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Jméno stezky asociuje velké kopce a  s  nimi spojenou pat-
řičnou dřinu. Leckterého cykloturistu možná odradí už jen 
samotný název. Ale žádný strach, stezka byla sice skutečně po-
jmenována podle alpského hřebenu Vysokých Taur, Alpy však 
projedeme po rovině, údolím řeky Salzach. Zdoláme jen něko-
lik málo krátkých stoupání, která ve srovnání s celkovou délkou 
trasy snad ani nestojí za řeč. Od Krimmelských vodopádů nás 
až do Pasova čeká 325 km, na nichž klesneme o 750 výškových 
metrů. Zasněžené třítisícovky na  začátku (nejvyšší rakouská 
hora Grossglockner a neméně známý Kitzsteinhorn) tvoří jen 
kulisu našeho pohodového šlapání po rovinaté cyklostezce. Klí-
dek dotváří pasoucí se dobytek na  šťavnatě zelených loukách. 
Alpské podhůří pomalu přechází v lužní lesy a v místech, kde 
se Salzach vlévá do Innu, už není po velehorách ani památky. 
Kempů, hotelů, penzionů i míst k nocování nadivoko je po trase 
celá řada. Perlou Taurské cyklostezky je kromě Krimmelských 
vodopádů bezesporu město Salcburk.

Taurská stezka začíná v národním parku Vysoké Taury (Na-
tionalpark Hohe Tauern) na  úpatí Krimmelských vodopádů, 
které jsou se svými 380 metry nejvyššími ve střední Evropě. Jen 
nevěřte všude proklamované hlášce, že se jedná o páté nejvyš-
ší vodopády světa, to je třeba brát hodně z rezervou. Mnohem 
vyšších vodopádů je ve světě dost a dost. 

Rejpalové
U  Krimmelských vodopádů se jako správní rejpalové jde-

me do informací zeptat, odkud čerpali informaci, že vodopády Kr
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R a d o v a n  K u n c

C E S T A M I  T R O L L Ů

Netradiční cyklistický průvodce Norskem







CYKLOZÁJEZDY
KOMFORTNĚ A  POHODOVĚ
s ubytováním
v hotelech a penzionech
s polopenzí
v restauracích

Katalog 
rádi 

zašleme 
zdarma.

ČESKO – EVROPA – SVĚT

CK Eurocykl, Jablonského 3, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 455 987, 596 714 002

e-mail: plzen@eurocykl.cz, www.eurocykl.cz
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Jan Polášek
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Brašny a nosiče
na vaše cesty světem
www.sportarsenal.cz

Passo del San Bernardino, Švýcarsko Lucie Kovaříková a Michal Jon











Spolu s grafikem, se kterým úspěšně spolupracujeme poslední tři 
roky, jsme pro vás připravili malý bonus v podobě PEXESA. Je na něm 
16 knižních titulů, které jsme společně vyprodukovali. Vyjměte si dvojlist 
z prostředku časopisu, rozstříhejte ho a můžete si hrát. A pokud nějakou 
knihu ještě nemáte, objednávejte dokud je čas. Několik titulů z dřívější 
produkce je už vyprodáno a u některých o dotisku neuvažujeme.

KNIŽNÍ PEXESO
dárek pro vás

Velkoobchodní zástupci naší firmy 

Cyklo-Bartoníèek Plzeò- Tel.377 240 501 / mob.605 264 367 

BP DAJ Praha Hostivice - Tel.220 982 163 / mob.605 264 367 

BP Lumen Úpice - Tel. 499 881 327 

SEMIR Židlochovice - Tel. 547 238 321 / mob. 608 479 489 

DEMA (Slovensko) Senica - Tel. +421 346 945 111

                                            mob.+421 905 311 876 

ŠROUBÁRNA MAREK s.r.o. založeno v roce 1903

HVÌZDONICE 6, 257 24 CHOCERADY

tel. 317 792 101-3, fax: 317 732 104

e-mail: sroubarna_marek@iol.cz

www.sroubmarek.com .

VÝROBA A PRODEJ PAPRSKÙ A NIPLÙ DO JÍZDNÍCH KOL

Nabízíme paprsky o prùmìru 1,8 - 5,0 mm 

Provedení lesklé – nerezový nebo pozinkovaný drát 

Balení dodáváme dle pøání zákazníka,prodej v podnikové prodejnì. 

Niple  mosazné, niklované nebo zinkované s drážkou na hlavì 

nebo šestihranem v délkách 12mm, 14mm, 16mm, 18mm

Zboží zasíláme i na dobírku.

Zastoupení prodeje centrovacích stojanù a tensiometrù od fy CENTRIMASTER
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Informace:
CK Victoria, Myslíkova 10,
120 00 Praha 2
tel.: 296 220 022
fax: 222 211 408
www.victoria-ck.cz
praha@victoria-ck.cz

Pohodová  cyk lo tu r i s t i kaPohodová  cyk lo tu r i s t i ka

Ubytování v hotelech s polopenzí – volitelná 
délka a náročnost etap – doprovodný autobus 
s občerstvením a uzamykatelným vlekem.

TAUERNSKÁ CYKLOSTEZKA
6.–9. 5. cena od 4.900 Kč/os.

NA KOLE PO ELBĚ
16.–23. 5. cena od 6.500 Kč/os.

LAGO DI GARDA NA KOLE
28.5.–2.6. cena od 7.300 Kč/os.

ENNSKÁ CYKLOSTEZKA
10.–14. 6. cena od 5.900 Kč/os.

DRÁVSKÁ CS a DOLOMITY
5.–8. 7. cena od 5.500 Kč/os.

JEZERA SOLNÉ KOMORY
23.–26. 8. cena od 4.900 Kč/os.





ZÁŽITKY V POHYBU
nejen cyklistická videa AKTIVNÍ DOVOLENÁ 

DO HOTELU 
I POD STAN

www.poznani.cz

CYKLOTURISTIKA NA BALKÁNĚ
Národní parky a moře Černé Hory na kole
Rumunskou Moldavii a Bukovinskými 
Karpatami na kole
Podkarpatskou Rusí na kole 
po cestách i necestách
Albánie, Černá Hora 
- Na kolech sedmi 
prokletými údolími

Makedonské putování na kole

POHODOVÉ TÝDNY 
V ALPÁCH NA KOLE
Klammstein, Romantickými Alpami 
kolem jezer, Divoké Alpy - Lofer, Rozmanité 
Alpy, Altenmarkt, Zahradou Dolomit

CENTRÁLA: tř. 17. listopadu 229, Pardubice, 
tel.: 466 535 401, 466 535 777, 466 510 074

Pobočka BRNO: Nám. Svobody 10 (nádvoří pasáže Alfa), tel.: 542 213 676
Pobočka PRAHA 1: Krakovská 18, tel.: 222 211 756 

Pobočka BRATISLAVA: CK Atlas Adria, Račianská 3, +421 244 633 561

�

�
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�
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Kniha je nádherná věc, zvlášť když je o kolech a je plná fotografií 
z dalekých krajů. Mnoho spisovatelů-cyklistů se snaží přenést svoje 
cestovatelské zážitky na papír a motivují tak ostatní k dalším aktivi-
tám. V současné době technický pokrok a moderní média umožňují 
téměř každému další úžasnou věc. Zachytit to podstatné, což je „PO-
HYB“. Výkonné a  kvalitní videokamery jsou dnes dostupné široké 
veřejnosti, a to i v miniaturní velikosti. Prostě ideální příležitost pro 
dokumentaci cyklozážitků.

Portál MOAB.cz je určen pro každého sportovce a cestovatele, kte-
rý má podobné filmařské choutky. Umožňuje prezentovat svoje díla 
v žánrovém rozpětí všech outdoorových sportů, od zimních a vod-
ních sportů, přes vysokohorskou turistiku až k horolezectví. Největší 
úspěch ale sklízí cyklistika, sledovanost kolečkářských kategorií se 
pohybuje v  desetitisících. MOAB production se navíc snaží doku-
mentovat dění všech cyklistických disciplín na lokální i české úrovni. 
Pokouší se tak trochu vyrovnat nezájem velkých TV médií o  tento 
velmi oblíbený a rozšířený sport.

Pokud máte nějaká videa z cest nebo ze závodů, můžete se na tomto 
projektu podílet. V současné době je na MOABu přes 300 videoklipů 
ze všech možných koutů světa a akcí. Denně proběhne 1 000 až 10 000 
filmů, což přináší dobrou příležitost i  pro přesně cílenou obchod-
ní inzerci. Pokud máte zájem jakkoli spolupracovat na  vybudování 
této sportovní video databáze, neváhejte se ozvat. Kontakt naleznete 
na stránkách www.moab.cz.
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Vážení manželé Říhovi,
v  podzimním Cykločtení vybízíte čtenáře 

k  psaní příběhů či skládání básní. Rozhodla 
jsem se Vám opět napsat, a  to článek k  na-
šim začátkům, tři básně a malý bonus. Není 
to dokonalé, ale měla jsem v  úmyslu trochu 
pobavit. Snad se mi to alespoň trochu podaří. 
Opravdu patříme k  těm, kterým Vaše knihy 
nastavily pohled na cyklistiku z jiného úhlu. Je 
moc prima, že je někdo jako Vy, a díky za to!

S přáním všeho nejlepšího
 Ursula Svobodová
Musím začít postupně, hezky od začátku, 

protože cyklistika jako taková mě ovlivňova-
la už od dětství. Moji dva bratranci dle vzo-
ru svého otce se rozhodli závodit na kolech. 
Viděla jsem, jak trénovali a celý ten kolotoč 
k  tomu. A  když se rozhodli pro cyklokros, 
měly jsme se sestřenkou co dělat, jelikož 
jsme jim při závodech myly kola. V  tomto 
prostředí mi ubíhala léta příjemně, vždyť 
dostat pusu od vítězů v pubertě, no prostě, 

byla jsem stále platonicky zamilovaná. Ná-
hoda chtěla, že mne vyučovala paní učitelka, 
jejíž manžel závodil na kole. Po jeho tragic-
ké smrti založila cyklistický kroužek pro své 
žáky. Samí kluci a já jsme vyráželi na výlety, 
jízdy do vrchu, jízdy zručnosti nebo časovky. 
Byly to krásné časy.

Ty však rychle skončily s nástupem tvrdé 
reality zvané Život. S kolem byl konec. Pro 
děti člověk udělá ledacos, ale když to s jejich 
tatínkem nejde, tak to nejde. Nechci z toho 
dělat příběh do  Blesku pro ženy, ale měla 
jsem všeho dost, když mi do života vlezl cyk-
lista. Tím jsem se opět vrátila na kolo.

Zaplatila jsem však daň. Po  šesti letech  
neježdění jsem znovu sedla na bicykl a zko-
labovala. Konec, nic nebude, už jsem stará, 
jo a ve stanu už taky spát nebudu. V těchle 
letech mám nárok na trochu komfortu.

,,Ty jsi snad slepá,“ nedal se muž. ,,To ne-
vidíš změnu, která se tu udála? Kdejaká bab-
ka jezdí na kole a navíc v počmáraném triku. 
Zrovna ty mi tady povídej, že končíš?“

Dojeli jsme jakž takž domů. Náhoda tomu 
chtěla, že jsme si našli novou práci a sezná-
mili se tudíž i  s  novými lidmi. Mezi nimi 
byl skvělý cyklista, který se však chystal 
do  důchodu. Samozřejmě jsme se přitaho-
vali, probírali zážitky z cestování atd. A tak 
se stalo, že jednoho dne přišel s taškou knih. 
Všechny čtyři díly Lucky a Michala a knížky 
cyklotrempa Honzy Vlasáka. Naše domác-
nost se proměnila v  čítárnu, chechtali jsme 
se a  navzájem jsme klábosili, co kdo četl, 
až přišlo: ,,Hele, tenhle chlap píše, že jede 
15 km za hodinu a najede toho fůru. To bych 
snad zvládla. Kam dojedu, tam dojedu, o nic 
prakticky nejde. O prázdninách to zkusíme,“ 
lehce nadhazuji. Nebylo třeba čekat na sou-

hlas, nakoupili jsme vše potřebné, začali číst 
další knihy, využila jsem Lucčin seznam věcí 
a hurá za zážitky. Dali jsme na rady zkuše-
ných a vyplatilo se. V každé knize se najde 
mnoho užitečného, každý autor si cestování 
zažívá po svém.

První jízda vedla od domu k Baltu podél 
Odry – Nisy a zpět přes Berlín. Sbírali jsme 
zkušenosti, ledacos se hned nedařilo, ale 
vydrželi jsme a  dodnes jezdíme na  dovole-
nou na kole. Je to senzační, spíme většinou 
na divoko a nějaký kilometřík jsme u nás či 
po Evropě od té doby ukrojili. Zjistili jsme, 
že je to jako droga. Pokaždé se zažije spousta 
dalších zážitků. Setkávání na besedách nebo 
cykloakcích mají také pozitivní náboj.

Cestou diskutujeme ve  stylu: ,,...Víš, jak 
to psali v té knize, tak to je...“. Musím se ale 
přiznat, že prázdniny dělíme – část na kole 
a část autem, a to z časových důvodů, proto-
že chceme vidět ještě hodně. I v  tomto pří-
padě nám pomohly Cykloknihy, např. Jak se 
jezdí do nebe od Michala Třetiny.

A protože nás to tak chytlo a protože oba 
pracujeme v  Dětském domově se školou, 
založili jsme cyklokroužek Ventilek, který 
je těmito dětmi s poruchami chování velmi 
oblíben. Zúčastnili jsme se i projektu Nadace 
Terezy Maxové Naše kopečky.

Nedávno manžel nemohl dlouho usnout 
a ráno ječel: ,,Není mi lepší na kole. Usnu jak 
dudek, panděro nemám a jsem čupr kluk.“

Měli jsme štěstí. Měli jsme obrovské štěstí, 
že jsme potkali člověka, který nás k  tomu-
to stylu cestování nastartoval. A  také díky 
Cykloknihám. Jsme nefalšovaný důkaz toho, 
že nám cyklokniha změnila život! A pokud 
zdraví dá a  pokud se ,,nesežerem“, budeme 
jezdit i nadále.

JAK CYKLOKNIHA ZMĚNILA MŮJ ŽIVOT
napište nám vaše zajímavé příběhy
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Pořádáte nějakou cykloakci pro veřejnost? Sháníte dárky pro 
vyhodnocení nejmladších, nejstarších, nejvzdálenějších a dalších 
nej... účastníků? Nebo potřebujete ceny do tomboly? Či pro růz-
ná vyhodnocení celoročních seriálů a klubových soutěží? V dnešní 
době sponzoři spíše šetří, a tak se ceny shánějí obtížněji. 

Rozhodli jsme se pomoci. Můžeme nabídnout pořadatelům cyk-
loturistických akcí námi vydané knihy.

Co požadujeme:
-  očekávanou účast (dle předchozích ročníků) min. 100 účastníků
-  uvedení CYKLOKNIH jako partnera akce
-  logo CYKLOKNIH v propozicích, příp. na plakátech nebo na dal-

ších propagačních materiálech akce
-  uvedení kontaktu na CYKLOKNIHY s jejich www adresou 
-  zmínka při vyhodnocování akce a v tiskových zprávách
-  pokud má daná akce své webové stránky, umístění loga CYKLO-

KNIH a kontaktu 
-  po akci zaslání 3–5 obrázků s několika řádkami o průběhu akce
Pokud jste ochotni a  schopni dostát těmto podmínkám, ozvěte se. 
Počet knih, který pro akci věnujeme, bude závislý na tom, jak krea-
tivně popíšete svůj záměr a co dalšího můžete nabídnout. Každá žá-
dost bude posuzována individuálně. Některé z akcí můžeme navštívit 
i osobně.

V současnosti spolupracujeme s těmito akcemi, kluby a festivaly:
- Nadační fond pro opuštěné děti ROZUM a CIT
- Český klub nedoslýchavých HELP
- Sdružení cyklistické všestrannosti Blatná
- Cyklocestovatelský festival CYKLOCESTOVÁNÍ, F-M a HK
- Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA
- Cykloakce RAKOVNICKÉ CYKLOVÁNÍ
- Cykloakce S KOLEM K ŠUMAVSKÉMU MOŘI
- GALAXY série 2010, Cyklo Švec Písek
- Cykloakce Le Mans – 24 hodin
- SIXNUMBERS – šestietapový závod MTBO
- ŽDÁNICKÝ HISTOPEDÁL – cyklisticko-kulturní akce

Chcete patřit také mezi vyjmenované? Napište nám nebo mejlujte:
CYKLOKNIHY, Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň,
redakce@cykloknihy.cz

NABÍDKA CYKLOKNIH
pořadatelům akcí

www.kartografie.cz
e-mail: info@kartografie.cz

tel.: 221 969 446

Další cykloturistické mapy 
České republiky můžete 

objednat na: 
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Speciál zabývající se cykloturistikou vychází 13. května 2010

- provedeme vás českými regiony
- tipy na výlety
- návštěvy českých památek
- pohledy z českých rozhleden
- dovolená na kole
- geocaching

Speciál Cyklopedie bude k dostání za 69 Kč

Cyklopedie

www.PELOTON.cz



FORMA OBJEDNÁNÍ, VARIANTY PLATEB 
A ZPŮSOBY DORUČENÍ

Forma objednání
Objednávky přijímáme telefonicky, e-mailem, poštou, faxem.
Všechny nabízené tituly máme na skladě, a proto mohou být okamži-
tě expedovány. Běžně knihy odesíláme do 2–3 dnů (při platbě převo-
dem se počítá doba expedice od identifikace Vaší platby). 

Varianty plateb
1. Bezhotovostním převodem peněz 
• platebním příkazem  • internet bankingem  • GSM bankingem
Při této variantě doporučujeme uskutečnit objednávku přes náš inter-
netový obchod www.cykloknihy.cz. Tam se automaticky vygeneruje 
číslo objednávky = variabilní symbol, který umožní bezproblémovou 
identifikaci Vaší platby. Také je možno uskutečnit objednávku tele-
fonicky, variabilní symbol Vám sdělíme. Částku pak můžete uhradit 
převodem ze svého účtu na náš účet číslo: 729699389/0800 u České 
spořitelny. Při tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky po-
platek za zaslání ve výši 40 Kč. Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty 
zboží) neúčtujeme žádný poplatek. 
2. Dobírkou 
Klasika pro tento způsob nákupu knih. Cenu zásilky zaplatíte až při 
převzetí zboží od poštovního doručovatele nebo na poště. Při tomto 
způsobu platby účtujeme k ceně objednaného zboží poplatek za za-
slání ve výši 89 Kč. Při objednávce nad 500 Kč (hodnoty zboží) účtu-
jeme poplatek pouze 69 Kč. Pro tento případ je vložen OBJEDNACÍ 
LÍSTEK, kde stačí doplnit požadovaný počet knih. Nemusíte ani lepit 
žádnou známku.
3. Platbou na fakturu
Tento způsob platby je určen pouze pro knižní obchody, knihovny 
a školy. Objednané zboží bude zasláno spolu s fakturou k zaplacení 
na základě písemné objednávky (nezapomeňte uvést také IČO, pří-
padně DIČ). Poplatky za zaslání v tomto případě neúčtujeme žádné. 
Je lepší se předem telefonicky domluvit.

Způsoby doručení
a)  doporučeným balíkem – ve všech případech kromě dobírky 
b)  klasickou dobírkou

Knihy balíme do kartonových obalů, v případě více titulů je dáváme 
do kartonových krabic, kde jsou dostatečně chráněné proti poškoze-
ní. Zatím jsme neměli žádnou reklamaci na poškozenou knihu. Vše 
doručujeme prostřednictvím České pošty. 
JAK REALIZOVAT OBJEDNÁVKU KNIH
telefonicky: 377 539 988
 (ve všední dny v době od 9.00 do 16.00 hod.)
e-mailem (kdykoliv): redakce@cykloknihy.cz
poštou (kdykoliv): CYKLOKNIHY, Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň  

POPLATKY ZA ZASLÁNÍ  PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH PLATEB
Hodnota zboží do 500 Kč nad 500 Kč způsob doručení
Bezhotovostně + 40 Kč +   0 Kč doporučený balík
Dobírka + 89 Kč + 69 Kč dobírka
Faktura +   0 Kč +   0 Kč doporučený balík

Pro nejjednodušší a nejrychlejší objednání (na dobírku) slouží vlože-
ný OBJEDNACÍ LÍSTEK. Obsahuje všechny zde zmiňované tituly. 
Stačí ho odeslat nevyplaceně (poštovné 10 Kč za Vás uhradíme).
*) při bezhotovostní platbě a při hodnotě zboží nad 500 Kč

Neplaťte žádné další poplatky, 
když nemusíte

Poštovné ZDARMA *)
Balné ZDARMA ve všech případech

VYLOSOVANÍ LUŠTITELÉ KŘÍŽOVKY 
Z MINULÉHO ČÍSLA

Tajenka zněla: PODZIMNÍ PŘÍRODOU NA KOLECH AUTHOR.
Z velkého množství korespondenčních lístků, pohlednic a e-mailů jsme 
vylosovali dvacet výherců, kteří od nás dostávají knižní novinky z našeho 
vydavatelství.
Vylosováni byli: 
Michal Demjanovič, Náchod, Vladimír Wnuk, Lipník nad Bečvou, 
Luděk Režnar, Malé Hoštice, e-mail: karel.prouza, Jiří Holan, Ústí nad 
Labem, Milan Markvart, Únětice, e-mail: josef.bojka, Karel Runda, 
Brno, Miroslav Šustr, Parbubice, e-mail: zvolanek.m, Jiří Vinický, Su-
šice, Zdenka Kopřivová, Nové Strašecí, e-mail: karel.novotny, František 
Bulka, Jevíčko, Jana Čmeláková, Milevsko, e-mail: cislerova.marie, Sta-
nislav Petr, Hustopeče, Pavel Jičínský, Králův Dvůr, e-mail: zvl.milev-
sko, Jiří Nedvěd, Karlovy Vary.
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Tajenku zasílejte 
do 31. srpna 2010 

na adresu: 
CYKLOKNIHY,

Pod Vinicemi 2, 301 00 Plzeň
nebo redakce@cykloknihy.cz

Dvaceti vylosovaným 
luštitelům zašleme 

knižní novinky 
z nakladatelství 
CYKLOKNIHY.
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mezinárodní 
SPORTOVNÍ

veletrh

www.sport-life.cz

mezinárodní
CYKLISTICK¯

veletrh

www.bike-brno.cz

mezinárodní v˘stava
LODÍ A VODNÍCH

sportÛ

www.boat-brno.cz

mezinárodní v˘stava
KARAVANÒ

a obytn˘ch automobilÛ

www.caravaning-brno.cz
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Kontakt: Veletrhy Brno, a.s. / V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno / Tel.: +420 541 152 923

Fax: +420 541 153 068 / E-mail: sport-life@bvv.cz / www.sport-life.cz




