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www.subaru.cz

Luxusní SUV se sportovním duchem – Subaru Outback je připraven Vás vzít do nové dimenze požitků z řízení, zatímco 
Vás dopraví do nových neprozkoumaných destinací. Tato všestranná výkonnost je způsobena osvědčeným jedinečným 
symetrickým pohonem všech kol Symmetrical AWD, kombinací progresivních horizontálně uložených motorů SUBARU 
BOXER s protiběžnými písty (výkon 165k a 245k), vyšší světlou výškou celého vozu, kterou očekáváte od SUV a jízdní stability 
výkonného vozu. Nový Outback tak defi nuje nové hranice zážitků ve třídě crossover SUV.

Verze s motorem 2,5i MT: spotřeba l/100 km město/mimo město/kombinovaná - 12,3/6,9/8,9; emise CO2 - 210g/km

Inspirující Outback s nízko položenou cenou od 665 235 Kč* 

*v 5-ti místné verzi N1 bez DPH | cena vozu včetně DPH nyní od 764 830 Kč  |  zvýhodněné ceny platí na vybrané modely MR 2007 do vyprodání

Autorizovaní partneři Subaru ČR
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Provazníkova 90, tel.: 545 245 277

České Budějovice
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Dvůr Králové
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NA VLASTNÍ   OČI

izinecká legie v ãele s Wojtkem Pawlusiakzem z Polska ovládla
Horsefeathers City Jib, kter˘ se jel 17. listopadu v Plzni. Mezi
cizince se vklínil na druhé místo Honza Neãas. 
V sobotu naveãer vládlo v zá-

padoãeské metropoli pochmurné
poãasí. KdyÏ nepr‰elo, padal
sníh s de‰tûm. Tato nepfiíjem-
nost v‰ak neodradila diváky,
aby se pfii‰li podívat do atria
Domu kultury, kde se odehrá-
val druh˘ roãník nejvût‰ího mûst-
ského jibbing závodu v âesku. FotoreportáÏ
je na webu www.horydoly.cz/snowboard. ■

izinecká legie v ãele s Wojtkem Pawlusiakzem z Polska ovládla
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cizince se vklínil na druhé místo Honza Neãas. 
V sobotu naveãer vládlo v zá-

padoãeské metropoli pochmurné
poãasí. KdyÏ nepr‰elo, padal
sníh s de‰tûm. Tato nepfiíjem-
nost v‰ak neodradila diváky,
aby se pfii‰li podívat do atria
Domu kultury, kde se odehrá-
val druh˘ roãník nejvût‰ího mûst-
ského jibbing závodu v âesku. FotoreportáÏ
je na webu www.horydoly.cz/snowboard. ■

C
PLZE≈SK  ̄JIB CONTEST
Text a foto: Aleš Erbek
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Omyl, hrad Kokofiín nebyl posta-
ven ve 14. století, ale v letech 1911
aÏ 1917 praÏsk˘m podnikatelem
Janem ·paãkem na místû pÛvodní
zfiíceniny. Je to novogotická ro-
mantická opiãárna. Jako nejvût‰í
pozoruhodnost vám prÛvodce
ukáÏe velkou fresku rodiny ·paãkÛ
a ve vûÏi "unikátní" strop z oh˘ba-
ného dfieva od firmy Thonet. Bob

Pûtatfiicet litrÛ mi pfiijde trochu málo na
uÏiteãnej batoh. Sedmdesátku snadno
zmen‰í‰ na rozmûry tohohle batÛÏku, ale
pûtatfiicítku na dvojnásobek nenafoukne‰.
Pfiechod "od chaty k chatû" nepokládám
za nároãnou vysokohorskou turistiku.

Šumavskej pirát

Já osobnû se snaÏím vÏdy tíhnout k
men‰ímu batohu, pak mû to nutí pfiem˘-
‰let o tom, co si s sebou vezmu. Vût‰í
batoh je vût‰inou tûÏ‰í v porovnání s

men‰ím - mluvím o
váze prázdného ba-
tohu. KaÏdému vyho-
vuje nûco jiného, ale
já bych s jedním vel-
k˘m batohem prostû
nevystaãil. Mirek Z.

Pfiedem fiíkám, Ïe si
myslím, Ïe je to fakt
dobr˘ batoh - mám
ho. Ale: Víku by neu‰-

kodilo, kdyby bylo odpínací zcela. "ne-
promokav˘" zip na vr‰ku jsem uÏ jednou
musel reklamovat - krytka se ¨oÏv˘kala" -
nov˘ je zatím v pohodû. Dal‰í vylep‰ení
by snesla poutka na cepíny - tenhle zpÛ-
sob uchycení uÏ je zastaral˘ a cepín
nejde vyndat, aniÏ bys sundal batoh, coÏ
bych u "horolezeckého" batohu neãekal
(dobfie fie‰í tfieba salewa a vaude). A pak
mi je‰tû chybí postranní popruh na boku
batohu ve spodní tfietinû. Pfiedmûty z

boku (karimatka, stan, bunda) visí jen 
v jednom popruhu. Záda jsou zbyteãnû
trochu mohutná. Na druhou stranu velmi
oceÀuji v˘borné no‰ení, moÏnost sundat
bederák, odlehãit záda vyndáním lamel,
pfiípadnû i karimatky (na tu si mÛÏu sed-
nout:-), v˘born˘ postranní zip, kter˘ vy-
uÏívám neustále. Do batohu jsem zabalil
na vícedenní alpsk˘ v˘stup do stûny i se
stanem a v pohodû se ve‰lo a hlavnû pfii
lezení dobfie sedûlo na zádech. Gejza

Rozhodnû nemohu souhlasit s tím, Ïe
Deuter je nûjak zázraãn˘ batoh. Mám
model Guide 45+ a jsem s ním hrubû ne-
spokojen˘. Jmenuji: a) látka batohu je
nekvalitní. ·oupáním o sníh látka "me-
chovatí" a ãasem praská. b) Stehy stojí
za prd. Blána, která je pfii‰itá mezi víko a
batoh, se páfie ve stehu. Ob‰ití snûhového
límce se páfie. c) Pogumování snûhového
límce se loupe. RovnûÏ se loupe i pogu-
mování uvnitfi kapsy ve víku. d) Batoh
jsem reklamoval s utrÏen˘m manipulaã-
ním uchem e) vnûj‰í kapsa víka je malá.
Pokud hodnû naplním kapsu vespod víka,
do té nahofie dám sotva klíãe. f) Zip boã-
ního pfiístupu se obãas sám od sebe ote-
vírá a kdyby tam nebyl pásek kvÛli lyÏím,
ztratil bych termosku snad uÏ pûtkrát. g)
Vyndat a zpátky zandat karimatku v zá-
dech je vût‰í problém neÏ rubikova
kostka. Ale abych neãpûl akorát kritikou,
batoh moc hezky vypadá a krásnû sedí na
zádech :)) O. Řep

ení to tak dávno, co Badialovi vyšel
pěkný článek o tom, kterak je třeba
chránit a nezabíjet našeho vnitřního

lyžaře. Souhlasné projevy v diskuzi potvrdily,
že mnohý outdoorista řeší podobné prob-
lémy – subjektivní nedostatek času 
a vlastní lenost. To asi známe všichni. 
A možná ještě strach z neznámého, nového.
Bylo to zhruba před rokem, kdy mě nepře-
dvídatelný osud zavál na sever Moravy. Jed-
noho víkendového odpoledne došlo i na le-
zení na zdejších skalkách. Zdatná spolulez-
kyně Kateřina s sebou pod stěnku vzala 
i svou drahou maminku. Tvrdila o sobě, že je
ráda na čerstvém vzduchu, že jí to ke štěstí
stačí a že rozhodně netouží zakoušet ná-
strahy tak nebezpečného sportovního odvě-
tví, jako je skalní lezení. Neměli jsme jí to 
za zlé. Ale co kdyby náhodou – nenápadně
jsme jí začali podstrkovat tu sedák, tu
svůdně červené lezečky od Mammuta.
Zdráhala se, nechtěla. Netrvalo však dlouho
a uviděla se paní Nováková navlečená v se-
dáku, obutá v červených lezečkách a přivá-
zaná na konec lana. Sama – a s trochou
nadsázky lze říci, že i dobrovolně – podstou-
pila křest kamenem. Bojovala statečně, na-
pínala lýtka 
i bicepsy, vzpírala lokty, odírala si kolena.
Heroické výkony prokládala výroky: „A určitě
mě to udrží?“ Lezla, dolezla, vyhrála. 
A poučení z tohoto příběhu? Až vás zase
někdy potká něco nového, možnost opustit
vyhřátou kancelář s aromatickou kávou na
stole, příležitost vyzkoušet „tam venku“ ne-
poznané – ať už je to ono známé „sjet po za-
dku holou skálu“ nebo zkusit svůj první ma-
ratón –  jděte do toho. Možná to bude je-
diná, poslední příležitost. 

N
NEZABÍJEJTE PANÍ NOVÁKOVOU

Co si myslíte...

Kdo je kdoHANA KLOUBOVÁ
Hanka Kloubová je překladatelka, budoucí významná horolez-
kyně, zdatná outdoorwoman a hrdá matka ročního Erika, jehož
láskyplně oslovuje Éro. Naši redakci obohatí o bodrý ženský
prvek a vás o nejnovější poznatky na poli výzkumů ze života 
malých outdooráčků. O chtěných i nechtěných dobrodruž-
stvích, která spolu zažili, čtěte na straně 28.

âAROVN¯ PÍSKOVEC NA KOKO¤ÍNSKU HORYDOLY (¤ÍIEN)

TEST BATOHU DEUTER GUIDE 35+ HORYDOLY (LISTOPAD)

René Kujan, editor
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INZERCE

MAMMUT MIZÍ Z FERRAT

Švýcarský výrobce Mammut stahu-
je z obchodů dva modely feráto-
vých setů Step-Web a Turn-Web.
Uvedl to časopis Lidé a hory. Důvo-
dem má být materiál popruhu, kte-
rý je po namočení náchylný k
prasknutí. Jedná se o vadné pro-
dukty s výrobními čísly 1020535 a
1020536. Poznají se podle šedého
popruhu. Červené popruhy mají
lepší impregnaci a nadále zůstávají
v prodeji. (kt)

VÁŇA SJEL SPANTIK

Nejlepší skialpinistický výkon sezóny
2006/2007 předvedl Radek Váňa na
pákistánské sedmitisícovce Spantik

(7 027 m n.m.) v Karakoramu. Sjezd
z vrcholu do výšky 4800 m n.m., kde
se nacházel první postupový tábor,
ocenila komise tradičního skialpinis-
mu Českého horolezeckého svazu.

(kt)

ZAVŘENÁ ŠUMAVA

Ředitel národního parku Šumava
František Krejčí oznámil, které ob-
lasti zůstanou pro turisty uzavřené 
i po otevření hranic Schengenského
prostoru. Jedná se o Modravské sla-
tě, Trojmezí, Modrý sloup a několik
menších oblastí na pravém břehu
Lipna.

(kt)

MAMMUT V BOLESLAVI

Mammut otevřel nový značkový ob-
chod v Mladé Boleslavi na Českobra-
trském náměstí 57. Plocha obchodu je
šedesát metrů čtverečních. Zákazníci
v něm najdou vybavení pro lezení a ho-
rolezení, oblečení do pohody i nepoho-
dy, spacáky, karimatky, čelovky a im-
pregnace. Jeden menší značkový ob-
chod funguje již delší dobu na umělé
stěně v Praze - Holešovicích. Velký re-
prezentativní obchod v Praze v Charvá-
tově ulici nebyl příliš úspěšný. (kt)

JAK UBĚHNOUT MARATÓN
ZA 100 DNÍ

Vyšla nová kniha autorské dvojice

Milošů Škorpila a Čermáka Jak uběh-
nout maratón za 100 dní. Na 220 stra-
nách naleznete text, který vychází z
populárního seriálu Lidových novin
Uběhni maratón, doplněný o řadu zají-
mavostí z běžeckého světa a doporu-
čení několika významných maratón-
ských akcí. (kü)

AIR AND STYLE 2007

V sobotu se odehrál na mnichov-
ském Olympia Stadion snowboardový
cirkus jménem Nokia Air and Style
2007. Bylo na co se dívat. Online di-
stribuovaný přímý přenos měl mno-
ho diváků a návštěvnost samotného
stadionu v Mnichově byla také vyso-
ká. Americký mladík Kevin Pearce
vyhrál svůj první šestihvězdičkový
závod ze světové série závodů TTR,
když přistál obrovský Cab 1260 za
ovace celého stadionu. 
Loňský vítěz v kategorii Rookie, Mik-
kel Bang z Norska, vrátil backside
1080 a ta ho katapultovala do dru-
hého kola. Zde odjel BS 1080 na
switch a zajistil si tak druhé místo
celkově. (ae)

ZMENŠENÁ PERMA-
NENTKA V JIZERKÁCH

Společná permanentka Skiji-
zerky letos navíc obsahuje ma-
lý skiareálek Parlament v Des-
né, ale zároveň přišla o atrak-
tivní Bedřichov. Na společnou
jizerskou jízdenku je tedy mož-
né lyžovat na Tanvaldském Špi-
čáku, Severáku a Desné - Par-
lamentu. "Bedřichov bohužel
letos na tuto permanentku ne-
funguje," uvádí Petr Bažant z
vlekařské firmy Ski Bižu. "Ve
třech ostatních jsme namonto-
vali nová odbavovací zařízení,
ale v Bedřichově ještě není."
Text a foto: (kt)



KRUMLOVSKÝ VODÁCKÝ
MARATÓN 2007

Na start Krumlovského vodáckého
maratónu se letos v říjnu postavilo
251 kánoí, kajaků, raftů a pramic.
Obsazeno bylo dvacet kategorií. Chy-
běla snad jen dračí loď. Z Vyššího
Brodu do Českého Krumlova dojel
nejrychleji deblkajak Kamil Mrůzek -
Tomáš Ježek za 2:02:02 hod. (kt)

V SOBOTCE SE LEZE ZA
OSMDESÁT KORUN

V srdci Českého ráje byla otevřena
umělá lezecká stěna. Vybudovali ji dva
muži v bývalé továrničce Diaz v Sobot-
ce pod zámkem Humprecht. Teď přes
zimu by měli stěnu využívat především
horolezci, kteří nemohou na pískovco-
vé skály, a přes léto by měli přijít
především rekreanti a amatéři. (kt)

FESTIVAL OUTDOORO-
VÝCH FILMŮ

Dějištěm festivalu outdoorových fil-
mů byly na začátku prosince sály

pražského kina Atlas. Sedmdesát fil-
mů uvedených ve čtyřech katego-
riích zavedlo diváky do míst, kam se
jen tak běžný smrtelník nedostane -
mezi špičkové horolezce, vodáky a
vyznavače extrémních sportů. Letoš-
ní novinkou byla sekce cestopisných
snímků. V rámci doprovodné akce
vystoupil pražský primátor Pavel
Bém, jenž zdolal na jaře nejvyšší ho-
ru světa. (kü)

NÁPLAVKY PRO CYKLISTY

Nové náplavky na pravém břehu
Vltavy v Praze se zase opravují. Ma-
gistrát tam totiž v minulých letech
přikázal dláždit kostkami zcela ne-
vhodnými pro cyklisty, ačkoliv tam
sám vyznačil cyklistické stezky. Teď
je nechává předlážďovat vhodnějším
materiálem. 

Text a foto: (kt)

NEJLEPŠÍ NA DIVOKÉ VODĚ

Michala Mrůzková se potřetí stala
vítězkou ankety Kanoista roku. Čtyř-
násobná mistryně Evropy ve sjezdu,
která má také olympijské ambice v
rychlostní kanoistice, předstihla
druhou slalomářku Štěpánku Hilger-
tovou a třetí posádku kánoe Jaroslav
Volf – Ondřej Štěpánek.

Text: David Knebel

INZERCE

INSTRUKTORŮ JE MÁLO

Dobrá zpráva pro lyžařské a snowboard-
ové instruktory přišla z Asociace profe-
sionálních učitelů lyžování (APUL). Letos
je jich málo! Znamená to, že komerční
instruktoři zřejmě dostanou více zapla-
ceno, než v minulých letech, kdy jich byl
přebytek. V Krkonoších a Jizerských
horách lze jako obvykle v posledních
letech čekat nápor převážně Holanďanů
na základní výcvik lyžařských dovedností.
V ostatních horách bude mít zájem o
lyžařské školy větší procento Čechů a
Poláků. Pomalu se zvyšuje zájem
českých středních a základních škol o
služby profesionálních učitelů lyžování
na školních výcvikových kurzech.
Text a foto: (kt)
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PRÁVĚ   TEĎ

álokdy se stane, aby se na regio-
nální soutěži setkaly dvě mi-
stryně republiky. V Ústí nad

Labem závodily na umělé stěně čerstvá ví-
tězka mistrovství republiky v boulderingu
Lucie Hrozová (Horydoly/Mammut) a nej-
lepší juniorka v lezení s lanem Edita Vopa-
tová (Hudy/Exex). "Byla to náhoda, ale
dost jsme se pobavily," říká k tomu Lucie
Hrozová, která závod brala jako součást
tréninku. Nakonec zvítězila zkušenost 
a o fous vyhrála Lucka nad Editou.
Lezecké závody na umělé stěna HOSPUL
Cup jsou pořádány v hale UJEP pro co nej-
širší spektrum závodníků. Letos byly nej-
mladšímu Jonáši Bzurovi pouhé dva roky 
a naopak nejstarší Jaromír Rada z pořáda-
jícího oddílu Spartak oslavil letos 75. naro-
zeniny. Reportáž ze závodu najdete na
www.horydoly.cz/horolezci. ■

M

Text: Radim Bzura. 
Foto: Radek Vopat

LEZECKÉ ZÁVODY PRO VŠECHNYLEZECKÉ ZÁVODY PRO VŠECHNY
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LYŽOVÁNÍ

VyráÏíme jednoho studeného rána z
Campitella. Chceme objet klasickou Se-
lla Rondu ve smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Je oznaãena oranÏov˘mi smûrovkami.
Stojíme ve frontû na lanovku. Teplo nám
není stejnû jako dal‰ím stovkám lyÏafiÛ,
ktefií se jen zvolna posunují k poklad-
nám. Po chvíli pfiichází star‰í chlapík v
lanovkáfiské uniformû. V jedné ruce nese
várnici a ve druhé skládací stolek. Za pár
vtefiin nabízí hork˘ ãaj z místních byli-
nek. Jen málokdo si nechá ujít pfiíjemné
poho‰tûní zadarmo a hned je veseleji. 

ROZCVIČKA NA ZAČÁTKU
Fronta byla odbavená za dvacet minut
a kabinová lanovka nás nese na Rodel-
la. KdyÏ si obouváme lyÏe, dech nám

vyrazí grandiózní pohled do skalních
stûn tfiítisícovky Sella.
SjíÏdíme strání mezi zmûtí krat‰ích la-
novek a vlekÛ. ·irok˘ svah vybízí k ro-
zehfiátí pfied nástupem na lyÏafiskou tú-
ru. I my proto vyuÏíváme jednu kotvu
a sjedeme si kopec je‰tû jednou. Jede-
me mírnou zelenou sjezdovkou limbo-
v˘mi háji. Máme ãas obdivovat dal‰í
tfiítisícovku Langkofel vlevo nad námi.
Míjíme první sedlo Passo Sella. Lim-
bové háje houstnou, pomalá dlouhá jíz-
da nás dovádí do borovicového lesa. 
Pomocí dal‰ích vlekÛ se dostáváme 
k restauraci Vallongia. Tady se musíme
rozhodnout, zda dolÛ pojedeme ãernou
variantou smûrem ke Svaté Krist˘nû,
nebo lehãí ãervenou na stranû Kreuz-
bodenu. Spí‰e náhodou si vybíráme

ãernou traÈ. Zvlá‰tû ve spodní ãásti,
kde se prudká sjezdovka kroutí a je vy-
dfiená na led, musíme dávat pozor na
sm˘kaãe, ktefií takovou obtíÏnost neãe-
kali a tûÏko ji zvládají.
V Selvû, kde se ãervená i ãerná varian-
ta setkávají, sundáváme lyÏe, po mÛst-
ku pfiecházíme silnici a sedáme do
dlouhé kabinové lanovky. Ta nás vyná-
‰í vysoko pod skalní vûÏe Tschier Spit-
zen, které uÏ patfií do horské skupiny
Puez Geisler. 

VELKOLEPÝ SJEZD 
DO CORVARY
Tady zaãíná velkolep˘ sjezd, kter˘ nás
dovede o tisíc metrÛ níÏ do Corvary. Je-
ho krása nespoãívá v nároãnosti, ta se

pohybuje mezi ãervenou a modrou.
ZmocÀuje se nás pocit obrovského pro-
storu. Vlevo se vypínají skály Puezgrup-
pe, vpravo na nás jakoby padají obrovské
skalní severní stûny Selly. Pod námi se
otevírá ‰iroké údolí Alta Badia a za ním
tvofií stafáÏ rozervané skalní Tofany. 
PfiejíÏdíme druhé sedlo Passo Gardena.
Následuje pût kilometrÛ ‰irok˘ch mír-
n˘ch sjezdovek pofiád rovnou dolÛ. Car-

vujeme dlouhé oblouky, aÏ nás pálí steh-
na jako ãert.
Témûfi vodorovná sedaãková lanovka nás
veze do Corvary. Stfiídáme dal‰í lanovky,
sjíÏdíme nûkolik sjezdovek, uÏ se nám
jejich názvy pletou. Ani pfiesnû nevíme,
kde pfiekonáváme tfietí sedlo Passo Cam-
polongo. PfiijíÏdíme do mûsteãka Arabba.
Musíme jít pár set metrÛ pû‰ky. Nastupu-
jeme do velké kabinové lanovky. Veze
nás na skalnat˘ hfieben pod vrcholem
Mesola. B˘vá tu vidût ledovec na Mar-
moladû, ale právû stojíme v hustém mra-
ku. Vede odtud jen jediná cesta po rychle
klesající traverzové sjezdovce. Mírn˘
sklon stfiídají prudké v˘‰vihy. 
Je jiÏ odpoledne, mnoha lyÏafiÛm dochá-
zejí síly, mûkk˘ sníh je vyhrnut˘ do

stran, uprostfied je ledovat˘ Ïlab. Musíme
dávat pozor, co se dûje za kaÏdou mul-
dou. Dal‰í dvû sedaãkové lanovky nás
vyváÏejí do ãtvrtého sedla Passo Pordoi.
Tady je Ïivo. 

BYL TO DOBRÝ DEN
Koneãnû vjedeme do lesa. UÏ máme dost
skal a bíl˘ch plání. Úzká zatáãkovitá
sjezdovka je plná lyÏafiÛ, ktefií jedou do-
mÛ. Není to moc hezké, kaÏd˘ spûchá
pryã. Ani my si to neuÏíváme. Na druhou
stranu je sjezdovka konstruovaná tak,
aby zvládla velk˘ nápor rÛznû zdatn˘ch
lyÏafiÛ. Nikdo se tu nemÛÏe moc rozjet.
Sjezd konãí v osadû Pradel. Odtud se ve-
zeme poslední velkou lanovkou nazpátek
na sedlo Sella. Jsme tam, kde jsme dnes
zaãínali. Byl to dobr˘ lyÏafisk˘ den. ■
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ÚŽASNÁSELLA
Text: Kuba Turek. Foto: Hana Suchá

Bez lanovek
Velkolepý lyžařský okruh přes sedla Gardena,
Campolongo, Pordoi a Sella byl původně turi-
stickým zážitkem. Pěšky ho obcházeli již
místní horalové. Na lyžích ho prvně přešel Pe-
ter Böttl v roce 1912. Trvalo mu to dva dny.
Za první světové války byly dobudovány pevné
silnice. Současní skialpinisté proběhnou oko-
lo Selly bez lanovek za necelé čtyři hodiny.

Limbov˘ háj pod Langkofelem Vajíãko se vzná‰í nad
údolím Alta Badia

Vodorovná lanovka
jezdí do Corvary



Nejskvûlej‰í lyÏafisk˘ záÏitek, které posky-
tují Dolomity, se jmenuje Sella Ronda.
Sedmatfiicetikilometrov˘ okruh
kolem obrovského skalního 
masivu Sella projektovali
lanovkáfii tak, aby se dalo jet
na sjezdovkách pfies ãtyfii
v˘znamná sedla  Gardena.

RONDA

Ohromující v˘hled 
z vrcholu Rodella



PAMÁTKY

ressanone - kde to je? Brixen -
ano, tam trávil své vyhnanství
Karel Havlíãek Borovsk˘! Ital-
sko-rakouské mûsto Bressano-

ne/Brixen je duchovním centrem Dolo-
mit. Míjíte ho, kdyÏ jedete po dálnici z
Brennerského prÛsmyku smûrem na
Bolzano.
Mûsto je doslova poseté kostely, pod
mosty teãe divoká Isarco, okolo se vypí-
nají dvoutisícové hory. AÏ do minulého
století totiÏ bylo sídlem biskupÛ, a i kdyÏ
se biskup pfiestûhoval do vût‰ího Bolzana,
zÛstal tu biskupsk˘ Dóm.
"Podívejte se na Panenku Marii nad hlav-
ními vraty Dómu," poÈouchle ponouká
‰éf zdej‰í turistické centrály Peter Righi.
"Ukazuje biskupovi, kam se má jít v po-
ledne najíst." KdyÏ ve smûru její ruky pfie-

jdeme pfies námûstí, zajdeme do úzké stfie-
dovûké uliãky a ocitneme se u vchodu do
hospody Finsterwirt. Dnes nepatfií mezi
levné a dokonce ani mezi stfiednû drahé,
ale pojíst a popít tu je velk˘ záÏitek. 
"Základy domu pocházejí z desátého sto-
letí, hospoda je postavena ve dvanáctém
století a nábytek je z patnáctého století,"
fiíká py‰nû vedoucí restaurace, kdyÏ uvádí
hosty ke stolu. "Tady jedli nejen biskupo-
vé, ale také souãasn˘ papeÏ Ratzinger."
Masívní stoly, Ïidle a skfiíÀky na nádobí jí
dávají za pravdu.
Dóm je zasvûcen sv. Kassianovi a Vigi-
liovi, ktefií jsou patrony zdej‰ího kraje.
První zemfiel okolo roku 300 a druh˘ byl
o sto let mlad‰í. Dóm opatruje jejich reli-
kvie. Dal‰í relikvie patfií svatému Luca-
novi Ïijícímu v pátém století. Brixensk˘
Dóm je katedrála, v katolické hiearchii
má titul basilica minor, stejn˘ jako tfieba
chrám v Jablonném v Podje‰tûdí. ■

PANENKA MARIE 
UKAZUJE DO HOSPODY
PANENKA MARIE 
UKAZUJE DO HOSPODY

B

Hlavní brixenské námûstí
oÏívá po setmûní

Jihotyrolané
proÏívají Vánoce
s dûtmi

Vlevo uprostfied:
Biskupsk˘ dóm je
zasvûcen místním
svûtcÛm

: Nejslavnûj‰í obyvatel Brixenu je
pro âechy jednoznaãnû K.H.B.

Text a foto: (kt)



Již třetím rokem Vám nabízíme širokou nabídku vy-

bavení pro běh na lyžích a servisní služby. Rádi Vás 

přivítáme v příjemném prostředí našeho obchodu.

foto Craft

Vodacké centrum, tř. 5. května 57, 140 00 Praha 4 - Pankrác
tel.: +420 241 401 384 | centrum@hiko.cz | www.hiko.cz



ZIMNÍ   TURISTIKA

Více o sněžnicích si přečtěte
v tomto čísle Horydoly.
Výstup na Sněžku – str. 32
Druhy sněžnic na tuzemském trhu – str. 33
Test sněžnic Sasquetch – str. 34



fiírodní park Schlern v Dolo-
mitech je jako stvofien˘ pro
v‰emoÏné zimní dobrodruÏ-
né v˘pravy. Vedle klasické-

ho lyÏování a horolezectví jsou tu vel-
mi populární túry na snûÏnicích.
Lehkou túru jsme absolvovali s hor-
sk˘m vÛdcem Martinem, kter˘ se na-
rodil v jedné z roztrou‰en˘ch osad na
obrovské náhorní planinû Seiser Alm.
Vedl nás pod skalními masivy Lang-
kofel a Plattkofel na chatu Zallinger.
V˘stup zaãíná na otoãce skibusu Flo-
ralpina (1650 m n.m.). Odtud jdeme
po zasnûÏené silniãce mírnû do kopce
na Svatou Krist˘nu. Po dvou kilome-
trech zastavujeme, nasazujeme si
snûÏnice a vydáváme po znaãené ces-
tû ãíslo 7. Stezka je trochu pro‰lápnu-
tá. Nejprve chvíli stoupáme loukami,
potom projdeme lesem a ocitneme se
na pastvinách u chaty Murmeltier
(2070). Dlouh˘m traverzem lehce
dojdeme na chatu Zallinger (2036).

DOLŮ TO JDE RYCHLE
Trvalo nám to necelé dvû hodiny, ale
nikam jsme se nehnali. Na chatû se dá
najíst a napít. Mûli jsme objednané

sanû, a tak neváháme a snûÏnice mû-
níme za rychlej‰í dopravní prostfiedek.
Nûkolik kilometrÛ po urolbované ces-
tû sjedeme za pár minut. Na mapû ji
najdeme pod ãíslem 9. Na‰i túru kon-
ãíme u penzionu Tirler (1738), u kte-
rého vracíme sanû. 
V JiÏním Tyrolsku jsou oblíbené ne-
jen jednotlivé túry, ale také celot˘den-
ní pobyty. Balíãky sluÏeb obsahují
ubytování, polopenzi, pÛjãení v˘stroje
a ãtyfii túry za vedení horského vÛdce.
To pfiijde na nûjak˘ch 2 500 eur. 

NARODILI JSME SE NA
SENĚ
"Nikdy nejdeme více neÏ deset kilo-
metrÛ, protoÏe pohyb v hlubokém
snûhu je sice krásn˘, ale nároãn˘," fií-
ká vÛdce Martin. "Znám sice celé Al-
py, obãas tam vodím turisty, lyÏafie a
horolezce, ale nejãastûji jsem právû
na Seiser Alm." 
Do svého kraje je zamilovan˘, je mu
to vidût na oãích. "KaÏd˘ z nás, komu
je nad tfiicet let, se tady narodil je‰tû
na senû. B˘val to chud˘ pasteveck˘
kraj. Turistika se tu rozmáhá aÏ po-
sledních dvacet let." ■
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Text: (kt) Foto: Kuba Turek, 
Südtirol Marketing



ejlep‰í lyÏování v Tonale na-
bízejí tfii varianty skiroute
voln˘m terénem po úboãí Ci-
ma Presena (3069 m n.m.).
Vedou severními svahy a mí-

vají proto dobr˘ sníh. My jsme se do le-
houãkého pra‰anu bofiili po pás.

SKIROUTE OD LEDOVCE
Nejdel‰í varianta skiroute z tfiítisícové v˘-
‰ky od posledního vleku na ledovci Prese-
na vede zpod sedla k jezeru, dále traverzo-
vou cestou po turistické cestû 281 skrze
skalní tunel a serpentinami do dolní ãásti
Tonale nebo loukami a lesem aÏ do obce
Vermiglio. 
Tato varianta se jmenuje Squaldrina 
Cantiera a nabízí deset kilometrÛ pra‰anu
s pfiev˘‰ením okolo dvanácti set metrÛ 
v opravdovém velehorském terénu. Pfied
lavinami je trasa pomûrnû bezpeãná.
Krat‰í, ale prud‰í verze této skiroute vede
zpod ledovce Presena od stejnojmenné
restaurace (2729), kam se dostanete kabi-
novou lanovkou Paradiso a sedaãkou Pa-
radiso - Presena. Od spodní stanice vlekÛ
na ledovci se sjede do snûhového kotle 
a potom si vybereme nûkter˘ ze ‰irok˘ch
ÏlabÛ pro cestu jezeru Presena. 
Na skalnatém úboãí po levé ruce vede
stará nákladní lanovka. Na dnû údolí pod-
jedeme její dráty, pfiipojíme se k základní
variantû Squaldrina Cantiera a mineme
spodní stanici staré sedaãkové lanovky. 
V pfiípadû lavinového nebezpeãí je sjezd
ohroÏován pádem snûhové masy a za
‰patné viditelnosti je mezi skalkami ob-
tíÏná orientace.
Nejkrat‰í varianta zvaná Alveo Presena
zaãíná u horní stanice kabinkové lanovky
na sedle Paradiso (2585) a skalnat˘m
svahem dovede lyÏafie k jezeru Presena.
Tento sjezd je orientaãnû nejobtíÏnûj‰í a
je‰tû ke v‰emu není pfiíli‰ populární, a
proto se mnohdy nemÛÏeme fiídit stopami
pfiedjezdcÛ. 

SKIALPINISTICKÉ TÚRY
Mapky sjezdovek a bûÏkafisk˘ch tras roz-
dávané u pokladen v Tonale obsahují pût
dal‰ích hlavních skiroute, ale jsou to ve
skuteãnosti skialpinistické trasy, na které
potfiebujete kromû lyÏí také stoupací pásy,
ãasto maãky a cepín. K jaru se hodí horo-
lezecká v˘zbroj, protoÏe nûkteré trasy ve-
dou po ledovcích.
V Itálii je velmi populární sportovní i re-
kreaãní skialpinismus. T˘ká se to také
okolí Tonale. Nároãné klasické túry ve-
dou pfies sedlo Presena, kam se lze dostat

SKIALPINISMUS
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N
Text: (kt). Foto: (kt, has),

Vleky urychlí v˘stupy na vrcholy

Pa‰erácké sedlo vyÏaduje
horolezeckou techniku

Panelákové
ubytovny na
Tonale

VOLN  ̄TERÉN 



HORYDOLY 19

po sv˘ch v protismûru skiroute Squaldri-
na Cantiera, nebo kabinkou, sedaãkou a
nakonec vlekem.
Pokraãuje se sjezdem k chatû Citta di
Trento, odkud lze sjet dlouhou silniãkou
pod hory, nebo pokraãovat do oblasti ob-
rovsk˘ch ledovcÛ obklopujících domi-
nantní vrchol Adamello (3539). 
Na druhou stranu se chodí na sedlo Con-
trabbandieri (2681). Od zfiíceniny váleãné
pevnÛstky se lze na maãkách vydat po
hfiebeni na obû strany a vybrat si nûkter˘
ze sjezdÛ z vrcholÛ Casaiole (2779) nebo
Albiolo (2969). K jaru ov‰em b˘vají lavi-
nézní, protoÏe jsou obrácené k jihu. Ze
sedla lze také na maãkách sejít po turis-
tické cestû ãíslo 2 skrze skalnaté srázy 
a sjet ‰irokou dolinou k chatû Bozzi a dá-
le serpentinami cestou ãíslo 52 do údolí
Viso do stejnojmenné vesnice. Pozor, 
Ïádní lidé zde pfies zimu nebydlí!
Pokraãujeme mírn˘m sjezdem starou sil-
niãkou po levém bfiehu potoka do údolí
Pezzo, aÏ znovu narazíme na znaãku ãís-

lo 2 a lesem sejdeme uÏ s lyÏemi na ra-
menou do mûsteãka Ponte di Legno
(1250). Odtud jezdí lanovka nebo skibus
zpût na Tonale. 
Dal‰í doporuãované skialpové trasy ve-
dou do údolí Strino, pfiecházejí po ledov-
cích vrchol Pressanela (3387) a stoupají k
Adamellu údolím Pisgana. 

FREERIDING KDE SE ZAMANE
Italové nijak neomezují pohyb mimo sjez-
dovky, a tak lze jezdit témûfi kdekoliv. Po-
zor ov‰em na v˘bûr trasy, protoÏe vût‰inou
se ve volném terénu sice jezdí po loukách,
ale ty se obãas lomí do
prudk˘ch strÏí nebo
skalních stûn.
Voln˘ terén vhodn˘ pro
rekreaãní freeriding naj-
dete pfiedev‰ím na sever
od silnice pfies sedlo To-
nale. JiÏní svahy jsou na
dohled od lanovek, ne-
ztratíte se tu.  ■

ITALSKÉ LYÎA¤SKÉ
ST¤EDISKO PASSO
TONALE VE V¯·CE 
OSMNÁCTI SET METRÒ
NAD MO¤EM JE ZEMÍ
ZASLÍBENOU  PRO
MILOVNÍKY PRA·ANU. 

DOPORUČENÉ 
VYBAVENÍ

Skialpinistická výzbroj 
(lyže, boty, vázání 

a teleskopické hůlky) 
a kompletní bezpečnostní vy-
bavení (lavinový vyhledávač,

lopata a sonda). 
Za špatných sněhových pod-

mínek se mohou hodit 
i horolezecké mačky a lano.

Internet
www.adamelloski.com

Obec Viso je v zimû opu‰tûná

Skialpinisté stoupají
k jezeru Presena



ROZHOVOR
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Jaké to je, být mistryní ČR v boulderingu? Bylo to těžké?
Je to urãitû skvûlej pocit. Pfiedcházel tomu tûÏk˘ tré-
nink na Mistrovství svûta v Ekvádoru. A samozfiejmû
nejenom na nûj. 

Odkdy vlastně lezeš? 
Odmaliãka. Lezu uÏ desát˘ rok, od sv˘ch osmi devíti
let. K tomu mû pfiivedl táta.

Jedině boulder je tvoje vášeň, nebo si ráda zalezeš 
i s lanem, třeba i někde na horách?
Vlastnû rad‰i asi lezu s lanem. Moje lezení je takové
univerzální. Dûlám v‰echno, mám ráda lezení jako
celek, takÏe dûlám v‰echny disciplíny vãetnû lezení
na rychlost. S tím boulderingem to teì zrovna tak
nûjak vy‰lo. 

Jak často trénuješ?
Na lezení dojde tak ãtyfiikrát pûtkrát t˘dnû. Ono se to
ani nedá lézt pofiád, kaÏd˘ den. Ruce, ‰lachy dostá-
vají zabrat. Jinak si ráda chodím zabûhat, zaplavat,
do posilovny. Dûlám streãink, gymnastiku. Mám ta-
ky nové kolo, takÏe si teì ráda vyrazím na kole. Po-
hyb mû prostû baví. Tû‰ím se na lyÏování.

LUCIE HROZOVÁ – 
âERSTVÁ MISTRYNù 
REPUBLIKY V BOUL-

DERINGU. JEMNÁ, 
USMùVAVÁ BLOND¯NKA,

STUDENTKA ST¤EDNÍ
EKONOMICKÉ ·KOLY SE

SPORTOVNÍM 
ZAMù¤ENÍM.

LUCIE HROZOVÁ – 
âERSTVÁ MISTRYNù 
REPUBLIKY V BOUL-

DERINGU. JEMNÁ, 
USMùVAVÁ BLOND¯NKA,

STUDENTKA ST¤EDNÍ
EKONOMICKÉ ·KOLY SE

SPORTOVNÍM 
ZAMù¤ENÍM.

➽

LUCIE 
HROZOVÁ
LUCIE 
HROZOVÁ

Text: René Kujan, Foto: René Jakl
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Ty pocházíš z poměrně horolezecky zaměřené
rodiny. Tam jsou kořeny toho, co děláš teď?
To mû samozfiejmû ovlivnilo hodnû. Tá-
ta nás s bráchou k lezení pfiivedl. Máma
taky hodnû lezla. Dá se fiíct, Ïe lezení a
lidi okolo nûj nás vychovávali. Nauãili
jsme se jít za sv˘mi sny. A Ïe nic není
zadarmo.

Táta tam hrál asi dost podstatnou úlohu?
Urãitû. KdyÏ jsem byla malá, tak mi le-
zení ukázal, nevnucoval. KdyÏ jsem se
rozhodla, Ïe se tomu budu vûnovat víc,
zaãal mi hodnû pomáhat. Jezdil se mnou
na tréninky, hodnû mû podporoval. 

Soutěžíte mezi sebou s bratrem? Hecujete
se, porovnáváte?
Teì spolu uÏ nesoupefiíme, ale kdyÏ
jsme byli je‰tû malí, brácha to flákal, ale
zároveÀ mûl pocit, Ïe musí b˘t lep‰í,
protoÏe je kluk. Tak tehdy tam byly
urãité boje. Teì uÏ vÛbec. Teì si spí‰
vzájemnû pomáháme. 

Tebe teď čeká maturita. Co bude dál?
Vrhneš se čistě jen na sport?
AÏ odmaturuju, chtûla bych se mini-
málnû rok vûnovat jen lezení. Zkusit jít
do toho naplno, kam aÏ to pÛjde a zku-
sit, kam aÏ bych se mohla dostat. Uvi-
dím, jaké budou v˘sledky. Pak se ukáÏe,
co dál. K tomu budu studovat jazyky a
pak dál uvaÏuju o cestovním ruchu na
V·E. 

Říkáš, že zkusíš, kam až to půjde. Kam bys
to až chtěla dotáhnout?

Chtûla bych se dostat mezi ty nejlep‰í.
Mezi svûtovou ‰piãku. 

Cítíš to tak, že lezení něco obětuješ, nebo
jen prostě děláš to, co tě baví?
Urãitû i nûco obûtuju. Jako kaÏd˘
vrcholov˘ sportovec, musím tomu nûco
dát. Trénink nûkdy bolí, ãlovûku se do
toho nechce. Ale na druhou stranu ví‰,
Ïe musí‰, Ïe bez toho pfiemáhání to
nûkdy nejde. Svaly tû bolí, chtûlo by se
ti jít spát, ale na trénink se musí. Tak je
to ãasto. O víkendech b˘vají závody, tak
to zas nejde jít s kamarády nûkam osla-

vovat a kalit do noci. KaÏd˘ se musí
rozhodnout, ãemu dá pfiednost.

Počítáš do budoucna třeba i s tím, že by tě
to lezení mohlo uživit? Dá se to vůbec?
Na svûtové ‰piãce se to dá. I mezi Ïena-
mi. Uvidím, jak to pÛjde.

Co děláš, když potřebuješ zrelaxovat? 
S kamarádkou tfieba vyrazíme na ko-
leãkové brusle nebo se jdeme jen tak 
cákat do bazénu. Ráda chodím do di-
vadla, na muzikály. Taky se nûkdy mu-
sím i uãit... ■

Lucii Hrozovou, mistryni
ČR v boulderingu a jejího
bratra, nadějného lezce
Libora Hrozu, můžete pot-
kat při tréninku v Lezeck-
ém centru Mammut 
v Holešovicích. 





POHLED   JINAM

ČERTI BEZ
LEGRACE

Text: Kuba Turek. 
Foto: Steiermark Tourismus
a Helmut Strasser



uzem‰tí ãerti jsou jako z La-
dov˘ch obrázkÛ – pfiihlouplí,
posmutnûlí a nemají kouska
respektu. Mûli by jít do uãe-
ní k Raku‰anÛm. Tam fiádí

po cel˘ advent pfií‰ery jako z hororÛ.
Nikolaus není hodn˘ dûda s fousama,
ale drsoÀ, kterého moc nezajímají va‰e
dobré skutky a vlastnû ani ‰patné.
Chce vám jenom pfiipomenout, Ïe Ne-
be opravdu existuje a pfiísnost na lidi
musí b˘t. Mikulá‰ chodí sice s ãerty,
ale moc vlivu na nû neuplatÀuje. 

ZRŮDY V AKCI 
Mohutní chlapi pfievleãení za zrÛdy,
které si nezadají ani se slavnou har-
drockovou skupinou Kiss, vyráÏí do
ulic jako pekelná soldateska. ¤ádí hÛfi
neÏ jihoamerická guerilla. 
¤íkají si podle staré tradice krampuso-
vé. Jejich úkolem není trestat lidské
prohfie‰ky v uplynulém roce, ale pouze
budit hrÛzu. Umûjí to dokonale! Od
loÀska mají zakázan˘ vstup do matefi-
sk˘ch ‰kolek. Letos bûÏí kampaÀ útlo-
citn˘ch matek za jejich úpln˘ zákaz. 
Proã? ProtoÏe se jich lidé bojí. Ale na
druhou stranu, tradice je tradice. 

VZPOMÍNKA PRVNÍ
Sedíme ve velkém vytápûném stanu 
v mondénním a drahém zimním stfie-
disku. Pijeme horkou ãokoládu, svafie-
né víno glühwein a jíme preclíky.
Vzpomínáme na celodenní lyÏování. 
Tû‰íme se na ãerty, o kter˘ch nám
místní prÛvodce vyprávûl na svahu.
Najednou usly‰íme fiinãení fietûzÛ. 
Nûkolik rakousk˘ch dvojic urychlenû
mizí ze stanu. 
Na‰e skupina oãekává veselé ãertíky.
Do stanu bez varování vtrhne snad 
deset ramenat˘ch ãertÛ v pfií‰ern˘ch
maskách. Mlátí siln˘mi fietûzy 
o lavice. 

"Ono je to snad doopravdy," napadá
nás. Nûktefií vyskakují na stoly a ne-
dbaje rozbit˘ch sklenic skáãí z jedno-
ho na druh˘. "Néééé," pi‰tí spoleãnû
Raku‰anky, âe‰ky i Holanìanky. 
âerti mlátí metlami hlava nehlava ko-
hokoliv. 

OPRAVDU TO BOLÍ. 
Pfii tom vydávají zvuky jako v posled-
ním taÏení. Dobfie by se uÏivili v dea-
thmetalov˘ch kapelách. Urãitû jsou v
alkoholickém rau‰i, ale ne moc. Stojí
na nohách dost jistû. Jsou opilí mocí. 
Jejich fiádûní trvá jen pár minut, ale
nechávají po sobû pfievrácené lavice,
rozbité sklo a porcelán, jelita na tûle 
a hrÛzu. Ani obsluha za barem jim ni-
jak nebrání. 

DRUHÁ VZPOMÍNKA
Mal˘m horsk˘m mûsteãkem táhnou
krampusové. Uprostfied jede mal˘
traktor a veze zásoby. ·pek, ‰naps,
chleba a sodovku. Jsou to pr˘ ctihodní
otcové od rodin. 
V‰ichni je tady znají, ale pfiesto se jim
vyhne, kdo mÛÏe. Popelnice, odpadko-
vé ko‰e i v˘lohy nechávají na pokoji,

ale snaÏí se dob˘vat do domÛ.
Kde jim nenalijí, tam mlátí su-
kovicemi vztekle o zem. 
V‰ichni uÏ mají zjevnû dost vãet-
nû traktoristy. KdyÏ chytí dûvãe,
neurvale ji posadí na valník a ne-
smí se od nich hnout. Odvezou ji
daleko za mûsto a ona musí pû‰-
ky sama domÛ. Pochody kram-
pusÛ se konají pfiedev‰ím o Mi-
kulá‰ské noci 5. prosince, ale
potkat je mÛÏete bûhem celého
adventu, tedy pfiibliÏnû od za-
ãátku prosince do Vánoc. 

EMANCIPACE PROBĚHLA 
JIŽ DÁVNO 
KdyÏ se vyhnete krampusÛm, narazíte
na perchty. Moravské peruchty a lucky
nejsou Ïádná neviÀátka, ale jejich ra-
kouské sestfienice jdou do akce po hlavû. 
Îeny pfievléknuté do dûsiv˘ch masek 
s rohy a kozími obliãeji kontrolují do-
mácnosti, jestli je v nich ãisto a v‰ech-
no pfiipravené na vánoãní svátky. KdyÏ
ne, chtûjí hospodyni rozfiíznout, vybrat
vnitfinosti, místo nich nacpat suchou
hrachovinu a nakonec za‰ít. S vervou,
jakou se o to snaÏí, není tûÏké jim 
uvûfiit.

■
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je druhé nejvût‰í mûsto v Grónsku. Má asi pût tisíc obyvatel. LeÏí
za polárním kruhem, na západním pobfieÏí. Je to nejsevernûj‰í
pfiístav, kter˘ v zimû je‰tû nezamrzá. UÏ z dálky vás uvítá pestro-
barevn˘mi domeãky rozeset˘mi po návr‰ích. Blízko mofie najdete
Modr˘ a novûj‰í âerven˘ kostel. Odsud se zadívejte do dalekého
obzoru. Tfieba vás napadne nûco chytrého.

SISIMIUT (HOLSTEINSBORG)

Foto: René Kujan





DĚTI

dají se vám ratolesti ve vûku
do jednoho roku pfiíli‰ malé na
to, aby si s vámi uÏívaly zimní
radovánky na horách? Vy-

zkou‰eli jsme, Ïe to není nemoÏné.
Vlastnû jedin˘ problém byl v tom, do-
stat se za pomoci dvoustopého civili-
zaãního v˘dobytku do hor, testující je-
denáctimûsíãní batole Er˘s hlasitû pro-
testovalo nejménû polovinu pfiesunu
autem do Bedfiichova. DluÏno dodat,
Ïe se fiidiãka s navigátorem hned ze
zaãátku nedomluvili, do kterého Ïe
Bedfiichova se to chystají, a tak se ho-
dinku kufrovalo na pomezí Jizersk˘ch
hor a Krkono‰. Druh˘ testující subjekt,
pûtimûsíãní miminko Bára, zvládal
cestovní fázi lépe, jel autobusem a je-
ho rodiãe od zaãátku vûdûli kam. Na-
konec se ale v‰ichni ‰Èastnû se‰li v tom
správném Bedfiichovû nedaleko Ja-
blonce nad Nisou a je‰tû téhoÏ odpo-

ledne vyrazili na sníh z pohodlného
apartmánu, umístûného pfiímo u lyÏafi-
ského bûÏeckého areálu, hlavního ná-
stupu na Jizerskou magistrálu. 

ČERSTVÝ VZDUCH 
A RESTAURACE
Zatímco Báfiini rodiãe se v péãi stfiídali
a vyráÏeli po jednom na bûÏky, pfiípad-
nû spoleãnû na procházky s mimísem 
v ‰átku, patfiiãnû nabalen˘ Er˘s byl
usazen do dûtské krosniãky a zúãastnil
se tak témûfi v‰ech pochÛzek po jizer-
skohorsk˘ch lesích. Normálnû rtuÈovi-
té batole, které v koãárku nevydrÏí ani
pÛl hodiny, uvítalo zmûnu perspektivy
a v pohodû zvládalo nûkolikahodinové
v˘‰lapy na snûÏnicích po bûÏeck˘ch
trasách i mimo nû. Pfii dlouhodobém
sezení v krosniãce se dítûti odkrvují
nohy, proto se doporuãuje aspoÀ jed-
nou za hodinu zastavit a nechat je vy-

fiádit, aby se tuhnoucí krev vrátila ke
svému pÛvodnímu skupenství. Nám 
se pro tento úãel osvûdãila restaurace
chaty na Nové Louce, kde se po teplé
polévce rozproudí krev i batolecímu
doprovodu a milé obsluze vÛbec neva-
dí, Ïe se jim lezoucí cosi plete pod no-
hama mezi plnû obsazen˘mi stoly.

JSOU I JINÉ MOŽNOSTI
Kromû námi ovûfieného ‰átku, krosniã-
ky ãi jejich kombinace jsme potkali 
i zdatné tatínky, jak bruslí do kopce 
zapfiaÏeni do dûtského multifunkãního
vozíku. Kromû tradiãního vyuÏití jako
pfiívûs za kolo, sportovní koãárek pro
turistiku, jogging nebo in-line bruslení
se dá vozítko opatfiit i ski-setem s lyÏe-
mi, teleskopick˘mi taÏn˘mi tyãemi 
a bederním popruhem pro tahouna. Za-
tímco nám jeho rodiãe vyprávûli o v˘-
hodách takového vozítka, oãividnû
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Mimina
na sněhu

KOKOSY NA SNùHU ZNÁME SNAD
V·ICHNI. A KDYÎ MÒÎOU MÍT JA-
MAJâANÉ SVOU REPREZENTACI VE
âTY¤BOBU, PROâ VY BYSTE DOMA
NEMOHLI MÍT MALÉHO ESKYMÁKA?!

Text a foto: Hana Kloubová

Eskymáck˘ koãárek

Nepopsan˘ list; je jen na
vás, co do nûj vtisknete
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www.swans-sports.cz
info@sportkoncept.cz

… VYSTUP 
Z ŘADY!

spokojen˘, skoro dvou-
let˘ prcek pozoroval
cvrkot z teplého hníz-
deãka korby. 
¤ádit v terénu s bacula-
t˘m andûlíãkem na zá-
dech je sice o nûco ná-
roãnûj‰í, neÏ jen s ta-
trankou a termoskou
ãaje v batÛÏku, ale od-
mûnou je vám pocit, Ïe
v‰echny ty úÏasné po-
hledy na nepro‰-
láplé bílé pase-
ky, labyrinty
smrkov˘ch kmenÛ
nebo zákruty zasnûÏen˘ch potokÛ s
vámi va‰e dûti mÛÏou sdílet, a nadû-
je, Ïe se tou krásou kolem snad na-
kazí a jednou sem vyrazí po
sv˘ch. ■

StáÀa – universal mother!
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Text: (kt). Foto: Horydoly, Moira,
Trimedar, MC Sup, Singing Rock

Pieps Freeride
Nejlevnější lavinový vyhledávač na čes-
kém trhu je vhodný především pro lyža-

ře do terénu, ale v dosahu lanovek a
profesionální první pomoci. U freeridisty
lze spíše počítat s tím, že ho zasype la-
vina, než že by sám musel jako skialpi-
nista hledat několik zasypaných kama-
rádů. Model Freeride je vybavený jed-

nou anténou s dosahem čtyřiceti metrů.
Systém je digitální, váží 110 g a využívá

jedné tužkové baterie.
Info: www.singingrock.cz
Orientační cena: 3675 Kč

Black Thunder Südtirol
Nová jihotyrolská firma uvádí letos

na trh sérii 150 párů lyží pod ozna-
čením Südtirol. Autorkou designu
odkazující na reklamní kampaň

italského regionu je Jihotyrolan-
ka Daniela Trono. Vázání k nim
dodala další jihotyrolská firma

Vist. Zájemci o jejich zakoupení
nebo jen zapůjčení mají možnost
lyže vyzkoušet v pobočkách sítě
Rentasport ve střediscích Meran

2000, Schnalstal/Val Senales,
Ladurns a Plose. Půjčovné za tyto

lyže je stanoveno na 25 eur na
den, případně 299 eur na sezónu. 

Info: www.black-thun-
der.it (další nové 

malosériové značky lyží
najdete na www.hory-

doly.cz/lyzari)
Orientační cena: 990 eur

Salewa Tacul
Sněžnice jsou vhodné pro začáteč-
níky do jednoduchého terénu a pro

zkušenější na vysoké hory. Kon-
strukce omezuje nabalování sněhu
pod vázáním. Sněžnice jsou opatře-

ny mačkami pod botami a deseti
hroty v plastovém rámu, což turis-
tům usnadňuje pohyb po zledova-
tělých svazích. Do prudkého stou-
pání je určeno nasazení hrazdiček
pod paty. Pár sněžnic váží 2,1 kilo-

gramu. 
Info: www.salewa.com

Orientační cena: 
2 990 Kč

Demon Shield 
Spine Guard DS1120 
Mohutný chránič páteře se upíná přes ramena
boky. Navléká se podobně, jako když si nasa-
zujete batoh na záda. Oproti loňskému mode-
lu stejné značky je lehčí, více větrá a je možné
ho lépe nastavit přesně na vaše tělo.
Info: www.mcsup.cz 
Orientační cena: 
2200 Kč/2800 SK
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Popisované zboží vybírá redakce nezá-
visle na výrobcích, dovozcích a prodej-

cích. 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.

Moira Duo 
Na líci má tato plete-
nina plastické rovno-
měrně se střídající
žebro. Na rubové
straně vytváří plete-
nina žebro nízké 
a úzké, takže vzniká
dojem téměř hlad-
kého povrchu. Oble-
čením se rubové ka-
nálky mírně roztáh-
nou a zvětšeným
povrchem dokáže
úplet odvést velké
množství vlhkosti
směrem ven. 
Info:
www.moira.cz
Orientační cena:

čepice 199 Kč,
dámské triko 

725 Kč, dámské
spodky 725 Kč

Moira Imarion
Speciální pletenina umožňuje oblékat

materiál určený do nižších teplot obou-
stranně, z rubu i líce. Z vnitřní strany je
pletenina opatřena vystouplými žebry a
více hřeje. Při oblečení trika či spodků
žebry ven nalehne pletenina plnou plo-
chou na pokožku a zlepší tak odvod po-

tu od pokožky.
Info: www.moira.cz 

Orientační cena: spodky 
675 Kč, triko 675 Kč

Lamar 3000
Známá značka snowboardů, bot 

a vázání se letos vrhla na výrobu
přileb. Model 3000 je lehký,
prodyšný a hodí se především
na rekreační ježdění, případ-
ně lehčí freeriding. 
V této pohodlné přilbě se
budete cítit příjemně přede-

vším, když nebudete nic hrotit. 
Info:
www.lamarsnow.com
Orientační cena:
1800 Kč
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SI ČASOPIS
ZDARMA!

Jedinečná příležitos
pro vás a vaše kamará

OBJEDNEJT
SI ČASOPIS
ZDARMA!

Jedinečná příležitos
pro vás a vaše kamará

CHCETE ČASOPI
ZDARMA?

CHCETE ČASOPI
ZDARMA?

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

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

zprávu ve tvaru "ZDARMA jmeno pr
meni ulice psc mesto" (SMS za běž
tarif do sítě Vodafone). Samozřejm

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
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BĚH

ûhání na snûhu, tak jako bûhání do
kopce, v terénu, v lese nebo po
polích má svá specifika. 

To, Ïe pfii bûhu na snûhu si musíte dát po-
zor, abyste neuklouzli, asi není tfieba zmi-
Àovat. Fakt ale je, Ïe tohle je nejvût‰í rizi-
ko, které vás ãeká. Jak mu ãelit? Docela
jednodu‰e. Vhodn˘m typem obuvi. Nebo
pouÏitím tzv. nesmekÛ. Jako vhodná
obuv poslouÏí rÛzné typy krosov˘ch bot.
Tyto boty mají v˘raznûji strukturovanou
podráÏku, která vám zajistí vût‰í stabilitu
a lep‰í odraz, ale pouze na novém neu‰la-
paném nebo neuklouzaném snûhu. 
V podstatû rozeznáváme dva typy fietûzo-
vé a návlekové. ¤ûtûzové se dají pouÏít
na v‰echny velikosti bot. Vypadají podob-
nû jako fietûzy na kola auta. Jejich pfiipev-
Àování na obuv je v‰ak o moc jednodu‰‰í.
Jejich v˘hodou je, Ïe je snadno strãíme
do kapsy a v pfiípadû potfieby na boty
upevníme. Nev˘hodou je, Ïe pfii rychlej-
‰ím bûhu a v pfiípadû, Ïe nám boty omr-
znou, jejich boky zaãnou klouzat a fietûzy
mají tendenci padat. V̆ hodou je i niÏ‰í
cena nesmekÛ cca 300 Kã. Návlekové ne-
smeky vypadají jako nûjaké papuãe, které
v‰ak neobouváte pfiímo na nohu, ale na-
vléknete si je na svou bûÏeckou obuv.
Jsou gumové a na jejich spodní ãásti jsou
uchyceny titanové hfieby, které zabrání
klouzání. Bezpeãnû nás udrÏí jak na
uklouzaném a u‰lapaném snûhu, tak 
i na ledu. Dobfie se s nimi bûhá. KdyÏ je
máte na botách, tak nemusíte mít obavy 
z uklouznutí a pádu. Jsou v‰ak zhruba

jednou tak drahé jako fietûzové, pokud
vám ale jde o bezpeãné bûhání, investice
do nich se vyplatí.
Bûhání ve snûhu mÛÏe b˘t i docela dob-
r˘m posilovacím cviãením, zvlá‰tû napad-
ne-li snûhu více a je nutné se jím brodit.
Pfii vrstvû snûhu do 10 – 15 cm mÛÏete
dobfie posilovat kotníky –  stejnû jako pfii
letním bûhání v písku. NezapomeÀte se
dobfie rozcviãit. Správná rozcviãka je v zi-
mû dÛleÏitûj‰í neÏ obvykle. Pokud vybûh-
nete do mrazu se studen˘mi svaly, je té-
mûfi jisté, Ïe si zadûláte na pûkn˘ prÛ‰vih.

MoÏnost uklouznutí je pfii bûhání na snû-
hu dosti vysoká. Proto je pfii bûhu ve snû-
hu lep‰í pohybovat se jen volnû, nedávat
do odrazu velkou sílu. âím vût‰í sílu do
odrazu vloÏíte, tím vût‰í nebezpeãí uklou-
znutí vám hrozí. Pfii podklouznutí si mÛ-
Ïete poranit tfiísla, ale v podstatû i jak˘ko-
liv sval ãi úpon na noze. Pády na snûhu
jsou velmi ãasto ‰patnû kontrolovatelné,
takÏe pak není nouze o zlomeniny nebo
úrazy kyãlí ãi jin˘ch kloubÛ, samozfiejmû
si ale mÛÏete poranit i ruce nebo pátefi.

Nejvût‰í riziko ale nespoãívá v podcenûní
nástrah, ale naopak v pfiíli‰ném strachu.
Asi uÏ jste to zaÏili, Ïe kdyÏ se ãlovûk nû-
ãeho pfiíli‰ bojí, tak se pak chová, v tomto
pfiípadû pohybuje, nepfiirozenû. Nepfiiro-
zenû pfiená‰í svou váhu a to mÛÏe mno-
hem spí‰e zpÛsobit pád, neÏ kdyÏ se pru-
dce odrazíte. Bûhání na snûhu vyÏaduje
naprostou uvolnûnost, není na ‰kodu si
pfiedtím, neÏ vybûhnete, oprá‰it znalosti 
z provádûní dÏudistického kotoulu. Kon-
trolovan˘ pád nám vÏdy dává vût‰í záru-
ku toho, Ïe se nám nic nestane.
Pro bûhání na snûhu se obleãte spí‰e po-
dle teploty vzduchu a podle toho, zda je
zrovna sluníãko nebo padá sníh. Pokud
nesnûÏí a je zima, jedná se vût‰inou o vel-
mi pfiíjemné probûhnutí. Bûhat se dá v
pohodû do – 10oC. DÛleÏité je si uvûdo-
mit, Ïe kdyÏ fouká vítr, tak je tfieba od to-
ho, co ukazuje teplomûr, je‰tû alespoÀ pût
stupÀÛ odeãíst. Fouká-li vítr, je také lep‰í
vzít si jako vrchní vrstvu nûjakou dobrou
vûtrovku. Pro zimní bûÏecké obleãení
obecnû platí, Ïe si na sebe oblékneme ví-
ce tenk˘ch vrstev. Je to praktické a záro-
veÀ to va‰emu tûlu poskytne lep‰í tepeln˘
komfort. 
Ve velké zimû by mûla b˘t samozfiejmostí
ãepice ãi zimní ãelenka s ochranou u‰í 
a rukavice. Bûháte-li v noci, nezapomeÀte
si bundu a kalhoty s reflexními bezpeã-
nostními prvky! Nespoléhejte na to, Ïe si
vás nûjak˘ fiidiã v‰imne, budete-li mít na
sobû bûÏeckou bundu opatfienou jen re-
flexními prouÏky okolo zipu. ■
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Text a foto: Miloš Škorpil

Zatímco lyÏafii uÏ
netrpûlivû poãítali
dny, kdy napadne
první sníh, bûÏci se
modlili, aby zima
bez snûhu vydrÏela
co nejdéle. Pravdou
je, Ïe zima pro
milovníky bûhání
rozhodnû nepfied-
stavuje ideální roãní
období, ale i zimní
bûh má své kouzlo. 

B
ZIMNÍ BùHÁNÍ

MILOŠ ŠKORPIL
Miloš Škorpil, ultrama-
ratónec, propagátor a popu-
larizátor běhu, poradce pro
zdravé a bezpečné běhání,
trenér Pražského mezinárod-
ního maratónu, spolupracov-
ník časopisu Run. 
Plnou verzi článku si můžete
přečíst na www.horydoly.cz.

Internet: 
www.behej.com, www.pim.cz
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astala správná zima pro výlety na
sněžnicích. Nejčastěji je koupíte v ob-
chodech specializovaných na horole-

zectví a turistiku, ale také ve snowboardových
prodejnách. Výběr je široký, ceny vysoké. Jaký
model si tedy vybrat? Přinášíme základní pře-
hled druhů a značek na tuzemském trhu.

PLASTOVÉ
Základem jsou různě zohýbané a prořezané
desky z houževnatého plastu, na kterých je
připevněno vázání podobné jako na skialpinis-
tických lyžích. V jednodušších případech ho
mohou nahrazovat neoprénové řemínky. Ze-
spodu mají sněžnice kovové zuby, které na
zledovatělém sněhu působí jako mačky a ne-
kloužou. Takové sněžnice jsou univerzální, ale
trochu drahé. Přijdou na tři a půl až deset ti-
síc korun. Prodávají se například značky TSL,
MSR, Salomon nebo Grivel.

RÁMOVÉ
Nosnou plochou těchto modelů je pogumova-
ný textil natažený do rámu z duralových tru-
bek. Vázání s volnou patou je vždy řešeno po-
mocí několika neoprénových nebo gumových
řemínků. Doménou těchto sněžnic je hluboký
prachový sníh, protože na ledu a kamení se
textil rozdírá. Zároveň se jedná o nejlehčí mo-
dely a na dlouhých úsecích v hlubokém sněhu

hraje každý gram navíc neblahou roli. Stojí
dva a půl tisíce až pět tisíc korun. Známé
značky jsou Atlas, Sasquetch, Viamont a
Tubbs. 

TRADIČNÍ 
Rám z plastu nebo duralu je vypleten řemínky
z umělých hmot. Ze stejných řemínků je upro-
střed této osnovy vyrobeno i vázání s pevnou
špičkou a patou. V Česku jsou to oblíbené
modely především mezi romantiky a trampy.
Jsou relativně levné, přiměřeně odolné, dá se
na nich chodit všude a na batohu nezaberou
příliš místa. Nevadí jim husté mlází ani kame-
nité cesty. Jejich nevýhodou je, že vzadu vyha-
zují sníh na nohy a někdy až na záda. Chůzi
na nich je nutné přivyknout. Stojí okolo dvou
tisíc korun. Nejprodávanější českou značkou
je Tarcu.

INDIÁNSKÉ 
Dřevěné nebo proutěné modely, které laikům
připomínají spíš upomínkové předměty než
sportovní nářadí. Obdivovatelé minulosti na
nich ovšem podnikají dlouhé výlety. Hlavními
světovými výrobci jsou Kanada, Spojené stá-
ty - a Česko. Jejich ceny se velmi liší a neza-
dají si s nejlepšími sportovními modely. 
V Česku lze koupit například Arni, Camp,
Ojibva nebo Brod.

VELKÉ NOHY DO
HLUBOKÉHO SNùHU

Text a foto: Kuba Turek

N

ATRAKTIVNÍ TERÉNY PRO VÝLETY
Česko: Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Beskydy,
Český a Slavkovký les
Slovensko: Nízké Tatry, Malá a Velká Fatra,
Bukovské vrchy
Rakousko: Štýrsko, Totes Gebirge, Tennengebirge
Německo: Steinernes Meer, okolí Berchtesgadenu
Ukrajina: Svidovecká polonina, Hoverla, Pop Ivan
Rumunsko: Tarcu, Apuseni, Bihor, Ciucas

DOPORUČUJEME 
● túru si naplánujte podle

knižního průvodce a mapy, 
na aktuální lavinové nebezpečí
se informujte u horské služby
nebo na internetu 

● V terénu neustále kontrolujte
směr postupu, stezky i turi-
stické značky jsou zaváté

● nezapomeňte vzít 
s sebou lavinový vyhledávač,
sondu a lopatu 

● výbavu kupujte v prodejnách
specializovaných na turistiku
a horolezectví

● při chůzi používejte lyžařské
hůlky pro skupinu

● berte s sebou vždy jeden pár
sněžnic navíc 

● na poprvé zajděte do půjčovny
(cca 100 Kč/den), nevíte, zda
vás sněžnice budou bavit 

NEDOPORUČUJEME 
● vyrábět sněžnice svépomocí,

protože jejich selhání v terénu
může ohrozit zdraví i život 



načku Ortovox si spojujeme přede-
vším s produkty zvyšujícími bez-
pečnost na horách (lavinové vyhle-
dávače, sondy...). Německá firma

ale vyrábí i oblečení a batohy. Free Rider
je batoh s integrovaným chráničem páteře.
Vhodný je zejména pro extrémní lyžaře,
snowboardisty nebo ty, kteří se rádi pohy-
bují na sněžnicích i v exponovaných teré-
nech. Na českém trhu je zastoupen v pod-
statě pouze jeden další výrobce, který na-
bízí „páteřák“ integrovaný do batohu –
Deuter. Velmi zjednodušeně a schematic-
ky lze říci, že Deuter je více batoh s páte-
řákem a Ortovox naopak více páteřák s
batohem. 
Ortovox Free Rider má objem 26 litrů. Do
hlavní kapsy je přístup jednak zpředu ne-
promokavým zipem se zdvojeným jezd-
cem, jednak zezadu klasickým zipem. Prá-
vě toto řešení je neocenitelné, když máte
na zádech snowboard nebo lyže. Nemusí-
te se zdržovat jejich odepínáním z batohu,
abyste se dostali do hlavní kapsy. Stačí

batoh hodit do sněhu a pohodlně
odklopit celou zadní stěnu. Hlav-
ní vnitřní prostor je vybaven sí-
ťovanou kapsičkou na drobnos-
ti, kapsou a úchyty na hadičko-
vý picí systém a
fixačním pří-

pravkem na
lopatu a

NA VLASTNÍ   KŮŽI

34 HORYDOLY

Text: René Kujan
Foto: Sasquetch, René Kujan

SNùÎNICE SASQUETCH BATOH ORTOVOX
FREE RIDER 26eský výrobce s sebou přináší

poměrně zajímavé ceny. A tu-
díž také poměrně velkou ob-
libu v našich zeměpisných

šířkách. Neusíná ale na vavřínech 
a snaží se sněžnice neustále zdoko-
nalovat. V současnosti je na trhu již
pátá generace. 
Vcelku jednoduchá konstrukce se
skládá ze tří hlavních částí. Samotné-
ho rámu z duralové slitiny, potahu z
odolné a trvanlivé technické tkaniny 
a vázání s mačkami. Rám je ošetřen
vypalovací barvou zelené nebo oran-
žové barvy. Díky této úpravě se na něj
sníh vůbec nelepí. Potah je vyroben z
jediného kusu, což dále snižuje mož-
nosti případných problémů s trháním
švů a podobně. Je na rám uchycen
pomocí trhacích nýtů. Podporu mu
poskytují další dva příčné pásky ze
stejného materiálu. Širší z nich je
umístěn pod patou a nese jakousi
přídavnou mačku – brzdu pro bez-
pečnější sestup. Na užším pásku je
uchyceno celé vázání s mačkou. Sa-
motná elasticita tkaniny poskytuje
dostatečné možnosti pro protáčení
vázání společně s pohybem nohy. Vá-
zání se na botu upevňuje pomocí tří
popruhů – jeden vede přes patu a dva
přes nárt. Výrobce poskytuje dvě ver-
ze – buďto s nártními popruhy na kla-
sické spony tak, jak je známe třeba z
batohů, nebo s nártními rychloupína-
cími ráčnami, jak je můžeme vidět na
snowboardovém vázání. U obou verzí
je patní popruh se sponou. Došlapo-
vá deska, vlastně horní strana maček,
je opatřena protiskluzovou hmotou,
aby se boty ve vázání co nejméně po-
hybovaly. Vázání je značně univerzál-
ní a hodí se na všechny běžné veli-

kosti bot. Lze použít snowboardovou
obuv při výstupech na zasněžené
vrcholky s prknem na zádech nebo
jakoukoli jinou obuv, s kterou si
troufnete do zimních hor.
Sněžnice se osvědčily jak v těžkých
(rakouské Alpy, týdenní výbava na zá-
dech), tak i rekreačních podmínkách
(Jizerské hory, svačina v kapse). Jsou
ještě pořád únosně úzké, takže krok
v nich nemusí být až tak široký, a zá-
roveň tak akorát dlouhé, aby se ještě
pohodlně daly nosit na batohu a byly
skladné a zároveň aby se turista ani 
s těžším nákladem nepropadal příliš
hluboko do sněhu. Zvýšenou opatr-
nost vyžadují pouze při traverzech 
v prudších svazích. Sněžnice Sas-
quetch bohužel neposkytují boční
mačky pro takové použití. Konstrukce
je jednoduchá a spolehlivá, bezúdrž-
bová a až doposud také bezporucho-
vá. Ceny se pohybují od 2150,- do
2900,- v závislosti na prodejci a druhu
vázání. Váha na pár je necelé dva ki-
logramy, nosnost do 130 kg. ■

Č

- JEDNODUCHÁ 
KONSTRUKCE 
- (VYSOKÁ 
SPOLEHLIVOST)
- ODOLNOST
- PŘÍZNIVÁ CENA

- ABSENCE PATNÍ
PODPĚRY PRO 
PRUDKÉ VÝSTUPY
- CHYBÍ BOČNÍ 
MAČKY NEBO HROTY

WWW.SNEZNICE.NET
WWW.SASQUETCH.COM 
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sondu. Zvenku objevíme na batohu
velkou odklápěcí kapsu s nepromo-
kavým zipem 
a zdvojeným jezdcem. Uvnitř se skrý-
vá dvojitá kapsa na drobnosti, úchyty
na propisky a klíče. Zvenku je kapsa
doplněna o úchyty na cepíny či hole.
V dolní části batohu je jakási „servis-
ní“ kapsička, která obsahuje výsuvná
poutka na cepíny nebo teleskopické
hůlky, síťku na připevnění helmy 
a spodní popruh na připevnění snow-
boardu. Boční popruhy na lyže a pod.
v horní části batohu jsou řešené kla-
sicky – rozepínatelné, s trojzubci s
pojistkou. Doplnit je lze o další dlou-
hý samostatný popruh sloužící k
uchycení snowboardu. Široké dolní
popruhy jsou z technické tkaniny, na-
pevno přišité. Komfortně polstrovaná
záda skrývají ochranný systém zad z

pěti vrstev různě 

tuhých a měkkých plastů. Ty mají za
úkol sílu případných nárazů jednak
maximálně ztlumit, jednak rozložit
do co největší plochy, aby jejich de-
struktivní účinky byly co nejmenší.
Ramenní popruhy jsou opatřeny pří-
pravky na uchycení hadičky picího
systému a posuvným prsním popru-
hem s píšťalkou. Velmi pohodlný 
a funkční bederní popruh je částečně
z neoprénu, takže dovoluje volné dý-
chání i při maximálním stažení. Zapí-
ná se na široký suchý zip a přezku. Je
opatřený kapsičkou na drobnosti s
nepromokavým zipem a jedním oč-
kem na horolezecký materiál. Free
Rider se prodává za cca 3300,- korun.
Váží 2 kg a k dostání je v červené,
modré, šedé nebo černé barvě. 
Při nákupu batohu s páteřákem si
dejte pozor na délku ochranné desky
u jednotlivých modelů. Správná funk-
ce ochranného systému závisí také
na vhodné volbě batohu vzhledem 
k vaší výšce. Jednotlivé batohy jsou
vhodné pouze pro určitou tělesnou

výšku v rozsahu 20 cm. ■
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- OCHRANA ZAD
- SKVĚLÝ DESIGN
- VÝBORNÁ „PŘILNA-
VOST“ NA ZÁDA
- ODKLÁPĚCÍ ZADNÍ
STĚNA

- VYSOKÁ CENA
- VOLNÝ PŘÍDAVNÝ
POPRUH NA SNOW-
BOARD LZE SNADNO
ZTRATIT
- PŘÍDAVNÝ POPRUH
BY MOHL BÝT DELŠÍ
- PŘEZKY PONĚKUD
PŘEKÁŽEJÍ PŘI VĚT-
ŠÍM ROZEPÍNÁNÍ ZIPŮ

WWW.ORTOVOX.COM
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ehliãnatá sekvoj tam má své pfii-
rozené prostfiedí. Jednotlivé
exempláfie ale mÛÏeme najít i u
nás v Evropû. Na jeden z nich
mÛÏete narazit i pfii toulkách po

ãesk˘ch Brdech. Neãekejte ale stáfií ne-
bo velikost gigantÛ z pÛvodního prostfie-
dí. Ve své domovinû dosahuje sekvojo-
vec stáfií nûkolika tisíc let, dorÛstá do
v˘‰ky kolem sta metrÛ. Nejstar‰í ame-
rické exempláfie mají pfies tfii tisíce let.
Pamatují na doby, kdy ãlovûk zaãal
pouÏívat Ïelezo. Byly duchem u toho,
kdyÏ vznikal hinduismus. A kdyby do-
hlédly do Evropy, spatfiily by tfieba Ro-
mula a Rema pfii zakládání ¤íma. Nej-
star‰ím exempláfiem v parku je General
Sherman Tree, pojmenovan˘ po seve-
fianském dÛstojníkovi. Jeho stáfií se od-
haduje na 2500 let, v˘‰ka na 84 metrÛ, 
a hmotnost kolem 1200 tun.

NAPÍNAVÉ ZALOŽENÍ PARKU
O sekvojích se lze nauãit mnoho zajíma-
vého – jak poznáte v parku nebo pfii studiu
materiálÛ ukofiistûn˘ch ve Visitors Center.
Na rozdíl od jin˘ch stromÛ obsahuje jejich
dfievo látky podobné tûm, které tfieba pije-
me v ãaji. Z tohoto dÛvodu si na nich ne-
chce moc pochutnávat ani dfievokazn˘
hmyz, ani houby. I pfies svou pomûrnou
mûkkost bylo sekvojové dfievo vyhledáva-
n˘m trvanliv˘m stavebním materiálem. To
se sekvojím stalo témûfi osudn˘m. V deva-
tenáctém století propuklo rozsáhlé bez-
ohledné drancování lesÛ, protoÏe jedin˘
kmen poskytl materiál aÏ na ãtyfiicet do-
mÛ. TûÏafiÛm zatla tipec aÏ policie ruku v
ruce se zákonem z roku 1890, kter˘m byl
Sequoia National Park zaloÏen.

ŠIŠKA A PYROMAN
Semena sekvojí nevyklíãí, dokud neproj-

dou ohnûm. Doslova. V jejich pfiirozeném
prostfiedí bylo obvyklé, Ïe pfiibliÏnû kaÏ-
d˘ch deset let do‰lo k samovznícení lesa.
Aby pfieÏily i dal‰í generace, musejí po-
mûrnû malé ‰i‰ky ukr˘vat velmi odolná se-
mena. ·i‰tice neodpadávají vcelku, n˘brÏ
semena postupnû uvolÀují. PoÏár vymítí
ostatní rostlinnou konkurenci, jeÏ není tak
dobfie adaptovaná, a zároveÀ poskytne se-
menÛm potfiebné Ïiviny ve formû popela.
Rostoucí stromy chrání pfied poÏáry zvlá‰t-
ní kÛra ry‰avé barvy. Ta mÛÏe b˘t aÏ pÛl
metru silná. Opticky mÛÏe vypadat kmen
znaãnû ohofiele, roste si v‰ak spokojenû dál. 
JelikoÏ okolní kultivovaná krajina jiÏ dnes
nedává takov˘ prostor samovolnému vzní-
cení lesa, stará se i o tuto, na první pohled
destrukãní, ãinnost ãlovûk. Pokud budete
mít stejné ‰tûstí jako my, uvidíte Ïlutû odû-
né poÏárníky (profesionální pyromany) 
s plamenomety pfii práci.

DALEKÉ  CESTYDALEKÉ  CESTY

Jihozápad Spojen˘ch státÛ
nabízí v‰elicos. Zdej‰í
pfiírodní i jiné krásy vychval-
uje nejedna píseÀ. Kaliforn-
ská Sierra Nevada navíc
hostí nejvût‰í Ïijící organis-
mus na‰í planety.

J

Text: René Kujan, Foto: Vladimír Karen
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TURISTA NIČITEL
Daleko vût‰í nebezpeãí neÏ fiízené poÏáry
pfiedstavují pro stromy paradoxnû podu-
pávající turisté pohybující se pfiíli‰ blízko
kmenÛ. Sekvoj má totiÏ stejn˘ neduh ja-
ko napfiíklad ná‰ smrk. Mohutn˘ strom
má pomûrnû plytk˘ kofienov˘ systém,
kter˘ nedosahuje pfiíli‰ daleko od stromu.
âas od ãasu se tedy stane, Ïe nohama tu-
ristÛ naru‰ené mûlké kofieny neudrÏí ma-
su dfieva nad sebou a cel˘ mohutn˘ strom
se sesune k zemi. To ale není dÛvod k
obavám. Stává se to velmi zfiídka a prav-
dûpodobnost, Ïe by vás nûco takového
postihlo, je je‰tû men‰í, neÏ Ïe vás potká
nûjaké ne‰tûstí doma pfii hfie v kostky. 

PĚSTUJEME SEKVOJE
V parku v obchÛdku se suven˘ry mají
pro mladé pfiírodozpytce malé pfiekvape-
ní. MÛÏete si zde zakoupit sazeniãku se-

kvojovce a zkrá‰lit jí tfieba domácí za-
hrádku. Jak praví návod, je to ale záÏitek
jen pro opravdu trpûlivé botaniky –
prvních osm set let roste strom pouze do
v˘‰ky. Objem zaãne nabírat aÏ pozdûji. 

TURISTIKA PO AMERICKU
Národní park nabízí skuteãnû nezmûrné
mnoÏství turistick˘ch stezek. V Americe
nejsou velká jen auta nebo domy, obrov-
ské jsou i národní parky. Tenhle má spo-
leãnû s pfiilehl˘m Kings Canyon N. P.
rozlohu 3495 km2. To je pûtkrát víc neÏ
má ná‰ nejvût‰í park ·umava. MÛÏete si
udûlat v˘let mezi velikány na hodinku i
na nûkolik t˘dnÛ. Pfiesto se prÛmûrn˘
Ameriãan vzdálí od parkovi‰tû se sv˘m
vozem maximálnû na vzdálenost tfií set
metrÛ. Ale není kaÏd˘ prÛmûrn˘ Ameri-
ãan. Ani my jsme nebyli. A na na‰ich
cestách jsme stfietli i kouzelného americ-

kého dûdeãka na ‰pacíru, kter˘ bûhem
jediného jitra potkal ‰est medvûdÛ. My
tehdy ani jednoho. Hned veãer nato nám
to v kempu vyhradila medvûdice se dvû-
ma medvíìaty, která je poslala podívat
se do na‰eho stanu, jestli by se tam ne-
na‰lo nûco dobrého na zub. U nás me-
dvídek nepochodil. U sousedních ·panû-
lÛ, ktefií zrovna nûco slavili, ale za vel-
kého hysterického fievu zmizely v‰echny
„kejky“. Dospûl˘ medvûd má velmi
dobr˘ ãich. A my‰lení mu také není cizí.
Elegantním zpÛsobem je schopen vylo-
mit pfiední dvefie va‰eho auta a skrz za-
dní sedaãky se prodrápat do kufru, kde
tfieba cítil zapomenut˘ pytlík od burákÛ.
A zachytí-li ho náhodou bezpeãnostní
kamera, je‰tû se stihne tváfiit jakoÏe „já
nic, já tudy jen procházím“. StráÏci par-
ku pfiísnû varují – nenechávejte v autû
radûji vÛbec nic! ■

OheÀ smrtonosn˘ i Ïivotodárn˘

Tady padla sekvoj; vojáci
z ní svého ãasu udûlali
stáj pro konû

Kolik lidí je tfieba? âtrnáct!

General Sherman, tedy jeho ãást

Ohniví muÏíãci
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JEŽKOVYVOČI!
POD TÍMTO NÁZVEM BUDETE NACHÁZET NOVOU RUBRIKU, JEJÍMÎ ÚKOLEM BUDE P¤INÁ·ET VÁM NÁPADY, JAK SI SAMI
DOMA VYROBIT NùKTERÉ SOUâÁSTI POT¤EBNÉ OUTDOOROVÉ V¯STROJE A V¯ZBROJE. ANO, MNOHÉ Z NICH BUDOU
OBSKURNÍ. STÁLE JE ALE JE·Tù MOÎNOST, ÎE SE MEZI VÁMI NAJDOU I ONY POVùSTNÉ ZLATÉ âESKÉ RUâIâKY. A MÁTE-LI
VLASTNÍ NÁPADY, NEVÁHEJTE SE PODùLIT S OSTATNÍMI! A PROâ TAKOV¯ NÁZEV? PO P¤EâTENÍ TÉTO RUBRIKY TO
ZCELA JISTù BUDE VÁMI NEJPOUÎÍVANùJ·Í V¯ROK. PEVNù Vù¤ÍME, ÎE V TOM DOBRÉM SMYSLU SLOVA.

PICÍ SYSTÉM 
ZA HUBIâKU
CO BUDEME POTŘEBOVAT:
➜ HRNEC S HORKOU VODOU
➜ VRTAČKU
➜ VÍČKO OD PET LAHVE
➜ POTRAVINÁŘSKOU HADIČKU
➜ OSTRÝ NŮŽ 
➜ SACÍ VENTIL
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ákladem systému je sací
ventil. Ten si bohuÏel ne-
vyrobíme, a tak nám nez-
bude nic jiného, neÏ ho
koupit. RÛzní v˘robci nabí-

zejí ke sv˘m systémÛm náhradní ven-
tily v˘borné kvality. Cena je kolem
250 Kã. U ventilu si dÛkladnû zmû-
fiíme prÛmûr v˘stupu, abychom vûdûli,
jak˘ vnitfiní prÛmûr musí mít hadiãka.
Hadiãku vhodnou k potravináfisk˘m
úãelÛm zakoupíme napfi. v nûkterém z
hobby-marketÛ. Délka 150 cm bude
více neÏ dost tfieba i na nûjaké ty nepo-
vedené pokusy. Jeden z koncÛ hadiãky
hladce sefiízneme do rovna. Sem pfiijde
sací ventilek. Konec zhruba v délce 2
cm na nûkolik desítek vtefiin namo-
ãíme do nádoby s horkou vodou. Plast

hadiãky krásnû zmûkne. Nasazení ven-
tilku bude hraãka (pomohou i kroutivé
pohyby). Následnû hadiãku s nasaze-
n˘m ventilkem zchladíme proudem
studené vody. 

VODOTĚSNOST BEZ KOUZEL
Druh˘m krokem bude nasazení víãka
od PET lahve. Nejprve je nutno ãistû
vyvrtat díru na hadiãku. K tomuto
úãelu co moÏná nejpfiesnûji zmûfiíme
vnûj‰í prÛmûr hadiãky a zvolíme vrták
o milimetr uÏ‰í. Druh˘, dosud voln˘
konec hadiãky hladce sefiízneme do
‰ikma – zhruba pod úhlem 45°. Do
nádoby s horkou vodou vloÏíme tento-
krát hadiãku v délce cca 35 cm. Ponû-

kud ménû snadn˘m úkolem bude nasu-
nout pfiipravené víãko. Na zmûklou ha-
diãku mu pomÛÏeme opût kroutiv˘mi
pohyby a poté opût zchladíme. Postu-
povali-li jste správnû, místo mezi ha-
diãkou a víãkem bude vodotûsnû uza-
vfieno. Nemusíte se bát láhev v batohu
umístit i naleÏato. 
Teì uÏ staãí pfiipraven˘ systém na-
‰roubovat na jakoukoli 1,5 – 2 l PET
láhev. Spousta batohÛ uÏ je dnes uzpÛ-
sobena k pouÏití  takov˘ch systémÛ.
Mají speciální v˘vody z hlavního pro-
storu a poutka na hadiãku na ramen-
ních popruzích. Pokud toto na va‰em
batohu chybí, mÛÏete poutko nahradit
such˘m zipem, gumiãkou nebo kous-
kem mûkãího drátu s buÏírkou. 
V˘hody oproti tradiãním „dromedáfiím

pytlíkÛm“, vakÛm na vodu
a jin˘m outdoorov˘m za-
vlaÏovacím systémÛm:
• Pomûrnû nízká pofiizo-

vací cena – mûli byste se
vejít do 350 Kã. 

• PET láhev seÏenete 
v podstatû zadarmo kdy-
koli a kdekoli. Doma skladujete jen
nevelk˘ kus hadiãky.

• Láhev lze dobfie vym˘vat. Nemá Ïá-
dné hrany jako vaky v místech svárÛ. 

• Nemusíte si kupovat nákladné sady
na ãi‰tûní vakÛ. AÏ se vám va‰e lá-
hev znelíbí, hodíte ji do tfiídûného
odpadu a pouÏijete jinou. 

• AÏ na sací ventil jste sami schopni

kdykoli si opatfiit laciné náhradní
díly. 

• MÛÏete libovolnû mûnit objem svého
systému. ZáleÏí jen na vás, jak vel-
kou láhev si opatfiíte a do jaké vzdá-
lenosti posunete víãko na hadiãce. 

KONKURENCE NA TRHU:
Jeden outdoorov˘ mega-prodejce na-
bízí ve svém katalogu picí systém na
PET láhve za bezkonkurenãní cenu 
kolem 250 Kã. Redakce mûla v úmys-
lu v˘robek otestovat a srovnat jej s
„home-made“ variantou. Pfii zam˘‰le-
ném nákupu jsme se v‰ak dozvûdûli 
uÏ jen: „Vyprodáno, nejsou a nebu-
dou.“ MoÏná o dÛvod víc pustit se do
v˘roby. 

■

Z

PÁR TIPŮ: 
● V systému je nejlepší
přechovávat pouze vodu,
minerálku nebo nes-
lazené nápoje bez barviv.
Barviva zanechávají na
jednotlivých částech
většinou neestetické
stopy, cukr znesnadňuje
vymývání po použití 
a nahrává plísním.
● Po každém výletě je
dobré celý systém řádně
propláchnout teplou
vodou bez saponátů.
Saponáty většinou
zanechají chuťové stopy,
které budete cítit ještě
dlouho potom. 

PŘIPRAVUJEME: 
hrnec na
rozpouštění sněhu,
přepouštěcí ventil
na propan butan.

�
VAROVÁNÍ:
Redakce nenese žádnou zodpovědnost 
za případné materiální škody, zranění 
či ztráty na životech v souvislosti 
s napodobováním návodů popsaných 
v této rubrice! 

Detail nasazeného
sacího ventilku

V plné akci

Zb˘vá se uÏ
jen napít

Detail víãka



valbard. Pfielom ãervence 
a srpna. VyráÏíme na ostro-
vy s pomûrnû poãetnou
skupinkou – je nás dvanáct.
Cesta zaãíná pomûrnû vtip-

nû bezprostfiednû po pfiíletu do Longy-
earbyenu. Tfii z nás po pfiíletu marnû
vyhlíÏejí svá zavazadla na odbavova-
cím  pásu. Mezi onûmi „‰Èastlivci“
jsem i já. A tak se stalo, Ïe uprostfied
hluboké noci zÛstáváme na leti‰ti bez
stanÛ, spacákÛ a teplého obleãení. Je-
den z na‰eho stfiedu se stává vefiejnû
obdivovan˘m otuÏil˘m polárníkem –
zÛstává nevûfiícnû stát uprostfied leti‰tní
haly jen v triãku a kraÈasech… Vzhle-
dem k faktu, Ïe tento spofie odûn˘ ka-
marád mûl v batohu tyãky od stanu,
zÛstává nás bez pfiístfie‰í celkem pût.
První noc za polárním kruhem trávíme
v hotelu, v ãistém povleãení, s televizí
a barem na pokoji. Letecká spoleãnost
se umí postarat. Zbytek na‰í v˘pravy
ubíjí noc v kempu poblíÏ leti‰tû.  

ZBRAŇ JE DŮLEŽITÁ
âekání na zatoulané batohy si krátíme
v˘letem do okolí Longyearbyenu, na-
kupováním potravin, bomb do vafiiãÛ 
a pÛjãováním zbranû. Vzhledem k fak-
tu, Ïe nikdo z nás nevlastní zbrojní pas
a vût‰ina muÏského osazenstva by byla
schopna pu‰ku pouÏít spí‰e jako kyj, se
o zapÛjãení této údajnû nezbytné „re-
kvizity“ hlasuje. Vítûzí bojovn˘ (nebo
obrann˘?) duch s hlasy „pro“.  Veãer
nás ãeká pfiíjemné pfiekvapení – zatou-
lané batohy – a my mÛÏeme smûle vy-
razit smûr údolí Bjørndalen.

VSTŘÍC NOVÉMU 
DOBRODRUŽSTVÍ
Zaãíná seznamování s terénem, ve kterém
strávíme nûkolik následujících dní. Mo-
krou pÛdu stfiídá ‰tûrk, kamení, místy sníh
a nezbytné potÛãky. Pfies údolí Bjørnda-
len se dostáváme k jednomu z nejkrásnûj-
‰ích míst – Russanovû boudû u zálivu
Colesbucta, kde trávíme noc. Ráno násle-
duje procházka nalehko po star˘ch kole-
jích smûr Grumantbyen.  

SPĚŠNÝ ÚSTUP RUSŮ
Dal‰í na‰e kroky vedou po opu‰tûném
ruském území, kde se nachází nûkolik do-
mkÛ, které vypadají, Ïe je nûkdo opustil
teprve pfied pár okamÏiky. PÛsobí na vás
dojmem, Ïe si snad majitelé jen na chvíli
nûkam odskoãili… rozestlané postele, jíd-
lo na stole, pfiehozené kabáty pfies opûrad-
la Ïidlí, poházené tiskopisy, otevfiené kníÏ-
ky… Nostalgická zastávka má pokraãová-
ní – za doprovodu sobÛ – v údolí Fardalen
a Gangdalen. Cestou nás nemine nûkolik
brodûní, které se tak stávají v˘znamn˘m
(a nûkdy i nechtûn˘m) zpestfiením a osvû-
Ïením na‰eho putování. Na‰e cesta se stá-
ãí k dolu ãíslo 7 a silnici vedoucí opût do
hornického mûsteãka Logyearbyen.

AHOJ A ZAS PŘÍŠTĚ
Dupání po silnici je nekoneãné. Za zády
necháváme pfiekrásná údolí, na silnici ãas
od ãasu rozvífií prach nûjaké nákladní au-
to a nás uÏ ãeká jen vrácení pu‰ky. Po-
slední chvíle pfied odletem vûnujeme za-
snûn˘m pohledÛm na ledem pokryté
vrcholky… a pfiáním se sem je‰tû nûkdy
vrátit. Tfieba v zimû. ■

CESTOVÁNÍ
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Text: Lucie Dobrovolná , Foto: Jitka Novotná

SVALBARD
·PICBERKY
·picberky mají povûst drsn˘ch ostro-
vÛ pln˘ch ledních medvûdÛ. Nám se
toulky zdej‰í krajinou podafiilo pfieÏít
bez problémÛ.

S

Tuhle znaãku u nás
nepotkáte.

Vstup na vlastní
nezbezpeãí.
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● Špicberky tvoří skupina ostrovů v Se-
verním ledovém oceánu ležící na 78° - 81°
severní zeměpisné šířky, 700 km severně
od Norska. Největším ostrovem je Západní
Špicberk, který zaujímá více než polovinu
celého komplexu ostrovů. Dalšími ostrovy
jsou Severovýchodní země, EgdeŅya, Země
prince Karla, Kvitla, Hopen, Medvědí ostrov
a další.
● Špicberky jsou z 60 % pokryty ledovci 
a sněhem. 
● Na území Svalbardu se nachází tři národ-
ní parky, dvě přírodní rezervace, dvě
chráněné rostlinné oblasti a šestnáct
chráněných ptačích jezer. Vyskytují se zde
lední medvědi, sobi, polární lišky, tuleni,
pižmoni…

·picberky vám nabídnou
v‰echno – rozsáhlé roviny
i zasnûÏené vrcholky hor.

Delty fiek nepostrádají
romantick˘ náboj.



PŘEHLED
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CENY VLEKŮ 2007/2008CENY VLEKŮ 2007/2008

Text: (kt). Foto Mega Plus

Skiareál Nadm.výška Délkatratí Lanovky Skipas 
(m n.m.) (km) a vleky dosp./dítě

(počet) (Kč/den) 

KRUŠNÉ HORY 
Klínovec 860-1244 10,0 11 530/370
Klínovec-jih 802-1203 2,6 2 350/220
Bouřňák 589-869 5,6 5 280/200
Boží Dar-Neklid 850-1028 6,0 6 380/260
Telnice 600-800 4,2 7 350/200
Bublava 690-802 1,9 5 320/230
Boží dar-Novako 900 1,0 2 220/140
Klíny 580-750 1,6 5 260/180
Nové Hamry 71-1001 1,8 6 220/150
Pernink 903-997 0,6 1 240/180
Kraslice 700-760 1,6 2 180/140
Mar.Lázně 652-758 1,4 3 280/170
Aš 620-750 1,7 3 180/100
JIZERSKÉ HORY
Špičák 560-800 6,9 7 510/390
Ještěd 540-1000 8,7 8 550/380
Bedřichov 700-800 5,9 8 390/270
Černá Říčka 682-787 1,8 2 330/270
Polubný 748-799 0,4 1 bodové
Příchovice ? 2,0 3 270/220
Severák 700-800 4,3 10 390/270
Desná-Parlament 430-550 2,9 3 bodové
Smržovka ? 0,5 2 290/230
Zásada 520-635 0,6 2 330/220
KRKONOŠE
Špindl. Mlýn 702-1235 25,0 16 750/500
Rokytnice-H.Domky 630-1312 14,4 8 590/470
Rokytnice-M.Hvězda ? 1,2 4 290/210

jezdové lyÏování v âesku zdraÏilo oproti loÀsku jen
o dvacetikoruny, nebo ceny zÛstaly na minulé
úrovni. Zapfiíãinila to minulá ‰patná zima, která ne-

dovolila provozovatelÛm skiareálÛ investovat do sjez-
dového lyÏování a tím se ani neodváÏili zv˘‰it ceny.

Uvádíme ceny permanentek v hlavní sezónû. V seznamu
najdete nejen velká zimní stfiediska na horách, ale také za-
padlé vleky v podhÛfií. ZáleÏí jen na vás a snûhov˘ch pod-
mínkách, kam se vypravíte a kde si lyÏování pofiádnû
uÏijete. ■

S
Rokytnice Sachrovka ? 1,58 1 260/190
Rokytnice-Studenov 620-933 3,2 4 380/300
Harrachov 630-1020 8,6 9 590/470
JánskéLázně 500-1260 12,0 15 590/360
Jilemnice 450-520 0,5 1 230/160
Pec p.S. 830-1215 10,4 10 590/380
Velká /pa 708-1060 2,5 3 490/350
Herlíkovice 540-1019 11,0 9 530/370
ČernýDůl 600-1001 9,0 12 490/380
Vítkovice-Aldrov 733-860 5,2 6 420/350
Vítkovice Vurm 750-850 1,2 1 310/260
Malá Úpa 780-1140 2,5 6 420/310
Mladé Buky 560-670 5,1 10 410/330
Žacléř 580-830 5,8 5 390/310
ORLICKÉ HORY
Deštné 610-850 6,5 10 420/320
Deštné Špičák 670-730 0,6 1 240/190
říčky 640-992 3,7 3 460/460
Čenkovice 750-958 3,0 6 390/310
Bartošovice 570-630 1,3 2 280/280
České Petrovice 660-760
JESENÍKY
Ramzová 782-1351 8,0 5 490/350
Červenohorské s. 862-1013 5,0 8 400/250
D.Morava-Sněžník 740-1140 2,,3 4 420/360
D.Morava-Větrný ? 0,8 2 350/250
Petrříkov 780-952 4,4 6 39/290
BESKYDY
Bílá 540-777 5,7 8 400/300
Dolní Benešov 750 3,5 4 350/250
Dolní Lomná 510-700 0,8 2 360/240
Pustevny 620-1098 12,5 11 350/220
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Na zaãátku ötztalského údolí
leÏí veniãka Ötz, podle které se
jmenuje celé údolí. Spoleãnû
se sousední vesniãkou Sautens
nabízí Ötz v‰echno pro klidné
prázdniny. Turisté mo-
hou vystoupat vyso-
k˘m snûhem k vesniã-
ce Habichen, bruslafii
mohou krouÏit po jeze-
fie Piburger See. LyÏa-
fii vyrazí na sjezdovky
do lyÏafiské oblasti Hochoetz.
Poté, co zde byla pfied ‰esti le-
ty  postavena lanovka Acher-
koglbahn, získal tento areál 
s 27 km sjezdovek na oblibû.

Na své si pfiijdou hlavnû rodi-
ny s dûtmi a zaãáteãníci.
Snowboardisté si uÏijí ve fun-
parku na Bielefelder Hütte.
Skvûlé lyÏování umoÏní per-

manentka „Super Ski
Pass“ pro lyÏafiské ob-
lasti Hochoetz, Nieder-
thai, Kühtai a Sölden. 
Tento areál nabízí cel-
kem 220 km sjezdovek 
a 60 nejmodernûj‰ích

lanovek a vlekÛ.
BûÏkafiÛm Ötztal nabízí 150 km
udrÏovan˘ch tras. Navíc je tu
je‰tû 200 km protahovan˘ch 
a znaãen˘ch turistick˘ch cest. 

Více informací o Ötztalu a stfiediscích Sölden a Obergurgl-Hochgurgl najdete na internetové adrese 
www.oetztal.com. Telefon do informaãního stfiediska Ötztal je +43(0)57200, e-mail: info@oetztal.com.

Ötztal v zimû

Obergurgl – Hochgurgl:
nejjistûj‰í snûhová
pokr˘vka
V nejzaz‰í ãásti údolí Ötztal najdete stfiedisko Ober-
gurgl-Hochgurgl, které znalci oznaãují jako tajn˘ tip.
Poloha na úpatí ledovce, kvalita a individualita vy-
tváfií jedineãné prostfiedí. Obergurgl-Hochgurgl platí
za neledovcovou lyÏafiskou oblast s nejjistûj‰í snûho-
vou pokr˘vkou v Alpách.
Stfiedisku dominuje masiv tfiítisícovek Schermerspitze
(3117 m) a Hochfirstu (3405 m), na jejichÏ svazích se na-
cházejí sjezdovky s celkovou délkou 110 km i freerido-
vé terény. Jsou ‰iroké a prostorné, takÏe carvingov˘
oblouk je zde neuvûfiiteln˘ poÏitek.
Nejv˘‰e vyjedete lanovkou na Wurmkogel do v˘‰ky
3082 m, kde je vyhlídková platforma s panoramatic-
k˘m barem ve futuristickém designu „Top Mountain
Star“. Kromû toho je tu i pfiíjemná horská chata, která
umoÏÀuje skvûlé posezení s vyhlídkou na nádherné
panorama Ötztalsk˘ch Alp.

Na pfiíznivce adrenalinu
ãeká nároãná, boulovitá
traÈ „Hohe Mut“ (Velká
odvaha). na kterou lze
vyjet sedaãkovou lanov-
kou. Je dlouhá 2,5 kilo-
metrÛ a pfiekonává v˘-
‰ka 560 metrÛ. Na vrchol-
ku je pfiíjemná restaurace
a ti, ktefií ztratí pfii pohle-
du dolÛ odvahu, mohou
posedût, pokochat se
nádhern˘m v˘hledem a
ti‰e se vrátit sedaãkou.

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA, BùH 
NA LYÎÍCH, SJEZDOVÉ LYÎOVÁNÍ

Sölden je centrem alpského lyÏo-
vání v údolí Ötztal. Je zde 150 km
sjezdovek a díky ledovcÛm Tie-
fenbach a Rettenbach i záruka
snûhu po celou sezónu. Závodní
sezónu zde zahajují nejlep‰í lyÏa-
fii, vÏdyÈ právû zde zaãíná kaÏd˘
rok Svûtov˘ pohár. Kdo chce byd-
let pfiímo na sjezdovce, tomu do-
poruãujeme Hochsölden upro-
stfied lyÏafiského areálu ve v˘‰ce
2090 m n.m.      
Ale perfektní lyÏování není v‰ech-
no. Areálu dominují tfii vrcholy
„Big 3“ - Schwarze Schneid
(3370m), Gaislachkogl (3058 m) a
Tiefenbachkogl (3309 m) – které
lze obdivovat z plo‰in propoje-
n˘ch lanovkami a vleky. Nejpozo-

ruhodnûj‰í je mÛstek na vrcholu
Tiefenbachkogel, kter˘ drÏí jen
dvû ocelová lana a jenÏ ãní 25 m
do volné krajiny. Na vrcholu Gais-
lachkogel se nachází nejvût‰í te-
rasa: filigránsk˘ rondel s jedineã-
n˘m v˘hledem do v‰ech stran.
Ten grandiózní v˘hled nabízí rov-
nûÏ terasa na vrcholu Schwarze
Schneid, která se nachází 120 me-
trÛ nad stanicí lanovky. 
Sjezdovky na ledovcích Tiefen-
bach (3309 m) a Rettenbach pod
vrcholem Schwarze Schneid (3370
m) mají mírn˘ charakter. Oba le-
dovce jsou ve v˘‰ce 3000 m pro-
pojeny nejvût‰ím evropsk˘m ly-
Ïafisk˘m tunelem, kter˘ mûfií 170
metrÛ.

Sölden pro nejlep‰í lyÏafie

CO DùLAT PO LYÎOVÁNÍ
Jednou z atrakcí nové oázy pohody v údolí Ötztal, Söldenu, jsou tfii
venkovní bazény, které jakoby se vzná‰ely ve vzduchu. Po nároã-
ném lyÏafiském dni se staãí jen ponofiit do vody a uvolnit namoÏené
svaly. Aqua Dome je místem dobré pohody: mÛÏete se tu zahfiát 
v teplé léãivé vodû, zapotit se v komplexu saun nebo trénovat ve fit-
ness studiu. 

Vedle lyÏování si mÛÏete v Ötztalu skvûle
zasáÀkovat. Zdroj: Ötztal Tourismus

Terasa na Gaislachkogelu nabízí jedineãn˘ v˘hled
do v‰ech stran. Zdroj: Ötztal Tourismus

Vyhlídková plo‰ina Top Mountain Star nad stfiediskem
Obergurgl-Hochgurgl. Zdroj: Ötztal Tourismus

âÍM JE OBERGUR-
GL-HOCHGURGL
TAK JEDINEâN¯?
V‰e je v bezprostfiední
blízkosti: lanovky zaãínají
pfied dvefimi hotelÛ, sjez-
dovky u nich konãí, res-
taurace, obchody, pÛjãov-
ny – jen pár krokÛ. Ti, kdo
zboÏÀují ranní lyÏování
na man‰estru, si nemuse-
jí pfiíli‰ pfiivstat, protoÏe
se nikam nedojíÏdí. 
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KOLIK JSTE NALYŽOVALI
VE ŠPINDLU?

➜ Špindl letos zavádí počítačový
systém, který umožní sjezdařům
zjistit, kolik kilometrů najezdili.
Stačí zadat číslo permanentky na

internetovém portálu www.skiare-
al.cz. Ceny za lyžování ve Špindle-
rově Mlýně se po razantním zvýšení
před třemi lety nemění. Jednodenní
skipas stojí dospělého do Vánoc
550 korun, během svátků 750 ko-
run, v lednu 650 korun. V únoru,
kdy je hlavní lyžařská sezóna kvůli
školním prázdninám, ceny opět ros-
tou na 750 korun, koncem sezóny
je lyžování stejně drahé jako před
Vánocemi. 
Lyžování ve Špindlerově Mlýně je
nejdražší v Česku. Zároveň ale lyža-

řům nabízí nejvíce kilometrů sjez-
dovek (25 km) a nejdelší upravené
běžecké tratě (100 km). 

Text: Klára Kroupová. Foto: (kt)

TANVALD - HARRACHOV -
SZKLARSKA PORĘBA

➜ V souvislosti s mistrovstvím světa
v klasickém lyžování, které se v Liber-
ci uskuteční v roce 2009, se začalo
znovu mluvit o obnovení provozu na
železniční trati Harrachov – Jakuzsyce
- Szklarska Poręba. Trať mezi dneš-
ním Harrachovem a dnešní Szklarskou
Porębou sloužila v letech 1902 –
1945 jako důležité spojení průmyslové
oblasti Liberecka a Jablonecka se zá-
padní oblasti Slezska. V roce 1945 by-
la trať přes státní hranici uzavřena.
Po sérii brigád se v roce 1992 vydal
přes státní hranici první vlak. Pravi-
delnou dopravu se však obnovit nepo-
vedlo. 6. října došlo k zásadnímu zvra-
tu. Trať ze Szklarské Poręby na státní
hranici byla převedena do majetku Po-
wiatu Jelení Hora. Prakticky ihned by-
ly zahájeny práce na obnovení provozu
do Jakuszyc. V současné době funguje
celoroční provoz české trati Tanvald -
Harrachov. V hlavní letní a zimní sezó-
ně jezdí ke každému vlaku městská
doprava. Text: Tomáš Gál

SKIFEST SE KONAT NEBUDE

➜ Lyžařský festival Skifest v Ján-
ských Lázních, který se měl konat
na jaře a poté byl přesunut na za-
čátek zimy, se konat nebude. "Bo-
hužel Skifest nebude uskutečněn 
a ani v nejbližších letech to nevy-
padá dobře," uvádí Pavel Vondra 
z tamního skialpinistického klubu.

Text: (kt)

ZIMOBUSY VYJEDOU

➜ První autobusová linka, která
spojí všechna lyžařská střediska 
v Krkonoších, vyjede 26. prosince.
Poslední spoj ukončí zimní sezonu
o Velikonocích. Krkonoše bude 
takzvaný křižovat Zimobus třináct

Ha,ha,ha: Á to je překvapení, je
podzim a všude se střílí, v horách
taky jako každý rok. Už několik
stovek let. A Viktor Kořízek si toho
právě všiml.

Nobody: V Krkonoších se střílí? 
To jako když se na Šumavě kácí.
Stejné paradoxy v národním parku,
jako když se nesmí nikam vjet na
lyžích. 

Dag: Pokud je to bez zásahů, ne-
mají tam co dělat myslivci, ochra-
náři, horolezci, sportovci, kácení,
střílení, Frenky, já... a už vůbec
tam nepatří výjimky. Prostě tam
nepatří nikdo. Leda že by prokázal,
že je původní fauna anebo flóra.

Outdoor: Co se divíš, takzvaná
ochrana přírody v téhle zemi byla
vždy především "ochranou", prová-
děnou podivnými komunistickozele-
nými organizacemi v zájmu vyhnat
z ní normální lidi a vyhradit ji pro
sebe, své kamarády a papaláše. 
Nobody: K čemu je potom národní
park? Já bych tomu radši říkal
obora.

TADY JE
KRAKONOŠOVO!

CO PÍŠÍ ČTENÁŘI NA

WWW.HORYDOLY.CZ

KRKONOŠE
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týdnů vždy o víkendech. Je určený především pro běžkaře, kteří se
pohodlně dostanou na výchozí místo své túry. Pět set kilometrů
upravovaných krkonošských běžkařských tras vloni využilo kolem
jednoho miliónu ze tří miliónů návštěvníků zimních Krkonoš. 
Text: Klára Kroupová. Foto: Daniel Kolman

STOPY OKOLO RUDNÍKU
Minulou zimní sezó-
nu byly vybudovány
lyžařské běžecké
tratě v Rudníku a
okolí v celkové délce
54 km. Podařilo se
propojit přilehlé ob-
ce Fořt, Čistá v
Krkonoších, Bolkov,
Janovice, Javorník,
Černý Důl a Janské
Lázně. Tratě jsou
napojeny na okolí a
lyžaři tedy mohou
plynule projet z Pil-
níkova, Čermné,
Hostinného, Proseč-
ného a Lánova přes
Rudník až na Hoff-
manovy boudy a od-
tud pokračovat na
vrcholové partie

Krkonoš. Špatná zima však neumožňovala pěkné svezení. Letos by
tedy mělo mít komfortní běžkování okolo Rudníku premiéru. Přesné
informace najdete na skládací mapě, kterou dostanete ve všech
okolních informačních centrech a partnerských restauracích a pen-
zionech. Aktuální podmínky hledejte na webu www.skirudnik.wz.cz 

Text: (red). Foto: (has)

a přelomu září a říj-
na si možná mnozí,
kteří navštívili Krko-

noše, povšimli strašidelných
zvuků ozývajících se z klečí
či lesních porostů ve vrcho-
lových partiích těchto na-
šich nejvyšších hor. Takový
jelen v říji to je teda nášup. 
Na druhou stranu střelba a
neustálý pohyb čtyřkolek, či
ve výjimečných případech 
i vétřiesky, plně naložených
ulovenou, i když jindy velmi
chráněnou zvěří z jinak nor-
málně nedostupných a ještě
chráněnějších míst je taky 
zajímavý. Zvlášť pokud jde 
o první zónu Krkonošského
národního parku, kde je ze
zákona zakázáno vlastně 
úplně vše.
Buďte prosím na sebe opatrní
především v samotném závěru
dne, kdy se začíná šeřit, a pak
samozřejmě především za tmy.
Jak se k těmto údajně nutným

odstřelům v první zóně Krko-
nošského národního parku vy-
jádřil sám lstivý šéf tohoto
prapodivného spolku Jiří No-
vák? Prý nejsou komerční. 
Odstřely dostávají za odměnu
pouze zasloužilí členové toho-
to zeleného a samozřejmě pří-
rodu vždy milujícího sboru. 
A jak je známo, být zaslouži-
lým členem znamená být buď
moc a moc dobrý kamarádíček
tohoto povedeného šéfíčka a
nebo, a to ve většině případů,
být především starším člově-
kem a to samozřejmě zname-
ná se starším zrakem.
Vřele proto doporučuji nosit 
v tuto dobu reflexní vestu, vý-
razně svítící popřípadě blikají-
cí čelovku či alespoň baterku.
Doporučuji také při chůzi tles-
kat a do tmy volat: "Já nej-
sem jelen! Já nejsem jelen! 
Já nejsem jelen!" ■

Text: Já, Frenky a Kristýnka

N
KOMENTÁŘ: Střelba v nejpřísněji
chráněném národním parku
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VÁNOČNÍ DÁREK – 

LANOVKA NA HREBIENOK

➜ Na pozemní lanové dráze ze
Starého Smokovce na Hrebienok
probíhá rekonstrukce. První cestu-
jící se novými vozy svezou těsně
před Vánoci. Lanovka na Hrebienok
je ukázkou vhodně postavené drá-
hy. Dokonale zapadlá do okolní kra-
jiny, spojuje turistické centrum s
výchozím místem turistických cest.
Není pouze samostatnou atrakcí a i
bez ní by tudy do hor proudily davy
lidí. A možná by časem na Hrebien-
ku vzniklo i nějaké to odstavné par-
koviště. Lanovka je ekologický do-
pravní prostředek, návštěvníkům
šetří síly, čas a potažmo tím i zvy-
šuje bezpečnost na horách. Vždyť
bez ní by si každý k túře musel při-
počíst 1,5 hod. času. I proto budou
díky chystané moderní lanovce obě
Studené doliny pro mnohé opět do-
stupnější. 

Míra Čermák

ZIMNÍ SEZÓNA 

REKORDNĚ BRZY

➜ Předminulou sobotu začala na
svahu Interski na Štrbském Plese ve
Vysokých Tatrách nová lyžařská sezó-
na. Bylo to nejdříve v historii a pře-
konala tak o 1 den rekord z loňské-
ho roku. Ještě před Vánocemi se
mohli lyžaři těšit z možností umělé-
ho zasněžování i za nepříznivých
podmínek. Technický sníh před zahá-
jením sezóny vyrábělo na Štrbském
Plese v Parku Snow 13 děl. Lyžuje se
na Interski a Esíčku vč. Spojky (2
km tratí). Funguje i dětský vlek. Hor-
ní část sjezdovky ze Soliska se ještě
na sezónu připravuje. Až do 23. 12.
zaplatíte za celodenní skipas 440
slovenských korun, tj. o 50 korun ví-
ce než loni. Po sjezdařích mohli na
upravené trasy vyjet i běžkaři. Areál
na Štrbském Plese už nabízí 5 km
dlouhou trať do Furkotské doliny 
a upravené stopy v okolí běžeckého
stadionu. Po letech je pro běžkaře
připravená nová trať ve Starém Smo-

kovci. 4,2 km dlouhý okruh s názvem
"Smokovecká kyselka" vede od po-
zemní lanovky resp. od bývalého am-
fiteátru na Kráľovský posed a ob-
krouží sjezdovku za Grandhotelem
Bellevue, aby se vrátil nazpět ke
Smokovecké kyselce. Lyžování ve vol-
ném terénu bude možné v Tatrách od
21. prosince, kdy podle návštěvního
řádu TANAPu je dovolené za přízni-
vých sněhových podmínek provozovat
skialpinismus.   

Libor Bolda

NOVÁ LANOVKA NA 

KASPROWY WIERCH 

➜ Dne 15. prosince 2007 bude do
provozu uvedena kabinová lanová
dráha na Kasprowy Wierch. Po více
jak roční pauze poslouží návštěvní-
kům zcela v novém kabátě a s novým
technickým vybavením. Není divu,
stará lanovka (i přes několik moder-
nizací) fungovala od roku 1936. 
V průběhu 70ti let existence odvozila
milióny návštěvníků, ale také ukáza-

la, že nadměrná koncentrace turistů,
lyžařů a návštěvníků na vrcholu způ-
sobuje devastaci do té doby neporu-
šené vysokohorské přírody. Lanovka
se také roku 1952 po založení Tatr-
zańskiego Parku Narodowego ocitla
v přísně chráněném území. Není di-
vu, že stavbě nové lanovky předchá-
zelo mnoho jednání mezi TPN a pro-
vozovatelem lanovky PKL, aby se na-
šlo přijatelné kompromisní řešení.
V červenci loňského roku se rozběh-
la první etapa přestavby. Z důvodu
ochrany přírody byly nové stožáry
podpěr budované na místě starých a
k přepravě stavebního materiálu byla
využívána stará lanovka. Veškeré sta-
vební práce lanovky prováděla firma
Mostostal Czechowice. Samotné za-
řízení lanovky dodala renomovaná fir-
ma Doppelmayr / Garaventa Group,
která má zkušenosti z mnoha kabi-
nových lanovek po celém světě. O vý-
sledku jejich společné práce se mů
žete přesvědčit již tuto zimní sezónu.

Míra Čermák

TATRY: ZPRÁVY 
Z NEJMENŠÍCH VELEHOR
TATRY: ZPRÁVY 
Z NEJMENŠÍCH VELEHOR

Foto: René Kujan
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➜ Rýchlosťou blesku prebehla ohromujúca zpráva, že Sliezsky
dom, centrálne položený pod najvyšším štítom našich veľhór, stal
sa obeťou živelnej pohromy. Výstup na Gerlach a prechod obľúbe-
ným vrstevnicovým chodníkom Magistrálou z Popradského plesa
cez Ostrvu po Hrebienok a opačne, úzko sa spájal s chatou Sliez-
sky dom. Desaťtisíce, ba státisíce ľudí nosia v svojom srdci a v
kytici spomienok Sliezsky dom, jednu z najpopulárnejších našich
vysokohorských chát. Áno, tragédia. 29. novembra 1962 o 22,30
hod. zachytila Horská službo volanie o pomoc: "Sliezsky dom horí
— voláme o pomoc!" Vysielačka zmlkla. Bleskovo so zapojili tele-
fóny, mobilizovali sa členovia Horskej služby, Verejnej bezpečnos-
ti, požiarnych sborov a všetci, ktorí si trúfali urobiť výstup k de-
jisku tragédie. Terénne autá Horskej služby a V3S požiarnikov
predierali sa hlbokým snehom, aby vyviezli záchrancov do blízkos-
ti bývalého Guhrovho lyžiarskeho mostika. Odtiaľ sa všetci borili
hlbokým snehom pri svetle reflektorov, ktoré o chvíľu zapadli v
žiare vyšľahujúcej zo Sliezskeho domu. Nikdy predtým, a verme,
že už nikdy v budúcnosti, nebude Velická dolina s celou scenériou

zasnežených štítov taká ožiarená ako v tomto trpkom momente.
Bol to obraz, ktorého krása kontrastovala s hrozostrašným pohľa-
dom na jazyky plameňov, ktoré vychádzali z chaty. V chate boli
iba štyri dievčatá z personálu, ktoré pri vzniku požiaru už spali,
dvaja montéri, ktorí opravovali ústredné kúrenie. Keď sa asi o
22,15 hod. poberali spať, zbadali dym a napokon vyšľahnutie pla-
meňov. Pokúsili sa požiar lokalizovat. Ked‘ si však uvedomili svoju
bezmocnost a najmä to, že v izbách spia dievčatá z personálu, vy-
behli do miestností zobudiť ich, aby sa zachránili aspoň ľudské
životy. Mladá Hanka Bičárová, kuchárka, priblížila sa ešte k vysie-
lačke a podala zprávu. Potom sa šest mladých ľudí do príchodu
pomoci opät pokúsilo hasit požiar. Avšak beznádejne. Niečo po
polnoci prichádzajú prví členovia Horskej služby, Verejnej bezpeč-
nosti, požiarnici, zamestnanci, turisti a iní, hoci výstupom unave-
ní obetavci zachraňujú, čo sa dá. Lokalizovat požiar nebolo mož-
né. Už iba s nasadením vlastných životov vynášali zo skladov zá-
soby potravin, bielizne a z kuchyne niektoré elektrické a plynové
spotrebiče a cennejšie zariadenie. Čoskoro sa však aj od týchto
prác muselo ustúpit. Ešte v ten deň vyšli tri páry koní so saňami,
aby odsunulo zachránený tovar. Nestačili však zniest všetok ma-
teriál, hoci sa dvakrát otočili. Na druhý deň vietor zavial cestu a
znemožnil povozníkom vyjsť so saňami. Prihlásili sa však obetaví
popradskí horolezci a vyniesli päť záchranných saní HS, aby na
nich pomohli zviezt zachránený materiál. Zostali holé múry jedál-
ne a kuchyne a na ich podlaží trosky z izieb z poschodia. Zadná
čast zhorela do základov, vyčnievajú iba kamenné stlpy a mohutný
komín.                        Reportáž vyšla časopise Krásy Slovenska 

1963/2. Fero Mrázik
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Outdoor Exp 
www.horydoly.cz/outdoorexpress

15.12. začátek povoleného lezení
na Ďumbieru
15.12. lezení na umělé stěně 
Drytooling Cup - Bratislava
16.12. běžky La Sgambeda – 
Livigno
28.-29.12. běžky Zlatá Lyže –
Nové Město n.M.
29.12. skialp Fun Cup – Štrbské
Pleso
1.1. začátek povoleného lezení ¨
v Maltatal
6.1. Světový pohár obří slalom žen
– Špindlerův Mlýn
10.-12.1. festival Scuk u štatlu -
Brno
10.-13.1. veletrh Go – Brno
13.1. běžky Jizerská padesátka -
Bedřichov
18.-20.1. festival Ei Total - Maltatal
19.-20.1. veletrh Camera Slovakia
- Bratislava
19.-27.1. veletrh Boot – Düsseldorf
20.1. lyžařský maratón Dolomiten-
lauf – Lienz
27.1. lyžařský maratón Marcia-
longa – Moena
30.1.-3.2. veletrh Fitur - Madrid
31.1.-3.2. Zimní sraz turistů -
Jablunkov

KALENDÁŘ 2007 – PROSINEC/LEDENKALENDÁŘ 2007 – PROSINEC/LEDEN

2.-10.2. veletrh Batmassan 
- Göteborg 
6.-10.2. veletrh Reisen – Hamburg
9.-17.2. veletr Boat Show - Helsinky
14.-17.2. veletrh Holiday World –
Praha
13.-15.2. veletrhy S1 a Kabo - Brno
10.3. solidární akce Vlajka pro Tibet
19.-22.3. veletrh MITT - Moskva 
20.-23.2. veletrh Sport Prague –
Praha
23.-24.2. Šumavský Skimaraton –
Zadov
2.-4.3. veletrh Swisspo - Zürich
7.3. skialp Sella Ronda – Arabba
10.3. vlajka pro Tibet
19-22.3. veletrh MITT – Moskva
24.-27.4. veletrh Svět knihy – Praha
11.5. Prague International
Marathon – Praha
21.6. Adrenalin Cup – Ostravice
17.-19.9. veletrh Šport Línia 
– Banská Bystrica
11.10. Krumlovský vodácký maratón
– Vyšší Brod
25.10.-2.11. veletrh Hanseboot -
Hamburg

Kalendář outdoorových akcí najdete na www.horydoly.cz.

VEVERKA JIZERKA

Na start Jizerské
padesátky se pos-
taví vedle Björna
Daehlieho a Mar-
tina Koukala nový
maskot závodu
Veverka Jizerka.
Setkat se s ní je
možné nejen v publika-
cích a na webových
stránkách, ale i v ulicích před závo-
dem. Veverka Jizerka se objeví na
startu dětské soutěže a dalších závodů
Jizerské padesátky, které se pojedou
druhý lednový víkend v Bedřichově v Ji-
zerských horách. Veverka Jizerka se v
letních měsících bude učit na horském
kole, aby se mohla stát maskotem také
letní verze závodu. 

ITALSKÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ

TURISTIKY

Vládní agentura na podporu cestovního
ruchu CzechTourism zřídila od 20. listo-
padu zahraniční zastoupení v Miláně.
Jeho ředitelem byl jmenován Luboš Ro-
senberg. "Několik let zde působilo za-
hraniční zastoupení, ale jen druhého
stupně, což znamená, že marketingovou
činnost vyvíjela tamní cestovní kance-
lář," říká ředitel agentury CzechTourism
Rostislav Vondruška a doplňuje: "Pro-
tože však Italové tvoří dlouhodobě třetí
nejpočetnější skupinu turistů v České
republice a jeví velký zájem o cestování
do naší země, rozhodli jsme se v Miláně
změnit statut tohoto zastoupení."Čes-
kou republiku budu prezentovat jako vy-
spělou turistickou zemi. Rád bych na-
bídl českou kulturu, lázeňství, aktivní
dovolenou, církevní památky a památky
UNESCO a kongresovou a incentivní tu-
ristiku. Mým záměrem je, aby se 80 %
italských turistů, kteří přijíždějí jen do
Prahy, rozptýlilo do všech českých re-
gionů," říká ředitel italského zastou-
pení Luboš Rosenberg.
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SEZNAM OUTDOOROVÝCH OBCHODŮ

Na mateřském portálu tohoto časopisu Horydoly byl
uveřejněn seznam outdoorových obchodů v Česku a
na Slovensku. Ke dnešnímu dni registruje 166 prode-
jen. U každé je uvedena adresa a internetový odkaz.

Roztříděny jsou
podle měst, kde
sídlí. Seznam out-
doorových ob-
chodů následuje
úspěšné před-
chůdce, jako na-
příklad seznam

půjčoven lodí, nebo seznam umělých lezeckých stěn.
Seznam outdoorových obchodů najdete na odkazu
www.horydoly.cz/vypsat.php?id=2517. 

TAŽENÍ NA OUTDOOROVÉ DISTRIBUTORY

Firma Vavrys, která mimo jiné dodává na český a
slovenský trh funkční prádlo Craft, dostala od
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České re-
publiky pokutu sto tisíc korun. Pokuta byla udě-
lena, protože Vavrys nedodal úřadu požadované do-
klady. Šetření se mělo týkat porušování pravidel
hospodářské soutěže. Antimonopolní úřad v sou-
časné době prověřuje, zda distributoři outdooro-
vého zboží neurčují prodejcům konečné ceny vý-
robků. Na diktování vyšších cen od velkých firem,
než za jaké by bylo možno prodávat, si malí pro-
dejci a internetové obchody již léta stěžují. Nejčas-
těji jmenují distributorské firmy Hudy (dováží např.
Deuter, North Face, Black Diamond) a Vertical

(Petzl).

KAMERKY PRO 

SPORTOVCE

Firma Escad, která je známá
především díky průmyslovým te-
levizím, začala dovážet dvě

amatérské kamery pro upevnění na hlavu za přija-
telné ceny. Zatím je kupují především cyklisté, ale
Escad by je rád prodával i lyžařům. Malou kamerku
značky Oregon Scientific ATC2K lze uchytit na při-
lbu, hlavu, paži, nohu, nebo třeba na řídítka kola. Je
vodotěsná do tří metrů hloubky, odolává běžným ná-
razům a váží 200 gramů. Zákazníka stojí necelých
pět tisíc korun. Za tu cenu dostane přístroj s rozli-
šením VGA 640x480 pixelů ve formátu AVI. Zázna-
mové médium je SD karta. Tu si ovšem musí koupit
sám, protože není v ceně kamery. Adaptér na ka-
meru Blackeye II lze připnout na hlavu nebo na
helmu a spojuje se kabelem s běžnou kamerou,
nebo jenom s datovým zásobníkem. Oproti předcho-
zímu modelu se nejedná o plnohodnotnou kameru,
ale pouze objektiv. Komplet se záznamníkem stojí
okolo deseti tisíc korun. 

MALINA OPUSTIL SPORT PRAGUE 

Ředitelem veletrhu Sport Prague se stal Tomáš
Chmel. Jeho dosavadní funkce byla obchodní ředi-

tel výstavnické firmy Terinvest, která veletrh po-
řádá. Tomáš Chmel nahradil dosavadního ředitele
Sport Prague Richarda Malinu, který společnost 
Terinvest opustil.

NOVOTNÝ JE ŠÉFREDAKTOREM 

HYDROMAGAZÍNU

Jan Novotný se stal šé-
fredaktorem vodác-
kého časopisu Hydro-
magazín, který vydává
společnost Outdoor
Media. Bývalý redaktor
si prohodil funkce s
bývalým šéfredaktorem
Rostislavem Starým.

SNOWHILL BUDE LYŽOVAT VE FAGARÁŠI

V okolí jezera Balea Lac v rumunském Fagaráši získala česká společnost
Snowhill pozemky pro lyžování. Pronajala si je na dvacet let od místních obcí.
Jejich rozloha se podle majitele společnosti Karla Vacka pohybuje okolo dvou
set čtverečních kilometrů. Karel Vacek se nechal v médiích slyšet, že myslí
vedle výstavby vleků také na freeriding, skialpinismus a heliskiing. Dalším
soustem pro Snowhill má být olympijský lyžařský areál v Sarajevu, který nutně
potřebuje revitalizaci.

Outdoor Express připravila redakce Horydoly. Foto: Horydoly, Gekko, Orea, Gumotex

JUREK POČÍTÁ 
S POLITIKOU
Bratři Jurkové jsou inventářem většiny spor-
tovních veletrhů v Česku. "Jsme v Brně za-
stoupeni již po čtrnácté," pyšně říkal Stani-
slav Jurek na listopadovém Sport Life. Po-
každé staví stanové městečko, protože jejich
hlavní výroba v severomoravských Kunčicích
se orientuje na turistické stany.
Jak se daří firmě Jurek?
Dobře! 
Už máte dostavěnou bu-
dovu z peněz Evropské
unie?
V listopadu budeme ko-
laudovat.
Jak jste s ní spokojeni?
Se stavební firmou jsme velmi spokojeni.
Jestli nám budova nebude malá, se ukáže
tak do dvou let.
Proč?
Neustále roste prodej. Vyrábíme čím dál víc.
Co je příčinou? Dodáváte armádě, nebo třeba
policii?
Sami přesně nevíme. Žádné velké jednorá-
zové zakázky nemáme. Věříme, že se vyplácí
dlouhodobá solidní práce bez velkých výkyvů.
Tuzemské firmy pokukují na západ i na východ.
Perspektivní je samozřejmě trh v Rusku a na
Ukrajině. Zatím tam dáváme o sobě vědět
pomocí reklamy. Chystáme se na veletrh do
Kyjeva.
O vás i vašem bratrovi je známo, že jste velcí
příznivci ODS. Jak se jí v Kunčicích daří?
Šlape to. Poslední volby vyhrála pravice 
a máme starostu. V tomto ohledu je to
dobré. 
Zasahuje politika do vašeho podnikání?
Samozřejmě. Stále stoupá význam trvanli-
vosti stanů, servisu a domácí výroby. Mnoho
lidí bude mít kvůli reformě financí hlouběji do
kapsy než dříve a ti naše služby ocení. Hor-
ních sto tisíc si bude moci i nadále kupovat
stany na jedno použití, nebo velmi drahé mo-
dely známých značek. Dolních sto tisíc bude
koukat na každou korunu. My s tím počítáme.



STORY   Z TITULKY

ktuální mistryni republiky 
v boulderingu, rychloleze-
ní, druhou Ïenu drytoolingu

a tfietí nejlep‰í lezkyni na obtíÏnost
v âesku Lucii Hrozovou podporují
od leto‰ka Horydoly. Devatenáctile-
tá Lucie do loÀska sbírala v junior-
sk˘ch kategoriích mnohá
vítûzství a v˘borná umís-
tûní v âesku i Evropû. 
V pfií‰tích letech chce za-
útoãit na pfiední pozice ve
Svûtovém poháru.
V̆ bûr z jejích úspûchÛ je
impozantní. V juniorkách
a dûtech byla nûkolikrát
mistryní âeska v lezení 
s lanem. Letos skonãila tfietí na Eu-
ropean Youth series ve Veliko Tar-
novo v lezení na obtíÏnost. Sedmá
byla na Mistrovství svûta juniorÛ 
v Ibarra v lezení na rychlost.Vloni
skonãila ‰está na Svûtovém poháru
mezi Ïenami ve Val Daone na rych-

lost. Druhá byla na Evropském po-
háru juniorÛ ve Veliko Tarnovo na
rychlost a tfietí v Gnasku ve stejné
disciplínû. "I v minul˘ch letech to
bylo pofiád stejné, akorát postupuji
ve vûkov˘ch kategoriích," pozna-
menává k v˘ãtu sv˘ch úspûchÛ 

Lucie Hrozová.
Svému cíli ve Svûtovém
poháru podfiizuje Lucie
Hrozová mnohé. NejdÛleÏi-
tûj‰ím rozhodnutím je od-
klad studia vysoké ‰koly.
Tento rok odmaturuje a nû-
kolik dal‰ích let se hodlá
vûnovat jen tréningu a zá-
vodÛm. "AÈ to holka zkusí,

myslím, Ïe na to má," souhlasí s je-
jím rozhodnutím otec Libor Hroza. 
Pro zaãátek pfievzal funkci osobního
manaÏera a trenéra, aãkoliv sám
provozuje nejvût‰í umûlou lezeckou
stûnu pro vefiejnost v Praze-Hole‰o-
vicích.  ■

Anatomicky tvarovaný zádový panel s odvětráváním. Tvarované polstrované ramenní popruhy. 2 venkovní kapsy na zip. 2 postranní 

síťované kapsy. Boční kompresní popruhy. Posuvný hrudní popruh. Bederní pás. Elastická šňůra na přední straně s ukončením. Poutka 

a úchyty, např. na trekové hole. Reflexní prvky.

Barevné provedení:  šedá, oranžová, černá

CROSSROADS 28 L / 22 L
Objem: 28  l / 22 l.

Materiál: nylon 420D Ripstop, PU zátěr, 600D polyester. 

Hmotnost: 950 g. 

Rozměry: 32 x 51 x 19 cm. 

www.coleman-cz.cz

Nová kolekce
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Cesta do světa
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1. Vyberte nejvyšší bod
České republiky ze tří
možností:
a) špička vysílače na
Pradědu
b) střecha Poštovny na
Sněžce
c) Gerlachovský štít

2. Nejstarší most na
území České republiky je:
a) Karlův most v Praze
b) Kamenný most v Písku
c) mostek přes Polečnici v
Českém Krumlově

3. Kde byla v Čechách
naměřena nejnižší
teplota v historii?
a) Krkonoše
b) Pálava
c) Jižní Čechy

4. Kde se nachází ne-
jníže položené místo
České republiky?
a) soutok Dyje a Moravy
b) Labe v Hřensku
c) náměstí ve Znojmu

5. Nejdelší řeka v Česku je:
a) Vltava
b) Labe
c) Ohře

6. Určete město, kterým
protéká nejvíce řek:
a) Plzeň
b) Brno
c) Praha

7. Které skalní město má
nejvíce skalních věží?
a) Hruboskalsko
b) Prachov

c) Adršpach

8. Nejhlubší propast na
území České republiky
je:
a) Barrandova
b) Macocha
c) Hranická

9. Nejzápadnější město
je:
a) Libá
b) Aš
c) Hranice

10. Do seznamu svě-
tového dědictví UNESCO
je zařazeno:
a) náměstí v Litomyšli
b) hlavní město Praha
c) kostel sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře

BûÏky Bohemia, Vega a Arctic od Sportenu do soutûÏe vûnovala 
firma Vodák Sport, specializovan˘ prodejce bûÏkafiského vybavení.

Dvacet termotriãek Sensor je vyrobeno z CoolMaxu, vysoce
funkãní látky, která schne rychleji, je odolná vÛãi pachÛm 
a brání dehydrataci a pfiehfiívání organismu. 

Vlnûn˘ svetr Devold Nansen byl speciálnû navrÏen
pro norské námofiníky. Speciální postup pfii v˘robû
zaruãuje vysoce chránící povrch.

Outdoor magazín Horydoly vychází v ti‰tûné podobû od
roku 2005 a je jedin˘m mûsíãníkem svého druhu na trhu.
Vykroãte vstfiíc záÏitkÛm!

Soutěž probíhá od 10. prosince 2007
do 13. ledna 2008 a může se jí

zúčastnit každý zaregistrovaný čtenář
internetového portálu Horydoly.cz

nebo čtenář časopisu Horydoly kromě
pracovníků společnosti Turek Media,
s.r.o. a jejich rodinných příslušníků.

Ceny do soutěže věnovaly firmy
Vodák Sport, Ultrasport, North Trap-
pers a redakce časopisu Horydoly.

Vyplňte kvíz, pošlete jej nejpozději 13. ledna 2008 na adresu redakce a vyhrajte!
Internet: www.horydoly.cz/kviz Každý, kdo se zúčastní kvízu, bude zařazen do soutěže 
o tyto hodnotné ceny. Vyhrává ten, kdo poslal nejvíce správných odpovědí, v případě 

rovnosti počtu správných bodů rozhoduje los.Těšíme se na vaše odpovědi. 
Adresa pro zaslání odpovědí: 

Outdoor magazín Horydoly, Turek Media, s.r.o., Sněženková 6, 106 00 Praha 10

VELKÝ VÁNOČNÍ 
KVÍZ HORYDOLY
VELKÝ VÁNOČNÍ 
KVÍZ HORYDOLY

Jméno a příjmení:

..........................................................

..........................................................
Ulice:
..........................................................
Město:
..........................................................
PSČ:
..........................................................

Kvíz můžete vyplnit a odeslat také na 
internetu na adrese www.horydoly.cz/kviz.

3X ŠPIČKOVÉ BĚŽKY

20 TERMOTRIČEK

1X NORSKÝ VLNĚNÝ SVETR

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

www.schoeffel.com    www.sportkoncept.cz

Kvalita je naší vášní


