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rónsk˘ led je jedna z nej-
vût‰ích pfiirozen˘ch pfií-
rodních krás, jaké mÛÏete

vidût. Pfii chÛzi po zamrzl˘ch jeze-
rech strávíte dlouhé hodiny se
sklonûnou hlavou a zasnûn˘m po-
hledem zamífien˘m do nezmûr-
n˘ch hlubin. Naprosto ãir˘ led vás
nechá nahlédnout do sv˘ch útrob 
i nûkolik metrÛ hluboko. Va‰e oãi
budou klouzat po úÏasn˘ch závo-
jích jemn˘ch puklin a trhlin. Nû-
kdy pfiijde i mohutn˘ zlom, aby
vám ukázal skuteãnou tlou‰Èku le-
du. Nûkdy najdete místa protkaná
spirálami bublinek. Jindy zase
rybku uvûznûnou v ledu, jeÏ nesta-
ãila prchnout pfied rychle postupu-
jící zimou... ■

G

CHLADNÁ
KRÁSA

NA VLASTNÍ   OČI

Text a foto: René Kujan
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Sendviãová konstrukce lyÏí se ‰ir‰ím stfiedem je fakt dobrá, oproti hezky barevn˘m
levn˘m pûnovkám z tûsnící pûny na okna. Chybí zmínka o rovnomûrném zatíÏení 
a odlehãení obou lyÏí. Prolamující se ledová silnûj‰í krusta ve ‰patn˘ch pod-
mínkách stejnû potrestá kaÏdou chybu. Tomasso

Do voln˘ch terénÛ lyÏe +/-5 cm? Netroufl bych si to takhle pau‰alizovat. Zrovna
jsem se vrátil z RoháãÛ a lyÏe 150 - 155 cm zdaleka nebyly v˘jimkou (15-20 cm pod
v˘‰ku lyÏafie). ZáleÏí jak to komu vyhovuje. I ve volném terénu platí, Ïe krat‰í lyÏe se
ovládají lépe. A lyÏe del‰í neÏ v˘‰ka lyÏafie se opravdu skoro nevidí. Lada

okud jste byli v minulém roce hodní,
jistě jste pod stromečkem našli
spoustu balíčků od uznalého Je-

žíška. Hřejivou fleecovou mikinu s kapucí
(děvčata třeba i s kytičkami na klokance,
protože výrobci outdoorového oblečení
jdou s módou), zaručeně nepromokavé
běžkařské kalhoty, pevné pohorky s pod-
rážkou, jakou neprošoupete, ať vás cesta
necesta zavede kamkoli. 
Znám slečnu, která si před dvěma lety na-
psala Ježíškovi o sněžnice. Ten se pochlapil
a donesl jí krásné, oranžové, dokonce české
výroby a pořízené se slevou. I zajásala
slečna a na všechny strany se jimi
chlubila.Tak se stalo, že se milé sněžnice
podívaly na Island s její kamarádkou, do Or-
lických hor s bratránkem… Jen slečna po-
řád seděla doma a prohlížela si fotky z těch
úžasných vzrušujících míst, kam se její
„velké nohy“, které potřebným velkoryse
půjčovala, všude podívaly. 
Po čase jí to začalo být tak nějak líto a dlou-
ze přemýšlela o tom, jak je možné, že ona
sněžnice má a nikdy v nich nesupěla kraji-
nou vnitřní i vnější, zatímco jiní je nemají 
a stejně si to supění lesem rovně přímo do
vrchu vždycky nějak zařídí. A tak se pochla-
pila i ta slečna a obula si svoje sněžnice, 
a protože už se tolik těšila, ani předtím ne-
stihla navštívit obchod s outdoorovým oble-
čením pro barevně sladěný nepromokavý
obleček. Ten rok byla tuhá zima, tak se na-
vlékla, jak nejlépe uměla, a jestli jste někde 
v závějích třpytivého sněhu potkali bytůstku
v červené čepičce, modré bundě a zelených
návlecích na hnědých mysliveckých kalho-
tách po tatínkovi, které strašně spokojeně
svítilo v očích, tak to byla ona.

P
SLEâNA V âERVENÉ âEPICI

Co si myslíte...

Kdo je kdoDAVID GLADIŠ
Vydavatel cestovatelského serveru Hedvábná stezka David Gladiš otevírá ože-
havé téma. Ptá se sám se sebe i nás čtenářů, zda je morální, aby děti v rozvo-
jových zemích pracovaly. Nabízí odpověď? Když nebudou mít práci, zemřou
hlady? Text najdete na straně 10. David toho má za sebou v cestovním
průmyslu hodně – byl ředitelem vládní agentury na podporu cestovního ruchu
CzechTourism, náměstkem ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, ale také
procestoval svět s batůžkem na zádech a budoucí manželkou po boku.

SVOBODA NADE V·E HORYDOLY (LISTOPAD)

René Kujan, editor

Proã to tak nefunguje taky v Praze... Jojo, tro‰ku mû pfii pfieãtení tohoto
ãlánku pfiepadla nostalgie. V Lipsku jsem strávila 5 mûsícÛ, na kole tu jezdil
kaÏd˘, ani jednou jsem nepouÏila mûstskou hromadnou dopravu, prostû po-
hodiãka. A hlavnû v‰ude jízdní pruhy a semafory pro cyklisty. To v Praze, kdyÏ
jedu na kole do ‰koly, tak to je docela o Ïivot. Janča

Je fakt super. Musím jen potvrdit
co je psáno v˘‰e, vlastním D3 

a D6 a jsou opravdu nezniãitelné.
Ponejvíce bych vyzdvihnul dosvit, kter˘

je (fiekl bych) nevídan˘. Vfiele doporuãuji, 
i jako pomÛcku k sebeobranû :)) nûkdy se opravdu

mÛÏe hodit. Michal

SVÍTILNA MAG-LITE D3 HORYDOLY (LISTOPAD)

CITY-BIKER IN LEIPZIG HORYDOLY (SRPEN)
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INZERCE

EXPEDIČNÍ FOND ROZDÁ

ČTVRT MILIÓNU

Expediční fond vypisuje další kolo sou-
těže, v němž mezi zajímavé cestovatel-
ské projekty rozdělí 224 tisíc korun.
Podporu Expedičního fondu mají opět
šanci získat cestovatelé, horolezci, vo-
dáci, speleologové, dobrovolníci a
všichni další dobrodruzi, kteří se v no-
vém roce chystají na akci s výrazným
prvkem dobrodružství nebo objevování.
Zprávy a reportáže z vítězných projektů
přinesou mediální partneři Expedičního
fondu: tištěný měsíčník Horydoly a in-
ternetový portál Horydoly.cz, Deníky
Bohemia, magazín Koktejl, časopis Tra-
vel Focus, Výletník.cz a časopis Žlutý. 
Text: Bohdana Rambousková

BRUSLENÍ V PRAZE

Praha nabízí dostatek bruslařských
ploch. Kromě přírodního ledu a dočas-
ných kluzišť s umělým povrchem je
možno bruslit na zimních stadionech
Folimanka, Holešovické výstaviště,
Hvězda, Kobra Braník, Nikolajka, Sport
centrum Letňany, Štvanice a Základní
škola Bronzová. Text: (kt). Foto: (has)

NEJVĚTŠÍ KLUZIŠTĚ SVĚTA

V Mexiko City bylo otevřeno největší
kluziště světa. Jeho plocha je tři tisíce
čtverečních metrů. Veřejnost bezplat-
ně bruslí na náměstí Zocalo. Teplota
okolního vzduchu je přes den příjem-
ných 25 stupňů Celsia. Text : (red)

LEDOLEZECKÁ REPREZENTACE

Reprezentaci na Světový pohár v ledo-
vém lezení postavil Český horolezecký
svaz. Na závodech budou bojovat Jiří
Pelikán, Stanislav Kvak Hovanec, Silva
Rajfová a Lucie Hrozová. Lucii podpo-
rují Horydoly. Trenérem a vedoucím
reprezentace je Martin Vrkoslav. Svě-
tový pohár v ledovém lezení letos ob-
sahuje tři soutěže. Poleze se v ital-

ském Val Daone (18.–20. ledna), ru-
munském Busteni (7.–9. února) a švý-
carském Saas Fee (21.–23. února).

Text: (kt)

ZÁKAZ KOUŘENÍ

Zákaz kouření v restauracích a ba-
rech začíná letos platit ve Francii a
ve zbývajících německých spolkových
zemích. Na veřejných místech je již
zakázáno kouřit ve většině evrop-
ských zemí. Česká republika zůstává
mimo tyto civilizované státy.

Text: (red). Foto: (kt)

WATZMANN PŘINESL SMRT

Jeden z šesti českých horolezců zahy-
nul při ústupu z východní stěny Watz-
mannu. Neštěstí se stalo 27. prosin-
ce. Zahynulému muži bylo třiadvacet
let. Celá skupina horolezců přijela 
z Prahy. Podle zpráv německých a ra-
kouských médií byli horolezci dobře
vybaveni. Absolvovali plánovaný bivak,
a když se během noci zhoršilo počasí
a napadl nový sníh, výstup vzdali. Při
sestupu se pod jedním z nich uvolnil
sníh a on se zřítil přes skalní stupně.
Východní stěna Watzmannu je nejvyš-
ší skalní (tj. neledovcová) stěna vý-
chodních Alp. Na výšku má téměř dva

GLADIÁTOŘI LÉTALI V SAZKA ARÉNĚ

V prosincové Praze létaly motorky. V pražské Sazka Aréně se konala exhibice nejlepších jezdců z celého světa Freesty-
le Motocross Gladiator Games. Mezi nimi kraloval šestnáctiletý Petr Pilník Pilát, který vyhrál odpolední i večerní show. 
Česká motokrosová legenda Petr Kuchař se předvedl na čtyřtaktním stroji. Ano, Kuchta jezdil na čtyřtaktu čtyřistapa-
desátce a to všichni, včetně jeho, ještě donedávna tvrdili, že je to nemožné! Představil se i Dustin Hoyer, který před-
vedl, že na sněžném skútru lze skákat salto. Text a foto: Aleš Erbek



kilometry. Kvůli rozložitosti je v ní vel-
mi obtížná orientace. Za jedno století,
kdy se východní stěna Watzmannu le-
ze, si vybrala už více než stovku obětí
mezi horolezci i horskými vůdci. 

Text: (kt). Foto: René Kujan

AMERICKÝ SNOWBOARD

JE VOLNÝ

Poslední bašta nesnášenlivých lyžařů
padla! Snowboardisté mohou jezdit po
celém světě. Americké zimní středis-
ko Taos v Novém Mexiku do letošního
roku zakazovalo vstup snowboardis-
tům. Tímto opatřením vycházelo vstříc
tradičně orientovaným lyžařům. Letos
už mohou na jeho svahy i vyznavači
jednoho prkna. Taos byl posledním
velkým skiareálem na světě, kam
snowboardisté nesměli. Text: (red)

ORIENTAČNÍ ZÁVODY NA

HORSKÝCH KOLECH

Český pohár orientačních závodů na
horských kolech se skládá v roce
2008 ze šesti dvoudenních akcí.
Závody se pojedou v Plzni (3.-4.5.),
Svratce (24.-25.5.), Blansku (14.-
15.6.), Jilemnici (28.-29.6.), Jihlavě
(6.-7.9.) a Liberci (13.-14.9.). 
Obsáhlý Kalendář outdoorových 
akcí najdete na webu www.horydo-
ly.cz/kalendar.

VZPOMÍNKA NA TŘI TRATĚ

Tři železniční tratě jsou od poloviny
prosince bez provozu. Vlaky Českých
drah na nich přestaly jezdit. Turisté
tedy budou muset za svými cíli cesto-
vat autem. Autobusy totiž o víken-
dech jezdí do těchto končin jen řídce.
O co přicházejí turisté zrušením tří
zdánlivě bezvýznamných vedlejších
železničních tratí? Trať Lovosice -
Most vozila turisty a cyklisty do sa-
mého středu Českého středohoří. V
Obrnicích vystupovali vodáci na splutí

Bíliny a horolezci odtud chodili na
Zlatník. Spojnice Děčín - Oldřichov je
největší ztrátou pro lyžaře. Kousek od
nádraží v Telnici je známé sjezdové ly-
žařské středisko a odtud také začíná
Krušnohorská běžkařská magistrála.
V létě se po téměř stejné trase jezdí
na kole. Horolezci chodili z Libouchce
do Tisé na pískovcové skály. Krátkou
spojku Sudoměřice nad Moravou -
Skalica z Česka na Slovensko je teď
potřeba objíždět přes Hodonín. V tě-
chto místech se zvedají Bílé Karpaty
a na české straně je proslulá folklór-
ní obec Strážnice. Ve Skalici končí
pro vodáky sjízdný Baťův kanál.
Text a foto: (kt)

ITALSKÁ PERMANENTKA

PRO BĚŽKAŘE 

Dolomity spojily devatenáct běžkař-
ských center a dvanáct set kilometrů
tratí do jedné permanentky pro milov-
níky cross country lyžování. Super-
nordic Skipass platí v regionu Trenti-
no. Celoroční lyžování vyjde na 80
eur, týdenní permanentka stojí 25
eur. Permanentka spojuje běžkařský
ráj reprezentovaný známými středisky
s pravidelně upravovanými stopami.
Jedná se o největší systém běžkař-
ských tratí v Alpách, který dává mož-
nost napojit se na všechna centra jen
s jednou kartou. 
Text: Dagmar Princ-Fryčová

INZERCE

SKONČIL O’NEILL EVOLUTION

Šestihvězdičkový závod TTR v Davosu
na začátku ledna pořádně zatřásl cel-
kovým pořadím snowboardové Tour,
kterému momentálně vévodí Andy
Finch před Torsteinem Horgmem a Ke-
vinem Pearcem. Superpipe dominoval
Američan Andy Finch. Masivní quater
zcela ovládl norský hezdec Rune Han-
sen. Finále bylo exhibicí skandináv-
ských jezdců. Druhý skončil znovu
Risto Mattila s McTwistem ve výšce
4,5 metru. Na třetí flek dolétl Peetu
Piiroinen s bs 540 ve výšce vyšší než
5 metrů. Mladý italský jezdec Manuel
Pietropolli se stal vítězem o nejvyšší
let nad copingem. V semifinále pokořil
hranici 8 metrů. Ve finále ho nikdo již
nepřekonal. Text: Aleš Erbek

BRONZOVÉ KARABINY 2007
Slováci ocenili nejlepší horolezecké výkony za rok 2007. Nikdo nezískal lepší
než pomyslné třetí místo. Zlatá a stříbrná karabina nebyly uděleny. Boulde-
ring a sportovní lezení: Fontainebleau, Atomic playboy, 8A+, OS, Andrej
Chrastina. Mišja Peč, Mrt-
vaški ples, 8b, PP, Lenka
Mičicová. Rodellar, Pata
negra, 8c, PP, David
Šatánek. Střední velehory:
Vysoké Tatry, Ostrva,
Posledný sud, 9, OS, Jozef
Krištoffy. Vysoké Tatry,
Jastrabia veža, Sunset
Boulevard, 9, OS, Gabriel
Čmárik. Alpy, Wengen,
Cleopatra, 7c, PP, Slavomír Mitro - Vlastimil Pšenko. Yosemity, Leaning Tow-
er, West face, 5.13b, PP, Dušan Beránek - Richard Nyéki. Nejvyšší velehory:
Himálaj, Rachu Tangmu, severní stěna, Secret of Thin Ice, ED+, M6+, A1,
85°, Andrej Kolárik - Juraj Švingál. Himálaj, Šiša Pangma, jižní stěna, An-
glická cesta, Jozef Kopold. Do výběrového A-družstva byli nominováni Jozef
Kopold, který dostane dotaci osmdesát tisíc korun, a David Šatánek s dotací
čtyřicet tisíc korun. Dalších dvanáct horolezců se dostalo do B-družstva a
dostanou dotace po dvaceti tisících korunách. Text: (red). Foto: (kt)
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PRÁVĚ   TEĎ

nohé nadnárodní firmy prodá-
vající sportovní potřeby jsou
obviňovány, že jejich zboží vy-

rábí i malé děti. Třeba v manufakturách
v Indii nebo Pákistánu. Společnosti se
brání, že o tom nic neví a že vždy do-
držují místní zákony. Vlády dětskou práci
odsoudí a aktivisté v Evropě vyhlásí boj-
kot určitě značky. Vlastně ale nikdo ne-
řekne otevřenou pravdu, protože ta je
moc bolestivá a našim choulostivým
uším a duším nepříjemná. 
Nenutí mafie, ale hlad
Pravda je, že statisíce dětí na celém
světě samozřejmě těžce pracují - ale ne
proto, že by je k tomu nutily mafie 
(až na výjimky) či nadnárodní koncerny. 
Pracují, protože jejich rodiče jsou tak
chudí, že je nemůžou nasytit, a protože je
prostě nutné, aby si na chleba co nejdřív
vydělaly samy. A tak na venkově od útlého
věku tvrdě dřou na poli a ve městě zase
hledají práci v průmyslu a službách. 
Necháte je umřít?
Potírat dětskou práci zní hezky, ale vy-
mýtit ji prostě nemůžete. Ledaže byste ty
děti nechali umřít hladem, anebo jim dali
dost peněz na to, aby pracovat nemusely
a ještě je a jejich rodiče přesvědčili, že
děti pracovat nemají. 
Ale nic takového dosud nikdo neudělal 
a bohužel ani neudělá. Celý problém je
přece mnohem širší, komplexnější. 
Nebo ne? ■

M

David Gladiš je vydavatelem cestovatelského serveru HedvabnaStezka.cz a zřizovatelem Expedičního fondu. 
Fond podporuje cestovatelské, horolezecké, vodácké a další expedice a humanitární či výzkumné projekty.

Text a foto: David Gladiš
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SKITOURING

etos jsme si vybrali skialpy,
protoÏe jsme ãekali závûje
pra‰anu na Lysé hofie. Nem˘-
lili jsme se. UÏili jsme si pa-
rádní sjezd.

Po ránu opût nejsme schopni vylézt 
z postelí dfiíve neÏ v osm hodin. Cesta
chvíli trvá, a tak parkujeme v Harra-
chovû pod âerÈákem aÏ okolo desáté.
Zase pozdû! 
Cestu z Harrachova do Rokytnice 
a zpût ulehãují dvû lanovky. Vût‰inou
se tedy jede z kopce. V Harrachovû
nasedáme na sedaãku. U‰etfií nám
spoustu ãasu. 
ZasnûÏená pole nás vedou do Rokytnice

Po modré turistické znaãce se spou‰tí-
me kousek po modré sjezdovce a po
pár stech metrech uh˘báme doprava
na Krkono‰skou lyÏafiskou magistrálu.
Je vzornû upravená. Stopy pro klasiku
i bruslení jsou udusané rolbou a sníh je
such˘.
Trochu bruslíme, na chvilku si odskoãí-
me do hlubokého pra‰anu k vyhlídce na
Janovû skále, mineme horní stanici vle-
kÛ na Studenovû a po zelené znaãce po-
hodlnû klouÏeme do Rokytnice. Jsme tu
za hodinku, ani jsme se nezapotili. Od
Kostelní cesty totiÏ opou‰tíme znaãku 
a po zasnûÏen˘ch polích dojíÏdíme aÏ 
k lanovce Horní domky.

PANENSKÝM TERÉNEM 
DO HARRACHOVA
Dal‰í lanovkou se necháme vyvézt k
chatû Lovãenka. Obûdváme a rozhodu-
jeme se, kam dál. Na v˘bûr je krátk˘
v˘stup na Ruãiãky a sjezd ‰irokou ces-
tou, del‰í v˘stup na Lysou horu a sjezd
po sjezdovce pfies Dvoraãky a Ruãiãky,
v˘stup lesní cestou bez projeté stopy na
Ple‰ivec, nebo v˘stup na Lysou horu a
sjezd terénem ke Krakono‰ovû snídani.
KaÏdá z tûchto túr konãí v Harrachovû.
Stoupáme po modré sjezdovce na Lysou
horu. AÏ na vrchol jsme se mohli vyvézt
dal‰í lanovkou, ale dnes nespûcháme.
Jsme tu okolo tfietí hodiny. BlíÏí se ve-

DVĚ LANOVKY 
NA LYSOU HORU
LYÎA¤SKÁ TÚRA Z HARRACHOVA DO ROKYTNICE A ZPùT NÁM
KAÎD¯M ROKEM OBSTARÁVÁ ÚVOD DO BÍLÉ SEZÓNY. DÁ SE 
JET NA BùÎKÁCH, SJEZDOVKÁCH, SKIALPINISTICK¯CH LYÎÍCH 
I S DÍTùTEM V NOSÍTKU NA ZÁDECH. 

L
Text a foto: Kuba Turek



ãer, mlhy se válí v údolích, a inver-
ze je skvûlá. Z mrakÛ úplnû jasnû
vystupuje kuÏel Je‰tûdu, bochánek
âerné hory, ‰piãka kostela ve Vy-
sokém i dlouhé zalesnûné hfibety 
v Podkrkono‰í.
Na Lysé je docela provoz. Skialpi-
nisté se vracejí z leto‰ních prvních
túr, snowboardisté naposledy vy-
ná‰ejí své nádobíãko nahoru a v‰e
kontroluje chlapík v ãervené bun-
dû od Horské sluÏby. Pohodiãka.
To nepoãítáme bûÏn˘ provoz sjez-
dovkov˘ch povaleãÛ. 

PŘÍRODNÍ SLALOM 
V PRAŠANU
Utáhneme vázání, zkrátíme tele-
skopické hÛlky, nasadíme lyÏafiské
br˘le a spustíme se na sever. Pfií-
rodní slalom vede nejprve mezi bi-
zarními horsk˘mi smrky, ty se níÏ
mûní na vzrostl˘ les. Zprava objíÏ-
díme zalesnûnou paseku a stále
pra‰anem dojíÏdíme na rozcestí
Krakono‰ova snídanû.
Podél Mumlavy vyuÏíváme ‰iro-
kou udusanou cestu. Stále to jede.
Nemusíme píchat ani bruslit. Sníh
je tvrd˘ a rychl˘. Na lyÏích doje-
deme aÏ pod âerÈák. U auta jsme
po ãtvrté hodinû. Právû pfiichází
tma. První leto‰ní snûhov˘ v˘let
nás nadchnul a naladil do dal‰ích
lyÏafisk˘ch dobrodruÏství. ■

Lovãenka poskytuje jíd-
lo, pití i pfienocování

Sjezdovka Kaprun
na Lysé hofie

Zákaz vstupu
Vjíždět do terénu mimo značené cesty je v první zóně
Krkonošského národního parku zakázáno na celém českém
území. V Polsku tak tvrdé opatření neplatí.

HORYDOLY 13
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amotnou esencí lyÏafiské tu-
ristiky v Krkono‰ích je túra
ze ·pindlerovy boudy po
ãesko-polské hranici k Lab-
ské boudû, pfies Vrbatovu

boudu a Míseãky do ·pindlerova Ml˘na.
Zdatní bûÏkafii ji zvládnou za pÛl dne, os-
tatní by si na ni mûli vyhradit cel˘ den. 
Ze ·pindlerova Ml˘na odjíÏdí kaÏdou
hodinu autobus pln˘ lyÏafiÛ k hotelu
·pindlerovka na hlavním hfiebeni Krko-
no‰. Ke cti dopravce je nutno podotk-
nout, Ïe pokud je hodnû cestujících,
klidnû nasadí jeden ãi dva vozy na linku
navíc. Nemusíme se tedy bát, Ïe by-
chom se nahoru nedostali. 
Od parkovi‰tû a koneãné stanice auto-
busu vede táhlé stoupání na dal‰í boudu
Petrovku. Tady se trasa dûlí. Za hezkého
poãasí pojedeme radûji stále po hfiebe-
nech, odkud jsou daleké v˘hledy na obû
strany Sudet. 

DÍVČÍ A MUŽSKÉ KAMENY
První velké stoupání konãí na Dívãích
kamenech. Poláci jim fiíkají Slezské ka-
meny. O pár set metrÛ dál uvidíme po
levé ruce hromadu kamení zvanou MuÏ-
ské kameny, neboli podle PolákÛ âeské
kameny. 
Od nich padá stopa dolÛ do âerného se-
dla. Není ostudou sundat bûÏky a opatr-

nû sejít dolÛ. Mnohé
komické pády jsou
toho dÛkazem.
âerné sedlo je
dÛleÏité pfii ná-
hlém zhor‰ení
poãasí. Je tu
dfievûn˘ pfiístfie-
‰ek na ukrytí pfied
nenadálou vichfiicí
a dá se odtud sjet bû-
hem ãtvrt hodiny po tu-
ristické znaãce podél tyãí
k Martinovû boudû. 
Pfied sebou je‰tû nevidí-
me, ale tu‰íme dlouhé a
nepfiíjemné stoupání na
Vysoké Kolo, v polském
názvosloví je to Velk˘ ·i-
‰ák. Obãas bude potfieba
stoupat stromeãkem a
moÏná i bokem. Samotn˘
vrchol obcházíme zleva,
abychom se dostali na
okraj obrovského skalní-
ho kotle SnûÏn˘ch jam.
Nechoìme k nim pfiíli‰ blízko, protoÏe
snûhové pfievûje tu b˘vají aÏ nûkolik
metrÛ dlouhé. 
Ze SnûÏn˘ch jam sjedeme rychlou ‰iro-
kou cestou k Labské boudû. Pozor ale
na euforii z rychlosti, protoÏe posled-

ních pár desítek metrÛ
k Labi je velmi pru-
dk˘ch a ‰patnû se tu
brzdí. 

ZA ŠPATNÉHO
POČASÍ 
Sem na Labskou

boudu se lze dostat za
hor‰ího poãasí od Pe-

trovky pfies Martinovku
lesní trasou pod hfiebeny.
Obvykle tady nefouká tak,
jako nahofie. Jízda je také
ménû kopcovitá. Zato pru-
dké sjezdy úzk˘mi prÛseky
stojí i v mûkkém pra‰anu 
za to. 
Od betonového monstra mír-
nû stoupáme po hranû Lab-
ského dolu, kde je potfieba
dávat pozor, abychom ne-
ztratili tyãové znaãení a ne-
uhnuli doleva nad nebezpeã-
né pfievûje Labského dolu. 
Dojedeme na Zlaté návr‰í 

s Vrbatovou a Hanãovou mohylou. Od-
tud nás ãeká uÏ jen sjezd lyÏafiskou dál-
nicí na Míseãky a závûreãné dva kilo-
metry modrou sjezdovkou zvanou Vo-
dovodní cesta. Ocitneme se na horním
konci ·pindlerova Ml˘na. ■

KLASIKA P¤ES VYSOKÉ KOLOKLASIKA P¤ES VYSOKÉ KOLO

Trasa:
Špindlerovka ➽ Petrovka ➽
Černé sedlo ➽ Sněžné jámy
(červená značka, tyče) ➽ Lab-
ská bouda (žlutá značka, tyče)
➽ Vrbatova bouda ➽ odbočka
ke Šmídově vyhlídce (červená
značka, tyče) ➽ stále po silni-
ci ➽ Horní Mísečky (zprava se
připojí žlutá a posléze zelená
značka) ➽ dolní stanice vleku
na Medvědín (příčně přes sjez-
dovky) ➽ modrá sjezdovka 
(z počátku po červené značce)
➽ dolní stanice lanovky na
Medvědín ➽ podél Labe do
Špindlerova Mlýna.

S
Text: Ivana Máleková. Foto: Daniel Kolman

Kdo maÏe, ten 
tfieba taky nejede.





okusím se i já. Mnohalet˘
tvrd˘ trénink mám za sebou,
snad se sv˘m v˘konem alespoÀ
zdálky pfiiblíÏím nezdoln˘m

‰erpÛm – Krkono‰Ûm. PÛvodnû zde
trvale bydlelo jen nûkolik dûlníkÛ sta-
vûjících rekreaãní objekty pro zmlsané
PraÏany. Svou trudnou práci si zpfiíjem-
Àovali poÏíváním alkoholick˘ch nápo-
jÛ, v dÛsledku ãehoÏ docházelo k vel-
kému mnoÏství pracovních úrazÛ. V
protokolech spfiátelen˘ch policistÛ, kte-
ré se vyplÀovaly pro zdravotní poji‰Èov-
ny, se pak velmi ãasto objevovala for-
mulace „krokve no‰e, uklouzl na scho-
dech“. V dÛsledku dal‰ího komolení v
prÛbûhu let se pak dûlníkÛm zaãalo fií-
kat Krkono‰e a pozdûji stejné jméno
dostal i zdej‰í horsk˘ hfibet.

NAPSAL JSEM ZÁVĚŤ
Sepsal jsem závûÈ, od maminky nafaso-
val tfii vlnûné pletené svetry. âepici sa-
mozfiejmû taky, palãáky, tfii fiízky mezi
chleby a nûco drobn˘ch v domácí mû-
nû. Rozlouãil jsem se s pfiáteli. Dlouho
jsme se srdeãnû objímali a plakali do
pfiipraven˘ch bíl˘ch kapesníãkÛ. Na-
sedl jsem do malého otfiískaného do-

pravního letadla, které mne po deseti-
hodinovém letu stfiedem tûch nejstra‰-
nûj‰ích turbulencí a po ztrátû levého
vyrovnávacího kfiídla doneslo na malé
leti‰tû nedaleko základního tábora – Pe-
ce pod SnûÏkou (tak nûjak to alespoÀ
zní v na‰í fieãi). No, leti‰tû, znáte to:
pás udupané hlíny, v‰ude se povalují
prázdné barely od kerosinu a hned po
pfiíletu se na vás sesypou ‰ikmoocí os-
mahlí domorodci (nûktefií z nich jsou
moÏná potomky ãínské v˘pravy, o které
se dozvíte níÏe), tahající vás do sv˘ch
obchÛdkÛ s nápisy jako ASIA SHOP,
CHEAP SPORTSWEAR a pod. Za lá-
kavou cenu jsem nakoupil balíãek pûti
náhradních slipÛ v rÛzn˘ch barvách,
do‰el za mûsto, kde jsem nazul snûÏni-
ce a vyrazil na svÛj první sólov˘ prÛ-
stup velkou horskou stûnou. 
Po mnohahodinovém úsilí míjím tzv.
Richterovy boudy. Jsou to dnes vesmûs
neobyvatelné dfievûné chatrãe, které
zde po sobû zanechala nûmecká v˘pra-
va roku 1956 pfii svém neúspû‰ném po-
kusu o prvov˘stup z této strany. Své
jméno boudy získaly po vedoucím v˘-
pravy Reinhardu von Richterovi. Ten
pfii ústupu po dosaÏení nadmofiské v˘-

‰ky 1450 metrÛ náhle onemocnûl mofi-
skou nemocí. 
Ano, skuteãnû mofiskou nemocí. Tento
zku‰en˘ borec se v horách pohyboval
cel˘ Ïivot, horská nemoc ho tudíÏ ne-
mohla pfiekvapit. Tak vysoko nad mo-
fiem v‰ak je‰tû nikdy pfiedtím nebyl a
pfii pohledu dolÛ, na nedalekou zvlnû-
nou mofiskou hladinu, se mu udûlalo
velmi nevolno. Pfiivolan˘ lékafi pozdûji
diagnostikoval mofiskou nemoc a úpûn-
livû pacientovi doporuãoval klid na
lÛÏku.
Jeho vûrní druhové pro nûj okamÏitû
zbudovali srub z tlust˘ch kmenÛ oko-
lostojících sekvojí. Pozdûji pfiipojili i
nûkolik men‰ích budov pro úãely skla-
dování zásob a ubytování podpÛrn˘ch
t˘mÛ. Jejich snaha v‰ak vyznívá na-
prázdno. NeohroÏen˘ vÛdce umírá pût
dní po dokonãení podzemních garáÏí –
poté, co spatfiil pfiedloÏené faktury.
Nechávám bohem zapomenuté boudy
po levici a stoupám do prudkého kopce,
zkrá‰leného mnoÏstvím závûjí, pfievûjí
a nebezpeãn˘ch lavinov˘ch svahÛ. Pod-
afií se mi dokonce zahlédnout i dva
exempláfie vzácné koãky snûÏné (na
nádrÏi mají napsáno „snow-cat“). Jejich

PĚŠÍ   TURISTIKA
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SHNESH-KCHA (NEJI·TùNÉ!)
Jednou jsem v novinách uzfiel inspirativní ãlánek o tom, Ïe horsk˘ vÛdce Vá-
clav K. uÏ nûkolikanásobnû pokofiil SnûÏku. Rozhodl jsem se opustit svou rod-
nou jeskyni kdesi uprostfied Evropy a napodobit neohroÏené domorodce Ïijící
na pfiedhÛfií jednoho z okrajov˘ch himalájsk˘ch hfiebenÛ zvaného Krkono‰e. 



zlostné, nenávistné vrãení jsem usly‰el
jen nûkolik metrÛ za sv˘mi zády a vûfi-
te, Ïe jsem mûl co uskakovat, aby mne
tyto mohutné, mr‰tné ‰elmy, vybavené
pásy s protiskluzovou úpravou, nesrazi-
ly ze mnou budované stezky. ·rámy
jsem na‰tûstí neutrÏil, jen obláãek v˘fu-
kov˘ch exkrementÛ zÛstal po nich je‰tû
drahnou chvíli ve vzduchu. 

SOUDEK IRSKÉ WHISKEY
Nejpravdûpodobnûj‰í verze hovofií o tom,
Ïe jist˘ poblouznûn˘ genetik za své celo-
Ïivotní úspory nechal boudu vystavût jako
pomník v˘sledku své práce – prvnímu
umûle odchovanému viru ptaãí chfiipky na
svûtû, kter˘ odolával i velmi nízk˘m te-
plotám. Pozdûj‰ím horolezcÛm se v‰ak
zdálo, Ïe jeho název Virovka není pfiíli‰
humánní a neodpovídá souãasn˘m este-
tick˘m standardÛm a trendÛm. Pfiejmeno-
vali ji tedy na souãasnou V̆ rovku, kromû
jiného i na památku nûkolika desítek v˘rÛ
mal˘ch (Bubo minibubo), ktefií zde po-
dlehli zmiÀovanému viru. 
Následují zdlouhavé traver-
zy zmrzl˘ch vedlej‰ích hfie-
benÛ. Ty nejsou tak fyzicky
nároãné jako pfiedchozí
úseky (sklon svahu klesá na
75°), o to více v‰ak dostává
zabrat psychika. Za napros-
tého vyãerpání, s vynaloÏe-
ním posledních zbytkÛ fiíz-
kÛ a tatranek (dar sloven-
sk˘ch horolezcÛ) se
dostávám k Luãní boudû.
Tu zámûrnû míjím velk˘m
obloukem, i kdyÏ uÏ pouze
po ãtyfiech, v dÛsledku ne-
v˘slovné psychické i fyzic-
ké zátûÏe. Tato bouda Ïije
bujar˘m bezstarostn˘m Ïi-
votem. Plno zahraniãních
turistÛ, mládeÏe, ba i opil-
cÛ. Do‰lo tady totiÏ – po-
dobnû jako napfiíklad v ti-
betské Lhase – k velmi pa-
radoxní situaci: Aãkoli by se sem vût‰ina
z osazenstva nikdy nedostala vlastními si-
lami, pfiiváÏí je sem za úplatu vrtulníky z
údolí. Americké armádní helikoptéry sem
pfied nûkolika lety vyvezly vût‰inu staveb-
ního materiálu, aby podpofiily spojenecké
investice v zahraniãí. Luãní je totiÏ v ob-
chodním rejstfiíku zapsána jako majetek
spoleãnosti Holiday Inn. 
Poslední úsek v˘stupu probíhá po hra-
niãní linii s militantní Polskou lidovou
republikou. KaÏd˘ch padesát metrÛ stojí

jeden polsk˘ zelen˘ muÏíãek s rusk˘m
kovov˘m muÏíãkem znaãky Kala‰nikov
v rukou, aby mohl pfiísnû potrestat kaÏ-
dého neukáznûného náv‰tûvníka, kter˘
by nedovolenû pfiekroãil hranici. Schen-
gen na vás! Sklon svahu dále roste (blíÏí
se 90°), vrstvy tvrdého ledu znaãnû ztû-
Ïují dal‰í postup. Nûkolikrát mne nutí
budovat postupové ‰tandy, vrávorat v po-
ryvech vûtru a upfiímnû litovat, Ïe jsem si
na tak nároãnou expedici nevzal svoje
bazarové maãky. 
Za pomocí loktÛ, kolen a zubÛ se nako-
nec drápu aÏ na vrchol. Jen nûkolika vy-
volen˘m se dostalo té cti (pokud samoz-
fiejmû nebudeme poãítat zku‰ené domo-
rodce a horského vÛdce V. K.). Nahofie
jsem uãinil pár fotografií jednookou digi-
tální zrcadlovkou po prababiãce a… Ná-
hle jsem ustrnul. Na vrcholu pfiistála
meziplanetární mimozemská kosmická
loì! Mûl jsem ‰tûstí. Bé‰estsettfiinácÈané
uÏ nesbírali vzorky hornin, flóry a fauny.
Toho pozemského bordelu uÏ pr˘ mají

doma plné botanické i
zoologické zahrady, ba i
popelnice. MÛj Ïivot tedy
nebyl v ohroÏení. Velitel
lodi mi naopak pfiátelsky
poplácal po rameni a pro-
mluvil ke mnû i nûkolik
slov v mém rodném jazy-
ce, zbytek pak dokomuni-
koval témûfi plynnou an-
gliãtinou. Má angliãtina
v‰ak byla spí‰e skupenství
tuhého, tak doufám, Ïe je-
ho poselství zde pfietlu-
moãím zcela správû: „Ne-
propadejte panice a po-
zdravujte ode mû Jirku
Grigara!“ Nebo tak nûjak.
Fotografovat mimozem-
‰Èany nebo jejich loì mi
velitel zakázal. Dûlal jsem
v‰ak, Ïe jsem mu nerozu-
mûl – a vyfotil pfii startu
alespoÀ jejich koráb.

KdyÏ se na snímek zadíváte pozornûji,
uvidíte záÏeh piezoelektrického kfiesadla,
pomocí nûhoÏ se do chodu uvádûjí plaz-
mové motory ãtvrté generace.
Vztyãil jsem na vrcholu vlajku své rodné
zemû a upaloval k domovu. Po cestû mi
je‰tû hlavou zaãala vrtat teorie o vymfiení
dinosaurÛ. Urãitû si je‰tû pamatujete na
ten blábol o dopadu meteoritu, kter˘ zpÛ-
sobil prudké ochlazení zemské atmosfé-
ry. No jo, ale vysvûtlete mi nûkdo, jak se
sem dostala ta zmrzlá Ïirafa! ■
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ZMRZLÁ ŽIRAFA
Sněžka, v domorodém jazyce
„Shnesh-kcha“, je mohutná hora
vypínající svůj hrdý vrchol vysoko
nad oblaka, až do výše 1602
metrů nad mořem. Pro svůj výst-
up jsem zvolil málo prostoupený
jihovýchodní hřeben z území hi-
malájského státečku Čéer. Do-
morodci jsou vesměs bodří lidé 
s lehkým sklonem popíjet alko-
holický nápoj zvaný „pivo“.



HOROLEZECTVÍ
Glazury v Obfiím dole

Ledopád v Labské jámû
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ejlep‰í tuzemské ledové lezení najde-
te nepochybnû v krkono‰ské Labské
jámû. Pokud byste si po zdej‰í zmrzlé
vodû chtûli vylézt pár v˘stupÛ, muse-
li byste ov‰em stejnû jako desítky

dal‰ích horolezcÛ lézt potajmu, protoÏe lezení je
zde zakázané.
Snûhové a o nûco pozdûji i ledové v˘stupy v Kr-
kono‰ích vykonali poprvé v tehdej‰ích Riesenge-
birge turisté pfied první svûtovou válkou. Jejich
králem byl lezec svûtové tfiídy Rudolf Kauschka,
kter˘ se sv˘mi kamarády kombinoval lezení, ly-
Ïování a bivakování na túrách alpsk˘ch rozmûrÛ.
Za dva dny napfiíklad zvládli pfiejít z Liberce pfies
Harrachov do Obfiího dolu, tam vylézt dva dlouhé
v˘stupy a na lyÏích se vrátit domÛ.
Mezi svûtov˘mi válkami zde zkou‰eli své umûní
sudet‰tí Nûmci pfied v˘jezdy do Alp. Za války tu
cviãil wehrmacht jednotky urãené pro boj v ho-
rách a polárních konãinách. Po druhé svûtové vál-
ce v Krkono‰ích trénovali âe‰i na Vysoké Tatry 
a v osmdesát˘ch letech minulého století mohli dí-
ky skotské ledové technice âe‰i a Poláci zdolat
poslední kolmé a pfievislé smûry. ■

LABSKÝ DŮL PRO 
LEDOBORCE
Text: (kt). Foto: Maciej Tlen a Kuba Turek

N

LABSKÁ JÁMA

Labská jáma je rokle, která uza-
vírá Labský důl. Nejjednodušší
přístup je na lyžích k Labské
boudě. Od boudy sejdeme dolů
na hranu rokle k vyhlídkovému
zábradlí a od něho už ledy dobře
vidíme. Po silném sněžení a na
jaře hrozí laviny.
LABSKÝ DŮL

Zamrzlý skalnatý svah najdeme 
v lesnaté spodní části Labského
dolu. Na běžkách se k němu
dostaneme po stezce Buď fit 
od dolní stanice lanovky na
Medvědín ve Špindlerově Mlýně.
Na otočce stopy se dáme doleva,
překročíme přes Labe a dojdeme
ke skálám.

PANČAVSKÁ 

JÁMA

Po obou stranách
vodopádu Pančavy spadají
stametrové svahy, ve kterých
horolezci kombinují led, skálu
a sníh. Často tu padají laviny.
Po dolezu na náhorní plošinu
hrozí za špatného počasí
bloudění. Přístup vede Labským
dolem, návrat přes Vrbatovu
nebo Labskou boudu do civi-
lizace.
ÚPSKÁ JÁMA

Uzávěr Obřího dolu mezi Sněžk-
ou a Studniční horou vytváří
impozantní amfiteátr. V jeho
levé části (při pohledu odspo-
du) narůstají ledopády na pra-
menící Úpě. Extrémně lavinézní
terén! Dostat se k nim lze z
Pece pod Sněžkou letní cestou

Obřím dolem, nebo ze Sněžky
přes polský Slezský dům.
OBŘÍ DŮL

Pod Studniční horou stékají ze
skal lehčí i obtížné ledové jazyky
vhodné pro výcvik nováčků. Je-
jich spodní část je ještě v pás-
mu lesa. Přístup vede z Pece
pod Sněžkou přes Modrý důl 
a poté traverzem po úpatí
Studniční hory.
KOTELNÍ JÁMY

Strže na jižním úbočí Kotle
umožňují lehčí sněho-ledové 
výstupy. Oblíbená je kombinace
sjezdu na lyžích a vylezení
vzhůru na mačkách s cepínem 
v ruce. Z Míseček vystoupáme
na lyžích na Zlaté návrší, k Har-
rachovým kamenům a sjedeme
pod Kotel.

Krkonošské ledy

Ledová stûna u
stezky Buì fit

Lehãí v˘stup 
v Labské jámû

ZÁKAZ 
VSTUPU

Lezení po ledopádech
a vstup do přírody

mimo značené 
cesty jsou v
Krkonoších 

zakázané. Pokud se
tedy na ledy budete
chtít jen podívat, 
natož pak po nich

lézt, budete 
to dělat 

nelegálně. 
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ZÁVODY

oc tuleních pásÛ potfietí vyhrál
místní matador Miroslav Duch.
Skialpinistick˘ závod z Jansk˘ch
Lázní do Pece pod SnûÏkou a na-
zpátek absolvoval v ãase 2:13 hod.

Byl nejrychlej‰í, pfiestoÏe mûl bolestiv˘ pád na
zledovatûlé sjezdovce Smrk a kromû natluãe-
n˘ch sedacích partií si dovezl do cíle také za-
krvácen˘ obliãej.
"Byl jsem trochu moc odváÏn˘," komentoval
v cíli své zranûní.  "Na stoupání bylo teplo a já
tam umíral hrozn˘m zpÛsobem, ale zima na-
hofie mi trochu pomohla a pak uÏ jsem si zá-
vod koordinoval sám."
Mezi Ïenami vyhrála v elitní kategorii také
zdej‰í závodnice Dita Formánková.
Pro hlavní kategorie mûfiila trasa závodu 18 ki-
lometrÛ, bûhem ãtyfi v˘stupÛ úãastníci pfieko-
nali pfiev˘‰ení 1800 metrÛ. Juniofii, kadeti,
open kategorie a telemarkisté mûli závod krat-
‰í o dva úseky v Peci pod SnûÏkou a její zá-
vodníky ãekalo 14 kilometrÛ s pfiev˘‰ením
1100 metrÛ. Celkem startovalo 167 lyÏafiÛ.
V pût hodin odpoledne vybûhly dvû vlny zá-
vodníkÛ z námûstí v Jansk˘ch Lázních. PÛl ki-
lometru bûÏeli do kopce po asfaltu a teprve u
lanovky stoupli na lyÏe. Pod stoÏáry se prodí-
rali vlhkou mlhou, aÏ na âerné hofie je uvítala
ãerná obloha plná hvûzd. Pfiesto bylo moÏné 
se orientovat jen díky rozsvícen˘m ãelov˘m
lampám. 
Jelo se v pfiemrzlém snûhu, vût‰inou po upra-
ven˘ch cestách, nebo po ledovat˘ch sjezdov-
kách. Pfii sjezdu do Pece pod SnûÏkou se trasy
dûlily, hlavní kategorie pokraãovaly z kopce k
dolním stanicím vlekÛ. Dal‰í stoupání pû‰ky s
lyÏemi na batohu vedlo na Hnûd˘ vrch. Po té
následoval sjezd do centra Pece a dal‰í v˘stup
na pásech sjezdovkami Javor a Smrk. Nad
Vebrovkou se trasa kategorií A i B opût spojily
a závodníci neupraven˘m terénem sjeli do Ja-
vofiího dolu. 
Naposledy vystoupali táhl˘m kopcem zpût na
âernou horu a spustili se nazpátek do mlhy po
sjezdovce Andûl. Místy nebylo vidût na více
neÏ pût metrÛ pfied sebe, ale bojovníci o pfiední
místa nezpomalovali. Na námûstí v Jankách
dobûhli v‰ichni zase po sv˘ch s lyÏemi na ra-
menou.

VYBAVENÍ NA ZÁVOD JE 
ZADARMO
Krátce po poledni vyrostla na námûstí v Jan-
sk˘ch Lázních servisní vesniãka. Kdo si chtûl
pÛjãit skialpinistickou v˘bavu na závod, mûl
to zadarmo. Staãilo nechat ve stánku obãansk˘
prÛkaz. Bylo moÏné si vyzkou‰et nové modely
znaãek Trab a Hagan, pÛjãovnu provozoval ta-
ké Rock Point a telemarkové speciály pÛjãoval
Hudy. PÛjãovny budou k dispozici pfiedev‰ím
pro kategorii Open (pfiíchozí) i na dal‰ích zá-
vodech âeského poháru ve skialpinismu. ■

N

NOC
Text: Kuba Turek. 
Foto: AKLVK a Horydoly

TULENÍCH 
PÁSŮ

První sjezd vede ke
Kolínské bodû

Provoz na sjezdovkách
konãí, ale skialpinisté
teprve vyráÏejí
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Ani závod veteránÛ
není Ïádná selanka

Rozhodãí v cíli Miroslav Duch se sice
zranil, ale vyhrál

Kudy máme jet dál?



ČESKÝ POHÁR VE 
SKIALPINISMU 2008
5. ledna: Janské Lázně (Krkonoše) 
19. ledna: Rokytnice nad Jizerou (Krkonoše) 
2. února: Javorový vrch (Beskydy) 
9. února: Zakopané (Vysoké Tatry) 
8. března: Srdiečko (Nízké Tatry) 
22. března: Špindlerův Mlýn (Krkonoše)
ZÁVODNÍ SKIALPINISMUS
Česko: www.ski-mountaineering.cz
Slovensko: www.skimountaineering.sk
Mezinárodní: www.theuiaa.org 
Horydoly jsou mediálním partnerem 
Noci tuleních pásů.

První vraÏedné
stoupání konãí na
âerné hofie

Vítûzové Noci tuleních
pásÛ 2008

Juniorsk˘ vítûz 
Radoslav Groh

Závûreãné metry do
síle vedou asfaltov˘m
koridorem



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



DĚTI

do z vás se snaÏí umoÏnit dítûti
pohyb na ãerstvém vzduchu
pfiekraãující obvyklé procház-
ky v koãárku s beraním fusa-

kem, bude se mnou souhlasit, Ïe starost-
livé babiãky jsou ta nejotravnûj‰í vûc na
svûtû. Nûkteré maminky se v‰ak nako-
nec z pout prarodiãovského ãi vefiejného
mínûní vymaní a vrátí se k pÛvodnímu
stylu Ïivota. Pokud si jiÏ „za svobodna“
poklepávali lidé na hlavu a divili se, co
tu pûknou holku vede k tomu, aby se po-
flakovala po horách v tak neelegantním
obleãení, s pfiíchodem mimina se nevy-
Ïádané rady a reakce mnoÏí a pfiiostfiují.

CHLADNÝ CHLAPÍK
KdyÏ jsem coby svobodná maminka ko-
neãnû sehnala pfiíjemnû outdoorového
chlapíka do party, mûl synek nûco pfies
deset mûsícÛ a podzim se právû nachylo-
val do své studenûj‰í poloviny. A do to-
ho pfii‰el chlapík s návrhem vyrazit na
víkend pod stan. I ti ménû bojovnû nala-
dûní radiãi zastávali názor, Ïe otuÏovat
ano, ale aÏ na jafie. Ti rozhodnûj‰í mu
bez okolkÛ pfiedpovídali zápal plic a

mnû vûzení. I kdyÏ jsem se navenek tvá-
fiila neochvûjnû, opravdu jsem váhala,
ale kdyÏ mÛÏe mlaìoch spát v koãárku
na balkónû, proã by vlastnû na ãerstvém
vzduchu nemûl pfieÏít jednu noc? Pfiípra-
vu jsem zodpovûdnû zahájila dvacetimi-
nutov˘m telefonick˘m rozhovorem se
zku‰enou outdoorovou matkou, jejíÏ ra-
tolesti poznávají krásy ãeské i jin˘ch ze-
mích jiÏ od novorozeneckého vûku. 

RADY OUTDOOROVÉ MATKY
Dozvûdûla jsem se následující dvû rady

– dítû no‰ené v ‰átku ãi krosnû má
VÎDYCKY studené noÏiãky. Není to
dÛvod k znepokojení, pfieÏije to. Situace
se dá mírnû regulovat nasazením ma-
minãin˘ch funkãních ponoÏek pfies du-
paãky. Druhá rada se t˘kala pfiebalování
– neÏ ve stanu pfiistoupíte k pfiebalování,
zapalte kahan a stan vytopte na snesitel-
nou teplotu. Tento tip mi pfii‰el naprosto
geniální, urãitû dokáÏe dûÈátku na ces-
tách zpfiíjemnit Ïivot, v na‰em pfiípadû
v‰ak narazil na mou lenost, bylo nad
nulou a to je pfiece docela snesitelné.
Pfiesto - tak rychle pfiebalovat mû je‰tû
nikdo nikdy nevidûl. Velkou starost mi
dûlal denní reÏim, takové to napapat,
vykoupat a spinkat. KaÏd˘ den stejnû.
V‰echny pfiíruãky vám to radí, vytvofie-
ním prospû‰n˘ch stereotypÛ pr˘ sobû i
dûÈátku ulehãíte Ïivot. Nakonec jsem
zadoufala, Ïe ãerstv˘ vzduch zase uleh-
ãí jeho plicím a pro jednou se bez veãer-
ního kyblíku s teplou vodou obejde.

HURÁ MEZI VĚŽE!
Sbalili jsme hromadu nezbytností (vût-
‰ina se bûhem víkendu ukázala b˘t do-
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Text a foto: Hana Kloubová

BYLO ÎILO JEDNO
NEOTUÎILÉ BATOLE. 
V DOBù, KDY BYLO

JE·Tù MAL¯M
MIMINKEM, SE O NùJ

MAMINKA BÁLA A
KDYÎ SE NEBÁLA ONA,

BÁLY SE BABIâKY. 

PRVNÍ NOC

Spokojenost na obou stranách Brána do svûta outdooru
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Velký výběr lodí a vodáckého materiálu
Výkup v hotovosti

www.vodackybazar.cz

Brno, Bratislavská 31, tel./fax: 545 214 430
Brno, značková prodejna Gumotex,

Dornych 25a, tel: 543 216 179
Olomouc-Slavonín, Kyselovská 57, tel.: 585 418 733

Bratislava, Jasovská 12, tel.: +421 918 455 587

„KDO MAŽE, TEN JEDE”
Pravidelné školení na téma: 

PŘÍPRAVA, MAZÁNÍ
A ÚDRŽBA BĚŽEK

Každý lichý čtvrtek, informace na tel.: 545 214 430

Specializované 
prodejny

BĚH NA
LYŽÍCH

Kompletní sortiment
vybavení do bílé stopy

oblečení, běžky, boty, vázání, 
vosky, hole, doplňky...

Novinka od Pyranha!
EVEREST

Brzy budete moci
vyzkoušet v pražském
Pyranha test centru Dronte.
www.pyranha.cz

Holandská

DRAŽBA LODÍ
Loď za cenu na kterou si počkáte!

cela zbytná) a vyrazili smûr Kokofiín-
ské údolí. Na pfiedem vytipovaném
místû, které bylo zároveÀ blízko od au-
ta i dostateãnû nezjevné, jsme vztyãili
stan a vyrazili na obhlídku okolí. KdyÏ
protesty no‰ence linoucí se z krosniãky
pfiesáhly po necel˘ch dvou hodinách
únosnou míru, usoudili jsme, Ïe ta
zimní kombinéza je pfiece docela ne-
promokavá a nechali ho prolézt teré-
nem. Málokdy jsem ho nad hraãkami
vidûla tak spokojeného, jako kdyÏ mo-
hl zaujatû zkoumat a ochutnávat
smrkové ‰i‰ky, chomáãky dutohlávky
sobí nebo drolivé kousky pískovce.
OheÀ ho okouzlil, neustále se do nûj
vrhal. V rámci su‰ení kombinézy pfied
spaním se nad ním mohl i nûkolikrát
proletût, nejenÏe krásnû uschnul, ale i
romanticky vonûl.

RAMMSTEIN, RAMMSTEIN
ÜBER ALLES
Noc byla, proã to nepfiiznat, stra‰ná.
Mal˘ se nám rozhodl ukázat, zaã je to-
ho outdoor. Nemyslím si, Ïe by mu
chybûly veãerní stereotypy, usnul vcel-

ku rychle, ale s kaÏd˘m probuzením 
(a Ïe jich bylo) pfiicházel hysterick˘
záchvat na téma kde to jsem, to není
moje post˘lka. KdyÏ kolem jedné ráno
nepomáhalo ani maminãino mlíãko,
propadla jsem panice, zda ho je‰tû nû-
kdy uti‰ím. Pfiekvapivû, uti‰il chlapík
prozpûvováním nûjaké hitovky od
RammsteinÛ. Nakonec jsme se doãkali
rána, s ránem i prvního snûhu a uÏ to
bylo zase jenom pûkné. Pochodili jsme
po okolí, pfiekonali v˘‰kov˘ rozdíl 
z Dolní do Horní Vidimi, tam pojedli,
co nám dali, propocená nosiãka usu‰ila
mokrá záda (tímto dûkuji panu hostin-
skému a vedoucímu smí‰eného zboÏí 
v jedné osobû za zapÛjãení suchého
triãka) a nastal ãas vrátit se k autu. To
se bez buzoly v ne zcela známém teré-
nu snáz fiekne, neÏ udûlá. Ale co, bylo
to pûkné kufrování, i na autostop do-
‰lo. V Praze jsme pro jistotu dva tfii
dny poãkali, jestli dítû skuteãnû váÏnû
neonemocní, a kdyÏ bylo jasné, Ïe pfie-
Ïilo bez následkÛ, teprve jsme se k na-
‰emu dobrodruÏství pfiiznali. Hrdû. 

■

TAM VENKU

Nejlep‰í je v‰echno ochutnat Uh? Kde to jsem?



Tolik úsilí, potu, strachu a penûz
stojí, neÏ se lyÏafi dostane mezi
ledové obry. Tentokrát to vy‰lo!
ProÏíváme chvíle, které si budeme
pamatovat cel˘ Ïivot.

ZÁPADNÍ ALPY

Foto: Alexander Luczy
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PŘEHLED

hitparádû zimních sportÛ se jiÏ pár let
drÏí na pfiedních místech snûÏnice.
Stejnû jako sjezdovky ãi bûÏky se to-
tiÏ mohou vyuÏít pouze k protáhnutí
na zdravém vzduchu, ale také jako

sportovní nástroj k proÏití adrenalinov˘ch okam-
ÏikÛ. Nejãastûji lze narazit na skupiny se snûÏni-
cemi na nohou ve velk˘ch alpsk˘ch centrech.
"KaÏdé ráno vyjedu se sv˘mi klienty lanovkou do
kopcÛ a tam s nimi jdu po obl˘ch zasnûÏen˘ch
hfiebenech standardní pÛldenní túru k dal‰í lanov-
ce. Tou se odpoledne vracíme dolÛ," popisuje
zimní rutinu sportovní instruktor Pierre Béghin 
z Les Arcs ve Francii, kter˘ vût‰inou vodí ‰kolní
v˘pravy. "Pro mne je to procházka, ale pro spous-
ty stfiedo‰kolaãek je pohyb v osamûlé krajinû
úÏasn˘ záÏitek."
Mezi dospûl˘mi jsou oblíbené túry, které zaãínají
odpoledne. "Dvû, tfii hodiny jdeme k nûjaké za-

padlé horské chatû,
tam pozorujeme zá-
pad slunce, máme
objednanou veãefii a
nocleh," fiíká horsk˘
vÛdce z La Plagne,
kter˘ si nenechá fiíkat
jinak neÏ kfiestním
jménem Philipe.
"DolÛ do civilizace
se vracíme dopoled-
ne." Trekingov˘ vÛd-

ce z Chamonix Jean Petit doplÀuje: "V poslední
dobû se tolik nelyÏuje. Spousta náv‰tûvníkÛ dûlí
t˘denní pobyt na tfii dni sjezdování, jeden den
stráví na snûÏnicích nebo na bûÏkách, potom jdou
bruslit, sáÀkovat a do bazénu, a dovolená je pryã." 
Horydoly pfiiná‰ejí nejvût‰í pfiehled snûÏnic v tu-
zemsk˘ch obchodech. Na‰li jsme pro vás na po-
ltech i pod nimi znaãky, internetové stránky a nej-
niÏ‰í ceny na ãeském trhu. ■

KOUZELNÁ CESTA
DO ZIMY
KOUZELNÁ CESTA
DO ZIMY
Courat se zimní krajinou, 
pozorovat stopy zvûfie, cítit
se jako zálesák,dokonce 
i závodit. To v‰echno
umoÏÀují snûÏnice. 

V
Seznam a foto: Petr Ďoubalík. Text: (kt).

Popisek stávající fotky:
Zimní pfiíroda nabízí
spoustu radosti 



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

… VYSTUP 
Z ŘADY!
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ARNI www.arni.cz
Klasik 3750 Kč 

Prašanky 4250 Kč 

ASKEW www.skateshop.cz
Askew 2490 Kč 

DASSAR wwww.dassar.cz
Dassar 4490 Kč 

ATLAS www.atlassnowshoe.com 
Run 3853 Kč 
Race 7482 Kč 
BC 3999 Kč 

Serie 12 5499 Kč 
Serie 10 3999 Kč 
Serie 9 2700 Kč 

BASTON www.baston.cz
Hard 1495 Kč 
Soft 1639 Kč 

DRIFT www.truesport.cz
Alaska 1390 Kč 

DŘEVOSTAV ZNOJMO
M97 dětské 635 Kč, M97 1380 Kč,

www.drevostav.iglu.cz 

FOX www.armyworld.cz
Fox 2199 Kč 

INOOK www.raquettes-inook.com
Ox1 2959 Kč terén
Odyssey 2990 Kč 
Odalys 2840 Kč 
Expert 2649 Kč 
Excess 2349Kč 
Junior 1237 Kč

MAKALU www.makalu.cz
Miguet 1647 Kč 
Trimalp 2990 Kč

MSR www.msrcorp.com
Denali Tyker 1790 Kč

Denali Classic 4390 Kč
Denali Ascent 5772 Kč

Denali Evo Ascent 5690 Kč
Lightning ascent 22 7752 Kč
Lightning mens 22 5400 Kč

OJIBWA
Indiánské sněžnice 3900 Kč

SALEWA www.salewa.com
Excursion walk 2420 Kč

Tacul 2965 Kč
Tacul junior 1514 Kč

Trapper Alunal Small 1895 Kč

SALOMON
www.salomonnordic.com

Activ 3452 Kč
Escape 2587 Kč

SASQUETCH www.sneznice.net
V s ráčnami 2900 Kč
V s popruhy 2400 Kč

SKI4U www.levnesnowboardy.cz
Deep Powder MkI 1799 Kč
Deep Powder MkII 1899 Kč

TSL www.rampouch.cz
217 Rando 2470 Kč
225 Rando, 3250 Kč
227 Rando 4449 Kč
325 Grip 5190 Kč

328 Escape 4890 Kč
510 Trappeur dětské 1352 Kč

710 Trappeur 1859 Kč
Freeze 1622 Kč

TUBBS
www.tubbssnowshoes.com

Flurry 2390 Kč
Glacier 2690 Kč
Storm 2390 Kč 

Trappeur 1238 Kč 
Catalyst 9900 Kč
Mountain 7990 Kč 
Altitude 3990 Kč
Approach 4700 Kč

VIAMONT www.viamont.net, 
Pánské 1590 Kč 
Dámské 1490 Kč 

WARP www.affekt.cz
Bigfoot 2205 Kč

Easy Step 2290 Kč

Přehled sněžnic doplněný fotografiemi najdete na webu www.horydoly.cz/vypsat.php?id=946
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Text: (kt). Foto: Boardcentrum,
Sportkoncept, Kayland, Trimedar Kayland Ice Dragon BD

Speciální ledolezecké boty s integrovanými mač-
kami využívá čtyřnásobný světový šampión Jevge-
nij Krivošejcev. Jestli chcete být jako on a elegant-

ně stoupat po umělých ledových stěnách, máte
možnost pořídit si lehoučké lezečky Kayland a na
ně namontované mačky Black Diamond. Pozor!
Nejsou určené na dlouhé lezení venku v přírodě.

Velmi rychle by vám v nich omrzly nohy.
Info: www.kayland.com

Orientační cena: 16 432 SK 
(s mačkami)  nebo 8216 SK 

(bez maček). Boty se prodávají pouze na 
Slovensku a Češi je mohou získat přes tamní 

internetové obchody.

ThirtyTwo Vela
Holčičí snowboardové boty mohou vypadat kosmic-
ky třeba jako model Vela. Nejdůležitější ovšem není
design, ale inovovaný systém tlumení uvnitř. Noha
stojí na vzduchovém polštáři, který odpruží většinu

běžných nárazů na sjezdovce nebo v terénu. Při nej-
tvrdších dopadech ve snowparku přicházejí na řadu
gelové vložky, jejichž úkolem je pochytat jakékoliv

rány a ochránit dívčí klouby.
Info: www.boardcentrum.cz
Orientační cena: 5200 Kč

Salewa Platinum GTX
Nepromokavá, prodyšná a odolná bunda je vhodná do každého počasí
a do jakéhokoliv počasí. Můžete si ji sice obléknout na cestu do práce
nebo školy, ale za ty peníze by to byla velké škoda. Platinum je totiž ur-
čená na turistické, lyžařské a horolezecké túry. Materiál Goretex Pro-

Shell umožňuje, aby lokty a rukávy byly pružné. Kapuce je odnímatelná.
Nechybí boční ventilační otvory, vnitřní kapsička na mobil a dvě vnější

kapsy na zip. Pro technické fanatiky: bunda váží 900 g při velikosti čís-
lo 38. Prodává se dámské  i pánské provedení.  

Info: www.salewa.com
Orientační cena: 11 000 Kč



Ride Unforgiven
Obal na snowboard je základním vybavení,
jestli cestujete na hory vlakem nebo autobu-
sem. Značkový Ride vás přijde na sedm set
korun. Zavírá se na zip a nosí se za ucho. Do
obalu olivové barvy se vejde prkno o velikosti
160 cm, do ostatních 170 cm. 
Info: www.ridesnowboards.com
Orientační cena: 700 Kč

Leki Trigger 
Worldcup Lite

GS S
Špičková lyžařská hůlka pro obří
slalom nabízí nejnovější techno-
logii na svahu. Její poutko je in-
tegrované do rukavice stejného
jména. Vyrábí se v délkách 95-
120 cm. Profilovaná trubka je
vyrobena z hliníku HTS 6.5,
špička z kaleného kovu a plas-
tový talířek je aerodynamicky
tvarovaný.
Info: www.trigger-s.de
Orientační cena: 4000
Kč za pár

Leki Worldcup 
Racing Titanium S
Závodní sjezdové rukavice tvoří jeden
systém s hůlkami řady Trigger S. Pout-
ko je integrované do rukavice a hlavice
hůlky plní stejnou funkci jako bezpeč-
nostní vázání na botách. Chrání tedy
zdraví jezdce. Rukavice jsou vyrobené

z pravé kůže, našité chrániče jsou
plastové a titanalové.
Info: www.trigger-s.de
Orientační cena: 
3900 Kč

Kayland Apex XT
Horolezecké boty jsou určeny do
vysokých nadmořských výšek a na
výstupy kombinující skálu, led a
sníh. Svršek je vyrobený z oděruvz-
dorné textilie, výstelka je z mikro-
vlákna, membrána nese značku
Event, podrážku dodal Vibram a vý-
robce vysokou obsázku chránící
botu před poškozením. Na boty lze
připnout rámové mačky.
Info: www.kayland.com
Orientační cena: 7600 Kč 

Popisované zboží vybírá redak-
ce nezávisle na výrobcích, do-
vozcích a prodejcích. Stránka
není placenou inzercí. Orien-

tační ceny jsou uvedeny podle
aktuálního situace na trhu. Re-

dakční testy si přečtěte na
webu www.horydoly.cz/test. 
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CESTOVÁNÍ

ecel˘ t˘den po otevfiení
schengenského prostoru
smûrem na v˘chod sedáme
v Praze na vlak. Nocí nás
vlak nese do Humenného,

tam pfiesedáme na autobus a dvûma lin-
kami se kodrcáme do Nové Sedlice. 

AZBUKA KAM SE PODÍVÁŠ
Z rádia se linou ukrajinské hity, pfiistu-
pují babiãky s ‰átky na hlavách, na ce-
dulích se vedle latinky objevuje azbuka
a cestujícím pfiestáváme rozumût. 
Vystupujeme na koneãné v Nové Sedli-
ci. PÛl tfietí odpoledne. Dál na v˘chod
jsou uÏ jen ukrajinské hranice. Mífiíme
na nû. "Budou vás kontrolovat," pfiátel-
sky nás upozorÀuje fiidiã autobusu. "Na-
koupili terénní auta, ãtyfikolky a snûÏné
skútry. Pofiád v nich brousí po okolí." 
V patnáctistupÀovém mrazu jdeme ãer-
venou turistickou znaãkou nejprve po
lesní silnici, poté stoupáme prudk˘m
lesním úvozem. Snûhu je málo. LyÏe
neseme na zádech. Sly‰íme skútr, ale
jede po jiné cestû. 
Padá tma, rozsvûcujeme ãelové svítilny
a ‰lapání nám ulehãuje cesta projetá od
nûkolika skútrÛ. ¤idiãi své stroje ne‰et-
fiili, hnali je pfies potoky i kamení. Sle-
dujeme stopy dvou skialpinistÛ a malé

skupinky pû‰ákÛ. Pod K˘ãerou jede
proti nám temnou nocí dal‰í policejní
snûÏn˘ skútr. Jeho posádku jsme pfie-
kvapili o hodnû víc, neÏ ona nás. Stan-
dardnû nás perlustrují, pfiedkládáme pa-
sy, následuje varování pfied dvûma pro-
buzen˘mi medvûdy a pak to pfiijde:
"Kam jdete?" 
Pravdivû popisuji ná‰ zámûr: "Jdeme
na Kremenec, pfiejdeme do Polska na
Rawku, sjedeme do Bieszczad a vrátí-
me se pfies Rabiu skalu zase na Slo-
vensko." 

SCHENGEN NENÍ 
HOLUBNÍK
To podle policistÛ není moÏné. "NemÛ-
Ïete pfiece pfiecházet hranice, kde se
vám zlíbí. Na to jsou hraniãní pfiechody.
Kam bychom pfii‰li, kdybychom mûli
honit lidi po celé hranici," fiíká policista. 
Trvám na svém: "UÏ t˘den platí Schen-
gen, národní park Poloniny dovoluje cho-
dit po turistick˘ch znaãkách i lesních ces-
tách, a tak pÛjdeme do Polska pfies Kre-
menec." Policisté trochu znejistí, ale trvají
na svém. My také. Po krat‰í diskusi volají
na centrálu. Dozorãí dÛstojník chvíli du-
má a nakonec nám dává za pravdu. 
Pfiátelsky se louãíme, ale nepfiíjemná
pachuÈ zÛstává. Kdybych nebyl dÛrazn˘
a neznal detailnû svá práva, hnali by nás
sloven‰tí pohraniãníci dolÛ. 

POLSKO-SLOVENSKO
-UKRAJINA
Po deváté hodinû stojíme na Kremenci
(1207 m n.m.). Máme za sebou tisíc
metrÛ pfiev˘‰ení, sedm hodin chÛze 
v ãásteãnû pro‰láplé stopû a lyÏe stále

N

SCHENGEN OPRAVDU FUN-
GUJE! NA SLOVENSKU TO
ZATÍM JE·Tù TROCHU D¤E,
ALE HRANICE JSOU OPRAV-
DU VOLNÉ. PROVù¤ILI
JSME SI TO NA V¯CHODù.
TAM EVROPSK¯ PROSTOR
BEZ HRANIC KONâÍ. NA
UKRAJINSKO-POLSKO-
SLOVENSKÉM TROJMEZÍ.
VYRAZILI JSME DO BESKYD
A BIESZCZAD.

ZAPLAŤPÁNBŮH
Hora Welka Rawka

Potok Beskydnik

Hraniãní prÛsek Kremenaros

Poláci na‰tûstí silnici
do Wetliny neposypali

Text: Kuba Turek. Foto: Hana Suchá 
a Kuba Turek 

ZA PERLUSTRACE!
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na batozích. Stavíme stan na sloven-
ském území pár metrÛ od trojmezí. 
Batoh s jídlem odná‰íme radûji dál od
stanu. Medvûd asi nemá dÛvod chodit
pfies nejvy‰‰í vrcholky, ale co kdyby.
Ráno nás budí slunce. Hfiebenovka Bu-
kovsk˘ch vrchÛ oddûlující Polsko od
Slovenska a Ukrajiny, se koupe v jeho
hfiejiv˘ch paprscích. Poláci mají jasno 
i v údolích, Ukrajinci a Slováci se uÏ
nûkolik dní topí v inverzních mracích.

POLÁCI TYČE NESTAVÍ
Koneãnû nasazujeme lyÏe a jedeme po
polské modré znaãce na opravdov˘
vrchol Kremenaros (1221) o dvû stû
metrÛ dál na ukrajinsko-polském pome-

zí. Sem jsme se nikdy dfiíve neodváÏili.
Díky, Schengene!
Pokraãujeme hraniãním prÛsekem k
Welké Rawce (1307). Na její temeno nás
dovádí Ïlutá znaãka. Nejvy‰‰í bod plo-
chého vrcholu oznaãuje betonov˘ sloup,
kter˘ kdysi slouÏil zemûmûfiiãÛm. 
Máme krásné mrazivé poãasí. V mlze
by to tu bylo nebezpeãné, protoÏe seve-
rov˘chodní svah po pravé ruce je znaã-
nû lavinézní a Poláci nestaví tyãové
znaãení, které by nám mohlo pomoci 
v orientaci.

LYŽAŘSKÉ OPOJENÍ 
V PŘÍRODNÍM SLALOMU
Pfies mûlké sedélko se pfiehoupneme na

Malou Rawku (1267). Z ní sjíÏdíme
prudk˘m pra‰anov˘m sjezdem na seve-
rov˘chod. Stromy jsou od sebe tak ako-
rát, a tak si pfiipadáme jako v americ-
kém lyÏafiském filmu. Opojení z pfiírod-
ního slalomu v toãivém snûhu je
dokonalé.
Na okraji lesa na nás ãeká horská chata
Pod Mala Rawka (930). Dáváme si ãaj
a pivo, prosíme o ubytování, ale je
plno. Co bychom také chtûli mezi Vá-
nocemi a Silvestrem. 
Padá tedy ná‰ plán na zdolání CaryÀské
nebo Wetlinské Poloniny. Musíme za-
mífiit rovnou do Wetliny, abychom se
druh˘ den staãili vrátit na Slovensko.
"Vezmûte to pfies Malou Rawku," dopo-
ruãuje ãlen zdej‰í horské sluÏby Pawel,
kter˘ se náhle zjevuje na chatû. "To je
trasa pro narty ski-turowe." 
S díky odmítáme vystoupat, odkud
jsme právû sjeli. Vezmeme to podél sil-
nice. "To jste si vybrali smûr pro bû-
guvky," louãí se s námi Pawel. Má
pravdu, nejdfiíve po levé a poté po pra-
vé stranû silnice ze sedla WyÏnionska
do sedla WyÏna vede luãními cestami
Ïlutû znaãená zatáãkovitá trasa. Bohu-
Ïel není projetá.
Zahránili nás pol‰tí silniãáfii. Nesolí a
ne‰tûrkují. MÛÏeme tedy jet na lyÏích
po okraji silnice pfies Brzegi Gorne aÏ
do Wetlinka Gorna. Stan tentokrát sta-
víme na louce pfied kempem. Máme 
v nohách osm hodin lyÏování. 
MedvûdÛ se tady v údolí bojíme více
neÏ na Kremenci, a proto na noc odná-
‰íme jídlo i pouÏité nádobí o hodnû dál.

ZASE STRACH Z MEDVĚDŮ
Ráno poãkáme na sluníãko, aÏ dorazí
ke stanu. Poté vyrazíme i my. Po silnici
jedeme do Wetliny (650). Vybrali jsme
si pro návrat na hfieben Bukovsk˘ch
vrchÛ údolí fieky Solinky a potoka Bes-
kidnik. Mají nás dovést do sedla Pod
âierÈaÏou (906). 
JenÏe co ãert nechtûl! Pol‰tí geometfii
vynechali na mapû most a silnici. Ne-
cháváme se zmást a nevûdomky stoupá-
me od Solinky potokem Wielky Luto-
wy. Trvá nám to o mnoho déle, neÏ
jsme pfiedpokládali. Obãas narazíme na
starou lesní sváÏnici, vût‰inou ale stou-
páme panensk˘m terénem. Turistické
znaãky tudy nevedou.
Jsme nervózní, protoÏe kfiiÏujeme ãer-
stvé stopy dvou velk˘ch medvûdÛ. Ta-
dy v pralese nechceme pfienocovat.
Stihneme to do tmy?

Slunce zapadlo za
Rabiou skálou

Brzké ráno na Kremenci
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FASCINUJÍCÍ JÍZDA 
NOČNÍ TMOU
Nakonec se vysoko nad námi objeví
kus hfiebene bez lesa. Odhadujeme, 
Ïe je to Rabia skala (1199). Na‰tûstí se
nem˘líme. Nahofie nepfiíjemnû fouká,
slunce zapadá a teplota klesá pod 
patnáct stupÀÛ. Slepujeme pásy, zacva-
káváme vázání na sjezd a rychle 
mizíme po hfiebeni na sedlo (1167).
Ve tmû jedeme po krustû a posléze pra-
‰anem nûkam do ãerné hloubky. Zpo-
ãátku nás vedou stopy vy‰lapané dvû-
ma pû‰áky. BohuÏel v‰ak opustili Ïlu-
tou znaãku a my se motáme v mlází.
Matnû si pamatujeme sestup z na‰ich
pfiedchozích náv‰tûv, a tak se se znovu
se Ïlutou shledáme v hlubokém zasnû-
Ïeném úvozu. 
Nofiíme se do inverze. Je to fascinující
jízda. Tfii ãelovky se prodírají noãní
tmou stále dolÛ. Já a Mates si sjezd
uÏíváme, ale Hanka toho zaãíná mít
dost. Nepatfií mezi nejlep‰í lyÏafiky, coÏ
jí znesnadÀuje noãní slalom.
Jízda s patnáctikilov˘m batohem není

nikdy pfiíjemná, natoÏpak v noci
neznám˘m terénem.

KOFOLA, KLOBÁSA, POSTEL
"Hele zase stopy!" raduje se Mates nû-
kde v okolí lovecké chatky u Zbojského
potoka. Musím ho zklamat. Je to dal‰í
medvûd. TakÏe tady tábofiit nebudeme.
SjíÏdíme na lesní silniãku a po ní po-
kraãujeme do Nové Sedlice (400). Jsme
odhodlaní spát tfieba na návsi. Medvûdi
v na‰ich pfiedstavách nab˘vají oblud-
n˘ch rozmûrÛ.
Na mapû je vyznaãen˘ penzión Kreme-
nec. Zkusíme ho najít. Opravdu existuje!
Toãí v nûm kofolu! Opékají klobásky!
Poskytují postel v teplém pokoji!
Hanka není schopná únavou nic pozfiít.
Tak jí objednáme aspoÀ ãaj. Má dnes za
sebou pût set v˘‰kov˘ch metrÛ stoupání,
osm set metrÛ sjezdu a devût hodin na
nohách. "Batoh jsem si dneska sundal 
z ramenou jenom dvakrát," hlásí Ma-
tes.Ve správn˘ ãas na správném místû
Ráno jdeme na autobusovou zastávku.
DojíÏdí nás dÏíp, následuje otravné

pfiedkládání dokladÛ a v˘slech odkud 
a kam jdeme. Na‰tûstí nám sloven‰tí
pohraniãníci nevûfií popis absolvované
trasy a spokojí se s uji‰tûním, Ïe jede-
me domÛ.
Jiné je to v autobuse. Star˘ bezzub˘ ujo
vyzvídá, zda je Wetlina pofiád vypálená,
jak tam po válce fiádili komunisté. Veselá
babãa chce vûdût, jestli jsme vidûli na Kre-
menci pramen, kam chodívala na v˘lety. 
Pr˘ tam nedávno zmrzli dva bûÏenci 
a museli je odtamtud tahat vrtulníkem.
Pr˘ dá obãas nûjakému z naru‰itelÛ hra-
nic napít horkého kafe, kdyÏ je mu zi-
ma. "Já nepoznám odkud jsou. Asi z
Afghánistánu, nebo tam nûkde." Oni
pfiejdou ukrajinské hranice v teplém ob-
leãení, na Slovensku ho sundají a obují
botasky a normální oblek, aby mohli jet
autobusem dál na západ. 
"UÏ jsem doma," pozdraví a vystoupí.
V jaké obci to bylo, si necháme pro sebe.
Îijeme v dobré zemi a v dobrém ãase,
kdyÏ nás rozãilují jen pohraniãníci, 
co chtûjí vidût na‰e doklady. 

■
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Doporučené
vybavení:
batoh 50 l, stan, samona-
fukovací karimatka, vaření
(benzínový vařič, nádoby,
lžíce, nůž, palivo, závětří),
termoska, jídlo a pití,
skialpová nebo backcountry
výzbroj (lyže, boty, pásy,
hůlky), rezervní pásy na lyže,
nepromokavá bunda a kalho-
ty, kukla proti větru, funkční
prádlo, flísová bunda, rukav-
ice, mapa a busola, čelovka,
lékárnička, mobil, cestovní
pas nebo občanský průkaz.

Polonina CaryÀska nabízí
dlouhé sjezdy

Turistická chata Pod Mala Rawka

Tradiãní domek
v Nové Sedlici

Ukrajince vpravo a Poláci vlevo
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SNOWKITING

REVÍRY PRO 
SNOWKITING

FRYŠAVA je jeden z nejlepších revírů. Nachází
se v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.
Jeho poloha, situovaná v nadmořské výšce 769
m n. m. zaručuje dostatek sněhu po celé zim-
ním období s velkým počtem větrných dní. Cha-
rakter okolních kopců umožňuje využít každý
poryv větru.

POHLEDEC se nachází asi 1 km od Nového
Města na Moravě směrem na Poličku. Lokalita je
mezi Pohledcem a Zubřím. Velikost louky je 800
X 800 m. Nadmořská výška 620 m. Okolní kopce
až 800 m n.m. vytvářejí klima, díky kterému se
zde udrží sníh dlouhou dobu. 

OLEŠNÁ je tři kilometry od Nového Města na Moravě směrem Bystřice nad Pernštejnem. Na tomto
místě jsou dvě lokality vhodné pro snowkiting. Severní je hned za Olešnou po levé straně. Rozloha
700 X 700 m v nadmořské výšce 620 m n.m. Vhodné směry větru Z, SZ, V. Jižní lokalita je na silnici
směr Křídla. Rozloha 500 X 900 m v nadmořské výšce 650 m n.m. 

MALÁ LOSENICE je k nalezní 15 km od Žďáru nad Sázavou a 6 km od Přibyslavi. Planina velikosti
1500 X 1500 metrů leží v nadmořské výšce 640 m. Vítr se sbíhá z rozlehlého údolí, proto bývá hod-
ně kvalitní. Je potřeba větší vrstva sněhu.

RADOSTÍN 15 km od Žďáru nad Sázavou nedaleko od Velkého Dářka. Nachází se 648 metrů nad
mořem. Jsou zde tři náhorní plošiny, které obsáhnou všechny směry větru. Povrch je závislý na tom,
co se rozhodnou zemědělci v následujícím roce pěstovat. Většinou je potřeba trochu více sněhu.

STUDNICE je umístěna nedaleko Nového Města na Moravě v nadmořské výšce 797 metrů. Charak-
ter povrchu je travnatý. Plocha má rozlohu 700 X 400 m a je vhodná pro středně pokročilé.

VYSOKÉ je vesnice vzdálená 2 km od Žďáru nad Sázavou směrem na Sněžné. Planina vhodná pro
snowkiting je po pravé straně za Vysokým, když odbočíte na Lhotku. Její velikost je dostatečná pro
10–15 snowkiterů. 

VESELSKÝ KOPEC ve výšce 557 m n.m. je otevřená náhorní plošina Oderských  vrchů s dostatkem
sněhu a pravděpodobně největrnější snowkiting revír v Česku.

LETIŠTĚ VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ je dalším ideální místem pro snowkiting. Povětr-
nostní a reliéfové podmínky činí z tohoto místa zatím jedno z nejlepších míst, kde se člověk
opravdu vyřádí.

VĚTRNÝ JENÍKOV – Zbirožský kopec na Vysočině v nadmořské výšce 702 metrů nad mořem. Je to
otevřený kopec s dostatkem sněhu a pravidelným větrem a členitým terénem.

IN
Z

E
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Text: Adriana Mynaříková. Ilustrační foto: Bestkiteboarding.cz

Snowkiter nepotfiebuje lanovky,
vleky ani upravené sjezdovky.
Táhne ho totiÏ vítr. Stojí na
snowboardu nebo lyÏích a
nechá se pohánût padákem. Dá
se takhle jezdit v‰ude, kde je vol-
ná zasnûÏená krajina. Nejvíc
plochy a pravideln˘ vítr nabízí
pomezí âech a Moravy. 
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Text: René Kujan 
Foto: Kuba Turek

VENKU UÎ VZALA 
ZIMA VLÁDU DO
SV¯CH RUKOU. 
ABY NELOMCOVALA 
I S NÁMI, POUÎÍ-
VÁME MNOH¯CH
TRIKÒ. NùKTERÉ
ZNAâNù SOFISTIKO-
VANÉ, JINÉ NAOPAK
KRAJNù PRIMITIVNÍ.

ozšířenou a poměrně oblíbenou záleži-
tostí jsou ohřevné sáčky. Měkký, prů-
hledný plast obsahuje tekutinu a akti-
vační plíšek. Po jeho prolomení začne

tekutina prudce krystalizovat a uvolňovat tep-
lo. Sáček se zahřeje na teplotu kolem 50° C 
a vydrží takto sálat asi hodinu. Po použití je
polštářek tvrdý. Čirá tekutina se změní na ne-
průhlednou tuhou hmotu. Sáček lze znovu 
aktivovat (někteří výrobci hovoří až o několika
stech použití). To provedeme poměrně jedno-
duše. Polštářek ponoříme do hrnce s vodou.
Hrnec před tím ale ještě vysteleme tkaninou,
aby se sáček nedostal do přímého kontaktu 
s rozpáleným kovem a nepoškodil se. Vaříme,
dokud se nerozpustí všechny krystaly a polštá-
řek opět nebude plný čiré tekutiny. Orientační
cena 100,- Kč za jeden polštářek. ■

R
OH¤EVNÉ SÁâKY

RECYKLOVATELNÝ

- KRÁTKÁ VÝDRŽ

- MOŽNOST NECHTĚNÉ

AKTIVACE V BATOHU

- POMĚRNĚ VELKÁ

HMOTNOST (STŘEDNÍ

VELIKOST CCA 200 G)

TEPLO NADE  TEPLO NADE  
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lehoučkém pytlíku zataveném v igelitu se skrývá směs drceného uhlí,
práškového železa a soli. Chemická reakce se spustí jednak uvolněním
z plastového obalu (přístup kyslíku), jednak protřepáním obsahu sáčku
(urychlení reakce rovnoměrným promícháním reaktantů). Pytlík se za-

hřeje za 10 až 15 minut. Uvolňované teplo se rovněž pohybuje na úrovni cca
50° C. Sáček o hmotnosti několika málo gramů vydrží hřát celých 8 hodin. Re-

akci lze i zastavit, pokud již nebylo vyčer-
páno 2/3 kapacity sáčku, tím, že ho vlo-
žíme zpět do obalu (vzduchotěsně uza-
vřeme) a zchladíme (např. vyhodíme ze
stanu ven na sníh). Tyto sáčky je velmi
vhodné zařadit do cestovní lékárny.
Zvláště v zimních podmínkách mo-
hou dobře posloužit v případě úra-
zu. Orientační cena v Německu 
1 euro za kus ■

V
JEDNORÁZOVÉ OH¤EVNÉ SÁâKY

alá kovová věcička o rozměrech přibliž-
ně 10×6×2 cm, vystlaná vatou a opatře-
ná hořákem s jemnou kovovou mříž-
kou. Nádržka pojme asi 25 ml benzínu.

Ohřívač dokáže poskytovat teplo 50-60° C po
dobu cca 10 hodin. Doporučeníhodný je pouze
benzín technický (do zapalovačů). Po naplnění
nádržky (pozor na „přesycení“, při kterém vata
nestačí pojmout všechen benzín a ten začne vy-
tékat!) nasadíme hořáček a podržíme jej po do-
bu několika vteřin v plameni zapalovače. Na
mřížce se spustí velmi pozvolná reakce, bezpla-
menné hoření. Nasadíme víčko a ohřívač zasu-
neme do flísového pytlíčku (ten se dodává spo-
lečně s ohřívačem). Reakci lze kdykoli zastavit
sejmutím hořáku. Orientační cena 120,- Kč ■

- INTENZIVNÍ TEPLO

- VELMI DLOUHÁ VÝDRŽ 

- REAKCI LZE ZASTAVIT

- NÁROČNĚJŠÍ OBSLUHA

- BENZÍNOVÝ ZÁPACH

- DRAŽŠÍ PROVOZ (130 ML BENZÍNU DO

ZAPALOVAČŮ STOJÍ 60,- KČ = CCA 5 NA-

PLNĚNÍ / 12,- KČ NA JEDNU NÁPLŇ)

M
BENZÍNOV  ̄OH¤ÍVAâVŠE!VŠE!

- MINIATURNÍ 

HMOTNOST

- NEMOŽNOST 

NECHTĚNÉ AKTIVACE

ZA BĚŽNÝCH 

PODMÍNEK

- REAKCI LZE 

ZASTAVIT

- DLOUHÁ VÝDRŽ

- POUZE JEDNORÁ-

ZOVÉ POUŽITÍ

- HORŠÍ DOSTUP-

NOST NA TRHU



NA VLASTNÍ   KŮŽI

38 HORYDOLY

ám nepfiíli‰ dobré zku‰enosti 
s nûkolika ohfiívacími sáãky.
Buì jsem je nosila v batohu

moc dlouho, nebo je nechala uleÏet
pár let ve skfiíni, pfiípadnû jsem mûla
moc studené ruce, kdyÏ jsme se je

snaÏila ve
spacáku pfii-
vést k rozu-
mu. Jejich
neãinnost
jsem vÏdyc-
ky pfiiãítala
sobû.

Zajásala jsem tedy, kdyÏ jsem pod
stromeãkem na‰la ãtyfii ohfievné krys-
talizující sáãky nûmecké znaãky
NKD. "Hned je pouÏijeme," rozhodla
jsem. Doma jsem je cviãnû "zapnula"
a opravdu asi ãtvrt hodiny hfiály. Poté
jejich obsah zbûlel a ztvrdnul. Podle
návodu jsem je povafiila ve vodû  
a sáãky nabyly zase gelové podoby.
"Fajn, bereme je na lyÏe, budeme
spát ve stanu."
JenÏe to se ukázalo jako ‰patné roz-
hodnutí. KdyÏ veãer pfii‰el mráz, vy-
ndali jsme z batohÛ sáãky. Byly tvrdé
a zmrzlé na kost. Pfii tom jsme je mûli
ve dvou rÛzn˘ch batozích a byli jsme

pfiesvûdãení, Ïe jsme necvakli omy-
lem na spou‰tûcí plí‰ek uvnitfi.
Doma jsme potom udûlala jednodu-
chou zkou‰ku a zjistila, co se stalo. 
V malém mrazáku v ledniãce, kde pa-
novala teplota -10 stupÀÛ Celsia, bylo
v‰echno v pofiádku. Sáãek vydrÏel
v gelovitém stavu a po aktivaci zaãal

hfiát. Ve velkém mrazícím boxu pfii 
teplotû -18 stupÀÛ Celsia sáãek
zmrznul, ztvrdnul a odmítal hfiát svoji
majitelku. Z toho mi vypl˘vá, Ïe na
technologii se nemohu spoléhat. Staãí,
aby byla pofiádná zima a venku na
snûhu je mi cel˘ slavn˘ ohfievn˘ sáãek
k niãemu. PoslouÏí snad k pfiihfiátí ru-
kou, pokud nûco dûlám v chladu hol˘-
ma rukama a potom je zase rychle
strãím  do rukavic. Tfieba budu na jafie
vafiit na turistickém vafiiãi.
BohuÏel tedy ani poslední zku‰enost 
s ohfiívacím pytlíãkem nebyla dobrá. ■

lasická gumová „láhev“ na teplou 
vodu o objemu až 2 litry. Výrobci
je nyní dodávají i s návlekem 
z flísu. Horkou vodou naplní-

me láhev a pevně zazátkujeme. 
Pozor, voda nesmí být úplně vařící.
V závislosti na teplotě vody a je-
jím množství v nádobě dokáže
termofor ve spacáku zpříjemnit 
i celou noc (6-8 hodin). 
Orientační cena 100,- Kč. ■

K

M

TERMOFOR

- DLOUHÁ VÝDRŽ

- NENÁROČNOST 

OBSLUHY

- VYŠŠÍ HMOTNOST

(KOMPLET S POUZ-

DREM CCA 400 G)

- VĚTŠÍ ROZMĚRY

(CCA 30×20 CM)

JDĚTE DO HÁJE 
S OHŘÍVACÍMI PYTLÍČKY!

Text: Hana Suchá. Foto: (kt)

Tábofiení na snûhu poskytuje
romantické záÏitky

Zimní turistika

Termofor používala 
do spacáku i Klára
Poláčková při svém výs-
tupu na Everest (viz in-
terview v Horydoly č. 12)

Tip pro otrlé:
Polárníci v extrémních
podmínkách používají
ještě jednu fintu. Láhev
na moč – po použití 
a pečlivém uzavření –
může ve spacáku posky-
tovat životodárné teplo 
i několik hodin. 
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idské tûlo má dva velmi v˘konné
chladiãe. I teì v mrazivé zimû jedou
naplno. Jsou to nohy a hlava.

S hlavou je to jednoduché. Narazíme na ni
kulicha a je po problému. Nohy sice obu-
jeme do pevn˘ch bot, ale kdyÏ jsou vlhké,
moc si tím nepomÛÏeme. KaÏd˘ ze své
zku‰enosti potvrdí, Ïe od mokr˘ch nohou
proniká zima aÏ ke krku.
Boty, aÈ uÏ promoãené od snûhu, nebo
pouze zapocené, je tedy potfieba vÏdy fiádnû
vysu‰it. Zkou‰ela jsem uÏ mnohé. Such˘ch
novin není do bot nikdy dost. Postavit obuv
k topení vyÏaduje pevné nervy a dobr˘
odhad – plast se horkem zniãí o dost dfiív
neÏ kÛÏe. Su‰ící sáãek Dryzone je pomal˘ 
a nezvládá promoãenou obuv, ve které voda
doslova ãvachtá. Jediné smysluplné fie‰ení
jsem po rocích experimentování na‰la 

v Teplou‰ovi. Dva plastové váleãky, 
s prominutím pfiipomínající
erotické vibrátory, jsou napojené
elektrick˘mi dráty do zásuvky.
Mírnû ale intenzívnû hfiejí. 
Jakkoliv mokrá bota je s
Teplou‰em suchá nejpozdûji
bûhem jedné noci. Do nor-
málnû vlhk˘ch lyÏafisk˘ch
bot staãí Teplou‰e zastrãit na
dvû hodiny.
Kdykoliv jedu nûkam, kde 
je dostupná elektfiina, beru
Teplou‰e s sebou. Na lyÏafiské
t˘dny je uÏ neodmyslitelnou
souãástí mé v˘bavy. Zvlá‰È kdyÏ mám 
s sebou dûti, které bobují, sáÀkují a rochní
se ve snûhu, libuji si, jak je mÛj Teplou‰
úÏasn˘.■

ORIENTAČNÍ CENA: 650 Kč
WEB: www.teplous.cz

NAPÁJENÍ: ze zásuvky 230 V/50 Hz
PŘÍKON: 9 W

ORIENTAČNÍ CENA: 650 Kč
WEB: www.teplous.cz

NAPÁJENÍ: ze zásuvky 230 V/50 Hz
PŘÍKON: 9 W

SUCHO 
V BOTÁCH
SUCHO 
V BOTÁCH

L

Text: Hana Suchá. Foto: (kt)



o Schöffel za sedm tisíc korun
nabízí? All Terrain je univer-
zální softshellová bunda do
v‰ech chladnûj‰ích podmínek.

V horkém létû asi zÛstane doma, ale od
podzimu do jara je pfiítulnou spoleãnicí.
Bunda je vhodná pfiedev‰ím pro aktivity
v pfiírodû, které vyÏadují velké úsilí.
Dobfie totiÏ odsává pot, zároveÀ nepro-
foukne, trochu hfieje a chrání proti nepfií-
znivému poãasí. Pro pfiíklad uvádíme
hranici jejího pouÏívání. Na jednu stranu
v ní není problém fiídit v autû nebo chodit
nakupovat, na druhou stranu se hodí tfie-
ba na skialpinismus. 

SOFTSHELL NA VŠECHNO
NESTAČÍ
KdyÏ jsme koncem prosince chodili a
jezdili na skialpov˘ch lyÏích na ukrajin-
sko-polsko-slovenské hranici, staãilo mít
obleãené triko s krátk˘m rukávem, bun-

du All Terrain a v pfiípadû vûtru navlék-
nout goretexovou bundu. Pouze pfii noã-
ním vafiení pfied stanem bylo potfieba na-
vléknout navíc mikinu. V noci totiÏ
teplota klesala hluboko pod mínus pat-
náct stupÀÛ.
Minul˘ t˘den jsme lyÏovali na sjezdov-
kách v Korutanech v opravdovém hu-
musu. Na Mölltalském ledovci foukalo 
a vládnul desetistupÀov˘ mráz. V Bad
Kleinkirchheim vydatnû pr‰elo a nad
Heiligenblut se lyÏovalo po kolena v mo-
krém pra‰anu. Na to uÏ samotná soft‰el-
ka nestaãila. Bylo potfieba pfies ní pfie-
vléknout goretexovou ‰usÈákovku.

POHODLÍ AŽ NA DRUHÝ
POHLED
Stfiih bundy All Terrain vypadá na první
pohled moc sportovnû a tedy nepohodl-
nû. JenÏe v‰echno má své opodstatnûní 
a pohodlí je zaruãeno. Stfiih je sice do pa-
su, ale sníÏená zadní ãást pfiesnû kryje
záda. Prostû na cemr nefouká, jak by fiek-
la na‰e babiãka. Rukávy jsou ukonãené
plastov˘mi pásky na such˘ zip. Na rozdíl
od textilní konkurence se s nimi dobfie
manipuluje i v rukavicích. Stfiih vybran˘
hodnû pod ramena pfiesnû kopíruje tûlo 
a navíc umoÏÀuje zvednout ruce bez to-
ho, Ïe by se nûkdy vyhrnula nebo shrnu-

la bunda. Jednoduché a pfii tom funkãní
je ovládání kapuce. Staãí jedno zataÏení
za gumové lanko a kapuci se ‰títkem
dobfie drÏí. Potom jenom zapneme zip,
kter˘m lze rozepnout ze pfiedu celou
bundu, a jsme chránûni pfied poãasím.
Odvûtrávací zipy v podpaÏí jsou v této
kategorii samozfiejmostí. Kapsy více po-
sunuté na boky nevadí pohybu pfii lezení
ãi lyÏování. Zipy kryjí malé ale úãinné

légy. Domy‰lená drobnost je kapsa na
mobil nebo satelitní navigátor GPS. 
Je umístûná na levém prsu, a tak je pfiíst-
roj dobfie dostupn˘ a pfii tom v nûm ne-
mrznou baterie ani nemokne drahá elekt-
ronika. 

TROCHU SI POHRÁT SE ZIPEM
Zvenku je bunda na omak vyrobená 
z umûlé hmoty a na exponovan˘ch mís-
tech je navíc po‰itá odolnou látkou. Pod-
‰ívka uvnitfi je ov‰em mûkounká a pfií-
jemná. Jedinou nepfiíjemnost nám zpÛso-
bovala pfiíli‰ malá drÏátka na zipy. Na 
to, Ïe Schöffel All Terrain je urãená do
tvrd˘ch podmínek, se s nimi ‰patnû ma-
nipuluje. Kdyby byla trochu vût‰í, mohli
bychom zipy rozepínat a hlavnû zapínat
v rukavicích. Takhle nám pfii tom mrznu-
ly holé ruce. ■

TEST
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Text: (kt). Foto: (ot)

BUNDA ALL TERRAIN OD
SCHÖFFELA JE UKRUTNù
DRAHÁ. JE V·AK SAKRA
DOBRÁ. PO PÒLROâNÍM
POUÎÍVÁNÍ JSME NA NÍ
NAKONEC NA·LI JENOM

JEDNU DROBNOU CHYBU.
ZIPY MAJÍ P¤ÍLI· MALÉ

ÚCHYTY. BUNDA DOB¤E
SLOUÎÍ P¤I NÁROâN¯CH
LYÎA¤SK¯CH I HOROLE-
ZECK¯CH AKCÍCH, ALE 

TAKÉ VE MùSTù.

C

Schöffel u‰il
sportovní bundu

TEST: SCHÖFFEL ALL TERRAIN
Vûtrání v podpaÏí

Utûsnûní rukávÛ 
na such˘ zip

Kapsiãka na mobil



OBJEDNEJTE SI ČASOPIS 
ZDARMA!

Jedinečná příležitost pro vás a vaše kamarády

OBJEDNEJTE SI ČASOPIS 
ZDARMA!

Jedinečná příležitost pro vás a vaše kamarády

CHCETE ČASOPIS 
ZDARMA?

CHCETE ČASOPIS 
ZDARMA?

Nejbližší číslo časopisu Horydoly poštou domů ZDARMA získá každý, kdo
pošle na e-mail: predplatne@horydoly.cz nebo mobil 608 733 888 zprávu
ve tvaru "ZDARMA jmeno prijmeni ulice psc mesto" (SMS za běžný tarif
do sítě Vodafone). Samozřejmě můžete poslat také adresy svých
příbuzných a kamarádů, které potěšíte drobným překvapením.

Pište na e-mail 
predplatne@horydoly.cz, 

volejte nebo posílejte 
SMS na 608 733 888

Pište na e-mail 
predplatne@horydoly.cz, 

volejte nebo posílejte 
SMS na 608 733 888

Zároveň s čerstvým časopisem vám nezávazně zašleme složenku na roční předplatné
měsíčníku Horydoly v ceně 199 Kč. Pokud se vám nebo vašim kamarádům bude časopis líbit,

můžete si jej pak rovnou objednat. Přímé objednávky ročního předplatného ve výší 199 Kč
přijímá také SEND Předplatné, P.O.Box 141, 140 21 Praha 4. E-mail: send@send.cz,

SMS: 605 202 115, tel.: 225985225, fax.: 225 341 425. www.send.cz

PŘEDPLATNÉ SE VYPLATÍ!

Přímé objednávky ročního předplatného ve výší 199 Kč přijímá SEND
Předplatné, P.O.Box 141, 140 21 Praha 4. E-mail: send@send.cz, 
SMS: 605 202 115, tel.: 225985225, fax.: 225 341 425. www.send.cz
POUKÁZKU NA SLEVU VE VÝŠI 200 KORUN JE MOŽNÉ UPLATNIT V PŘÍPADĚ NÁKUPU NAD 1.000 KČ
V INTERNETOVÉM OBCHODĚ BARTSPORT Z RODINY INTERNET MALL. POUKÁZKA BUDE 
PŘEDPLATITELI ZASLÁNA OKAMŽITĚ PO PŘIPSÁNÍ PŘEDPLATNÉHO NA ÚČET HORYDOLY. 

Každý nový předplatitel časopisu Horydoly získá zároveň s platbou ve výši 199 Kč za předplatné
kredit 200 korun na nákup zboží v největším sportovním internetovém obchodě Bartsport.

NEVÁHEJTE, OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ VE VÝŠI 199 KČ 
A SLEVA V BARTSPORTU VE VÝŠI 200 KČ JE VAŠE!



BĚH

tejnû, jako se tam ocitla Alenka
v fií‰i divÛ. Tam venku zÛstal Ïi-
vot, kter˘ Ïijeme, a tady uvnitfi
je svût, kter˘ bychom Ïít chtûli.

Zaãneme v‰e okolo sebe vnímat v daleko
ostfiej‰ích konturách, nic není rozmazané,
zaãouzené, pfiiãmoudlé, pokroucené,
zborcené ãi jinak deformované. 
Najednou si uvûdomíme, Ïe to je pfiesnû
ono, co chcete. Akorát, Ïe tam venku nám
spousta vûcí a lidí brání podobn˘ svût vy-
tvofiit. 

KRÁSNÝ A VYSNĚNÝ
Zaãneme mít problém. Budeme se ãím
dál tím ãastûji uchylovat do tohoto krás-
ného vysnûného svûta, z nûhoÏ se bude-
me vracet plni energie, záfiící jako zlaté
slunce a ostatní nám zaãnou v˘lety závi-
dût. Závidût proto, Ïe oni nikdy nic po-
dobného nezaÏili, takÏe ani nepochopí, Ïe
za tou celou na‰í zmûnou je jen bûh.
Budou nás podezfiívat ze v‰eho moÏného

a i dobfií pfiátelé se od nás odkloní, proto-
Ïe jim nechceme sdûlit, kde se to v‰e no-
vé v nás vzalo. Budeme je zvát, aby si za-
bûhali s námi, Ïe pak budou moci ãerpat
ze stejného zdroje a oni nebudou chtít,
protoÏe pfieci ten hloup˘ bûh nemÛÏe mít
tak ãarovné úãinky. 

ZASAŽENI ŠÍPEM
AÈ se budeme bavit s k˘mkoliv, fiekne
nám, Ïe by chtûl Ïít rovnû, ale prostû ne-
mÛÏe a hned nám vyjmenuje desítky dÛ-
vodÛ, proã nemÛÏe. KdyÏ si to, co nám
fiíká, pfieneseme do svûta za zrcadlem a
tam se na to podíváme, zjistíme, Ïe
v‰echny ty dÛvody jsou jen v˘mluvy. 
Ale nebojme se, Ïe zÛstaneme sami. Bû-
Ïecká komunita je velmi silná a lidí, ktefií
jsou zasaÏeni ‰ípem Run, tedy ‰ípem po-
chopení, je stále více. Nenechme se ale
zmást tím, Ïe nûkdo bûhá, ne kaÏd˘ bûÏec
je zasaÏen ‰ípem Run. BûÏce – závoìáky
vût‰inou tohle ‰tûstí nepotká, ti v bûhu

nacházejí jen sportovní vyÏití, coÏ urãitû
není nic ‰patného, ale nesnaÏme se jim
vysvûtlovat, jako spfiíznûncÛm, co se vám
honí hlavou. Nepochopí to. 
Zaãneme-li se sami pfietváfiet k obrazu
svému a blíÏit se ideálÛm svûta za zrcad-
lem, budeme se ãím dál tím více vzdalo-
vat vût‰inû. Zaãneme se fiídit velmi jed-
noduch˘mi principy, bílá bude bílá, ãer-
ná bude ãerná, budete ale rozeznávat i
celou ‰kálu ‰edé, která je mezi nimi. Os-
tatním se bude zdát, Ïe sv˘m chováním a
zpÛsobem Ïivota si v‰e usnadÀujeme a to
jen proto, Ïe se budeme chovat svobod-
nû. Svoboda bolí. Tak aÈ vás bolí co ne-
jménû a nûkdy nashledanou na bûÏe-
ck˘ch stezkách.  ■

SVĚT ZA ZRCADLEM

S

Pfii bûhání zaÏíváme krásné stavy, o tom se urãitû uÏ pfiesvûdãil kaÏd ,̆
kdo tomuto  sportu propadl. Jsou vût‰inou tûÏko sdûlitelné. Prostû
bûÏíte, bûÏíte a najednou máte pocit, Ïe jste probûhli nûjakou neviditel-
nou stûnou a ocitli se ve svûtû za zrcadlem. Text a foto: Miloš Škorpil

BûÏím ze SnûÏky

Znavené nohy je
tfieba zchladit

Dfiina se nûkdy zdá b˘t nekoneãná

Bûhání je skuteãnû
pro v‰echny
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www.clutex.cz

Veletrhy Brno, a.s.
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Tento projekt je spolufinancován Evropsk˘m 
fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem 
prÛmyslu a obchodu âR  
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NA VODĚ

INZERCE

VELKÁ VODA NA POTOCÍCH
Lesnatým Křivoklátskem protéká několik
potoků, které se dají při rychlém tání
sněhu splout. Vodáci musejí mít štěstí,
protože dost vody mívají jen pár dní nebo
také jen několik hodin v roce. Právě ta-
kové podmínky mohou nastat při krát-
kých oblevách během zimy.
Rakovnický potok nabízí patnáct kilome-
trů nepřehledného úzkého toku z Rakov-
níka do Křivoklátu. Dalších patnáct kilo-
metrů rychlé vody lze užít na Zbirožském
potoku ze Zbiroha do Skryjí. Na cestě
čeká soutěska Skryjských jezírek, kterou
zřejmě žádný vodák zatím neproplul pro
vysokou obtížnost a nebezpečí. Javornice
protéká opuštěnou krajinou do Zvíkovce
na Berounce. Téměř celých deset sjízd-
ných kilometrů je peřejnatých. 
Rakovnický potok se splouvá z Rakovní-
ka. Zbirožský potok se sjíždí ze Zbiroha.
Javornice bývá sjízdná z Kožlan nebo od
Uhrovic mlýna.
Žádný ze všech tří potoků nelze doporučit
pro začátečníky. K jejich splutí je potřeba
nejen dobré vybavení, ale také zkušenos-
ti. Do zatáček není vidět. Křoví v řečišti 
a padlé stromy vyžadují rychlé jednání.
Splutí jezů za vysokých vodních stavů
chce zdravou sebedůvěru, ale zároveň 
dokonalý odhad vlastních schopností. 
Vodácká obtížnost je obvykle WW 1–2, 
v krátkých peřejích dosahuje až WW 3.
Základní věci ke sjíždění rozvodněných
potoků jsou plastový kajak, pádlo, plova-
cí vesta, přilba, lékárnička a mobil.

Text: (kt). Foto: Radek Jošek
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Do Tanvaldské Kamenice napadalo několik stromů, které jsou pro 
vodáky velmi nebezpečné. Mohutné buky spadly především do peřejí
Prádelna a Návarovská soutěska. S každým táním sněhu a ledu 
ovšem mohou padnout do řečiště další kmeny.
Horní Otava a Vltava mohou mít za krátké oblevy dostatek vody 
v korytech, ale ochránci přírody je zakazují splouvat až do 15. břez-
na. Na rakouské straně Šumavy lze splouvat jakékoliv řeky.
Stará koryta Metuje právě prořezávají pracovníci Povodí Labe. Lze 
tedy očekávat jejich lepší sjízdnost. Na Olešence pod Orlickými hora-
mi byl instalován vodočet. Do jara by se snad mělo objevit i jeho auto-
matické měření na internetových stránkách Povodí Labe. Text: (kt, pp)

KAJAKY NA SNĚHU

Mistrovství světa ve snowkayakingu, neboli ježdění na lodích po 
sněhu, se koná od 1. do 2. února v rakouském skiareálu Hochstein
u městečka Lienz. Podrobnosti najdete na webu
www.snowkayak.com. Text: (red)

SETKÁNÍ MOŘSKÝCH

KAJAKŮ

Pražští seakajakáři na dlouhých
mořských a jezerních kajacích
chystají tento rok dvě velká se-
tkání. Májová vyjížďka seakajaká-
řů Praha - Mělník se koná 1.
května. Případně je možné se vrá-
tit po vodě nazpátek do Prahy.
Sraz je pod slalomářským vodác-
kým kanálem v Troji. Nad ním
startují jen silné povahy. Setkání
seakajaků na Slezské Hartě bude
7. až 8. června společně s dračími
loděmi. Sraz je na pravém břehu 
u hráze již od pátku 6. června.
Obě akce organizuje HG sport.

Text: Vojta Jančar. Foto: (kt)

Český pohár vodáků bude v ro-
ce 2008 sestávat z osmi závo-
dů. Přinášíme jejich přehled: 

Otava 26. dubna
Sázava 24. května
Svratka 8. června

Blanice Vodňanská 14. června
Úhlava 6. září
Teplá 13. září
Střela 14. září

Hamerský potok 20.-21. září
Ačkoliv se jedná o závody vodá-

ků-turistů, pádluje se mezi
brankami. Veřejnost může vy-
užít pouštěné vody z přehrad 

a rybníků před závody nebo po
nich. Není možné se motat zá-
vodníkům v řekách při soutěži. 

Text: (red). Foto: (kt)

ČESKÝ POHÁR
VODÁKŮ



TŘI ROKY PO VICHŘICI

➜ Je to už více než tři roky, co
nejvyšší karpatské pohoří postihla
vichřice, která do Tater přinesla ce-
lou řadu změn. Z meteorologického
hlediska nešlo o ojedinělý úkaz, po
společenské stránce byl ovšem do-
sah bóry v listopadu 2004 unikátní.
Vichřice změnila vedle optického
vnímání Tater také společenské kli-
ma, vyhrotily se spory mezi ochra-
náři a lesníky.
Štátne lesy stále usilují o naprostou
asanaci všech kalamitních ploch.
Podle lesníků je horší než samotná

větrná kalamita přemnožení podkor-
ního hmyzu, způsobené nezasahová-
ním. Jako správci území TANAPu
poukazují na to, že dochází k napa-
dání dalších stromů kůrovcem, kte-
rý už prý zničil stromy na ploše blí-
žící se rozloze poškozené větrnou
kalamitou. Ochranáři však kontrují
tím, že namnožení kůrovců by neza-
bránily ani lesnické zásahy. Podle
statistik se to ani při předchozích
podobně rozsáhlých poškozeních le-
sů větrem nepodařilo. Každé kala-
mitní přemnožení škůdců se naopak
samovolně utlumí po několika le-

tech, kdy kůrovci spotřebují nejsná-
ze dostupné potravní zdroje (dospě-
lé smrky) a zároveň se dostatečně
rozmnoží jejich predátoři a parazi-
té. Paradoxní je, že těmto organis-
mům asanace padlého dřeva vadí
mnohem více, než samotnému lý-
kožroutovi a likvidace starších polo-
mů tak může lýkožroutům vlastně
pomáhat. Text: Ondra Bílek

AKTUÁLNÍ LAVINOVÁ 

SITUACE

Aktuální informace o lavinové si-
tuaci ve všech horách Slovenska

INZERCE

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



www.bartsport.cz

Bartsport Brno 
(po-pá 9.30–18.30)

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

Bartsport Praha 
(po-pá 10:00–19:00)

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

Bartsport je součástí nákupní galerie 
mall.cz

Akce platí 
do vyprodání zásob. 
Více informací na
www.bartsport.cz

Ke každé přilbě

permanentka 
zdarma! 

NEJVĚTŠÍ
E-SHOP V ČR

x297mm_permice_zdarma.indd   1 12.12.2007   10:06:
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lze nalézt na www.laviny.sk. Nonstop je k dispozici telefon Stre-
diska lavínovej prevencie (SLP) +421-(0)-44-5591695. Přímé in-
formace v místě pobytu získáte nejlépe osobní návštěvou na ně-
které ze stanic horské služby, lavinová situace se může lišit doli-
na od doliny.                        Text: Libor Bolda, foto: Jakub Kašpar

DVA SKIALPINISTÉ ZAHYNULI V ROHÁČÍCH

Dva slovenští skialpinisté zahynuli pod lavinou v Západních 
Tatrách. Mrtví byli nalezeni pod sedélkem v Prostrenom Grúni 
nad tak zvanou Terasou.
Lavinou byli zasaženi zřejmě při výstupu. Jeden neměl s sebou la-
vinový vyhledávač. Oba si nechali poutka hůlek okolo zápěstí, což
je doslova ukotvilo pod sníh. Jeden byl nalezený v hloubce 0,5
metru a druhý 1 metr. 
Neštěstí se stalo v pátek 14. prosince. Večer se nevrátili do Žiar-
ské chaty. Měli naplánovanou túru do Smutného sedla a zpět.
Jednalo se o lyžaře z Martina (31 let) a Liptovského Mikuláše (45
let).  Ačkoliv v Západních Tatrách vládl třetí, tedy střední stupeň
lavinového nebezpečí, lavina se přesto utrhla. Toto pohoří je totiž
strmé a zároveň travnaté. Text: (kt)

NATRÉNUJ HLEDÁNÍ 
V LAVINĚ!
Veřejný park na tréning práce
s lavinovým vyhledávačem 
je v provozu u Žiarské chaty 
v Západních Tatrách. K dispo-
zici je veřejnosti stále, ve
dne i v noci, v zimě i v létě.    

Text: (kt)
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Outdoor Exp 
www.horydoly.cz/outdoorexpress

25.-27.1. veletrh Ferie - Kodaň
26.1. Slovenský pohár ve skialpinismu -
Telgárt
26.1. cyklozávod Ruská Sibiř 
– Bakov n.J.
27.1. lyžařský maratón Marcialonga –
Moena
27.-30.1. veletrh ISPO - Mnichov
30.1.-3.2. veletrh Fitur - Madrid
30.1.-7.2. Čínský festival - Česko
31.1.-3.2. Zimní sraz turistů –
Jablunkov
31.1. konec povoleného lezení - Vtáčník
2.-10.2. veletrh Batmassan 
- Göteborg 
2.2. Skialpinistický ples – Banská
Bystrica
6.-10.2. veletrh Reisen – Hamburg
9.2. Středoevropský pohár ve skialpin-
ismu - Zakopané
9.-17.2. veletrh Boat Show - Helsinky
13.-15.2. veletrhy S1, Staly 
a Kabo - Brno
14.-17.2. veletrh Holiday World – Praha
14.-17.2. mushing Ledová jízda - Bolkov
14.-17.2. Outdoor Games – Chamonix
20.-23.2. veletrh Sport Prague – Praha
24.-26.2. veletrh ISPO – Peking
21.-24.2. veletrh BIT – Miláno
23.-24.2. Šumavský skimaraton – Zadov
28.2.-1.3. veletrh Geos - Praha

KALENDÁŘ 2008 – LEDEN/ÚNORKALENDÁŘ 2008 – LEDEN/ÚNOR

OČEKÁVÁME
19.-22.3. veletrh MITT - Moskva 
2.-4.3. veletrh Swisspo - Zürich
5.-9.3. veletrh ITB - Berlín
6.-9.3. veletrh For Travel - Praha
7.3. skialp Sella Ronda – Arabba
10.3. vlajka pro Tibet
9.-15.3. Arktické hry - Yellowknife
13.-15.3. veletrh Infotour – Hradec
Králové
13.-16.3. Skialpinistický závod Pierra
Menta - Beaufort
15.-16.3. Cestovatelský festival - Praha
19-22.3. veletrh MITT – Moskva
9.-11.4. veletrh Alpitec - Bolzano
16.4. začátek pstruhové sezóny - Česko
24.-27.4. veletrh Svět knihy – Praha
11.5. Prague International Marathon –
Praha
21.6. Adrenalin Cup – Ostravice
4.-7.8. veletrh Eurobike - Friedrichshafen
17.-19.9. veletrh Šport Línia – Banská
Bystrica
30.9.-1.10. veletrh Intermountain –
Špindlerův Mlýn
11.10. Krumlovský vodácký maraton –
Vyšší Brod
25.10.-2.11. veletrh Hanseboot 
- Hamburg
6.-9.11. veletrh SportLife - Brno

Kalendář outdoorových akcí najdete na www.horydoly.cz.

KLASTR TECHNICKÉ TEXTILIE

Klastr Clutex spojující textilní podniky 
s výzkumem a vývojem byl založen již před
dvěma lety. Letos se bude prezentovat 
v rámci únorových veletrhů Styl, Kabo a
S1 v Brně. Cílem klastru je zajistit nepře-
tržitou komunikaci mezi výrobními a vý-
zkumnými a vývojovými firmami a organi-

zacemi. Výsled-
kem by měl 
být výzkum 
a vývoj na ob-
jednávku, to je

s vysokou pravděpodobností realizace.
Inovace výrobních firem by tak měla při-
nést na trh výrobky z oblasti dnes považo-
vané za science fiction v textilní branži.
Jedná se například o textilie s chamele-
onním efektem, ochra-nné oděvy automa-
ticky měnící své vlastnosti, nebo chytré
zdravotnické postele.

MLŽÍ O CENÁCH ZÁJEZDŮ

Cestovní kanceláře nehodlají opustit ne-
průhledný balíčkový systém prodeje zá-
jezdů. V principu funguje tak, že k zá-
kladní ceně zájezdu si cestovky připočítá-
vají libovolné položky, které mohou zájezd
až dvojnásobně zdražit. Místo aby záka-
zník předem jasně věděl, kolik zaplatí za
zájezd, musí běhat s kalkulačkou v ruce
po různých cestovkách a pídit se, co mu
která napaří za poplatek navíc. Na podzim
tvrdil mluvčí Ascociace cestovních kance-
láří Jan Papež, že na vině jsou pohyby cen

letenek. Teď vychází najevo, že důvodem
je konkurenční boj na internetu. Kdo má
zdánlivě nižší cenu, vyhrává válku o po-
zornost zákazníka. Vyhledávací servery
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totiž řadí zájezdy podle cen. Česká obchodní inspekce
vede správní řízení se třemi desítkami cestovních
kanceláří a Sdružení obrany spotřebitelů zažalovalo
jako exemplární případ Exim Tours. 

PRAŽSKÉ INFOCENTRUM POSÍLÁ 

TURISTY Z MĚSTA

Informační turistické centrum na Staroměstském ná-
městí 5 v Praze otevřela vládní agentura na podporu
cestovního ruchu CzechTourism. "Záměrem agentury
je propagace všech českých regionů, což nás vedlo k
myšlence poskytnout turistům informace nejen o
Praze, ale zejména je motivovat k jednodenním výle-
tům z Prahy a nasměrovat je i na delší vyjížďky nebo
pobyty mimo hlavní město," uvádí ředitel CzechTou-
rism Rostislav Vondruška.

DĚTSKÉ OBLEČENÍ REGATTA

Outdoorové oblečení Regatta prodává síť obchodů
Rock Point. Zákazníci mohou koupit nejen vybavení
pro dospělého, ale také pro dítě, což není úplně ob-
vyklé. Regatta je britský výrobce, dováží ho český
Sportkoncept a prodává Rock Point. "Zatím jsme ho
dodali na český trh asi za čtyři milióny korun," uvádí
majitel Sportkonceptu Jiří Strejček.

KRKONOŠE SAHAJÍ NA EVROPSKÉ

PENÍZE

Na jaře se bude Svazek měst a obcí Krkonoše ucházet
o finančně štědrý projekt nazvaný Krkonoše – nová
šance pro cestovní ruch. Jedná se čtyřletý neinves-
tiční projekt zaměřený na rozvoj doprovodné infra-
struktury pro turistiku a naplnění marketingového
plánu. Do Krkonoš by mělo přitéci z regionálního ope-
račního programu Evropské unie v tomto období 32
miliónů korun. 

BASE CAMP V PRAZE

Obchod s drahým outdoorovým vybavením Base Camp
otevřel minulý týden v komplexu kancelářských budov
u hotelu Hilton v Praze. Najdete ho na rohu budovy
IBC. Ke koupi jsou především značky Raichle (boty),
Mammut (oblečení), Bergans (oblečení), Lineskis
(lyže), Dale (svetry) a Klattermusen (oblečení). 

ETIKA NA ADREXU SE DÁ KOUPIT

Server Adrex ve-
dený Davidem Ma-
tuškou se bezelstně
přiznal ke dvěma
podrazům na čtená-
řích. Píše články na

objednávku a doporučuje čtenářům odkazy za pe-
níze. Adrex se tedy zařadil po bok dalších serverů
sloužících firemní reklamě v redakční části. Podrob-
nosti si přečtěte na www.horydoly.cz/media. 

EWING SE PŘESTĚHOVAL

PR agentura Ewing se přestěhovala na novou adresu.
Opustila historický Ungelt poblíž Staroměstského ná-
městí a teď úřaduje na adrese Smíchov Gate, Plzeň-
ská 16, Praha 5. Zároveň změnila logo a korporátní

barvu z vínové na světle zelenou. Agentura patří Ji-
římu Hrabovskému a Pavlíně Rieselové. Uvádí dvacet
zaměstnanců.

LEVNĚJŠÍ ALPSKÝ SPOLEK

Sekce Edelweiss Vídeň Rakouského alpského spolku
(OEAV) snížila cenu svého ročního členství spojeného s
pojištěním a slevami na chatách.  Edelweiss požaduje
1590 korun za českého člena. Za druhého člena rodiny
se platí 1240 korun. Sekce Innsbruck ceny pro české
zájemce nezměnila a to nadále činí 1720 a 1320 korun

KUBÍK SNĚHU ZA TŘI A PŮL EURA
Letos investoval rakouský lyžařský region Ski Amadé
67,4 miliónů eur. "Čtyřicet miliónů bylo určených na
modernizaci zasněžovacích zařízení," uvádí ředitel Ski
Amadé Christoph Eisinger. Je to dvakrát více, než v mi-
nulých sezónách. Další peníze dodal stát především do
komunikací a soukromníci do ubytovacích a re-
kreačních zařízení. Náklady na výrobu krychlového
metru umělého sněhu jsou 3,50 eur. Podíl technického
zasněžování na celkových nákladech Ski Amadé je 25
%. Loni se na oblast Ski Amadé prodalo 2,4 milióny ski-
pasů a na ně se projezdilo 62 miliónů jízd.

Outdoor Express připravila redakce Horydoly. Foto: Horydoly, Clutex

Telemark je záležitostí
komunity
Jiří Všetečka dříve vedl obchod Hudy v Jičíně,
dnes má v této obchodní síti na starosti boty,
stany, spacáky a karimatky. Kromě toho mu
zůstává jako koníček telemarské lyžování.
Kde se dají telemarské lyže koupit?
V rámci Hudysportu se na ně specializuje
prodejna v Jičíně.

Kolik párů se ročně prodá?
Nejsou to tisíce ani stovky.
Kdo si poměrně drahou telemarskou výbavu
kupuje?
Nejčastěji to jsou lidé, kteří v lyžování už
prošli skoro vším a chtějí zažít něco nového.
Našimi častými zákazníky jsou lyžařští in-
struktoři. Asociace profesionálních učitelů
lyžování (APUL) už chystá kurzy telemar-
kingu.
Směřují k turistickému, nebo sjezdovému 
pojetí?
Česká nátura velí spíše sjíždět, než stoupat.
Odhaduji, že 80 % telemarkistů si koupí lyže
a vyrazí s nimi nejdříve na sjezdovku. Poté se
pustí i do volného terénu. V naprosté většině
případů se nahoru nechají vyvézt lanovkou.
Naši telemarkisté mají daleko blíž k freeri-
dingu než skialpinismu.
Jde o velký byznys? Třeba Warmpeace se v
telemarku angažuje již hodně dlouho a žádné
velké výsledky nejsou vidět.
Telemarkové lyžování je v Česku záležitostí
nadšenců. Obchody si z nich vytvářejí komu-
nitu spřízněných duší. V této odnoži lyžování
se všechno točí okolo kamarádů.



STORY   Z TITULKY

ejbliÏ‰í hory vhodné pro ski-
touring se vypínají hodinu jíz-
dy vlakem za ãesk˘mi hrani-

cemi. Hfieben Malé Fatry se dá zvlád-
nout v pohodû za víkend. VyráÏíme
nalehko se spacákem a karimatkou,
protoÏe plánujeme jen jednu noc na
snûhu. Kam v sobotu dojdeme, tam si
vykopeme záhrab, a v nedûli hfieben
dorazíme. Tak zní plán pro pfiípad so-
lidního poãasí. 
JenÏe lyÏafi míní a pfiíroda mûní. Malá

Fatra má
jedno z nejvûtrnûj‰ích 
a nejmraãnûj‰ích poãasí
na Slovensku. Z Vrátne
se necháme vytáhnout 
lanovkou na GrúÀ a tam
poznáváme, jak tvrd˘ je
lyÏafisk˘ chlebíãek. Váni-

cí se probíjíme pfies dlouh˘ hfieben Steny,
mraky nám znesnadÀují orientaci na roz-

loÏitém Chlebu a vífiící sníh nás odrazuje
od v˘stupu na KriváÀ. S posledním svût-
lem tedy opou‰tíme na Pekelníku hfiebe-
novku a sjíÏdíme dolÛ. 
Tábofiíme v lese pod sedlem Na Koni.
Rychle uvafiit, poveãefiet, vykopat záhrab
a zalehnout.  Ráno se budíme do vlhké
mlhy. Balíme a sjíÏdíme dolinou Malá
Bránica k autobusu.   ■

INZERCE

N

Text a foto: (kt)

Víkendová FatraVíkendová Fatra
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