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NA VLASTNÍ    OČI

ovodobí Ikarové se přesouvají 
k Berounce. Jeden areál pro
vysoké, dlouhé a relativně

bezpečné polety byl postaven v Čer-
nošicích (na fotografiích). Další vznikl 
v nedalekých Dobřichovicích. Drsnější
je sjezdová trať z Černošic do Všenor.
Vede lesem. Najet tady špatně na skok,
nebo do klopené zatáčky, znamená velmi
nepříjemný a bolestivý výlet mezi stromy.
Pocit volnosti a rychlosti za trochu stra-
chu ovšem stojí. ■

N
Text a foto: Martin Komárek

Báječní muži 
na létajících
kolech
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PO¤ÁD P¤ÍMO NAHORU
HORYDOLY (âERVENEC)
Reakce jsou vybrané z www.outdoorforum.cz.
Sem si taky koupil ten ãasopis a hned
první, co sem si fiek, kdyÏ sem tu fotku
uvidûl - krása, tam musim! Pajinste

Vezme‰ jednu motyku, druhou
motyku, nûjak to chytne‰ 
a mlátí‰ rukama nad hlavou
jako pfii kraulování. Tímto
movuje‰ nahoru. âas od ãasu
zavrtá‰ ledobur, nebo si koã-
kou kopne‰ do lana. Ale Pit
fiíkal, Ïe to prej vydrÏí. No 
a se‰ nahofie. Fertig. Přípluv

To asi nebude "zaseknu levou
ruku, levou nohu, pravou
ruku, pravou nohu, levou
ruku a tak dál," co? Vilík

Ortler není úplná sranda.
Stûna má pfies kilometr,
takÏe to je dfiina i za dob-
r˘ch podmínek. Pfii té délce
je hlavní rychlost. Za jin˘ch
podmínek to chce navíc

dobr˘ odhad situace a v pfiípadû ãis-
tého ledu i slu‰n˘ fyzick˘ a technick˘
nadhled. Chce to zku‰enosti nejen 
z Maltatalu, ale také z obdobn˘ch 
a pfiedev‰ím krat‰ích stûn. Navíc se-
stup z Ortleru také není úplnû zadarmo
a snadno se tam zapráská. Simi

tete v časopisech, že nejlepší zboží
za nejvýhodnější ceny prodávají
znalci oboru a zároveň outdooroví

nadšenci? Nebo že výrobce vrhá na trh
šokující inovace, které změní váš život?
Případně že nejkrásnější zájezd do nejvy-
hlášenější destinace za nejnižší ceny bude
vyprodán každou chvíli a vy budete do
smrti litovat, že jste se nepřihlásili?
My to čteme také. Často se stane, že jsou
nám takové texty nejen podezřelé, ale také
povědomé. Když trochu zapátráme, naj-
deme je v útrobách našich mailových
schránek. Zjistíme, že tyto oslavné články
nepsali jmenovaní redaktoři nebo redakce,
případě autoři skrývající se pod oblíbenými
zkratkami (pr) či (kp), nebo dokonce ano-
nymové beze jména. Tyto texty pocházejí 
z klávesnic propagačních oddělení. PR
totiž znamená Public Relations - vztahy 
s veřejností, což v tuzemských poměrech
většinou označuje skrytou reklamu. KP je
ještě otevřenější – komerční prezentace.
Buďte obezřetní, protože takové materiály
novinářům posílají nejen podloudné fir-
mičky, ale také velké zavedené podniky.
Minulý týden jsme dostali "rozhovor" 
s Holgerem Pigorsem, vysoce postaveným
mužem evropské centrály Goretexu. 
V otázkách stačilo jenom doplnit název ča-
sopisu. Nepochybujeme, že se někde 
v českých médiích tento rozhovor vynoří.
Zatím jsme ho zaznamenali na polském ly-
žařském serveru. O něco později se nám
pokusil podobnou zprávu s “citacemi“ Mi-
roslava Martince podsunout obchodní ře-
tězec Rock Point, jehož je majitelem. I ten
určitě budete někde číst.
Mají vás za hlupáky? Myslí si, že jim ta-
kové praktiky u zákazníků projdou? Podle
mého je to normální podvod na čtenářích. 

Č
âERNOBÍLÉ VIDùNÍ SVùTA

Co si myslíte...

Nové Horydoly vypadají hned od titulky
o generaci dál. Gratuluji. DrÏím palce
do dal‰í práce a pfielézání pfiekáÏek. Bez
nich by to byla nuda. Krásn˘ podzim do
hor i dolin.

Petr Ďoubalík, organizátor 
outdoorových akcí

Musím fiíct, Ïe jste s ãasopi-
sem fe‰nû zah˘bali. Dobr˘!

Ludmila Veselá, 
šéfredaktorka Everestu

Právû jsem si stáhnul nové
ãíslo Horydoly a klobouk
dolÛ. Je to kus skvûlé práce.
DrÏím pûsti, aÈ se dafií. 

Pavel Miškovský, 
zástupce šéfredaktora Aha! 

Musím uznat, Ïe je ãasopis pûknû zpra-
covan˘ po grafické stránce. Je ucele-
nûj‰í neÏ dfiív. Grafiãka si zaslouÏí
pochvalu.

Michal Fanta, fotograf - reportér 

Pfii‰el mi ãasopis a gra-
fika je fakt dobrá. 

Petr Šimáček, 
redaktor rádia Beat

Redakce vyhor‰í grafiku
do podoby dûtského ãa-
sopisu Ohníãek. 
Jen tak dál.

Ondra, anonymní čtenář 
www.horydoly.cz

ALEŠ SOKOL
Aleš Sokol je ve volném čase horolezec a cestovatel. Zároveň pracuje
jako průvodce vysokohorských turistů při komerčních zájezdech. Je to
tedy nanejvýš povolaný člověk, aby rozmlouval o výpravě do Antarktidy
s dalším cestovatelem Rostislavem Sedláčkem. Jejich rozhovor si
přečtěte na straně 30.

Kdo je kdo

NOVÁ TVÁ¤ HORYDOLY (ZÁ¤Í 2007)

Jakub Turek - šéfredaktor

outdoor magazín
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BĚH KANCELÁŘSKÝCH KRYS
Úředníci pražského magistrátu vy-
hráli Běh kancelářských krys. Museli
závodit v pracovním oblečení - muži 
v obleku a ženy v kostýmu. Trať
dlouhá 750 metrů vedla po pěší zóně
z Ovocného trhu přes Celetnou, Na
příkopě, Havířskou a zpět na Ovocný
trh. Kromě běhu čekal na úředníky
hod šanonem, šplh a jízda na koleč-
kových židlích. Vítězství ve štafetě vy-
neslo úředníkům víkendový pobyt 
v penzionu Strnadovský mlýn ve Vršo-
vicích a zapůjčení vozu Mitsubishi
Outlander s plnou nádrží. Text: (sb)

MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V DŘEVORUBECKÉM
SPORTU
Vítězem mistrovství světa v dřevoru-
beckém sportu se stal Novozélanďan
David Bolstad. Vloni bronzový Martin
Komárek letos obsadil sedmé místo.
Nemohl se intenzivně připravovat
kvůli zranění ramena. Přesto se mu
podařilo překonat světový rekord 

v disciplíně Hot Saw o setinu se-
kundy. Mistrovství světa Timber-
sports znovu zavítalo do německého
Oberstdorfu. Organizátoři poučeni
loňským nebývalým zájmem diváků
letos přesunuli místo konání do velké
arény u skokanských můstků.
DŘEVORUBECKÉ DISCIPLÍNY
➧Springboard 
(přesekávání kmene z prkna ve výšce)
➧Single Buck (řezání ruční pilou)
➧Standing Block Chop 
(přesekávání stojícího kmene)
➧Stock Saw 
(řezání klasickou motorovou pilou)
➧Underhand Chop 
(přesekávání ležícího kmene)
➧Hot Saw (řezání motorovou pilou 
s extrémně silným motorem)

Text: (sb, kt). Foto: Maxmedia

BIKROS A IN-LINE 
V ÚJEZDĚ NAD LESY
Radnice v Újezdě nad Lesy otevřela
veřejné sportoviště. Jeho součástí je
cyklotrialová a bikrosová dráha, 
U-rampa pro in-line bruslaře a skate-
boardisty. Kromě toho jsou v areálu
dvě hřiště pro volejbal a basketbal.
Vše doplňují prolézačky a pískoviště
pro malé děti. 

Text: (red)

DALEKÉ ROZHLEDY 
Z ROZHLEDEN
Podzim je čas nekrásnějších roz-
hledů. Pokud se den podaří, bývá
vzduch křišťálově čistý a z mnoha
míst v Česku jsou vidět buď Alpy,
nebo Tatry. Během deseti let se počet
rozhleden v České republice vyšplhal
ze 140 na dnešních 250. Ke stavbě
rozhleden se stále více používá dřevo.
Pomalu ubývá novostaveb ve tvaru

ocelového stožáru. Většina českých
rozhleden je návštěvníkům přístupná
celoročně. V podzimních měsících se
už ani na ty nejpopulárnější nestojí
fronty. Text: (sb). Foto: (kt)

HORNICKÉ MUZEUM 
OTEVŘELO ŠTOLU
Ukázkovou štolu v bývalém hlubinném
dole Julius III mezi Mostem a Litvíno-
vem otevřelo Podkrušnohorské tech-
nické muzeum. Návštěvníci vidí ko-
morové i stěnové dobývání uhlí, 
dopravníky, vozíky, razicí kombajn 
a simulaci odpalu uhelné stěny. 
V areálu bývalého dolu Julius III. je
sedm objektů zapsaných mezi ná-
rodní technické památky. 

Text: (sb)

CHATA KOLIESKO 
VYHOŘELA 
Nejvýše položenou chatu Koliesko 
v Jasné v Nízkých Tatrách zničil
požár. Chata se nacházela ve 1235
metrech nad mořem. Při příjezdu ha-
sičů už byla celá v plamenech. Zá-
chranářům se alespoň podařilo vyno-
sit z hořící budovy propan-butanové
lahve a zabránit explozi. V době ne-
štěstí v chatě nikdo nebyl. Majitelé
odcestovali a patrně nechali v krbu
doutnající zbytky. Koliesko se nachází
u dolní stanice sedačkové lanovky na
Chopok. V roce 1995 prošla rekon-
strukcí. Text: (kü)

AMERICKÁ KRAJINA 
NA PLÁTNĚ
Po Česku putují manželé Montaniovi
se svým reprezentativním diashow
America Inkognita. Kateřina a Miloš
Motani žijící v Rakousku se zaměřují
na vystižení různých podob, forem,
tvarů a barev přírody. Aktuální promí-
tání se týká oblasti divokého západu.
Místa a termíny pořadů jsou uveřej-
něné na webu www.horydoly.cz/
cestovatele. Text: (sb)

SNOWBOARDY NA
OLYMPIJSKÉM STADIÓNU
Další ročník mnichovského snowbo-
ard contestu Air and Style se znovu
odehraje na olympijském stadiónu.
Diváci mohou očekávat 1. prosince
nabitý riders list. Ukáží se Travis
Rice, Mathieu Crepel, Antti Autti, An-
dreas Wiig a Kevin Pearce. V rámci
vlastního contestu se představí i roo-
kies, mezi nimi například Louie Vito,
Juuso Laivisto, Mason Aguirre a Iouri

AKTUALITY
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BÉMŮV FILM JE NA INTERNETU
Pražský primátor Pavel Bém natočil při svém výstupu na Mount Everest
film Okno do nebe. Diváci ho mohli vidět na Mezinárodním festivalu ho-
rolezeckých filmů v Teplicích nad Metují a na festivalu cestovatelských
filmů Tourfilm v Karlových Varech.. Nyní je zdarma dostupný na inter-
netu (www.idnes.cz). Velký rozhovor s Bémem otiskly Horydoly číslo 11
(www.horydoly.cz/casopis). Text: (sb). Foto: archiv  P.B.

RAVO PRO DĚTI 
NEKUPUJTE
Dětské kolo Ravo Tygr bylo zachy-
ceno systémem RAPEX, do kterého
zapisují své zákazy kontrolní orgány
z celé Evropy. Zákaz prodeje Tygra
byl vydán na Slovensku kvůli po-
rušení bezpečnostního standardu 
EN 14765. Text: (red)

LEHOKOLO ZE
SEVERU NA JIH
Mezinárodní tým os-
mi cyklistů se dnem 
i nocí střídal na sil-
ničním lehokolu, aby
ujel šest tisíc kilome-
trů z Nordkappu na 
Gibraltar za 12 dní. 
Cestovní deník si
můžete přečíst na
webu www.nordkapp
-gibraltar.com.

Text a foto: Jan Galla

HARRACHOV CHYSTÁ 
VÍC UMĚLÉHO SNĚHU
V lyžařském středisku Harra-
chov se bude moci v případě
nedostatku sněhu začít lyžo-
vat dříve než v minulých le-
tech. Na sjezdovce vedle čtyř-
setmetrového vleku Doppel-
mayer budou stát sněhová
děla po obou stranách, za-
tímco dříve byla pouze na
jedné straně. 

Text: (sb). Foto: (kt)
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Štafetový terénní závod Dolomi-
tenmann v rakouském Lienzu se
letos konal bez účasti paragli-
derů. Nad rakouským Lienzem
sněžilo a foukal silný vítr. Český
tým pod hlavičkou Škoda Auto vy-
bojoval druhé místo. Závod exce-
lentně rozběhl lyžařský reprezen-
tant Jiří Magál, který měl stejně
jako loni nejlepší čas ze všech

120 běžců. Dvanáctikilometrovou
horskou trať s převýšením hrůz-
ných 1700 metrů zvládl za 1 ho-
dinu 26 minut 24 sekund. I na
kajaku byli Češi nejlepší díky Ka-
milu Mrůzkovi. V cyklistické části
Kristián Hynek pár minut ztratil.
První místo tak ukořistilo ra-
kouské družstvo Kolland Top-
sport, které ve finiši podržel
jeden z nejlepších bikemaratonců
světa Alban Lakata. Třetí místo
obsadil další český tým Fackel-
mann. Text: Martin Kráčalík.

Foto: Seven Days

DOLOMITENMANN
PŘÁL ČESKÝM BARVÁM

Podladtchikov. V rámci doprovodné
show se pojede FSX - Freestyle
Snowcross.  

Text: Aleš Erbek

ZRODILA SE FREERIDE
WORLD TOUR!
Drsnou novinkou nadcházející zimy
se stalo spojení nejvýznamnějších
freerideových závodů světa do jedné
túry. Celková dotace na ceny je tři
sta tisíc dolarů. Sbor rozhodčích 
povedou Jean-Yves Michellod (ski) 
a Berti Denervaud (snowboard). 
Mammoth Challenge (USA) 
22.-26.1.
Caucasus Classic in Soči (RUS)
31.1.-5.2. 
Big Mountain Pro, a mobile event 
in the Alps 24.2.-2.3. 
Freeride de Tignes (FRA), 9.-12.3.
Xtreme in Verbier (CH) 14.-23.3.

Text: Kryštof Šabacký

VELKÁ FATRA JE 
OSAZENA TYČEMI
Horská záchranná služba umístila
na hřebenovku Velké Fatry zimní
tyčové značení. Původní přechod
přes vrchol Rakytova byl při tom
změněn na zimní traverz po žluté
značce na úrovni horní hranice lesa.
Má být bezpečnější před lavinami.

Text a foto: (kt)



PRÁVĚ   TEĎ

ownhill na horsk˘ch ko-
lech uÏ není dost free. Na
krkono‰sk˘ch Portá‰kách

se jel je‰tû akãnûj‰í 4Down. 
Na sjezdovou traÈ  se pou‰tûli ve
ãtvefiicích jezdci na kolech pfii-
pomínajících robustní motorky
bez motoru, aby po dvou a pÛl
kilometrech po kamení, hlínû,
blátû, kofienech a pafiezech do-
skákali do cíle ve Velké Úpû.
Postupovali vÏdy jen dva nej-
lep‰í, a tak to byl masakr. Dva

jezdci to ve spodní ãásti tratû ne-
zvládli a sanitka je odvezla do
nemocnice.
První místo z kvalifikace obhá-
jil Adam Vágner. Ve finálové
jízdû porazil Kamila Tatarko-
viãe. Tfietí dojel s velkou ztrá-
tou Hynek Hájek a za nimi se
do cíle pfiikodrcal Matûj Char-
vát s nefunkãní pfiehazovaãkou.
Domácí pán Michal Maro‰i 
se tentokrát spokojil s rolí po-
fiadatele. ■
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D
MAROSANA NA PORTÁ·KÁCH
Text: (kt). Foto: Martin Zaňka
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VŠICHNI 
POLÁCI 
ZNAJÍ 
BIESZCZADY
Daleko na v˘chodû
stoupají z lesnat˘ch kopcÛ
vysoké poloniny. Polské
Bieszczady jsou pro ãeské
turisty bájn˘m pohofiím,
vzdálen˘m a tûÏko dos-
tupn˘m. UÏ pfiituhuje, je
proto nejvy‰‰í ãas vyrazit.
Náv‰tûvníkÛ v poulárních
horách ub˘vá a podzimní
v˘hledy jsou daleké.

a hranicích Polska, Slovenska
a Ukrajiny se rozkládají tfii ná-
rodní parky: Bieszczady, Po-
loniny a UÏanski park. První
dva se pomalu propojují,

Ukrajina zÛstává zatím mimo. "Je to jeden
ekosystém a zároveÀ jeden turistick˘ prostor, ale
také tfii státy a tfii zpÛsoby ochrany," fiíká propagá-
tor turistiky z Pre‰ova Tomá‰ Paºo. "Ukrajina je
jin˘ svût, vedou tam jen dva hraniãní pfiechody, 
za dva mûsíce zÛstane za oponou schengenského
prostoru." 
Jeho slova nepfiímo potvrzuje polsk˘ ãlen horské
sluÏby Pawel: "Podél ukrajinsk˘ch hranic se rojí
vojáci v‰ech tfií státÛ. Dokonce i na‰e zásahové
vrtulníky tam létají jen s potíÏemi." 
"V‰ichni Poláci byli v Bieszczadech, nebo je aspoÀ
znají," fiíká ochránce národního parku Grzegorz
Sitko a srovnává: "Bieszczady jsou relax, Tatry
znamenají sport." 

BUĎTE RÁDI ZA KAŽDÝ DEN
Vstup do národního parku stojí jedno euro.
"Chceme, aby sem náv‰tûvníci pfiicházeli vÏdy
jen na jeden den a potom zase odjeli," dodává
Grzegorz Sitko. Smí se tu chodit pouze po zna-
ãen˘ch cestách. 
Není to jen opatfiení kvÛli ochranû pfiírody, ale
jde také o bezpeãnost. "Na hfiebenech není voda,
je nutné s sebou nosit zásoby," doporuãuje
Pawel. "Pozor na sestupy do údolí podél potÛãkÛ
mimo cesty. Jsme ve fly‰ov˘ch horách, a proto
se v údolích ãasto vytváfií strÏe a vodopády, je-
jichÏ zdolávání by bylo nebezpeãné." Podle
Pawla nelze z takov˘ch údolí vycouvat ani uh-

N

Podzim je na horách nejkrásnûj‰í

Rodinn˘ sestup z vrcholu Smerek

Text a foto: Kuba Turek



Ubytování v Bieszczadech
neposkytuje mnoho komfortu.
Spacák a karimatku je potfieba
nosit na zádech

DALEKO NA 
VÝCHODĚ
Podzim je nejlepší čas pro turistiku.
Ať už jdete pěšky na hory, jedete
autem po památkách nebo šlapete na
kole, oceníte daleké výhledy a krásně
barevnou krajinu. Nabízíme pár tipů
na výlety po východních Karpatech 
na slovenské i polské straně.



nout a jedinou moÏností je dostat se
skrze nû aÏ dolÛ pod hory. 
DÛvodem ochrany pfiírody jsou hlavnû
bukové lesy, potom poloniny a zvífiata.
Poloniny na hfiebenech hor pomalu za-
rÛstají. Slováci toho velmi Ïelí, ale Po-
láci zÛstávají v klidu: "Nechráníme
souãasn˘ stav, ale pfiírodní procesy."
Kdo tedy chce vidût nezarostlé hfie-
beny, nemûl by váhat. 

PŘES HLAVNÍ POLONINY
Klasická bieszczadská turistická túra
vede pfies tfii hlavní poloniny. Zaãíná 
se v obci Ustrzyki Górne (800 m n. m.).
Stoupá se na poloninu Carynska
(1297), klesá do obce Brzegi Górne
(830) pod sedlo WyÏna. 
Odtud jdeme zase nahoru na poloninu

Wetlinska k chatû Puchatka (1228).
Tady se dá pfiespat ve vlastním spacáku
na karimatce. Pfies den je tu otevfiená
hospoda s pivem, limonádou a základ-
ním jídlem. Pfies dal‰í vrcholy (1253)
mífiíme pohodlnou stezkou do sedla
Orlowicza (1075). 

Dlouhou dobu vidíme daleko do kraje.
Na v˘chodû se v mlhách ztrácí Bystré
sedlo, moÏná budoucí turistická brána
na Ukrajinu. Na jihu se ãerná hradba
Bukovsk˘ch vrchÛ s trojmezn˘m Kre-
mencem (1221). V‰ude pod horami po-
malu zarÛstají ‰achovnice polí a luk,
odkud byly po válce vystûhovány celé
osady do polsko-nûmeckého pohraniãí. 
Nev˘razné sedlo Orlowicza oddûluje
poloninu Smerek se stejnojmenn˘m
vrcholem (1223). Odtud klesneme 
k chatû Jaworzec a po silnici dorazíme
do Kalnice na autobus. V ideálním pfií-
padû se to v‰echno dá zvládnout za 
víkend. ■

HORSKÁ  TURISTIKA  
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Sedlo Orlowicza je dÛleÏit˘m pfiecho-
dem pfies Wetlinskou polanu

Stezka vede stále po hfiebeni

Hofiec na poloninách
roste v‰ude

Horská sluÏba GOPR
je dobfie vybavená.

Wetlinská polana se táhne do daleka

Telefonní číslo na horskou službu: 985. 
Všeobecná pomoc v nouzi: 0601 100 300. 

Doprava 

Nejjednodušší příjezd z Česka do Bieszczad
vede po železnici. Rychlík jede do slovenských
Medzilaborců. Osobní vlak pokračuje skrze
Lupkowský tunel. Dále jedeme místními auto-
busy pod hory. Na kole lze přejet přes pře-
chody na cestě Ruskie – Cisna nebo Stružnica
– Maniów. Všechny tyto možnosti platí jen 
v létě. Od podzimu do jara nezbývá nic jiného,
než vzít zavděk silničním přechodem v Labo-
reckém sedle nad Palotou.  

Ubytování 

Ubytování pod horami stojí s polopenzí v pen-
zionech 80 až 90 zlotých, velmi dobrá cena je
70 zlotých za osobu a noc. 

Nebezpečí 

Horská služba GOPR vykoná v Bieszczadech
čtyři stovky zásahů ročně. Pomoc je na rozdíl
od Česka či Slovenska zdarma. "Nejvíce prob-
lémů způsobují návštěvníci, kteří si neuvě-
domí, že jsou opravdu na horách," říká
náčelník GOPRu. "Jde o celková vyčerpání 
organismu, infarkty, úpaly a zásahy bleskem.
Teď už hrozí i podchlazení a umrznutí." 
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seakayaková bunda nové generace z třívrstvého Sympatexu



ûsto Bardejov se od ne-
pamûti pfietahuje o slávu,
peníze a vliv s nedale-
k˘mi Bardejovsk˘mi 
kúpelemi. 

"Vût‰inou mûly kúpele navrch, ale teì
jsou v hlubokém útlumu," fiíká specia-
listka na slovensk˘ lázeÀsk˘ cestovní
ruch Michaela Rafajová. "Chátrají, 
pfiitahují velmi málo klientÛ a nemají
vyjasnûné vlastnické vztahy. Îádná
perspektiva se pfied nimi ner˘suje." 
Zato mûsto nyní kvete do krásy. První
zmínka o Bardejovu pochází z roku
1241. Vybudovali ho nûmeãtí kolonisté
na cestû mezi Uhrami a polsk˘m Kra-
kovem. "NûmcÛm vdûãíme za v‰e, co
tu bylo vybudováno. Byli v˘borní fie-
meslníci fiemeslníci, architekti i vo-

jáci," míní na‰i prÛvodci. UÏ roku
1376 se Bardejov stal královsk˘m
mûstem. Dostal se tedy na stejnou úro-
veÀ jako Budape‰È nebo Ko‰ice. Stále
tu platila desetiletá úleva od daní pro
novousedlíky.

POHRANIČNÍ MĚSTO
Procházku zaãínáme na Horní bránû.
Byla to jen jedna ze tfií bran. Mûsto
bylo po vût‰inu dobu své existence po-
hraniãní pevností. Proto tu platila
tvrdá disciplína. Pokud byla jedna

brána otevfiená, dal‰í dvû musely b˘t
uzavfiené. 
O tom rozhodoval jedin˘ ãlovûk ve
mûstû. Vojensk˘ velitel kaÏdé ráno
oznámil, která brána bude ten den ote-
vfiena. "Útoky hrozily pfiedev‰ím 
z polské strany, ale paradoxnû uher‰tí
panovníci ãasto Bardejov dávali do zá-
stavy právû PolákÛm." Od Horní brány
se dáme ve smûru hodinov˘ch ruãiãek
podél zbytkÛ hradeb. 
Po pravé ruce vidíme Lampov˘ sloup.
Vût‰í ptaãí budka na kamenné noÏce
slouÏila v noci, kdy se do ní vkládala
svítící lampa, aby se pfiípadní pocestní
mohli orientovat smûrem k mûstu.
"Kromû toho mûl sloup i jin˘ úãel.
Vkládali se do nûho pro v˘strahu uÈaté
hlavy popraven˘ch odsouzencÛ."

O kousek dál pfiicházíme k novodobému
fieckokatolickému kostelu. Není niãím
zvlá‰È v˘jimeãn˘, ale pfied pár lety se 
o nûj strhla rvaãka. KdyÏ se z rukou státu
vrátil do církevních rukou, chtûli ho zís-
kat fieãtí katolíci i pravoslavní. Tehdy
do‰lo i na pûsti. Paradoxní na tom je, Ïe
obû církve vyznávají stejného boha 
i stejn˘ kult, pouze fieãtí katolíci uznávají
Vatikán, kdeÏto pravoslavní Moskvu.
Za kostelem jdeme doprava do parku.
Míjíme po levé ruce (5) ·kolskou ba‰tu
a vpravo jsou zbytky Rybáfiské ba‰ty.

"Obranu mûsta mûly ve zl˘ch ãasech na
starosti jednotlivé cechy. KaÏd˘ bránil
jednu ba‰tu, jehoÏ jméno nesla." Hradby
pÛvodnû stfieÏilo tfiiadvacet ba‰t.

PROSTOPÁŠNÍ MNIŠI 
MUSELI Z MĚSTA
Park uzavírá mohutn˘ gotick˘ kostel.
Klá‰terní chrám Jana Kfititele pÛvodnû
obhospodafiovali augustiniáni. "Pro ne-
mravé chování sv˘ch ãlenÛ byl fiád jiÏ
ve stfiedovûku vyhnán z mûsta a nahra-
dili je pfiijatelnûj‰í franti‰káni." Ti

M

PAMÁTKY
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Bardejov prokouknul do krásy. Stfiedovûké
mûsto patfií na seznam UNESCO. Pro‰li jsme 
se jím se dvûma zasvûcenci ªubo‰em Cingelem
a Jakubem Hankovsk˘m. Z obou stfiedo‰kolákÛ
sálala hrdost na rodi‰tû. 

Bardejov, perla 
horních Uher

1 2 3 4 5

Text a foto: (kt)



potom dlouho uãili ve v‰ech zdej‰ích
‰kolách.
Prvotfiídní zajímavost (1) je moÏné vidût
na levé boãní stûnû kostela. Novû obje-
ven˘ gotick˘ vchod, pÛvodnû hlavní
brána do chrámu, byl celá století zazdûn˘
a schovan˘ pod omítkou.
Ulicí Franti‰kánov dojdeme na Radniãní
námûstí. Z jeho gotického vzezfiení se vy-
myká pouze jediná stavba na rohu. Benát-
sk˘ dÛm s podloubím v renesanãním stfie-
domofiském duchu vystavûli ital‰tí kupci
se sklem, aby jim pfiipomínal domovinu.

KAMENÍKOVA POMSTA
Jen pro zajímavost (3): v‰echny domy na
námûstí jsou opravené a zároveÀ je jich
mnoho na prodej. Podle místní realitní
kanceláfie jsou k mání za ‰est aÏ pûtadva-
cet milionÛ slovensk˘ch korun.
Uprostfied námûstí sídlí radnice (4). 
I kdyÏ vypadá trochu nemotornû, jedná se
o první renesanãní stavbu na Slovensku.
Pfiízemí slouÏilo jako kryt˘ trh a v patfie

úfiadoval rychtáfi. Na ‰piãce stfiechy stojí
rytífi Roland, symbol mûstk˘ch práv. "So-
cha je po‰kozená, protoÏe útoãící vojska ji
mûla za pravého vojáka a stfiílela po ní."
Pod stfiechou obepíná radnici pás 118
kamenn˘ch figurek. Stodevatenáctá je
pomstou kameníka za nízk˘ honoráfi.
"Chlapec ukazující holou zadnici byl
vytesán za jednu noc. Kameník ho
umístil nad vchod do radnice tak, aby
ho vidûl rychtáfi, hned jak se probudí, 
z okna svého domu a musel ho sledovat
celou cestu do úfiadovny." 
Pod radnicí v levém koutû (6) námûstí
stojí ãtyfii bohaté domy weinhausu. 
"Tûmito vinn˘mi sklady pro‰la tfietina
v‰eho vína, které se vypilo v Krakovû."

BLESK, ZEMĚTŘESENÍ 
A POŽÁR
Pak uÏ stojíme pfied kostelem svatého
Egídia. Jeden z nejvznosnûj‰ích hornou-
hersk˘ch chrámÛ mûl pohnutou historii.
Stavba zaãala v roce 1350. Bûhem let ho

vyzdobilo hlavnû jedenáct unikátních ol-
táfiÛ, hlavní mûfií sedmnáct metrÛ. JenÏe
v roce 1725 udefiil do vûÏe blesk a je‰tû
téhoÏ roku postihlo zdej‰í kraj zemûtfie-
sení. Kostel byl po nûm velmi po‰ko-
zen˘. Sto let se kostel opravoval, aby
roku 1878 kompletnû vyhofiel spolu se
sedmi ulicemi Bardejova. 
Je‰tû t˘Ï rok se zaãalo s opravou, vûÏ byla
sníÏena a pfied kostelem byla postavena
socha patrona hasiãÛ svatého Floriana. Od
té doby ve mûstû v˘znamnû nehofielo. 
Za kostelem si zvenku (2) prohlédneme
nejstar‰í slovenské humanitní gymná-
zium. ZaloÏili ho Lutherovi Ïáci. Za
krátkou dobu nabylo takové kvality 
a povûsti, Ïe vût‰ina uhersk˘ch králÛ
sem poslala své syny.
Nad nimi stojí prastar˘ KatÛv dÛm. 
Nahofie kat bydlel a dole mûl muãírnu 
a vûzení. "Nemûl to tedy do práce da-
leko," poznamenávají na‰i prÛvodci.
"DÛm stával osamotû. Okolní budovy
byly dostavûny aÏ pozdûji." ■
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lán Karpatské cyklistické cesty
je hotov˘ uÏ osm let. Zaãíná
se v Pre‰ovû, kde sídlí jeho
ideov˘ otec – sdruÏení Kos-

titras. ZajíÏdí se do polského
Krosna, pokraãuje pfies ukrajin-
skou Koloãavu a Rachov do ru-
munského Viseu de Sus a Satu
Mare. V Maìarsku se ‰lape
pfies Tokaj a Aggtelek na-
zpátek do slovenského
Pre‰ova. 

Trasa je to moc lákavá. ProjíÏdí se na ní
Bukovské vrchy, Bieszczady, Zakarpat-
ské Poloniny, Maramure‰, plochá Puszta 
i divok˘ Slovensk˘ kras. Ale! S uvolnû-
ním cestování po schengenském pro-
storu na pfielomu roku bude jednodu‰‰í
cyklistika mezi Polskem, Maìarskem 
a Slovenskem, av‰ak hranice na Ukra-

jinu a do Rumunska budou
hÛfie prostupné. 

NA SLOVENSKU
VŠE V POŘÁDKU
Dne‰ní stav je následující:
Karpatská cyklistická
cesta je dobfie vyznaãená

na slovenském
území mezi Pre-

‰ovem a Bar-
dejovem.

Zbytek je vyznaãen˘ jakÏ takÏ, ale budete
potfiebovat podrobnou mapu, abyste se
neztratili. 
V Polsku koordinuje znaãení vefiejnû pro-
spû‰ná organizace Zielony Rower (Ze-
lené kolo). Trasu dostalo na mapy, ale 
v terénu se jede po místním cyklistickém
i turistickém znaãení. Navíc se vloni mû-

nily trasy kvÛli novû otevfien˘m sloven-
sko-polsk˘m hraniãním pfiechodÛm. 
"KdyÏ jsme po pûti letech obnovovali
znaãení, v terénu na slovenské stranû
zbylo pouh˘ch 19 procent znaãek a v
Polsku jsme na‰li jen dvû," uvádí fiedi-
telka Kostitrasu Viera ·tupáková. "Cel-
kem je teì vyznaãeno ãerven˘m písme-
nem C na bílém podkladu tfii sta kilome-
trÛ trasy."
Nejasné zprávy pfiicházejí z Ukrajiny. 
UÏhorodsk˘ cyklistick˘ Merida club pr˘

vyznaãil ãásti Karpatské cyklotrasy 
v Zakarpatí, ale není jasné, kde pfiesnû.
Rumunsko a Maìarsko zatím zÛstávají
stranou. Tam je potfieba jet podle mapy.

VĚTŠINOU SE JEDE PO SILNICI
Karpatská cyklistická trasa je atraktivní
pro cykloturistiku. "Projektovali jsme ji

CYKLO   TURISTIKA
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Text a foto: Kuba Turek

KARPATSKÁ 
CYKLISTICKÁ CESTA

Muzeum lidové architektury v Záhradném
·ari‰ská lidová
madonka

Dfievûné sochy v Raslavicích

Karpatská cyklistická
cesta je vedená pfiedev‰ím
po vedlej‰ích silnicích



tak, aby po ní mohl v pohodû jet cykloturista na plnû naloÏe-
ném trekkingovém kole ovû‰en˘ bra‰nami na t˘denní túru,"
fiíká Tomá‰ Paºo z Kostitrasu. Vût‰inou se jede po silnicích,
obãas i po velmi frekventovan˘ch. To na jednu stranu umo-
ÏÀuje pohodlné ‰lapání, ale na druhou stranu není jízda zcela
bezpeãná. Místy je dokonce 
i nudná. Potkáte na ní daleko ãastûji babku jedoucí na kole
do obchodu nebo dûdu do hospody, neÏ cykloturistu. 
Pfiesto stojí za hfiích. Pfiedev‰ím slovenská ãást spojuje perly
lidové architektury, úÏasná gotická mûsta, mysteriózní vzpo-
mínky na obû svûtové války a malebné Karpaty. Pokud máte
jenom jeden den ãasu, doporuãujeme projet aspoÀ tfiicetiki-

lometrovou trasu z Pre‰ova do Bardejova.
Na trase nebo v nejbliÏ‰ím okolí budete mít
·ari‰sk˘ hrad, dfievûn˘ kostelík v Hervartovû
a mûstskou památkovou rezervaci UNESCO
Bardejov. A také nejlep‰í hospÛdku na celé
Karpatské cyklistické cestû, která se skr˘vá
v jedné chaloupce v Záhradném pod názvem
Îivé múzeum ºudovej architektúry a kultúry.
"Spojujeme lidové tradice,  pÛvodní atmos-
féru vesnice a intelektuální zábavu," nechává
nahlédnout do svého receptu na velepfiíjem-
nou hospÛdku její majitel Jozef Hromják.
Jestli máte volno na cel˘ víkend, pokraãujte

pfies Svidník do polského Krosna. Proslul˘ je svidnick˘
skanzen a pfiedev‰ím Údolí smrti, které se táhne 
k Dukelskému prÛsmyku. O hrdinství vojákÛ a nesmysln˘ch
rozkazech velitelÛ za druhé svûtové války tu vypráví vojen-
ská expozice v pfiírodû. ■
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KARPATSKÁ CYKLISTICKÁ CESTA BY
MùLA V BUDOUCNU SPOJOVAT PùT
ZEMÍ S PODOBN¯M OSUDEM. CY-
KLOTURISTÉ BY PROJELI ZAPADLÉ 
REGIONY SLOVENSKA, POLSKA, UKRA-
JINY, RUMUNSKA A MAëARSKA. BYL
BY TO V¯LET. 

Internet Karpatská cyklistická cesta: www.ccr.host.sk
Karpatská cyklistická cesta: www.touristchannel.sk/cykloturistika/karpatska.php3 
Karpatská nadace: www.carpathianfoundation.org, Zielony rower: www.zielonyrower.pl

Opevnûn˘ 
zámeãek 
v Demjatech

Spojení muzea a hospody
je velmi pfiíjemné



PĚŠÍ   TURISTIKA

fiícenina obrovského gotického
hradu byla aÏ donedávna známá jen
historikÛm. Rostl na ní mohutn˘

les. Teì jsou hradby i nádvofií vyãi‰tûné,
v˘hled je dalek˘ a Zborov se stal turistic-
k˘m cílem první kategorie.
Hrad nikdy nemûl moc ‰tûstí. UÏ v první
písemné zmínce z roku 1347 zakazoval
král Ludvík I. kastelánÛm ohroÏovat ved-
lej‰í panství Smilného a Bardejova. 
O dvacet let pozdûji majitel Peter Cudar
z Olnodu v˘znamnû roz‰ífiil své panství
za cenu loupeÏí a násilného zabírání
pÛdy, aby se stal jedním z nejbohat‰ích
‰lechticÛ v horních Uhrách. O dal‰ích

deset let pozdûji Jagelonci zpusto‰ili hos-
podáfiské zázemí kraje. Poté hrad chvíli
patfiil Zikmundovi. Uhfii a Slováci ho na
rozdíl od husitsk˘ch âechÛ mûli v lásce.
V roce 1522 získali panství Tarczayovci.
V bitvû o uhersk˘ trÛn u Moháãe podpo-
rovali Jána Zápoºského, ale vsadili na
‰patného konû. Vyhrál Ferdinad Habs-
bursk˘ a panství jim zkonfiskoval. ·eré-
dyovci, ktefií konfiskát získali, zajistili
klid a pofiádek hradu i podhradí. Gotick˘
hrádek pfiebudovali na mohutnou rene-
sanãní pevnost podle italského vzoru. Pár
let patfiilo panství neblaze proslulé sa-
distce Báthoriãce. Poté pevnost vyÏenil

rod Rákoczi. Mnoho jeho pfiíslu‰níkÛ
bylo namoãen˘ch do rÛzn˘ch povstání.
Imrich Thokoly z tohoto rodu opanoval
témûfi celé Slovensko. JenÏe císafi Leo-
pold I. se na‰tval a pfiikázal dob˘t Rákoc-
ziovskou základnu. Stalo se tak roku
1684. Tím skonãila nepûkná historie
hradu. Dûjiny se sem je‰tû nakrátko vrá-
tily v první svûtové válce, kdy zde bojo-
vala ruská a rakousko-uherská vojska. ■
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ejvût‰í polská pfieãerpávací elekt-
rárna stojí v cestû fiekám Solina a
San. Osmdesát metrÛ betonu je

protkáno chodbami a obrovsk˘mi zásob-
níky, do kter˘ch ãerpadla natlaãí z ener-
getick˘ch dÛvodÛ nepfiedstavitelné

mnoÏství vody. Dûje se tak v dobû, kdy
je energie v rozvodné síti hodnû, pfiede-
v‰ím v noci. Ve ‰piãkách ráno a veãer se
voda vypou‰tí a roztáãí kola turbín. Jestli
chcete vidût, jak to uvnitfi pfiehrady vy-
padá, není nic jednodu‰‰ího. Pod hrází za-

platíte ve vstupním objektu 14 zlot˘ch,
va‰e dûti 10 zlot˘ch a poãkáte na prÛ-
vodce. Ten s vámi za pÛl hodiny projde
útrobami elektrárny, povykládá nûco tech-
nick˘ch údajÛ a vyvede vás na svûtlo boÏí. 
Pozor na polskou paranoiu! Uvnitfi i vnû
pfiehrady je zákaz focení. "Je to objekt
strategického zájmu," zcela váÏnû prohla-
‰uje prÛvodce. "Fotky neuvefiejníte, Ïe
ne?," uji‰Èuje se ná‰ polsk˘ znám˘, kdyÏ
vidí, Ïe pfiesto nûjaké snímky dûláme.
"U‰kodili byste na‰í zemi a mûli byste 
z toho potíÏe." Podívejte se tedy na beto-
nov˘ tunel. Právû jste se stali nepfiáteli
spfiátelené mocnosti. ■

HRAD MAKOVICA
NEBOLI ZBOROV

Z

N

P¤EHRADA
SOLINA

·ari‰ je zemí bohaté historie. Architektura tu doslova mluví.
Nabízíme ãtyfii tipy na v˘lety, které symbolizují v˘znamné
epochy minulosti. Vybrali jsme autentická místa mimo 
hlavní oblasti cestovního ruchu. 

Východňári 
majícoukazovat

JAK SE TAM DOSTAT: Autobusem z Bardějova jedeme
do obce Zborov. Pro odstavení auta je to nebezpečná
lokalita, protože v okolí je několik cikánských osad.
Po červené nebo žluté značce strmě vystoupáme na
hrad. Z Bardejovských Kúpeľov  dojdeme na hrad po
naučné stezce. 

JAK SE TAM DOSTAT: Přehrada uzavírá rekreační
Jezioro Solinske. Ze slovenských Medzilaborců je to
pět desítek kilometrů. Nejbližší obce jsou Polanczyk
a Bobrka na jeho březích, nejbližší město je Sanok. 

Text a foto: (kt)
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Ûl tisíciletí stojí v hervartovsk˘ch
kopcích na pÛl cestû mezi Pre‰o-
vem a Bardejovem dfievûn˘ koste-

lík svatého Franti‰ka z Assisi. Je ze
v‰ech v˘chodoslovensk˘ch kostelíkÛ
nejstar‰í a jako jedin˘ nepatfií k pravo-
slavnému kultu, ale modlí se v nûm fiím-
‰tí katolíci.
"Obec byla zaloÏena roku 1406 nûmec-
k˘mi dfievorubci, a kostel proto nemohl
b˘t z jiného materiálu," pfiipomíná sta-

rosta Miroslav Mackaniã.  "Dnes nás tu
Ïije 510 obyvatel, ale ub˘vá nás – mûli
jsme v poslední dobû více pohfibÛ, neÏ
by bylo zdrávo."
Kostel je uvnitfi rozdûlen˘ na dvû ãásti.
Vepfiedu pÛvodnû sedávali muÏi a vzadu 
v babinci Ïeny. V minulém století se zase-
dací pofiádek zmûnil a dnes sedávají muÏi
v levé ãásti lodi, Ïeny vpravo a vzadu 
v b˘valém babinci má místo mládeÏ.
Dfievûn˘ oltáfi je podezfiele moderní.

"Pravou ãást pÛvodního oltáfie ukradli
Maìafii za 1. svûtové války a je dnes 
v Budape‰ti, levou ãást odvezly úfiady
do muzea v Bardejovû."
·ari‰skou specialitou je slavobrána 
s krucifixem oddûlující oltáfi od lavic.
"Za ní mÛÏe vstoupit jen knûz a kostel-
ník," dodává starosta Mackaniã.  Jestli
vám vrtá hlavou, jak mÛÏe dfievûná
stavba vydrÏet tak dlouho, tak je to jed-
noduché. Stavitelé vysázeli okolo ãtyfii
lípy. Dûlali to tak vÏdycky. Stromy totiÏ
sají ze zemû vlhkost, která by se jinak
shromaÏìovala pod kostelíkem. ■

a úboãí Nízk˘ch Beskyd mezi tra-
diãními vesnicemi stojí obluda. Za-
platily ji evropské fondy, do kter˘ch

v‰ichni pfiispíváme z na‰ich daní. "Tohle
je pfiíklad, jak nemá vypadat podpora
agroturistiky na Slovensku," ti‰e pozna-
menává ochránce nedalekého polského
národního parku Grzegorz Sitko.
Ve svahu stojí obrovská budova hotelu,
nûkolik zvût‰en˘ch chatiãek, jízdárna 
a stáje. Mezi tím je vydláÏdûné nádvofií,
ke kterému vede ve skále vystfiílená sil-
nice. Uvnitfi je to je‰tû hor‰í neÏ zvenku.
V hale skáãou dva vycpaní vlci, deska

stolu je zdobená intarzovan˘m jelenem 
v fiíji a kfiesílka jsou biedermayerovská,
dfievûné zábradlí jako by z oka vypadlo
ãeskému podnikatelskému baroku 

a o krbu ani nemluvû. Na stole leÏí dvoje
noviny. Jak pfiíznaãné. Korzár je celos-
tátní bulvár a ·ari‰ jeho místní obdoba.
Pokud jsme vás neodradili od náv‰tûvy
ranãe Slneãn˘ majer, tak vûzte, Ïe zde
chovají slovenské teplokrevníky. Vysoké
jezdecké konû, ktefií vzbuzují respekt.
Kolik to v‰echno stálo? Dva miliony eur!
Polovinu dala Evropská unie. Pfiitom ma-
jitelé vypadají jako slu‰ní lidé, ktefií
jenom mají rádi konû. Pán vás dokonce
radûji sveze koãárem, neÏ by se staral 
o ekonomick˘ chod projektu. ■

N
RANâ SLNEâN¯ MAJER

P
KOSTEL HERVARTOV

JAK SE TAM DOSTAT: Autobus jezdí do Hervartova 
z Bardejova. Na kole můžeme jet po hlavní silnici
mezi Prešovem a Bardejovem, odbočíme do obce 
Šiba a asfaltkou mezi poli dojedeme ke kostelíku.
Vracím se grandiózním sjezdem do obce Klušovská
Zábava. Vstupné stojí 40 korun. 

JAK SE TAM DOSTAT: Autem jedeme 13 kilometrů 
z Bardejova do Stebícke Huty a potom kilometr nad
vesnici. Ranč je vidět z daleka. Nedaleko je hraniční
přechod Blechnarka do Polska.    



VÝLET   AUTEM

˘novská jeskynû ne-
byla známa od pra-
dávna. NeÏili v ní
lovci mamutÛ a ne-

byla vyplenûna husitsk˘mi vojsky. Ve‰-
kerá historie i se sv˘mi pohromami se
jí vyh˘bala aÏ do roku 1863. Snad ãert
tomu chtûl, Ïe v malém selském lomu
tenkrát pracoval jist˘ pan Rytífi. Ale byl
to rytífi jenom jménem, v jeho pracovní
náplni bylo ohánût se v lomu kladivem
aÏ do úmoru. Zfiejmû ho jeho práce
dost bavila, protoÏe kdyÏ mu jednou
upadlo kladivo do nûjaké ‰kvíry ve
skalách, vrhl se za ním. KdyÏ nebyla
úspû‰ná jeho ruka ‰mátralka, byl nucen
procpat postupnû do pukliny celé tûlo.
Jaké bylo jeho pfiekvapení, kdyÏ zjistil,
Ïe se úzká ‰tûrbina roz‰ifiuje a mífií 
dál do nitra zemû. Cel˘ zkoprnûl˘ ob-
jevil svého ãasu nejvût‰í jeskyni na
území âech. Na kladivo si uÏ ani 
nevzpomnûl.

NEJEDEN PRIMÁT
A nezÛstalo u jediného primátu. Agilní 
Jihoãe‰i se hned pustili do práce. Tesali
schody, instalovali zábradlí a i jinak zve-
lebovali útroby své rodné hroudy. UÏ pût
let po objevení se Ch˘novská jeskynû
stala první vefiejnû pfiístupnou jeskyní na
území dne‰ní âeské republiky. Po pÛvod-
ních kamenn˘ch schodi‰tích se mÛÏete
projít je‰tû dnes. SchodÛ jsou témûfi ãtyfii
stovky. S jejich pomocí zdoláte celkové
pfiev˘‰ení 42 metrÛ. Kromû vzduchu 
o znaãné humiditû a celoroãnû stálé te-
plotû 8 °C na vás d˘chne i kus historie 
a je‰tû mnohem více romantiky.

JAKO ŽÁDNÁ DRUHÁ
Jedineãnost Ch˘novské jeskynû spoãívá
paradoxnû hlavnû v tom, Ïe nûco oproti
jin˘m jeskyním nemá. Chystáte-li se na
turistickou prohlídku podzemních pro-
stor, automaticky oãekáváte záplavu sta-
lagmitÛ, stalaktitÛ a Ïe pro sam˘ stalagnát

nebude ani kam dát hnát. Toto vám 
v Ch˘novû nenabídnou. Jeskynû totiÏ
vznikla v obrovském mramorovém
bloku. Mramor je sice také vápenec, leã
krystalick˘. Ve vodû se rozpou‰tí jen
velmi nerad, ãili témûfi vÛbec. Zatímco 
v jin˘ch jeskyních si prameny podzemní
vody hrají s vápenci na Jáno‰íka – tuhle
vezmou, támhle dají, krápníky nám udû-
lají, tady se voda nadfiela mnohem více.
Kutala na kaÏdé prasklince, kterou v mra-
morovém monolitu objevila, a proudila,
obru‰ovala, vymílala.
âím Ch˘novská jeskynû urãitû vyniká
nad v‰echny ostatní, je barevnost a lad-
nost kfiivek. Vrstvy pfiímûsemi rozliãnû
zabarven˘ch mramorÛ stfiídají vrstvy am-
fibolitÛ (je tam spoustu kfiemíku a che-
mické vzorce del‰í neÏ uÏovka
stromová). Jak si voda postupnû probru-
‰ovala cestu, ‰lo jí to v nûkter˘ch
vrstvách lépe, v jin˘ch doslova narazila 
a nechala vzniknout nádhern˘m kruho-
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ZATRACENÉ 
KLADIVO!
AÏ vás neposedné boty zavedou
na Táborsko, nezapomeÀte do
sv˘ch plánÛ zafiadit podzemní
perlu âech a evropsk˘ unikát –
Ch˘novskou jeskyni. 

Ch
Text a foto: René Kujan



v˘m útvarÛm, které geologové zovou
oka. Bílá, Ïlutá, hnûdá, ãervená oka v nej-
rÛznûj‰ích odstínech na vás budou mÏou-
rat zpoza nejednoho rohu. 
S ãím si vûdci dodnes tak trochu nevûdí
rady, jsou hrnky. Jedná se o v˘razné pro-
hlubnû ve stejnorodém materiálu a na
svûdomí je zfiejmû má voda. Jak a proã na
urãit˘ch mal˘ch místech vífiila jak pomi-
nutá, aniÏ by obrousila také okolní mate-
riál, zÛstává záhadou. MoÏná se podafií
odhalit tajemství právû vám, aÏ budete
fascinovanû zaklánût hlavy a pozorovat
ÎiÏkovu stfielbu na stropû jedné z chodeb. 

KAPLE SVATÉHO VOJTĚCHA
V polovinû prohlídky, na místû, kde první
objevitelé a prÛzkumníci po sobû zane-
chali kfiíÏ, vám prÛvodci pfiichystali malé
pfiekvapení. My prozradíme jen tolik, Ïe
kfiíÏ byl pÛvodnû dfievûn˘ a umístili jej
tam uÏ v roce 1863. O tfiicet pût let poz-
dûji bylo dfievo nahrazeno trvanlivûj‰ím

materiálem a Ïelezn˘ kfiíÏ z roku 1898
mÛÏete v Kapli svatého Vojtûcha vidût
dodnes. Urãitû vám neuniknou ani van-
dalské nápisy na stûnách této kaple.
Vûzte, Ïe právû první objevitelé mûli ne-
odolatelnou touhu se takto pfiipomínat 
i dal‰ím generacím. Ke sv˘m jménÛm ne-
opomnûli pfiipojit také letopoãet, stejnû
jako to dûlají i dne‰ní vandalové. Ale ten-
krát se to je‰tû tak nebralo. A jste-li navíc
profesor nebo c. a k. úfiedník, projde vám
leccos. Na jejich obhajobu je nutno fiíci,
Ïe k tvorbû sv˘ch autogramÛ pouÏili sto-
procentní pfiírodní materiál. Kresby oho-
fiel˘m klackem drÏí krásnû dodnes. 

VODA NA POČÁTKU 
I NA KONCI
AÏ sestoupíte do nejniÏ‰ího bodu jeskynû,
budete 51 metrÛ pod zemsk˘m povrchem
(pfiibliÏnû v˘‰ka tfiináctipatrového domu).
Tady narazíte na hladinu podzemní fiíãky 
s nejãist‰í a nejprÛzraãnûj‰í vodou, jakou
jste kdy vidûli. Pfied turisty, ktefií do tako-
v˘ch míst rádi házejí drobné mince nejrÛ-
znûj‰ích mûn nebo alespoÀ plivou, je
chránûna pyramidou z tlustého, odolného
skla. A je to tak dobfie, protoÏe tutéÏ vodu
o nûkolik kilometrÛ dále pijí obyvatelé
mûsteãka. 
Jako kaÏdá správná jeskynû má i Ch˘-
novská fiadu tajemství. Dodnes se nepo-
dafiilo zjistit, odkud a z jak˘ch zdrojÛ
sem voda vlastnû pfiitéká. Také místo,
kde voda vyvûrá na povrch, si jeskynû
stfieÏila aÏ do roku 1962. Tehdy ji pfie-
lstili v˘zkumníci se spoustou barviva,
které v jeskyni do vody nasypali a pak

uÏ jen v okolí sledovali, odkud jim ta
limonáda vyteãe.

VELKÁ A KRÁSNÁ
Ch˘novská jeskynû nabízí hodnû pfies ki-
lometr chodeb. Laické vefiejnosti je v‰ak
zpfiístupnûno jen 220 metrÛ. V prostorách
mimo náv‰tûvní okruh stále fiádí speleolo-
gové a speleo-potápûãi. Díky nim byly 
v 80. a 90. letech minulého století obje-
veny dal‰í rozsáhlé prostory, které jsou
bohuÏel trvale zatopené. Potápûãi tam pr˘
objevili i unikátní drúzy kfiemene a dal-
‰ích minerálÛ. ■
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Městečko Chýnov naleznete zhruba deset 
kilometrů východně od Tábora. Chýnovskou
jeskyni pak severovýchodně od městečka. 
Po modré turistické značce od nádraží to
budete mít asi tři kilometry. Těsně před tím,
než dosáhnete Pacovy Hory, v jejímž masivu
je samotná jeskyně, zastavte se na paloučku
se včelími úly. Budete mít možnost obdivovat
práci zručného řezbáře, jenž zároveň nepoz-
byl humoru. Na žihadla si ale dávejte pozor,
včely zas až tak smysl pro srandičky nemají.
Pokud se vydáte autem po silnici směrem na
Dolní Hořice, vězte, že budete mít kde zapar-
kovat i kde se občerstvit. A i na nějaký ten
suvenýr může dojít. Chýnovská jeskyně je 
v říjnu otevřena každý všední den a prohlídky
začínají v 10:00, 12:30 a 15:00. Listopad až
březen vás uvítá zavřenými mřížemi. Se sprá-
vou jeskyně je možné kdykoliv domluvit
individuální prohlídku. Plné vstupné
je 70 korun, za fotoaparát zapla-
títe 30, za videokameru 100
korun. Děti do 6 let neplatí. 

CO, KDY, KDE, JAK?

�

Internet www.volny.cz/jeskynechynov, chynov.mm-comp.cz, www.caves.cz

I nepfiístupné prostory disponují
mocn˘m kouzlem pfiitaÏlivosti

Kaple sv. Vojtûcha
s Ïelezn˘m kfiíÏem

Patrnû nejznámûj‰í -
PurkyÀovo oko

Pohladíte-li ãertíka po nose, splní se
vám jedno z va‰ich vroucích pfiání



TEST
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TEST: Eko-poklad bez glutamátů
eden sáãek udûlá polévku ze
ãtvrtlitru vroucí vody. Staãí zalít,
promíchat a nechat dvû tfii minuty
odstát. Obrovskou v˘hodou, kte-

rou ocenili hlavnû ti z nás, co jezdí
"ven" ãasto a uÏ mají v‰ech polévek 
s pfiídomkem „jako opravdová“ plné
zuby, je sloÏení této specialitky. Neje-
nom, Ïe v obsahu nenajdete sliznice lep-
tající glutamáty, polévky neobsahují ani
Ïádné konzervaãní látky – a pozor, jsou
dokonce bez lepku a geneticky modifi-
kovan˘ch surovin. Co víc si mÛÏe tramp
pfiát? Na tuhle krmi zláká i svou jinak
ostraÏitou a nedÛvûfiivou druÏku z dobré
rodiny.
Polévky jsme sehnali ve ãtyfiech rÛ-
zn˘ch pfiíchutích: hrachová s mofisk˘mi
fiasami, cizrnová s lecitinem, rajãatová 
s kokosem, japonská s mofisk˘mi fia-
sami. Zní to skoro jako gurmánské
orgie, Ïe? A nutno fiíci, Ïe jsme se neset-
kali s exempláfiem, kter˘ by nám vylo-
Ïenû nechutnal. Dal‰í v˘hodou bylo, Ïe
se nám krmû po del‰í dobû tak snadno
nepfiejídala, jak tomu b˘vá u v˘rob-
kÛ v˘znaãn˘ch chemiãek. 
Jeden sáãek váÏí kolem dvaceti
gramÛ. Stojí podle obchodu pfiibliÏ-
nû deset korun. Polévky se dají koupit v
v prodejnách zdravé v˘Ïivy, 
bio-obchÛdcích a podobnû. ■

Text a foto: René Kujan

UÎ SE VÁM ZAJÍDAJÍ GLUTAMÁTOVÉ POLÉVKY SE STÁLE
STEJNOU CHUTÍ? UÎ ANI TY âÍNSKÉ NUDLE NEJSOU, CO
B¯VALY? P¤I SV¯CH NÁKUPNÍCH POCHÒZKÁCH JSME
NARAZILI NA ZAJÍMAVÉ INSTANTNÍ POLÉVKY. MOÎNÁ
ZACHUTNAJÍ I VÁM.

J
I tyto polévky lze úspû‰nû
doplÀovat osmahnutou
cibulkou a kousky salámu

VÝROBCE: Ekoprodukt Kuřim
INTERNET: www.soja.cz



ZAJÍMAVÁ   OBLAST   

NemÛÏeme si klást za 
cíl zevrubnû popsat
v‰echny moÏnosti, jeÏ
Kokofiínsko nabízí.
NemÛÏeme, protoÏe to
prostû nejde. Kdo jste
tam uÏ párkrát byl,
urãitû mi potvrdíte, Ïe 
je stále co objevovat,
stále nad ãím Ïasnout. 
A kdo Ïasne, ten Ïije!

o kokofiínsk˘ch kaÀonÛ
se vydáváme uÏ mnoho
let. Na kole nebo i pû‰ky.

Kokofiínsko nás nikdy nezklame.
I kdyÏ – a tfieba i omylem – zavítáme do míst, kde jsme uÏ byli, zakufrujeme a vy-
dáme se stezkou, kterou jsme uÏ jeli, nikdy nelitujeme. Pískovcové stûny, zvûtralé
plo‰iny s porostem mohutn˘ch, vûtrem oláman˘ch a o‰lehan˘ch borovic nás po-
kaÏdé nechávají nahlédnout do svého svûta z jiného úhlu. VÏdycky se nám podafií
objevit pfiekrásná zákoutí, o kter˘ch jsme nemûli ani tu‰ení. VÏdycky se objeví
dal‰í hezké místo i tam, kde jsme si mysleli, Ïe známe kaÏd˘ kámen. Pfiijmûte na‰e
obrazové pozvání a nechte se zlákat k toulkám... ■

D

Text a foto: René Kujan

ČAROVNÝ PÍSKOVEC
Klemperka
osloví pfiede-
v‰ím dobro-
druÏnû-slídilské
povahy

Jeskynû Rozbofienka
spravovaná patrnû 

trempy-kutily
Hrad Kokofiín; za pov‰imnutí stojí 

excentricky umístûn˘ kuÏel vûÏe

IN
Z

E
R

C
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nordic walking  turistika
lyžování   b h   cyklistika

p r o d e j n a
d á m s k é h o
s p o r t o v n í h o
o b l e e n í

Adresa prodejny: Holky v pohybu
Vojt šská 11, Praha 1, tel.: 224 932 110

Otev eno: Po-Pá 10-19 hod

www.holkyvpohybu.cz

NORDIC WALKING

PRAVIDELNÉ LEKCE

KONE N  V ECHÁCH!

Dámské multisportovní
technické oble ení a prádlo.

Nejvyšší kvalita
materiál  a zpracování.

S TÍMTO KUPONEM
SLEVA 5%



Innsbrucker Klettersteig je nejznámûj‰í zaji‰tûnou cestou 
v rakouském pohofií Karwendel nad Innsbruckem. Na snímku
je bonbónek celé trasy. Po houpavém mÛstku se pfiechází nad
hlubokou roklí. Není to nic tûÏkého ani nebezpeãného, ale
pfiesto srdce skáãe aÏ do krku. 

TURISTIKA V KARWENDELU

Foto: Martin Turčan





OCHRANA   PŘÍRODY
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Západn˘ch Tatrách má medveì mi-
moriadne vhodné Ïivotné podmienky 
s dostatkom potravy a úkrytov. Jeho
poãetnosÈ sa tu odhaduje na 50 aÏ 60
jedincov. Medveì sa tu správa bezpro-

stredne a prirodzene. Napadnutie ãloveka medve-
ìom je pomerne zriedkavé, a v podstate od skonãe-
nia II. svetovej vojny nejestvuje prípad, Ïe by pri ta-
komto napadnutí do‰lo k usmrteniu. 
Medveì je prevaÏne bylinoÏravec. Konzumuje aj
mäsitú potravu, vtedy sa jedná o rôzne zdochliny,
drobné hlodavce, obojÏivelníky a pod. 

VÝNIMOČNÉ NAPADNUTIE
Poznáme v‰ak prípady, kedy medveì ulovil aj
voºne Ïijúcu zver, jelene, diviaky atì. Tieto útoky
sú v‰ak zriedkavé a ojedinelé. Stáva sa tieÏ, Ïe na-
v‰tevuje rôzne sala‰e, usadlosti, kde sa chová doby-
tok, ovce, kozy, hovädzí statok. MoÏno povedaÈ, Ïe
aj takéto prípady sú vzácne. Zranenia, ktoré me-
dveì spôsobí (ak zaútoãí) sú váÏne. Iide najmä 

V
?âO ROBIË PRI 

STRETNUTÍ 
S MEDVEëOM
Text: Pavol Lenko (Autor je ochráncem Tatranského
národního parku). Foto: Pavol Lenko, Tomáš Marek

Medvûd samotáfi v Západních Tatrách



o poranenia hlavy, rúk a nôh. Poranenia
bru‰nej dutiny sú zriedkavé. Treba tieÏ
povedaÈ, Ïe akékoºvek napadnutie, "ak by
medveì chcel," sa môÏe skonãiÈ smrÈou. 
Medveì vníma ãloveka ako najväã‰ieho
predátora, preto pri samotnom útoku zo
strany medveìa dochádza iba k zastra-
‰eniu, pri ktorom vznikajú poranenia,
ktoré som uÏ spomínal, no na‰Èastie
nikdy nie smrÈ. 

ZA ÚTOKMI STOJÍ ČLOVEK
Za v‰etky takéto útoky si môÏe ãlovek
sám. Pokúsim sa to objasniÈ: Medveì,
ktor˘ útoãí, sa lí‰i od normálneho je-
dinca a stráca prirodzenú plachosÈ. Me-
dveì sa napríklad nauãí chodiÈ na od-
padky v blízkosti turistického chodníka,
turistickej chaty, ãi hotela, a tak stráca
prirodzenú plachosÈ. Stáva sa to aj
vtedy, keì je ãasto vyru‰ovan˘ zberom
lesn˘ch plodov (huby, ãuãoriedky 
a brusnice, maliny). 

STAROSTLIVOSŤ O MEDVÍĎATÁ
Nebezpeãnú kategóriu tvoria medvedice
s mláìatami a poranené, ãi choré je-
dince, buì prirodzene poranené (pádom
v zlom teréne, súbojom), alebo pora-
nené strelnou zbraÀou (pytliactvo). Me-
dveì je nervózny, lebo sa nemôÏe dostaÈ
k inak beÏne dostupnej potrave, stráca
prirodzenú plachosÈ. 
Pri medvedici s mláìatami môÏe vznik-
núÈ situácia, Ïe sa ãlovek dostane medzi
Àu a jej mláìatá. Medvieìatá sa môÏu od
svojej matky zatúlaÈ tak, Ïe ich na urãit˘
ãas medvedica prestáva maÈ pod kontro-
lou. Keì do takejto situácie vstúpi turista,
medvedica si len bráni svoje bezbranné
medvieìatá. Zo strany ãloveka ide najmä

o nevedomosÈ alebo náhodu. Jedná sa 
o hrozbu, nie útok! Hrozba je vÏdy krát-
ka. Medvedica ihneì, ako je to moÏné,
odchádza do bezpeãia aj s medvieìatami.
Av‰ak aj takáto hrozba môÏe skonãiÈ po-
ranením ãloveka.
MôÏe tieÏ nastaÈ situácia, kedy pozoru-
jeme medveìa na väã‰iu vzdialenosÈ, prí-
padne zo stretnutia nemáme strach, ale zá-
Ïitok. Tu platí pravidlo neopú‰ÈaÈ chodník
a pozorovaÈ ho vÏdy z bezpeãnej vzdiale-
nosti a neru‰iÈ ho zbytoãne. 
Nemusíme mít strach, ale respekt je nutn˘
Medveì je majestátne zviera a jedine 
v lete, ãiÏe v turistickej sezóne, si do-

káÏe nazhromaÏdiÈ dostatoãné tukové
rezervy. Zimu preÏíva v nepravom zim-
nom spánku. Znamená to, Ïe stretnúÈ ho
v zime je veºmi nepravdepodobné (de-
cember aÏ február). 
Ak nemáme z medveìov strach, mu-
síme maÈ aspoÀ re‰pekt. Re‰pekt je
veºmi dôleÏit˘, lebo medveì si ho urãite
zaslúÏi. Posledn˘ch päÈ rokov som 
v Západn˘ch Tatrách ako profesionálny
stráÏca mal pribliÏne 200 stretnutí s tou-
to majestátnou ‰elmou. Pri kaÏdom
stretnutí som re‰pektoval medveìa bez
akéhokoºvek hrdinstva ãi zbytoãného
vyru‰enia. ■
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1) NEHRAJTE SA NA HRDINOV
Stretnutiam pri chatách a hoteloch
sa treba vyhýbať! Nehrať sa na
hrdinu, nefotografovať, nefilmovať,
ale upozorniť kompetentného člo-
veka, najmä chatár, lesník, strážca,
člen horskej služby. Prípadne zate-
lefonovať z mobilu na číslo ŠL–
TANAP-u, Správy TANAP-u alebo mi-
estne pozemkové spoločenstvo 
a oznámiť takýto prípad. 

2) STO METROV A DOST
Keď máte to šťastie a stretávate
medveďa vo voľnej prírode, pri tu-
ristickom chodníku, v jeho kráľov-
stve, potom je dôležité nasledovné:
ak máte strach zo stretnutia, me-
dveď o vás zatiaľ ani len netuší.
Správa sa prirodzene, pasie sa,
alebo prechádza. Vzdialenosť je
podľa vášho úsudku krátka, zvy-
čajne pod sto metrov, potom je po-
trebné dať o sebe vedieť primera-
ným spôsobom, tlmeným rozhovo-
rom, krátkym hvizdom a pod. 
V žiadnom prípade nekričať a ne-
robiť paniku! 

3) MEDVEĎ NA ZADNÝCH NEÚTOČÍ
Ak sa tak stane, medveď uniká
rýchlosťou, ktorá vás určite pre-
kvapí. Pokiaľ sa tak nestane, me-
dveď niečo tuší, potom reaguje ty-
pickým postavením sa na zadné
laby. Túto situáciu si ľudia vysvet-
ľujú ako hrozbu alebo nebodaj ako
útok. Opak je pravdou, medveď 
sa len snaží získať lepší prehľad 
o tom, kto ho vyrušuje, alebo čo ho
vyrušuje. Mimochodom, medveď
útočí zásadne v polohe na všetkých
štyroch labách. Má slabý zrak,
preto sa pokúša dostať sa nad úro-
veň okolitého terénu. Dominantnými
orgánmi sú čuch a sluch, no najmä
samotný čuch. 
Situáciu, kedy sa stavia na zadné,
môžeme zdôvodniť aj tak, že me-
dveď nemá vhodný vietor, fúka od
medveďa smerom k turistom. Me-
dveď potom stojí na zadných do-
vtedy, pokiaľ nezhodnotí situáciu
zrakom. Takéto postávanie na za-
dných sa môže zopakovať aj nie-
koľko krát na tom istom mieste,
napr. v okruhu 10 metrov. Vtedy sa

tiež môže priblížiť smerom k ľuďom,
ktorí to nesprávne zhodnocujú ako
hrozbu.

4) NIKDY NEKRIČÍME
Odchod medveďa môžeme urýchliť
tak, že znovu alebo opakovane bu-
deme medzi sebou tlmene komuni-
kovať a pritom mávať rukami, aby
nás medveď dokonale identifikoval
ako ľudí. Opäť nekričať! 
Ked sa nachádzame v teréne, kde by
sme sa mohli stretnúť s medveďom,
ale my sa s ním stretnúť nechceme,
potom sa počas celého dňa v inkri-
minovaných miestach správame tak,
že medzi sebou komunikujeme tlme-
ným hlasom, nevykrikujeme na
seba, len sa rozprávame! 

5) ZVIERACIE CHODNÍKY SA VYHÝ-
BAJÚ TURISTICKÝM TRASÁM
Tiež je dôležité pohybovať sa iba po
turistických chodníkoch a rešpekto-
vať Návštevný poriadok TANAP-u.
Medvede majú turistické chodníky 
a cesty veľmi silno zakódované 
a snažia sa im cez deň vyhnúť. 

AKO SA SPRÁVAŤ, AK STRETNETE MEDVEĎA

Medvûdí máma s medvíìaty



CESTOVÁNÍ

av‰tívil v‰echny svûtadíly.
Vystoupil na nûkolik v˘znam-
n˘ch vrcholÛ. Cestovatel,
horolezec, fotograf  a kame-
raman. Poslední film natoãil 

z expedice do Antarktidy. Pfiedstavujeme
vám Rostislava Sedláãka. Popisuje, co
znamená b˘t cestovatelem.
Jsi často na cestách. Jak jsi se k tomu dostal?
Ve skautském oddíle jsem nasadil toulavé
boty, které mám na nohou dodnes. Pak to
byly putovní tábory, dovolené s rodiãi,
první samostatné v˘pravy do hor v Ru-
munsku a Bulharsku, prostû tam, kam nás
komunista pustil. V 18 letech jsem s ká-
mo‰em zaãal lézt. Nejprve to byly skalky
v okolí, pozdûji Tatry a po pfievratu Alpy.
To uÏ byl jen krÛãek k nejvy‰‰ím poho-
fiím. Nakonec mû cestování a touha po
dobrodruÏství zavedla do nejzaz‰ích míst
na‰i planety.
Co se ti na jednotlivých oblastech nejvíce líbilo?
Nejradûji se zúãastÀuji expedic mífiících

do opu‰tûn˘ch hor a akcí zamûfien˘ch na
poznávání a studium etnik Ïijících primi-
tivním zpÛsobem. Nicménû kaÏdá v˘-
prava do pfiírody mi dává pocit svobody 
a chvilkové izolace od civilizace a v‰ed-
ních dní.
Která země se ti nejvíce vryla do paměti?
Hmm, to je tûÏké… co se t˘ãe pfiírody tak

asi Patagonie a Antarktida, vezmeme-li 
v úvahu zvífiata a lidi, tak jednoznaãnû
Afrika. Ale kdybych mûl doporuãit nûja-
kou romantickou pohodovku, volil bych
Karibské ostrovy. Ale i u nás v Evropû je
krásnû. Korsika a ‰v˘carské Alpy na mû
udûlaly velk˘ dojem a rád se tam vracím.
Odkud bereš peníze na cestování? Každý si lehce
spočítá, že to není levná záležitost. 
UpfiednostÀuji cestování v mal˘ch sku-
pinkách dvou aÏ ãtyfi lidí naladûn˘ch na
stejnou vlnu. Nejprve trávím spoustu
dní na netu hledáním informací o dané
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JAK SE CESTUJE 
DO ANTARKTIDY
Text: Aleš Sokol.  Foto: Rostislav Sedláček

N
Rostislav Sedláãek

Plovoucí antarktick˘ led
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destinaci, dal‰í ãas zkonzumuje vyhle-
dávání levn˘ch a vhodn˘ch letÛ a zafii-
zování víz a v neposlední fiadû samotné
plánování itineráfie podle mapy a jin˘ch
materiálÛ. A kde na to beru? Je to o pri-
oritách; nûkdo má v práci pohodu, je
brzy doma, jde si na tenis nebo se projet
na kole a dovãu tráví nûkde v tuzemsku.
Já pracuji do pozdního odpoledne, pfii-
ãemÏ po veãerech je‰tû stfiíhám filmy 
a upravuji fotografie na v˘stavy, coÏ je
vedlej‰í pfiíjem. Pak si to uÏiji na expe-
dici do exotick˘ch zemí ãi jin˘ch ne-
v‰edních míst.
Co tě přitáhlo do země ledu?
Chtûl jsem si splnit jeden ze sv˘ch snÛ 
a stanout na v‰ech kontinentech svûta.
Kromû toho jsem  touÏil spatfiit tuãÀáky
na vlastní oãi a natoãit o nich krátk˘ do-
kument.
Jaký byl běžný den na lodi?  
Budíãek byl kaÏd˘ den v pÛl osmé 
a den zaãal vydatnou snídaní. Program

se skládal ze dvou aÏ tfií  v˘letÛ na pev-
ninu bûhem jednoho dne. Dopoledne
jsme jeli jednou, pak jsme vrátili na loì,
kde byl pfiipraven obûd a po nûm byla
obvykle nûjaká pfiedná‰ka na téma do-
b˘vání Antarktidy, její fauny,  geologie
a poãasí. Potom byl opût v˘let na pev-
ninu, zpût na veãefii a po veãefii zase.
Na pevninû jsme pozorovali tuãÀáky, tu-
lenû a rÛzné druhy vodního ptactva. 
Velk˘m záÏitkem byla plavba zodiacem
do pfiekrásné zátoky Paradise Bay, kde
jsme rozráÏeli ledovou tfií‰È. V‰ude
kolem je krystalicky bílá panenská pfií-
roda, která ostfie kontrastuje s modr˘mi,
zelen˘mi a tyrkysov˘mi krami rÛzn˘ch
odstínÛ a velikostí. 
Přálo vám počasí? Jaké teploty jsou tam běžné?
Vzru‰ujícím a nezapomenuteln˘m
okamÏikem byla polární noc, ponûvadÏ
jsme se dostali aÏ za jiÏní polární kruh,
kde mezi dnem a nocí byl jen nepatrn˘
rozdíl. Slunce se jen dotklo horizontu 

a po chvíli se zase vydalo na pouÈ oblo-
hou, tudíÏ se nesetmûlo. Mnoho lidí se
domnívá, Ïe v Antarktidû musí b˘t zima
jako v mrazniãce. V létû tam v‰ak b˘vá
v prÛmûru kolem nuly. Na ostrovû De-
ception Island jsme se dokonce koupali
v oceánu. Je tam totiÏ stále ãinná sopka.
Párkrát nám také krátce zasnûÏilo. 
Přihodila se vůbec nějaká nepříjemnost?
KdyÏ jsme pluli Drakeov˘m prÛlivem,
dostali jsme se do hrozného vûtru. Pfii
osmimetrov˘ch vlnách vût‰inû z nás za-
ãalo chutnat aÏ na Silvestra. 
Máš doporučení na závěr? 
Na Antarktidu se nedá dostat individu-
álnû, a proto se tam jezdí pfies zahra-
niãní agentury, které to mají skuteãnû
zmáknuté do detailÛ, takÏe není potfieba
dûlat si pfied cestou starosti s jídlem, fy-
zickou nebo psychickou pfiípravou. Pfiál
bych kaÏdému, aby si splnil svÛj sen 
a dostal se na Antarktidu, dokud tam
stále vládne pfiíroda, a ne ãlovûk. ■

Tulení odpolední siesta TuãÀák oslí

TuãÀáci krouÏkoví s mláìaty
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KaÏd˘ z nás zaÏívá soukromá dobrodruÏství, kaÏd˘ si uÏívá pobyt v pfiírodû po
svém, kaÏd˘ si z toho pamatuje nûco jiného. Tyto záÏitky jsme od vás ãtenáfiÛ vidûli
na témûfi dvou stovkách soutûÏních fotografií. Porota soutûÏe jako kaÏd˘ rok
nekladla velk˘ dÛraz na technickou kvalitu fotografií, ale pfiedev‰ím ji  zajímala at-
mosféra, která ze snímkÛ d˘chá.  Vyhrát mohli jen nûktefií, ale v‰em dûkujeme za
snímky, které nás v redakci (a doufáme, Ïe i vás ãtenáfie), inspirovaly k budoucím
cestám a rozjely na‰i pfiedstavivost.

FOTOSOUTùÎ: SOUKROMÁ 

TOMÁŠ SIGL: Malá Fatra, květen 2007. Tomáš zaznamenal atmosféru sychravé mlhy 
v hlubokém horském lese tak emotivně, že by člověk nejraději sbalil okamžitě batoh 
a vyrazil do Malé Fatry. Přestože jde o momentku ze syrové reality, snímek
nepostrádá formální fotografické kvality. (1.-3. cena)1.
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TOMÁŠ MAREK: Máme rádi
zvířata a ona nás - dobrou
chuť. Na této fotce nejde 
o žádné umění ani tech-
niku. Fotograf ale dokázal
dostat do obrázku přek-
vapení medvěda i člověka,
když se potkali ve volné
přírodě. (1.-3. cena. Tento
snímek ilustruje článek 
o medvědech na str. 28)

 DOBRODRUÎSTVÍ
2.

3.ANNA HOLEČKOVÁ: bez názvu.
Vzpomínáte na Hrabalovy
Postřižiny? Aktérka i fotografka
výstupu na komín v pražské čtvrti
Břevnov na ně jistě myslely. A my
si jejich atmosféru můžeme vy-
chutnat také. (1.-3. cena)



FOTO   SOUTĚŽ
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DAVID NESVADBA: Večer nad
Jabloncem. Nad tímto snímkem
se v porotě diskutovalo nejvíce.
Je to kýč, umění, klišé, origi-
nalita, je to vůbec outdoor...?
Nakonec převládl názor, že Davi-
dova fotka stojí za koukání. Tak
si ji užijte.  (4.-6. cena)

TOMÁŠ MAREK: Snad jsem
tady dobře. Druhá úspěšná
Tomášova fotka ukazuje
jeskyňáře v plazivce. Takhle
to pod zemí opravdu vypadá. 
(4.-6. cena)

4.

5.

IVO OSTŘÍŽEK:
Dokonalá fo-

tografie květu
uchvátí snad

každého.

IVO OSTŘÍŽEK:
Motýl na květu 
je motiv, který
prochází celou
historií umění. 

JIŘÍ CHÁRA:
Mladá fenka

Shar-peie loví
na poli myšky.

Zvláštní  uznání Zvláštní  uznání Zvláštní  uznání
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6. PAVEL NUHLÍČEK: Já letím. Cítíte, jak fotograf spolu se skokanem zastavili čas 
a přivlastnili si prostor? Na nás v porotě udělala neostrá a technicky nekvalitní 
fotografie velký dojem. Někdy a někomu se to prostě podaří. (4.-6. cena)

JIŘÍ MAREČEK: 
Z fotografie, která
má tak špatnou
kvalitu, jako by ji
autor snímal mobil-
ním  telefonem,
dýchá romantika
a pohoda na atrak-
tivní ferátě. 

OBJEDNEJTE 
SI ČASOPIS
ZDARMA!

Jedinečná příležitost 
pro vás a vaše kamarády

OBJEDNEJTE 
SI ČASOPIS
ZDARMA!

Jedinečná příležitost 
pro vás a vaše kamarády

CHCETE ČASOPIS 
ZDARMA?

CHCETE ČASOPIS 
ZDARMA?

Zároveň s čerstvým časopisem vám nezávazně zašleme složenku
na roční předplatné měsíčníku Horydoly v ceně 199 Kč. Pokud
se vám nebo vašim kamarádům bude časopis líbit, můžete si jej
pak rovnou objednat. Přímé objednávky ročního předplatného ve
výší 199 Kč přijímá také SEND Předplatné, P.O.Box 141, 140 21
Praha 4. E-mail: send@send.cz, SMS: 605 202 115, tel.:
225985225, fax.: 225 341 425. www.send.cz

Nejbližší číslo časopisu Horydoly poš-
tou domů ZDARMA získá každý, kdo
pošle na e-mail: predplatne@hory-
doly.cz nebo mobil 608 733 888

zprávu ve tvaru "ZDARMA jmeno prij-
meni ulice psc mesto" (SMS za běžný
tarif do sítě Vodafone). Samozřejmě

můžete poslat také adresy svých
příbuzných a kamarádů, které

potěšíte drobným překvapením.

Pište na e-mail 
predplatne@horydoly.cz, 

volejte nebo posílejte 
SMS na 608 733 888

Pište na e-mail 
predplatne@horydoly.cz, 

volejte nebo posílejte 
SMS na 608 733 888

Zvláštní  uznání



VÝLOV   RYBNÍKŮ
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PODZIMNÍ 
OSLAVA RYB

ultivovaná jihoãeská krajina plná rybníkÛ je spojená se
jménem Jakuba Krãína. B˘valé baÏiny pfietvofiil pfied pÛl
tisíciletím ve stovky velk˘ch i mal˘ch vodních nádrÏí, 

ve kter˘ch se od té doby chovají ryby. KaÏd˘ rok jich rybáfii
vyloví stovky tun. I kdyÏ se jedná o velké mnoÏství ryb, nejde 
o neosobní prÛmysl, ale ruãní práci rybáfiÛ, ktefií svoji profesi
milují. Hlavní sezóna v˘lovÛ rybníkÛ se odehrává v fiíjnu a lis-
topadu. Bûhem pracovního t˘dne rybáfii opatrnû odpustí vodu 

z rybníka. O víkendovém ránu hned za svítání roztáhnou sítû 
a desítky postav v gumov˘ch plá‰tích a vysok˘ch botách se 
vydají do studeného bahna. 
Pomalu zatahují sítû a k veãeru po tûÏké práci dostanou ryby na
bfieh. Vdûãní diváci si Ïivé i vyvrhnuté ryby kupují domÛ za
levné peníze. Mnozí si je dají hned na bfiehu peãené na ro‰tu ãi
v fiefiavém uhlí. Vût‰ina uloven˘ch ryb v‰ak skonãí v kádích 
a putuje na vánoãní stoly. ■

Text: (red). Foto: město Netolice

K

25. ŘÍJNA Pivovarský, Kobylník 
Okolí Hluboké nad Vltavou

25. ŘÍJNA Malduchy, Okolí Blatné
25. ŘÍJNA Metelský
Metly ve středních Čechách
25.-27. ŘÍJNA Musík, Dublovice u Sedlčan
26. ŘÍJNA Jubilejní 
Okolí Hluboké nad Vltavou
26. ŘÍJNA Sýkorovský, Kamenný, 
Podvesný, Českobudějovicko
26.-27. ŘÍJNA Kladiny dolní Zachotín
26.-27. ŘÍJNA Buzický, Okolí Blatné
27. ŘÍJNA - 2. LISTOPADU Bezdrev 
Jeden z našich největších rybníků na-
jdete nedaleko Hluboké nad Vltavou.
27. ŘÍJNA Betlém, Biblické jméno nese
rybník u kláštera Teplá nedaleko Mar-
iánských Lázní.
29.-31. ŘÍJNA Holná, Ratiboř
30. října Prostřední, Putim
30.-31. ŘÍJNA Štěpánský
Rybník u Mýta na Křivoklátsku se
nachází na Colloredo-Mannsfeldském
panství a rybník je ve šlechtickém
držení.
31. ŘÍJNA Cunát, Okolí Blatné
31. ŘÍJNA - 5. LISTOPADU Dvořiště 
K rybníku poblíž obce Dolní Slověnce
dojedete nejlépe po silnici od Lomnice

nad Lužnicí. Rybářství Třeboň zve přede-
vším na sobotu a neděli 3.-4. listopadu,
kdy pořádá akci pro veřejnost.
31. ŘÍJNA - 2. LISTOPADU Špinka
Červený Kostelec
31. ŘÍJNA - 1. LISTOPADU Hejtman
Rybník u Plané nad Lužnicí.
1. LISTOPADU Pančál, Okolí Blatné
2. LISTOPADU Karasín malý, Březový
Českobudějovicko
2. LISTOPADU Ostrov, Branice
2. LISTOPADU Těchařovický, Okolí Blatné
2.-4. LISTOPADU Velký Žár
Žár u Nových Hradů
5. LISTOPADU Koutecký 
Okolí Hluboké nad Vltavou
5. LISTOPADU Vilímec, Jezera velká
Okolí Blatné
5.-6. LISTOPADU Vyšatov,
Českobudějovicko
5.–9. LISTOPADU Lenešický velký
Lenešice jsou vlastně předměstím Loun.
K rybníku se dostanete po okresce na
Břvany. 
6. LISTOPADU Zalužický 
Okolí Hluboké nad Vltavou
7. LISTOPADU Nákří velké 
Okolí Hluboké nad Vltavou
7. LISTOPADU Tálínský

Známý rybník u obce Tálín
7.-8. LISTOPADU Kamenný v Záboří
Českobudějovicko
8. LISTOPADU Karlovec, Velický dolní
Okolí Hluboké nad Vltavou 
9. LISTOPADU Nákří malé
Okolí Hluboké nad Vltavou 
9. LISTOPADU Bojiště, Ficů
Českobudějovicko
9. LISTOPADU Tovaryš, Sepekov
9.-11. LISTOPADU Broumar, Opočno
9.-11. LISTOPADU Bezruč, Jistebník
12. LISTOPADU Češňovický cíp
Okolí Hluboké nad Vltavou 
12. LISTOPADU Mlýnský v Sedleci
Českobudějovicko
12.-16. LISTOPADU Opatovický
Středně velký rybník mezi Třeboní a Do-
manínem.
12.-16. LISTOPADU Bošilecký
Jihočeský Bošilec je známý především
díky lidové písně o Bošileckém mostě.
13. LISTOPADU Čechovec, Picina
Českobudějovicko
13. LISTOPADU Zlivský 
Okolí Hluboké nad Vltavou
13.-14. LISTOPADU Veselský
U Nového Veselí lové Kinského rybářství.
14. LISTOPADU Luský 

Okolí Hluboké nad Vltavou
14. LISTOPADU Volský, Jankovský
Českobudějovicko
15. LISTOPADU Náveský
Okolí Hluboké nad Vltavou 
15. LISTOPADU Borovský,
Českobudějovicko
16. LISTOPADU Velický horní 
Okolí Hluboké nad Vltavou
16. LISTOPADU Zběhov, Haberský starý
Českobudějovicko
16. LISTOPADU Chobot, Sepekov
19. LISTOPADU Jiříkovský, Lhotský horní
Okolí Hluboké nad Vltavou 
19. LISTOPADU Holašický
Českobudějovicko
20. LISTOPADU Kočínský 
Okolí Hluboké nad Vltavou
20. LISTOPADU Karasín velký
Českobudějovicko
21. LISTOPADU Kamenný 
Okolí Hluboké nad Vltavou
22. LISTOPADU Jaderný
Rybník leží u Temelína, jak
napovídá jeho jméno.
23. LISTOPADU Knopr
malý, okolí Hluboké
nad Vltavou 





DĚTI

ruslení na lyÏích vypadá sice
obtíÏnû, ale nic na nûm není. Je
totiÏ o mnoho jednodu‰‰í na-
uãit se bruslit na snûhu a je‰tû 

k tomu se dvûma hÛlkami, neÏ na ledu
na zimním stadionu.

BRUSLENÍ
Potfiebujete k tomu jen o nûco krat‰í
bûÏky neÏ obvykle, dlouhé hÛlky a
pevné vysoké boty. A samozfiejmû hlad-
kou, udusanou a ‰irokou traÈ. Po prvních
podafien˘ch odpíchnutích získáte pocity
orla, kter˘ letí tûsnû nad krajinou jako
‰íp. …samozfiejmû aÏ do prvního 
ostrého stoupání. To ov‰em prokleje
bruslafi stejnû jako klasik ãi turista.

Co potřebujete: LyÏe s oznaãením Skate 
o deset centimetrÛ men‰í neÏ jste sami,
hÛlky dosahující mírnû nad ramena, vy-
soké boty s plastovou podporou kot-
níkÛ, moderní vázání a vosky umoÏÀu-
jící co nejlep‰í skluz. 

KLASIKA 
Imponuje vám pohled na lyÏafie, ktefií
klasick˘m stfiídav˘m krokem mizí na
obzoru? Rádi si vyjedete do vysoustru-
Ïené stopy, která jako podle pravítka
protíná zasnûÏenou louku? Potom vûzte,
Ïe udrÏet rytmus krokÛ je daleko namá-
havûj‰í a obtíÏnûj‰í neÏ pouhé bruslení.
Navíc pfii nûm b˘vají obtíÏe s mazáním,
protoÏe v pfiípadû klasického bûhu ne-

platí okfiídlené rãení „kdo maÏe, ten
jede,“ ale záleÏí i na kvalitû mazání.
Kdo neodhadne poãasí a kvalitu snûhu
na celodenní túfie, ten se bude ‰ourat s
pfiilepen˘mi baãkorami snûhu na skluz-
nicích, nebo mu naopak budou lyÏe pfii
kaÏdém kroku ustfielovat dozadu. Obé je
velmi nepfiíjemné.
Pro ty, které chtûjí bruslit i bûhat, se vyrá-
bûjí kombinované lyÏe. Nejsou ‰piãkové
ani v jedné kategorii, ale rekreaãním ly-
ÏafiÛm úplnû staãí.
Co potřebujete: LyÏe oznaãené Classic, které
va‰i ratolest o dvacet centimetrÛ pfievy-
‰ují, hÛlky dosahující do podpaÏí, nízké
lehké boty a vosky pro stoupání i sjezd. 
Pokud sáhnete po lyÏích s oznaãením
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Běžkypro zábavu, 
romantiku,kondici

Pojedou va‰e dûti na ‰kolní lyÏafisk˘ v˘cvik? Zaãaly jezdit s kamarády 
na hory? Chtûjí honit kondici? Budou potfiebovat bûÏky. V obchodech 
i bazarech je situace sloÏitá. Poradíme vám základní informace, jak na to.  

B

Text: Kuba Turek, Foto: Daniel Kolman, Hana Suchá, Martin Štěrba, Österreich Werbung



Kombi, mûly by b˘t
stejnû dlouhé, jako je
v˘‰ka dítûte, délku
hÛlek volte k rame-
nÛm, boty vám staãí
nízké, ale musí b˘t
pevné. Sortiment
voskÛ potfiebuje
stejn˘ jako pro kla-
siku.

TURISTIKA 
Jste sv˘m zaloÏením
romantická osoba? Nechcete se tlaãit se
spoustou ostatních lyÏafiÛ na vyhlá‰en˘ch
magistrálách? S partou podobnû postiÏe-
n˘ch lidí vyráÏíte ven do panenské pfií-
rody? ZapomeÀte na smû‰ná párátka 
a kupte si pofiádné turistické lyÏe. Budou
mít ocelové hrany, a tak na nich zastavíte
i na ledov˘ch stráních, budou mít pro-

hnut˘ tvar, a vám se na
nich bude dobfie zatáãet,
budou ‰ir‰í a vy se nebu-
dete tolik bofiit do hlubo-
kého snûhu a budou pev-
nûj‰í a jen tak je nezlomíte

ani v tûÏkém terénu. Za to budou ov‰em
tûÏ‰í a draÏ‰í.
Co potřebujete: LyÏe oznaãené Backcountry
nebo také zkratkou BC stejnû dlouhé jako
lyÏafi, hÛlky do podpaÏí nebo skládací te-
leskopické modely a pevné vysoké boty 
s podráÏkou pfiipomínající pohorky.
MoÏná, Ïe s vûkem dítûte ãasem pfiibude 

i tábornické vybavení, stan, dobr˘ spací
pytel a dal‰í nezbytnosti k pfieÏití zimní
noci. Turistické lyÏe totiÏ pfiímo vyz˘vají
k pfiekovávání nejen zasnûÏeného terénu,
ale i sama sebe.

KDE NAKUPOVAT 
Kupujte pfiedev‰ím s rozmyslem.
Uvûdomte si, Ïe nejste Ïádn˘ zá-
vodník/závodnice, ale chcete se jen
pfiíjemnû svézt. Bazary mají pro na-
prosté amatéry svá úskalí, pÛjãovny
nemusejí mít lyÏe pfiesnû pro vás 
a malé zapadlé prodejny se spor-
tovním zboÏím v‰eho druhu radûji
vynechejte. Zb˘vají tedy hyper-
markety a speciálky. V samo-

obsluze je to levnûj‰í.
V̆ bûr ov‰em je velmi úzk˘ a Ïádn˘ pro-
davaã vám v nich kvalifikovanû neporadí.
Speciální lyÏafiské obchody jsou drahé,
ale nabízejí velk˘ v˘bûr a ‰kolen˘ perso-
nál. Pozor ov‰em na jeho pfiespfiíli‰nou
ochotu, chtûjí vám prodat to nejdraÏ‰í, na
co vás odhadnou. ■

snow collection

sunhelmet.cz

www.sportkoncept.cz info@sportkoncept.cz

2007–2008
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Krkono‰ské hfiebeny

Na bûÏkách se musí umût 

Jizerské hory

Jesenická magistrála



NOVINKY   NA TRHU
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Canard Caiman
Pánská softshellová bunda je vyrobena
ze tří vrstev. Membrána je bázi polyure-
tanu  s hodnotou nepromokavosti deset
metrů vodního sloupce a prodyšností 12

RET. Hlavním materiál tvoří polyes-
ter gramáže 255 g/m2.  Bunda 

je určená pro skialpinismus,
cyklistiku, běh na lyžích 

a běh. Prodává se v čer-
né nebo modré barvě.

Dámské vypasované
provedení se jme-

nuje Chimera.
Info: www.
canard.cz 
Orientační
cena: 
1900 Kč

Text: (red). Foto: Schwalbe, Microsoft, GSMA, Canard, Epson, Horydoly

Schwalbe Ice Spiker Pro
Novinka pro příští rok se dostává do cyklistických prodejen již teď. Re-

nomovaný výrobce cyklistických pneumatik myslí na zimu a inovoval
své zboží pro extrémisty. Do každé pneumatiky nastřílel 361 hřebů,

snížil její váhu na 695 gramů a doporučuje ji především ke sjíždění le-
dovatých sjezdovek na kole.¨¨

Info: www.schwalbe.com, Orientační cena: 1375 Kč

Epson Photoviewer Travel Pack
Výrobce elektroniky prodává ke svým multimediálním
prohlížečům a fotobankám řady P-2000 až P-5000

sadu na cestování. Obsahuje přenosnou tašku,
sponu na opasek, pás, přenosný podstavec, nabí-

ječku na dvě baterie, autoadaptér na nabíječku,
čisticí hadřík z mikrovlákna a ochranný film na di-

splej. Na míru vyrobený obal ochrání fotobanku
Epson a poskytuje i další místo na uložení

paměťových karet a náhradních baterií. 
Info: www.epson.cz

Orientační cena: 2300 Kč

Popisované zboží vybírá redakce
nezávisle na výrobcích, dovozcích

a prodejcích. Stránka není 
placenou inzercí. 

Orientační ceny jsou uvedeny
podle aktuálního trhu. Kolekce
na příští rok můžete shlédnout

na www.horydoly.cz 
v seriálu Outdoorové zboží 2008.

Oxbow Foxwood
Svetr rozpínací odshora až
dolů. Rolákový střih. Divoká
barevnost. Připomíná vám

to sedmdesátá léta? 
Nám také. Podle jedné 

z nejvýznamnějších 
konfekčních značek 
sportovního oblečení 

bychom se tak měli letos
obléknout na hory.

Info: www.oxboworld.com
Orientační cena: 2060 Kč

Coleman Graffik
Velkým hitem Colemanu se má stát

malý jednoduchý stan pro dvě osoby
Graffik. Podle obchodního ředitele slo-
venského zastoupení Outdoor Gaz Jo-
zefa Krále se jedná o festivalový stan.
Je totiž určený na letní kulturní a spo-

lečenské akce. "Měl by být odolný
především proti zvratkům," nedělá si

iluze o jeho použití Jozef Král. Graffik je
věrný svému jménu a je potištěný ab-

straktními symboly.
Info: www.outdoorgaz.sk

Orientační cena: 1500 SK



www.swans-sports.cz
info@sportkoncept.cz

… VYSTUP 
Z ŘADY!

Kayland Globo
Pohorky a trekkingové boty značky Kayland 
si vybudovaly na Slovensku dobrou pozici. Do
Česka se více tlačí teprve od loňska. Nejpro-
dávanějším modelem na příští rok má být
osvědčený Globo. Od roku 2008 se bude
prodávat ve třech mírně rozdílných verzích

nubuk, leštěná kůže a hrubá kůže.
Info: www.kayland.com 

Orientační cena: 6000 SK
(nubuk), 5915 SK (kůže),

5420 SK (velur) 
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Microsoft Zune
Multimediální přehrávač Zune se v Česku ani nezačal prodávat a Microsoft již chystá jeho
druhou generaci. Kromě běžných funkcí nabízí Wi-Fi komunikaci, sdílení písniček a syn-

chronizaci s Windows. Nově uváděné přehrávače mají kapacitu 80, 30, 8 a 4 GB. Interne-
tový obchod Zune Store umožní stahovat více než milion skladeb bez ochrany DRM – a to

se na cestách po světě hodí. Info: www.zune.net 
Orientační cena: Ceny zatím nebyly stanoveny, protože s dodávkami pro Česko 
se počítá až na předvánoční trh. Lze se však orientovat aspoň podle ohlášených

cen v amerických dolarech. Harddiskový Zune 80 má stát 250 USD, flashový 
Zune 8 bude k mání za 200 USD a nejmenší za 150 USD.



ávodníci jsou na startu rozfia-
zeni do kategorií podle v˘kon-
nosti. Ta se uvádí do pfiihlá‰ky
jako nejlep‰í dosaÏen˘ ãas na

trati 42 km. Vítûzné v˘sledky se pohy-
bují nad limitem jedné hodiny. Dvaaãty-
fiicetikilometrová trasa vede centrem
Berlína, nezahrnuje Ïádné pfiev˘‰ení,
proto ji zvládnou i amatéfii.
Jak vidûla závod ãeská studentka Domi-
nika Pompová? Zeptali jsme se jí na to
pár dní po návratu domÛ.
Jaké byly tvé první dojmy, když jsi v Berlíně nastou-
pila na start? 
V bloku, kde startovali profíci, moÏná nû-
jaká rivalita byla, tam ‰lo o body do svû-
tového poháru, ale já jsem startovala v
posledním bloku, kde vládla naprostá po-

hoda. Letos se nevyvedlo poãasí, takÏe
jsem váhala, jestli vÛbec odstartovat,
jestli se nerozpr‰í a jestli nedostanu po
pûti minutách zimnici. Ale pak kdyÏ jsem
vidûla ty davy, jak se nedoãkavû tlaãí ke
startu, vesele se zdraví a pfiejí si hodnû
zdaru, v‰echny obavy ze mne spadly.
Pfiedstav si tisíce lidí na koleãkách z rÛ-
zn˘ch koutÛ svûta, ktefií ten sport milují a
pfiijedou si to spoleãnû uÏít. NemÛÏe‰
utéct a koukat na nû zpod de‰tníku.
Může se na maratón přihlásit člověk, který jezdí
jen rekreačně?
Jasnû. Troufám si tvrdit, Ïe takov˘ch je
tam vût‰ina. A vzhledem k tomu, Ïe pfii
registraci musí‰ uvést nûjak˘ ãas, za
kter˘ jsi kdy maratón jela (já uvádûla
dvojnásobek ãasu nejrychlej‰ího pÛlma-
ratónu), nehrozí, Ïe tû pfii startu masa
tûch rychlej‰ích pfieválcuje. Startuje se 
v blocích od nejlep‰ích závodníkÛ, in-
terval je vÏdy jedna minuta, takÏe kaÏd˘
si najde ve své skupinû stejnû zdatné je-
dince, se kter˘mi si ve vláãku uÏije
celou jízdu. Ta atmosféra je fakt super,
jezdí tam rodiny, firemní t˘my, jednot-
livci, dÛchodci, prostû v‰ichni. âasto
jsou k vidûní bizarní kost˘my. Letos
mûla napfiíklad jedna skupinka na hel-
mách pfiipevnûné ply‰ové krysy, pr˘ aby
se poznali.
Jak vypadá maratónský terén?
TraÈ byla fantastická. Jel se okruh v srd-
ci Berlína, kter˘ vedl kolem turisticky

zajímav˘ch míst. Fini‰ byl pfiímo pod
Braniborskou branou. Kdyby vy‰lo po-
ãasí, byla by to pohádka. BohuÏel letos
se pár minut po startu rozpr‰elo, na
mokru to klouÏe, brusle se smekají 
a spousta lidí konãí na zemi. Já jsem
spadla tfiikrát, vÏdy se mi nûkdo sloÏil
pod nohy. Mít v bruslích bazén taky
není nejpfiíjemnûj‰í. 
Proč amatéři závodí? Člověk si přece může v klidu
objet nějaký ovál a spokojeně se vrátit domů.
Na závodech je samozfiejmostí ãaso-
míra, ãlovûk mÛÏe sledovat, jak se zlep-
‰uje, má radost z kaÏdé sekundy. Má‰
také radost z kaÏdého pfiedjetého sou-
pefie. A obzvlá‰È pro mû jako pro Ïen-
skou je motivující, kdyÏ pfiedjedu
chlapa. ■
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Text: Šárka Bláhová. Ilustrační foto: Bretton

Nemůžeš na ně koukat pod deštníkem

V Berlíně se pravidelně otevírá a zavírá brus-
lařská sezona. Na jaře se jezdí půlmaratón, 
na podzim maratón. Důležité informace jsou 

k nalezení na stránkách pořadatele
www.berlin-marathon.com. 

České weby o závodech najdete na adresách
www.inlajn.cz a www.lifeinline.cz. 

PROVAZY DE·Tù, TEPLOTA
KOLEM 13 STUP≈Ò, SILN¯
VÍTR. BRANIBORSKÁ BRÁNA
POHLCUJE JEDNOHO BRUS-
LA¤E ZA DRUH¯M. NEJV¯Z-
NAMNùJ·Í IN-LINE UDÁLOST
ROKU, FINÁLE SVùTOVÉHO 
POHÁRU WIC, LETOS P¤ILÁKALA
7 624 PROFESIONÁLNÍCH
ZÁVODNÍKÒ I AMATÉRÒ. 
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PRAKTICKÉ INFORMACE 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY:

Otvírací doba:
Čtvrtek – Sobota: 9.00 – 18.00 hod.
Neděle: 9.00 – 16.00 hod.

Vstupné:
Základní … 100 Kč
Zlevněné … 60 Kč
Rodinné … 250 Kč

Součástí vstupenky bude:
• Poukázka na volnou vstupenku do Palace Cinemas v Brně, 

Praze a Bratislavě
• Jízdenka na městskou hromadnou dopravu v Brně 

(pouze během konání veletrhu)
• Soutěžní kupon pro návštěvnickou soutěž 

o jízdní kolo SPECIALIZED a další zajímavé ceny

Kontakty:
• web: www.sport-life.cz
• e-mail: sport-life@bvv.cz

SPORT LIFE
6. Mezinárodní sportovní veletrh

8. – 11. 11. 2007
Brno – Výstaviště

Z doprovodného programu:

• Světový pohár v boulderingu

• Kmenové lezení, lanovka, stěna 
pro veřejnost

• Zajímavé přednášky a projekce (Stefan 
Glowacz, Adam Ondra, a mnozí další)

• Výstava stanů

• Módní přehlídky outdoorového 
oblečení a obuvi

8. –11. 11. 2007
Brno – Výstaviště

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
CZ – 647 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 152 279
Fax: +420 541 153 068
e-mail: sport-life@bvv.cz
www.sport-life.cz

www.caravaning-brno.cz

www.boat-brno.cz

www.sport-life.cz
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ŘEKY, 
ŘÍČKY, 
POTOKY

MARATÓN NA VLTAVĚ

➜Krumlovský vodácký maratón do-
stal k pětiletému výročí nový traťový
rekord. Špičkový světový sjezdař
Kamil Mrůzek sedl do jednoho rychlo-
stního deblkajaku s maratonským
specialistou Tomášem Ježkem a vy-

hráli za 2:02:01,93 hod. Trať kaja-
kářů a kanoistů z Vyššího Brodu do
Českého Krumlova měřila 37 kilome-
trů. Raftaři a pramičkáři jeli z Rož-
mberku 27 kilometrů. Rozsáhlou fo-
togalerii si můžete prohlédnout na
webu www.horydoly.cz/vodaci. 

Text a foto: (kt)

HÁJEK KONČÍ

➜Stanislav Hájek končí ve funkci
šéfa českého raftingu. Po osmi le-
tech ve funkci podal demisi na kon-
ferenci Svazu vodáků. Jeho nástup-
cem se stal Martin Procházka.
Hájek dal dohromady pravidla 
a organizaci raftových soutěží. Velmi
se angažoval také v evropském dění.

Vždy byl zastáncem přírodní vody 
a raftingu coby dobrodružství. Trend
se však otáčí k umělým kanálům. Vi-
dinou mnoha činovníků i  závodníků
jsou totiž Olympijské hry, kam se
snaží svůj sport dostat.

Text: (kt)

PANNA Z DÍVČÍCH HRADŮ

➜Tradiční vodácký běh O pohár
panny z Dívčích hradů pořádá 3. lis-
topadu od 10 hodin pražský oddíl SK
Zlíchov. Start je v jeho loděnici u
Vltavy. Nejdelší trasa měří 5250 m,
nejkratší 1000 m. Trať vede všemi
terény od asfaltky, přes pěšinku až
po zorané pole. Text: Pavel Kárník

PŘÍLIŠ EXTRÉMNÍ VODA

➜První mistrovství světa ve sla-
lomu na extrémní divoké vodě bylo
zrušeno. V rakouské řece Ötz teklo
na začátku října příliš vody a pořa-
datelé se obávali o bezpečnost zá-
vodníků. Text: (red)

ZÁCHRANA Z VÁLCE 

NA PAPÍŘE

➜Vodácká učebnice nazvaná Zá-
chrana z válce, kterou napsal Petr
Ptáček, vyšla jako nadstavba loňské
knihy Bezpečně na tekoucí vodě. 
Je zaměřená na záchranu z velmi 
nebezpečných míst. Mezi hlavní té-
mata patří nebezpečí při sjíždění
jezu, sebezáchrana, záchrana ze
břehu a záchrana posádky v lodi.
Utonutí na jezu ve válci patří k nej-
častějším příčinám smrtelných
nehod českých vodáků. Text je do-
provázen padesáti obrázky a fotogra-
fiemi a dále deseti skutečnými pří-
běhy. Orientační cena knihy je 129
korun.                            Text: (red) 

ŘEKY AKTUÁLNĚ

➜Volné splutí Hamerského potoka
se koná 3. listopadu. Dvoudenní tra-
diční závod na Hameráku byl zrušen
kvůli opravě Ratmírovského rybníka.
Voda poteče od 9:30 do 16:00 ho-
din. V úseku Malý Ratmírov - Dvo-
reček bude jezdit autobus s přívě-
sem na lodě. Celodenní perma-
nentka na vodu stojí 40 Kč.Benešův
jez na Lužnici pod Táborem je opra-
vený. Vakový jez není sjízdný, proble-
matická propust vede vpravo od
obou jezových polí. 
Na Morávce se objevily dva zátarasy
mezi Kamencem a Záhořím. Oba

tvoří padlé stromy a křoví. Je nutné
před nimi přistát a lodě přenést po
břehu. Text: (pp) , (kt)

28.10. Zamykání Orlice – Týniště
1.11. Zákaz plavby po horní Otavě 
3.11. Splutí Hamerského potoka 
– Ratmírov
3.11. Přeš čtyři mosty – Ostrava
17.-19.11. Nočné orientačné
preteky – Ružín
1.12. Anketa Kanoista roku 
– Olomouc
1.12. Čertovské voleje – Praha
8.12. Splutí Chrudimky – Chrudim
11.12. Mikulášská Orlice – Svinary 

Uvedené termíny se mohou měnit
v závislosti na stavu vody 

v řekách a přehradách. Podrob-
nosti a aktuální informace uveřej-

ňujeme na internetové adrese 
www.horydoly.cz/kalendar.

INZERCE

KAM NA VODU



VIDMO A HORALFEST

➜ Pod Tatrami se chystají dva ko-
morní festivaly zaměřené na foto 
a video. "Setkáme se v horách?" je
motto Horalfestu, festivalu pro ama-
térské tvůrce, které fascinuje horské
prostředí. Letošní ročník je především
workshop ve Starém Smokovci. 
Setkání se koná 16.-17. listopadu.
Přehlídka vybraných prací bude k
vidění v TatryPubu. Přehlídka hor-
ských a adrenalinových filmů Vidmo
2007 proběhne v Dolním Kubíně 14. -
16. prosince. Text: Libor Bolda

VYSOKÝ ÚŘEDNÍK KLAUČO

PODPOŘIL TURISTY

➜ Ředitel Sekce ochrany prírody 
a krajiny na Ministerstvu životního
prostředí Stanislav Klaučo věří, že
bude možné znovu zpřístupnit vyso-
kohorská sedla a vrcholy pro turisty.
Hodlá tak učinit po zajištěných ces-
tách. Ať už to bude klasickými ta-
transkými řetězy nebo po ferátách.
Stano Klaučo je zároveň vydavatelem
serveru Hory.sk, který uveřejňuje
aktuální podmínky pro skialpinis-
mus, lezení a turistiku na Sloven-

sku. Zvýšení počtu úrazů, jako čas-
tého argumentu proti novým ces-
tám, se nebojí ředitel Horské zá-
chranné služby Jožo Janiga. Podle
jeho otce, horského vůdce Laco
Tatka Janigy, by se mělo zpřístupnit
Baranie sedlo, Furkotský a Svišťo-
vý štít. Text: Libor Bolda

OPALONE: KDYŽ 

NAHOŘE LEŽÍ SNÍH

➜ Hřeben Opalone (1700 m n.m.)
se nachází v polských Tatrách Wyso-
kich a odděluje od sebe spodní část
Doliny Roztoki a Doliny Rybiego Po-
toku. Hřeben přetíná pod Opalonym
Wierchem modrá značka, spojující
obě doliny a zároveň dvě významné
polské chaty,  Schronisko w Dolinie
Pięciu Stawów Polskich a Schro-
nisko nad Morskim Okiem. A právě 
z této trasy se otevírá krásný pohled
do obou dolin. Okruh z jedné doliny
do druhé je možné doporučit všem,
kteří hledají snadnější přechod mezi
dolinami a zároveň mají rádi výhledy.
Když už nahoře leží mnoho sněhu,
toto je bezpečnější cesta v nižší po-
loze orámovaná kosodřevinou.

Text: Aleš Juchelka

DALŠÍ POKUS O KOM-

PLETNÍ ZIMNÍ HŘEBEN

➜ Vloni se několikrát pokoušel 
o zopakování historického horolezec-
kého výkonu, přechodu hřeben Tater
od Západních, přes Vysoké po Beli-
anské, Libor Hroza. Jednou vzdal
kvůli špatnému počasí, podruhé po
zranění kolena. Provozovatel lezecké
stěny v pražských Holešovicích se
nechal slyšet, že pokus tuto zimu zo-
pakuje. Opatrně o tomto grandiózním
vytrvaleckém výkonu mluví ještě
několik dalších horolezců. "Na dva
týdny se musíš na hřebeni doslova
zabydlet," říká Libor Hroza. "Nesmíš
běžet jako splašený, protože bys to
nevydržel." Přejít a přelézt hřeben
sólo, v zimě a bez podpory údolní
skupiny zatím dokázal jen Pavel 
Pochylý v roce 1978. Podrobnosti
www.horydoly.cz/vypsat.php?id=8067.

Text a foto: (kt)

TATRY: ZPRÁVY 
Z NEJMEN·ÍCH VELEHOR

INZERCE





CESTOVNÍ PRŮMYSL   A OUTDOOROVÝ BYZNYS
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Outdoor Exp 
www.horydoly.cz/outdoorexpress

26.10. mistrovství ČR Nordic walking 
– Konstantinovy Lázně

27.10. Setkání přátel staré techniky 
– Solvay Bubovice

27.-28.10. cestovatelský festival Cesty -
Prosiměřice

27.-29.10. lezecký festival Antalya
Climbing - Olympos

27.10.-4.11. veletrh Hanseboot – Hamburg
27.10.-4.11. filmový festival BANFF - Kanada
31.10. konec pískovcové lezecké sezóny
31.10. konec povoleného splutí Otavy

8.-11.11. veletrh EICMA - Miláno

8.–11.11. veletrh Sport Life – Brno

10.-11.11. Setkání cestovatelů - Praha

11.11. veletrh Sportex – Dubai
17.11. cyklomaratón Winter Trans Brdy – Lety
20.-21.11. konference Medicína katastrof 

– Hradec Králové
23.-25.11. Smíchovský festival alpinismu 

– Praha
23.-25.11. filmový festival Kotlík – Blansko
23.-25.11. veletrh Snowmania - Praha

KALENDÁŘ 2007 – ŘÍJEN/LISTOPAD

OČEKÁVÁME
1.12. anketa Kanoista
roku – Olomouc

3.-6.12. veletrh ILTM 
- Cannes

15.12. začátek 
povoleného lezení 
na Ďumbieru

15.-16.12. Skifest 
– Janské Lázně

1.1. začátek povoleného
lezení v Maltatal

10.-13.1. veletrh 
Go – Brno

19.-20.1. veletrh Camera
Slovakia - Bratislava

19.-27.1. veletrh Boot –
Düsseldorf

20.1. lyžařský maratón
Dolomitenlauf – Lienz

27.1. lyžařský maratón
Marcialonga – Moena

6.-10.2. veletrh Reisen –
Hamburg

14.-17.2. veletrh Holiday
World – Praha

10.3. solidární akce 
Vlajka pro Tibet

19.-22.3. veletrh MITT -
Moskva

Kalendář outdoorových akcí 
najdete na www.horydoly.cz.

OUTDOOROVÁ MÉDIA

Nové turistické stránky regionu
Blanský les – Netolicko najdete na
adrese www.blanet.cz. Tento region
zahrnuje rozsáhlou oblast mezi
Českými Budějovicemi, Hlubokou
nad Vltavou, Vodňany, Prachaticemi
a Českým Krumlovem. 
Čtvrtletník Everest zvětšil od pod-
zimního čísla svůj formát. Odpovídá
velikosti Koktejlu ze stejného vyda-
vatelství. Pro orientaci: je teď 
o něco menší než A4, tedy než
tento časopis Horydoly.
Internetovou stránku Hedvábná
stezka převzala koncem prázdnin Ka-
teřina Roudnická. Stala se hlavní re-
daktorkou. Vystřídala

Bohdanu Rambouskovou, která od-
jela na dlouhou cestu do Íránu. 
Časopis Geo začal vydávat souběžný
magazín Geosezona. Cestopisný sup-
plement je zaměřený na cestování.
Plní tedy podobnou funkci jako třeba
Traveler pro National Geographic
nebo Everest pro Koktejl. Vedoucím
projektu je indonesista Tomáš Petrů.
Šéfredaktorem Martin Jaroš. "Zatím
jsme občasník," říká Tomáš Petrů.
"Nemáme ještě přesně určené ter-
míny na příští rok."
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PŘÍMĚSTSKÝ AUTOBUS Z BRATISLAVY

DO HAINBURGU

Autobusy Dopravního podniku Bratislava budou
jezdit do Rakouska. Mělo by se tak stát 21. pro-
since letošního roku. Příměstská linka spojí slo-
venské hlavní město s obcí Wolfstahl a městem
Hainburg. Vyjíždět bude několikrát denně. Cena
jízdného na této trase zatím nebyla stanovena.

PADĚLANÉ MOTOROVÉ PILY

Padělky motorových pil a dalších strojů Stihl 
zaznamenala společnost Andreas Stihl na čes-
kém trhu. Jde zřejmě o produkci z východní Asie.
Jedná se především o řetězové pily, křovinořezy 
a motorové rosiče. Nabízeny bývají při pouličním
prodeji, v internetových inzerátech, ale i v někte-
rých kamenných obchodech. Z motorových pil
bývá nejčastěji padělán výkonný model MS 440.
Stihl dodává své výrobky výhradně autorizovaným
smluvním prodejcům a nepovoluje prodej jakou-
koliv formou zásilek na adresu zákazníka.

BOOM MOŘSKÝCH KAJAKŮ SÍLÍ

Letošní vodácký veletrh Kanu Messe v německém
Norimberku potvrdil, že mořské kajaky jsou obrov-
ským hitem mezi lidmi, kteří si chtějí dovolenou
nebo víkend užít na vodě. Každý druhý veletržní stá-
nek nabízel výhradně dlouhé a rychlé lodě a pří-

značné bylo, že již vchod do veletržního pavilonu
zcela ovládl největší evropský výrobce mořských ka-
jaků Prijon. Ani výrobci známí spíše kajaky nebo ka-
noemi na divokou vodu se nechtěli sílícím trendem
nechat zaskočit a přivezli do Norimberku pár
kousků určených k turistickým cestám kolem moř-
ských pobřeží, po jezerech a velkých, nepříliš divo-
kých řekách.

CZECHTOURISM JE V BRUSELU

Vládní agentura na podporu cestovního ruchu Cze-
chTourism zřídila pobočku v Bruselu. Součástí
Českého domu je také zastoupení českých
krajů. Jeho existence má upozornit na české
předsednictví Evropské unie od ledna 2009.

CENY PRAŽSKÝCH HOTELŮ 

JSOU PRŮMĚRNÉ

Pražské hotely obsadily v žebříčku nejdražšího
ubytování světa 39. místo z 62. Uvedl to Mezi-
národní hotelový institut. Do hodnocení byly za-
řazeny tří- až pětihvězdičkové hotely. Nejdražší
hotely světa jsou v Rusku, kde se průměrná
cena za ubytování na jednu noc pohybuje kolem
osmi tisíc korun. Naopak snížení cen za ubyto-
vání v hotelu zaznamenal Frankfurt, Amstero-
dam a Kapské město. Ceny srovnatelné 

SPANÍ POD ŠIRÁKEM NA ŠUMAVĚ

Napříč Šumavou od západu na jih vznikne
příští rok asi stodvacetikilometrová pěší trasa
pro trempy, která jim umožní volné spaní v pří-
rodě. Dosud směli návštěvníci šumavského
parku spát jen v kempech nebo na tábořištích.

s Prahou a nižší nabízejí například hotely v Los
Angeles, Hong Kongu nebo Las Vegas.

AIRBUSY DOSTALY HORSKÁ JMÉNA

Krkonoše, Beskydy, Jeseníky, Vysočina a Šu-
mava. Tak se jmenují nové airbusy Českých 
aerolinií. Letadla se dosud pojmenovávala podle
českých měst, takže se ve vzdušném prostoru
potkávají třeba Přerov, Benešov, Strakonice
nebo Kutná Hora. Airbusy nahradí boeingy 737,
které mají vyšší spotřebu paliva, o 1200 km
nižší dolet a jsou pomalejší. Airbusy budou létat
na nejfrekventovanějších evropských linkách do
Moskvy, Londýna a Paříže.

JESENÍKY NA PARNÍKU

Netradiční informační cen-
trum budou moci zájemci
navštívit od příštího jara.
Parník zakotvený na praž-
ské Kampě  bude lákat ná-
vštěvníky do Jeseníků a na
Bruntálsko. 

RSS NA HORYDOLY.CZ 

Portál Horydoly.cz zavedl systém RSS. Zájemci
si ho mohou umístit do svého čtecího pro-
gramu a jsou automaticky informováni 
o všech nových i aktualizovaných článcích. 

MOIRA PRACUJE S BAVLNOU

Moira začala prodávat zimní a jarní kolekci spod-
ního prádla. Její designéři letos udělali dva zásadní
kroky. Šli do bavlny a vyvinuli vlastní stretch. Kom-
binace umělého vlákna a bavlny má zaručit pohodlí
na běžné nošení a také na turistiku. Tomu je při-
způsoben ležérní střih. "U nás nakupuje především
střed," říká Filip Kozdeno ze slovenského zastou-
pení Moiry a vysvětluje: "Jsou to lidé, kteří ne-
chtějí platit předražené věci. 

Outdoor Express připravila redakce 
Horydoly. Foto: Horydoly, Geo



STORY   Z TITULKY

yklisté manifestovali na Den
bez aut 22. záfií za své právo
na dopravu po mûstû. Hrub˘
odhad organizátorÛ hovofií 

o  více jak dvou tisících
úãastnících. Byl to tedy 
o pár stovek lidí pfieko-
nan˘ loÀsk˘ rekord. 
Trasa zaãínala na Staro-
mûstském námûstí, otoã-
ka byla za Nuselsk˘m
mo stem a koneãnou 
se stalo Smetanovo ná-
bfieÏí. ■
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Kdya kde? 
VÝLOVY RYBNÍKŮ

Kdya kde? 
VÝLOVY RYBNÍKŮ

FOTOV¯LET DO 
ANTARKTIDY
FOTOV¯LET DO 
ANTARKTIDY

âTENÁ¤SKÁ 
FOTOSOUTùÎ: 
SOUKROMÁ 
DOBRODRUÎSTVÍ 

DEN 
BEZ AUT 
V PRAZE

DEN 
BEZ AUT 
V PRAZE

TÉMA: 
KARPATY 
DALEKO NA 
VÝCHODĚ

TÉMA: 
KARPATY 
DALEKO NA 
VÝCHODĚ

Den bez aut v PrazeDen bez aut v Praze

Pravidelné cyklojízdy 
po Praze startují v osmnáct 
hodin každý třetí čtvrtek 
v měsíci na Náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Podrobnosti na-
jdete na www.cyklojizdy.cz. 
Horydoly podporují cyklojízdy. 



NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ
CENY

Bartsport Brno
(po-pá 9.30–18.30)

Bašty 8, 602 00 Brno
tel.: +420 542 211 995

Bartsport Praha
(po-pá 10:00–19:00)

Sokolská 19, 120 00 Praha 2
tel.: +420 234 703 220

www.bartsport.cz

NEJVĚTŠÍ
E-SHOP V ČR

Informace a objednávky
(po-pá 9.00–18.00), tel.: 810 625 529



Vysoce funkční oblečení bez kompromisů pro 
turisty, horolezce a lyžaře.

www.schoeffel.com    www.sportkoncept.cz

Kvalita je naší vášní




