil, nám vyrazilo dech. Takový 
luxus. Volkswagen s nápisy Czech 
Raft Team vzbuzoval respekt. Spa-
ní pro všechny zúčastněné během 
cesty bylo zajištěno s maximál-
ním pohodlím. Jak to tak bývá, 
není všechno zlato, co se třpytí. 
I v tomto případě ten lesk po čas 
cesty trochu pohasl. Chrudoš se 
ujal řízení a slavnostně jsme vy-
jeli z pardubické loděnice. Dvě 

zatáčky a z palubní desky se začal 
valit dým. Nebyl to žádný uvítací 
vtípek. Díky tomuto drobnému 
zadoutnání přestala fungovat ně-
která světla. Před noční jízdou by 
bylo dobré takovouto zásadní po-
ruchu opravit. Zjistili jsme, že nám 
vyhořela pojistková skříňka. To je 
výzva pro Frantu. Je neuvěřitelně 
šikovný. Netrvalo dlouho a auto 
opět svítilo. Druhá hlášená záva-
da bylo to, že auto nejede, jak by 
mělo, a navíc brzdí jen na první 
sešlápnutí. Další pokusy o brzdění 
už nebyly tak účinné. Po konzul-
taci s automechanikem vyráží-
me směr Itálie. Brzdění je údajně 
ztráta, a tím se vyřeší menší výkon 
motoru. Musíme stihnout trajekt. 

Ráno jsme v Livornu včas. Směrov-
ky na trajekt nás neomylně vedou 
do přístaviště. Kontrolor lodního 
lístku nás zaskočil. Sice jsme přije-
li včas, ale náš trajekt odjel včera. 
„Drobná“ chyba, špatně určený 
den odjezdu, stál něco přes 300 
eur. Jako poslední auto vjíždíme 
na trajekt. Stihli jsme to.
Známé místo u Calvi je opět urče-
no jako nejvhodnější k zahájení 
plavby. Dnes jenom připravíme 
lodě a věci na zítřejší odjezd. Ran-
ní koupel ve vyhřátém moři je té-
měř povinností. Je začátek září, 
voda je příjemně teplá, ale slunce 
nepálí, je pod mrakem. Dnešní 
etapa bude stejná jako před ro-
kem. Cílem je pláž Argentella. Po-
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reportáž z opakované cesty na Korsiku jsem neměl v úmyslu psát. sled událostí 
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časí je na pádlování jak stvořené. 
Kopírujeme pobřeží a zajíždíme 
do zátok, kterým jsme vloni nevě-
novali pozornost. V jedné jsme ob-
jevili obrovskou jeskyni, do které se 
našich šest lodí s přehledem vejde. 
Moře je poměrně klidné. Odpoled-
ne jsme na známé písečné pláži. 
Vše probíhá stejně jako v loňském 
roce, jen s tím rozdílem, že večer 
začíná pršet. Stany jsme stavět ne-
chtěli, ale nedalo se nic dělat.
Ráno nás překvapilo sluníčko. Po-
kračujeme po známé trase směr Ga-
leria, ale začíná trochu zlobit vítr. 
Vlny se zvětšují. Čím déle jedeme, 
tím větší vlny se na nás valí. Jsme 
v dostatečné vzdálenosti od pobře-
ží, kde se vlny tříští o skály. Nebe se 
zatahuje a množství mraků nevěs-
tí nic dobrého. Záliv Galeria moře 
uklidňuje a celkem bez problémů 
přistáváme. Po včerejší zkušenosti 
už neváháme a opět stavíme sta-
ny. Odpoledne hrajeme tradiční 
„podkovy“. Vlny se stále zvětšují. 
Honza přichází s nápadem: „Vyn-
dám všechno z kajaku a pokusím 
se dostat na moře.“ Měl s odjez-
dem v minulosti problém, a tak si 
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chtěl napravit sebevědomí. První 
vlnu projel bez problémů a to ho 
trochu uspokojilo, ale jak to bývá, 
první vyhrání z kapsy vyhání. Dru-
há, mnohem větší vlna si s kajakem 
pohrála jak se sirkou. Looping, 
vržení kajaku na pobřeží, Honza 
opustil plavidlo a společně s lodí se 
dostal na pláž. Polyetylenový kajak 
měl zlomený zadek asi půl metru 
za kormidlem. Tady si uvědomuje-
me, jak obrovskou sílu má voda.
Přes noc udělal zesilující se vítr 
z moře peklo a obrovské vlny se 
valily na pláž. Vyjet na moře bylo 
naprosto nemožné a případné 
přistání by zřejmě dopadlo také 
špatně. A tady jsem si uvědomil, 
jak velký problém může na moři 
nastat.
Dva dny bylo absolutně nemožné 
se z této pláže dostat na moře. 
Naštěstí jsme mohli program po-
změnit, z pláže se dalo odejít. 
Tady se rýsuje další problém, který 
může nastat při táboření na ne-
přístupných plážích, jež jsou tak 
krásné a lákají k pobytu. Přes noc 
se z nich, když to dobře dopadne, 
stane nepřístupné vězení. V opač-

Popis

ném případě mohou obrovské 
vlny a příliv z mírumilovné pláže 
udělat smrtonosnou past. Vlny 
a příboj dosáhnou tam, kam si 
myslíme, že dosáhnout nemohou. 
Moře, to je něco podobného jako 
hory, počasí se může velmi rychle 
změnit. Vlny se někdy, a to jsme 
zažili vloni, přiženou bez předcho-
zího varování. Nemusí být ani vel-
ký vítr. Při plánování trasy je dobré 
počítat s touto možností. Zejména 
tam, kde je otevřené moře, se bez 
předchozího varování mohou vlny 
během krátké doby zvětšit tak, že 
přistání na plážích je hazard.
Možnost jak takovouto situaci 
zvládnout tady je. Předpokladem 
je znalost trasy a pobřeží. Držet se 
v dostatečné vzdálenosti od po-
břeží. Při skupinových akcích je 
nutné pádlovat pohromadě a ne-
ustále kontrolovat, zda se někdo 
nezvrhl. Pokud i k této situaci 
dojde, je nutná spolupráce ostat-
ních. Zvrhnutý kajak si zkušenější 
pádleři vezmou mezi sebe a obrá-
tí ho. Pokusí se vodu vylít a zbytek 
vybrat nějakou nádobou. Po tak-
to vytvořeném „pontonu“se pla-

vec může zase dostat do kajaku. 
Ukončení plavby na takto rozbou-
řeném moři je možné v závětrné 
zátoce nebo v přístavu a tady je 
dobrá znalost prostředí. Někdy 
je lepší a bezpečnější pádlovat 
delší vzdálenost do bezpečí, než 
se pokoušet o přistání s nejistým 
výsledkem.
Dva dny jsme mimo plán trávili 
na suchu. Calanche, skalní útvary 
vysoko nad mořem. Bizarní svět 
skal sestavený do rozmanitých 
útvarů. Pěší výlet jistě stál za to. 
Večer v Portu, jaký jsem ještě ne-
zažil. Obrovské vlny bušily do ská-
ly s pisánskou strážní věží, valily 
se na oblázkovou pláž, kde jsme 
vloni končili naši první expedič-
ní plavbu. Tak dnes by ukončení 
plavby tady a v nejbližším okolí 
bylo naprosto nemožné. Posled-
ní den u moře se počasí trochu 
umoudřilo a ze zálivu Calvi se 
dalo vyjet na moře. Hráli jsme si 
s velikými vlnami a podařilo se 
nám najít i zátoku, kde se dalo 
bez problémů přistát. Odpoledne 
jsme přepádlovali zpět do Calvi, 
kde nás přivítal pěkný liják. n


