
CESTA NA KONEC SVĚTA – SAINT KILDA 
13. – 20.5.2016 



Plavba	  na	  souostroví	  ležící	  v	  Atlan2ku	  na	  západ	  od	  Skotska	  –	  55	  mil	  od	  
ostrova	  Lewis	  



Ostrovy	  byly	  osídleny	  do	  roku	  1930,	  poté	  se	  pro	  jejich	  
nehos2nnost	  obyvatelé	  přestěhovali	  do	  Skotska	  

	  



PŘEDPOKLÁDANÝ	  PROGRAM	  	  
	  
St.	  Kilda	  
Souostroví	  St.	  Kilda	  je	  nejrozlehlejším	  z	  pobřežních	  ostrovů.	  Leží	  zhruba	  160	  kilometrů	  západojihozápadně	  od	  BuQ	  
of	   Lewis	   a	   téměř	   65	   kilometrů	   od	   nejbližší	   pevniny,	   výběžku	   Grimmish	   Point	   na	   Ostrově	   zvaném	   North	   Uist.	  
Posledních	  36	  gaelsky	  mluvících	  obyvatel	  hlavního	  ostrova	  St.	  Kilda	  –	  Hirta	  –	  bylo	  na	  vlastní	   žádost	   v	   roce	  1930	  
evakuováno,	   čímž	   skončilo	   několik	   stoleZ	   drsného	   života	   na	   ostrově.	   Dnes	   je	   ostrov	   Hirta	   částečně	   osídlený	  
armádou,	  která	  zde	  má	  radarovou	  stanici	  napojenou	  na	  South	  Uist.	  Majitelem	  ostrova	  je	  ovšem	  NTS,	  organizující	  
týdenní	  skupiny	  dobrovolníků.	  Za	  klidného	  moře	  si	   lze	  na	  ostrově	  prohlédnout	  muzeum	  ve	  staré	  vesnici	  nebo	  se	  
vydat	  na	  obZžnou	  cestu	  k	  vrcholkům	  masivních	  útesů,	  kde	  kdysi	  ostrované	  lovili	  papuchalky.	  
	  
	  

	  	  

	  hQps://www.youtube.com/watch?v=W-‐CpkFgxx2I 	  	  

hQp://www.theguardian.com/travel/video/2014/sep/16/st-‐kilda-‐hebrides-‐scotland-‐
cliff-‐men-‐puffins-‐video	  

Podívejte	  se	  na	  dva	  velmi	  zajímavé	  filmy	  o	  St.	  Kilda	  





PŘEDPOKLÁDANÝ	  PROGRAM	  	  
	  	  
(trasa	  je	  orientační,	  závisí	  na	  povětrnostních	  podmínkách)	  
	  
1. den	   	  odlet	  z	  Prahy	  v	  8.50	  hod	  přes	  Amsterdam	  přes	  Glasgow-‐	  přílet	  12.40.	  Pokračování	  vlakem	  do	  

	  Mallaig	  –	  cca	  4	  hodiny	  a	  krátce	  trajektem	  do	  Armadale	  –	  Isle	  of	  Sky.	  Nalodění	  a	  plavba	  na	  Isle	  of	  Canna	  
	  nebo	  Isle	  of	  Rum	  

2.	  den 	  Pokračování	  plavby	  na	  Lochmaddy,	  North	  Uist,	  Leverburgh	  a	  propluZ	  kanálu	  Minch	  (mezi	  vnitřními	  a	  
	  vnějšími	  Hebridami).	  Krátká	  zastávka	  v	  Lochmaddy.	  	  

3.	  den	   	  Sail	  na	  ST.	  KILDA	  
4.	  den	   	  Pokud	  bude	  kotviště	  ve	  Village	  Bay	  klidné	  –	  strávíme	  den	  na	  ostrově	  Boreay	  a	  podnikneme	  plavbu	  

	  kolem	  dalších	  ostrůvků.	  Pokud	  bude	  příhodné	  počasí,	  poplujeme	  v	  noci	  zpět	  –	  Vnější	  Hebridy	  –	  Isle	  
	  Lewis.	  	  

5.	  den 	  Oběd	  v	  Eriskay,	  Loch	  Boisdale,	  noc	  na	  South	  Uist.	  Pokud	  bude	  volno	  na	  moornigu	  v	  Eriskay,	  pak	  noc	   	  
	  zde.	  Návštěva	  pubu	  Am	  Poli2cian	  –	  jediný	  na	  ostrově.	  Jinak	  ještě	  v	  noci	  odpluZ.	  

6.	  den 	  Na	  ostrově	  Canna	  nebo	  Rum	  -‐	  oběd.	  Oba	  ostrovy	  mají	  krásnou	  přírodu	  a	  scenerie.	  Jsou	  přitom	  velmi	  
	  rozdílné.	  Canna	  má	  lepší	  kotviště	  a	  nyní	  i	  restauraci	  pro	  večeři.	  Rum	  nabízí	  prohlídku	  Kinloch	  Castle.	  	  

7.	  den 	  DopluZ	  k	  Loch	  Nevis,	  Mallaig,	  Armadale	  nebo	  	  Doune,	  poslední	  noc	  na	  lodi.	  	  
8.	  den	   	  Brzy	  ráno	  odjezd	  vlakem	  do	  Glasgow	  a	  odlet	  domů	  –	  přílet	   	  	  

NEBO	  DRUHÁ	  MOŽNOST	  
	  
5.	  den 	  Možný	  návrat	  skrz	  	  Sound	  of	  Harris	  a	  poud	  bude	  dobré	  počasí,	  pak	  návštěva	  Monarch	  Isles	  nebo	  

	  Taransay	  –	  zajímavé	  k	  návštěvě	  
6	  den 	  Návštěva	  Loch	  Harport-‐	  návštěva	  “civilizace”	  oběd	  v	  Old	  Inn	  a	  návštěva	  des2lerie	  Talisker.	  
7	  den	   	  Loch	  Nevis,	  Mallaig,	  Doune	  nebo	  Armadale	  –	  oslava	  plavby	  v	  pubu	  J	  

	  	  
	  (Then	  back	  home	  to	  the	  Yacht	  Club	  Bar	  to	  tell	  everyone	  about	  your	  exploits)!	  
	  	  













Jeanneau	  SO42i	  
	  



Hanse	  400	  
	  



INFO	  +	  CENA	  
	  

Důležité	  informace:	  
	  
-‐  dobré	  oblečení	  s	  sebou	  
-‐  plavba	  bude	  náročnější,	  více	  času	  strávíte	  na	  otevřeném	  moři,	  vlny,	  Atlan2k	  
-‐  dostanete	  se	  do	  míst,	  kam	  nikdo	  z	  vás	  a	  vašich	  známých	  nikdy	  nezavítá	  

	  
Cena:	  
-‐  Letenka	  cca	  11	  –	  12	  2s	  CZK	  
-‐  Vlak	  cca	  75	  GBP	  
-‐  Loď	  na	  osobu	  cca	  400,-‐	  GBP	  –	  6	  OSOB,	  3	  KAJUTY,	  SKIPPER	  v	  salonu	  

-‐  Celkem	  náklady	  bez	  stravování	  cca	  30.000,-‐	  CZK	  	  
-‐  Skipper	  –	  stravování	  s	  posádkou	  (posádka	  plaZ	  za	  kapitána)	  
	  
	  
	  
	  


