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Sardinie 2022 
Na začátku jsme plánovali podzimní lezeckou rodinnou dovolenou do jižní destinace, a jelikož nám 

děti rostou (ještě že stárnou pouze děti) a příští rok již bude straší potomek ve škole, a tak se 

podzimní výlety značně zkomplikují, byla zvolena destinace na ostrov Sardinie na cca 2,5 týdne. Při 

urputném shánění parťáků se nám podařila rozjet komunikace s jednou rodinou kamarádů, kteří mají 

stejně staré děti. Vše se začalo plánovat na odjezd po půlce října a návrat z počátku listopadu ideálně 

na Adrcross. 

Probíhali přípravy, ale vše se změnilo se změnou postoje parťáků kteří rekonstruují statek. Dva dny 

před dohodnutým termínem odjezdu nám předali zprávu, že nemohou jet z hlediska nutnosti 

uzavření stavby  před zimou. Tomu se dá absolutně rozumět a my jim fandíme a moc přejeme aby se 

na obdobnou dovolenou s takovým to závazkem v následujícím roce dostali.      Pro nás to 

znamenalo změnu v uvažování, jestli jet a když tak jak to mít nastavené. 

Rozhodnutí padlo, že na Sardinii pojedeme jako na rodinný výlet a když holky dají tak si snad i 

zalezeme. Odjezde se z toho hlediska opozdil o polovinu týdne a z hlediska pracovních závazků se 

tedy celá dovolená zkrátila na 2 týdny. 

Cesta na Sardinii 
Vyrazili jsme v pátek s klasickým plánem jízdy v noci s koncovou destinací v Arcu. Tam jsme si pro 

tento zastavovací účel našli parking (45°50.69719'N, 10°51.82542'E) vedle silnice u vody. Milé 

překvapení bylo, že byl parking hezky oddělen od cesty  podchodem pro příjemný vstup do vody a 

možností traverzového lezení nad vodou. 
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Z hlediska špatného počasí jsme v Arcu nemeškali a jeli do přístavu v Livornu. Z hlediska skutečnosti, 

že jsem neměli přesný plán, jsme byli rozhodnuti koupit palubní lístek na trajekt dle aktuálních 

možností a rozhodnutí. Koupili jsme lístek na sobotní noční trajekt s kajutou. Prozkoumali s dětmi loď 

a cca v 11 hodin večer ulehli ke spánku. Po ránu nás repráky vzbudili cca po 6 hodině a před 8 jsme již 

jeli v bydlíkovi po Sardinii na blízkou vytipovanou pláž, aby si děti užili vodu a pláž a rodiče odpočinuli 

po dlouhé cestě. 

 
Foto pláže  

Parking 40°50.14110'N, 9°42.35757'E 

  

Panorama pláže  
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Večer následoval přejezd do lezecké destinace na pláži Cala Golone. Z hlediska lezení se nám za dva 

dny podařilo vylézt pouze jednu cestu, jelikož byli na středozemní moře poměrně veliké vlny a tak 

byla veškerá pozornost přes den věnována aktivitám s dětmi. Vystřídali jsme se po ránu místo 

snídaně tatík na kole po okolí a odpoledne mamina výběh na pláž Cala Luna. Cílem výběhu, byl 

průzkum jak by cesta byla přijatelná pro naše holky 5 a 3 roky. Zjištění, že cesta by byla poměrně 

náročná pro menší dítě, jsme si tento výlet nechali až na příště a jeli do další destinace. Spaní v autě 

na Cala Golone je celkem v pohodě na parkovištích podél slepé silnice, pouze nelze být „vycikáněný“. 

Každé ráno projíždí policie a zdvořile upozorňuje, že je nutné vše uklidit do auta aby bylo jako 

normálně zaparkované. 

 
Foto plaze a lezení  

gps parkovani: 40°15.70031'N, 9°37.56693'E 

 

Pláž pod parkingem  
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Následující destinace byla vyloženě lezecká Ulassai s nočním přejezdem. Z hlediska ušetření času, 

jízdy v noci, jsme přišli o nádherné výhledy ze silnice k této vnitrozemní horské destinaci. Na spaní 

jsme tam našli relativně dobré místo na jednu noc, na více nocí s dětmi se nám to moc nelíbilo a tak 

jsme byli smířeni s ubytováním v kempiku a zdrželi jsme se 2 noci. Kemp nás vycházel s dětmi za 

darmo na 25 E/noc. V blízkosti kempu jsme prozkoumali 2 lezecké sektory, které by byli oba dva na 

další návštěvy. Cave of Dream a Canon Ulassai horní část, kanon jsme si pak celý prošli směrem dolů 

do města. Dole na konci kaňonu, resp. na začátku od města, jsme objevili 2 parádní placy pro děti 

s pěknými cestami pro nás. Dle domluvy s dětmi jsme ovšem příští ráno odjížděli na pláž.  

 
Pohled z terásky hospůdky lezeckého kempu THELEME v Ullasai 

 

Lezecký sektor v horní části Caňonu 
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Z hlediska nutkání si zalézt více po skalách jsme na internetu našli nedalekou pláž Cala e Luas, kde byli 

k nalezení DWS cesty. Prý je nutná loď k příjezdu ke skalám, tak už jsme žhavili paddleboard. Dopol 

jsme přijeli na vytypovanou pláž vedle campu poblíž pláže Cala Luas. Tam na oblázkové pláži jsme se 

vykempili a zanedlouho už jsem pádloval na průzkum s lezečkama přicvaklýma na prkně. Uvedenou 

pláž jsem přejel až sem dopádloval k pláži Cala Francese a tam jsem objevil vysokou stěnu s patřičně 

hlubokým dopadištěm. Vyzkoušel jsem a prostoupil tuto cca 15m vysokou stěnou asi nejlehčí cestou. 

Z vrchu slezl kousek níže a z plošiny jako můstek poslal tak desítku do vody. Následně se tam vyblbla i 

Péťa.  

 
cca 15m vysoká stěna na DWS, gps: 39°44.65774'N, 9°40.60858'E 

video na youtube https://www.youtube.com/watch?v=WuOZKv9OYp4 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WuOZKv9OYp4
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Vrtalo mi ale hlavou, že orientace stěny je na opačnou stranu, než jak to bylo na internetu. Nicméně 

plán na další den byl jasný. U kempu byli na internetu typy na krásné parkování na divoko, nicméně 

tam za poslední roky asi všude dodaly cedule „No free camping“ Neměli jsme chuť a odvahu se tam 

vykempit a tak jsme se vydali na cestou vytypované velké parkoviště pro karavany. Tam po nás 

nakonec chtěli 15 E/noc, ale bylo to krásné místo s bárem a parádní zátokou pro děti.  

 
brouzdaliště pro děti 

gps kempiku: 39°45.21655'N, 9°40.37139'E 

 
Východ slunce u báru  
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Následný den, jsme se pohodlně jen kousek přesunuly na pláž Cala Francese a už nám bylo jasné, že 

místo hledaného spotu DWS dle internetu jsme našli jiný. Na oné vyšší stěně jsme se ten den na 

střídačku vyblbli a děti byli spokojené na písečné pláži. To ráno jsem se jel projet na horákovi, že 

objedu trasu naznačenou na mapách.cz. Bohužel jsem to cca 20 min. nošení kola klečí vzdal obrátil. 

Vydal jsem se na průzkum přístupu k pláži Luas. Průzkum byl úspěšný, a tak jsme se tam vydali 

s krátkým přejezdem pěšky hezkou procházkou. Pěkná, malá a zastrčená pláž nám poskytla celý den 

prakticky v soukromí. Parádně jsme se prostřídali na DWS a v pod večer se vydali na západní pobřeží.  

 
Plaž Cala Luas s blízkým DWS spotem 

 
DWS spot Cala Luas 

gps: 39°44.07219'N, 9°40.52985'E 
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Nedalo nám to, jeli jsme opět přes Ulassai, kde jsme přespali ve městě u parčíku a druhý den si šli užít 

lezení na úvodním plácku kaňonu. Zalezli jsem si pěkně v rámci možností, cca 5 cest včetně starší 

dcery a na večer vyrazili na západ. 

 

Caňon Ullasai 
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Na západ jsme směřovali na doporučenou pláž pro děti. Parkování jsme na netu našli pohodlné blizko 

hlavní cesty, s možností přejet na další spot až k pláži. Tam jsem přejeli druhý den večer, ale bylo to 

přes zákaz vjezdu karananů apod… tak nám svědomí nedalo a spali jsme parkovišti vedle cesty cca 

200 m od pláže. Na této pláži byli konečně mušle pro děti, tak byla další zábava jistá. Na paddlu jme 

dělali další průzkumy případných DWS spotů a mě se podařila najít pěkná veliká jeskyně, nad jejímž 

vstupem se dalo pěkně boulderovat s dostatečnou hloubkou. Tak jsme tam druhý den ráno, 

uskutečnili rodinný výlet na prkně. Holky byly ve 3 na prkně a já v neoprenu s ploutvemi byl jako 

přídavný motor. Cca 1 km od pláže byla jeskyně, což byl pro děcka parádní zážitek a tak pak 

nenamítali nic proti chvíli počkání než si tatík zaleze. 

Doporučení: skvělá lokální (hranatá) pizza a milá obsluha v pizzerce zde: 39°47.59671'N, 9°30.99668'E 

 
Pláž s jeskyní v dáli pod majákem 

gps parkování: 40°4.65050'N, 8°29.51229'E 

Po celý výlet jsme měli úžasné počasí, krásně slunko ale příliš teplo a v moři byla radost se koupat. 

Čas se navršil, a tak jsme se vydali směrem k přístavu, se změnou že zkusíme jet přes den. Na trajektu 

jsme byli skoro úplně sami, a děti si to moc užili. Plavba trvala něco přes 11 hodin a utekla nám jako 

voda. 


