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romady náv‰tûvníkÛ, ‰umavské klády, americk˘ offroad,
dunící muzika a ridefii na snowboardech v hlavní roli. To
jste mohli v únoru spatfiit na brnûnském v˘stavi‰ti. Park

vyshapovan˘ Pepe Samkem ãítal rainbow v podobû zatoãené
klády, lámaãku z dvou kmenÛ pfies Ford Explorer a kmen tyãící

se do v˘‰e kolem tfii a pÛl metru. Sníh dodal zimní stadion 
a akceleraci jezdcÛm dávaly motocrossové stroje.
Hlavní závod King of the rail vyhrál s podporou divákÛ v zá-
dech Tadeá‰ Kopãa, druh˘ skonãil Radim Hovad a tfietí místo
obsadil Radek Chalupa. ■

H
PEACE FOREST JAM

NA VLASTNÍ   OČI

Text a foto: Aleš Erbek
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Taky se dá docela rychle sestoupit
po vyborhákovaném Pu‰ká‰ovi.
Chce se to tam ale trochu oriento-
vat. KdyÏ se najde první ‰tand, tak
uÏ to je v pohodû. Belial

Nostalgicky vzpomínám na mé
horolezecké zaãátky, rok 95, kdy
jsme nezku‰ení a blbí vyrazili do
této cesty v 5 veãer, Ïe budeme za 2
hodiny zase zpût a v 8 na Brnãálce.
Realita byla trochu jiná, a kdyÏ
jsem nepfielezl klíãové pûtkové místo
v pfiedposlední délce a dokonce pár
metrÛ spadl do skoby vlastnoruãnû
zatluãené tatínkov˘m kladivem
(vlhk˘ terén, pohorky také pfiíli‰
nepomohly), byl jsem rád, Ïe nám
hodili lano tehdy kolemjdoucí ãi
kolemsestupující lezci Hoe a
LukasB. Tok

MALTATAL, VRCHOL LEDOVÉ SEZÓNY HORYDOLY (ÚNOR)
Já si vÏdycky pfiedstavím, jak by se na mnû koukali místÀáci, kdybych spal na
parkovi‰Èátku u cesty ve ·pindlu nebo v Peci, a pak rad‰i tûch zhruba 20€ za
pfienocování se snídaní obûtuju. Zdeněk

Dlouho jsem takhle pûkn˘ foto z lezení po ledu nevidûl. Musel to b˘t dobrej
záÏitek. Místní ledíky se s tím nedají srovnat. Kuře

JSEM NA·TVAN¯ NA âESKÉ TURISTY HORYDOLY (ÚNOR)
To, Ïe jeden rakousk˘ horsk˘ vÛdce nemá dost taktu 
a pau‰alizuje v‰echny âechy jako hazardéry bez
zku‰eností neznamená, Ïe fieknu, Ïe v‰ichni hor‰tí vÛdci
v Rakousku jsou pro mû nepfiijatelní. Ale tady u toho,
kdybych si ho najal, bych mûl od poãátku dojem, Ïe mû
pozoruje s nedÛvûrou a Ïe mû má za trotla. Prostû mu to
blbû ujelo, ale bohuÏel pfii rozhovoru pro media, o to
více se mûl kontrolovat.                                             Hlína

Vyprávûl mi znám˘ provozující obchod na Slovensku, jak
si zákazník zkou‰el kompletek od Mamuta a povídá:
„Pekné, pekné a na ão je tuná tá krava vy‰itá?“        Badial

ehnat v pracovní den dopoledne ně-
koho na druhý konec lana není jedno-
duché. Znáte to, tak strašně rádi

byste lezli – a parťák je v práci. Kde taky
jinde? Já na to ale mám kamaráda, říkejme
mu třeba Vojta. Pracuje jen dva týdny v mě-
síci, zbylých čtrnáct dní bere svou milova-
nou robu toho času na mateřské a malého
synka a vyrážejí na skály, noří se do zpěně-
ných vln českých toků a v lesním tichu si
staví letitý stan. Říkáte si, jak to ten člověk
proboha dělá, že mu čtrnáct dní práce vy-
stačí na živobytí? Sám nevím, žije si spoko-
jeně, se ženou se na sebe usmívají, občas
vezme nějaký ten meloušek, když už je
venku takový pizděc, že by stejně ani čun-
dráckého psa nevyhnal…
Klidnou hladinu jejich domácí pohody však
onehdá v pátek zvířil Vojtův nadřízený neče-
kanou nabídkou: „Budeš pracovat celý mě-
síc a já ti zdvojnásobím plat.“ V sobotu po
snídani vzal rodinku vlakem na víkendový
vandřík po Brdech a zatímco stoupali po
žluté od Všenor, svěřil se manželce, proč že
je jeho tvář tak zachmuřena. 
A tak kroutili hlavou, choť se tiše zasnila nad
tím množstvím párů bot, které by se daly za
nabytý obnos pořídit, nad hodinami anglič-
tiny a řečnictví, jež by synek mohl navštěvo-
vat v renomované jazykové škole. Nebylo jí
o nic lehčeji, než jemu.
Pak ji ale napadlo: „A to by znamenalo, že se
každou neděli musíme vrátit domů? I když tu
cestu třeba do večera nedolezu?“ Podívali se
po sobě, rozesmáli se a v pondělí v práci
Vojta povídá: „Šéfe, nezlob se, ale já to ne-
beru. Vždyť mám rodinu, člověče!“
Taky máte dost času? Tak proč nezkusit ně-
kterou z pěkných slovenských hřebenovek?!
Jejich přehled najdete v tomto čísle našeho
magazínu.

S

Co si myslíte...

MARKÉTA KLOCOVÁ
Markéta Klocová je zkušená novinářka, která psala pro celostátní deník i
mnohé známé časopisy. Jejím hlavním zájmem byl vždy zdravý životní styl, sport
a pohyb. Nade všechno miluje lyžování. Pro Horydoly proto připravila fotore-
portáž z jarního Ischglu, ve kterém se teď jezdí na snowboardu i na lyžích, ale
také chodí na koncerty populárních megahvězd a poté se vymetají noční par-
ties. Podívejte se na strany 32-33.

MOTYKÒV KOMÍN NA âERN¯ ·TÍT HORYDOLY (ÚNOR)

PROâ TOLIK PRACOVAT?

Kdo je kdo

René Kujan, redaktor
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AKTUALITY

INZERCE

V SOLNOHRADSKU 
ZAHYNUL ČESKÝ LYŽAŘ
Čtrnáctiletý školák zahynul na upravo-
vané sjezdovce v horském středisku
Bad Gastein u Salcburku. Dvojice mla-
díků přejížděla sjezdovku napříč, když
do jednoho z nich narazil asi čtyřiceti-
letý švédský lyžař. Oba utrpěli těžká
zranění. Vrtulník je transportoval do
nemocnice, kde český chlapec tentýž
den podlehl zraněním hlavy. Hoch ly-
žoval s přilbou, která přesto nedoká-
zala zabránit fatálním následům. 
Mladík byl už pátým smrtelným přípa-
dem v této sezóně na Salcbursku. Ra-
kouská média zaznamenala prudký
nárůst počtu úrazů na sjezdovkách.
Ty bývají přeplněné hlavně během
zimních prázdnin. Situace ve středis-
cích společně s rostoucí bezohled-
ností a agresivitou lyžařů vede k váž-
ným úrazům. Nemocnice zaregistro-

valy i více než tisíc zraněných během
jediného dne! Text: (kü)

HORSKÁ SLUŽBA MÁ PLNÉ
RUCE PRÁCE
Počet zásahů Horské služby v Česku
vzrostl za první měsíce tohoto roku o
třetinu oproti předchozímu roku. Nej-
větší nárůst – o více než 100 % – re-
gistrují záchranáři na Šumavě. Řada

nebezpečných situací se odehraje na
technickém sněhu na sjezdovkách,
který zůstává velmi tvrdý i při teplo-
tách nad bodem mrazu. Za letošní

rok uvádějí české statistiky dvě úmrtí
po nehodě na lyžích. Oba smutné pří-
pady pocházejí z Krkonoš, kam jezdí
nejvíce turistů. V prvním případě vyle-
těl lyžař ze sjezdovky v Harrachově na
Čerťáku a rozbil se o strom. Druhý
nebožtík nezvládl rychlost na Stohu
ve Špindlerově Mlýně, prorazil hraze-
ní a spadl z prudkého svahu. Ani je-
den neměl přilbu. Text a foto: (kü)

SMOLNÉ JESENÍKY
V Jeseníkách, ve středisku Ovčárna,
narazil na konci února do stromu pol-
ský lyžař. Návštěvník vyjel mimo upro-
vovanou trať a narazil do stromu. Ná-
sledkem bylo těžké zranění – kompli-
kovaná zlomenina stehenní kosti.
Záchranáři proto volili přepravu do
nemocnice vrtulníkem. Horská služba
eviduje za letošní zimu v Jeseníkách
asi 650 zraněných lyžařů. Všichni vy-

vázli životem. Jedinou letošní jesenic-
kou obětí je dvaašedesátiletý dánský
turista. Ten zkolaboval u stánku s ob-
čerstvením nedaleko stanice Horské
služby. Text: (kü)

SE SEMENEM NA ŠPICBERKY
Na Špicberkách byla otevřena rezerv-
ní semenná banka. Pro budoucí gene-
race by měla zachovat potravinářsky
významné rostlinné druhy z celého
světa. Ochránit by je měla jak před
klimatickými změnami či válkami, tak
i před jadernou katastrofou. Betono-
vý vchod do krypty je ve výšce 130
metrů nad mořem, takže by odolal i
možnému zvýšení hladiny oceánů.
Stodvacetimetrový tunel ze železobe-
tonu vede do tří oddělených komor o
velikosti přibližně 300 m2. Semenná

banka je vyrubaná tři sta metrů hlu-
boko do útrob hory. Úkolem zdejšího
permafrostu bude dle plánu ochraňo-
vat na čtyři a půl miliónu vzorků se-
men. Norsko vybudovalo banku bě-
hem jediného roku s náklady mírně
převyšujícími 150 miliónů korun. 

Text a foto: (kü)

GROHOVÁ JE STŘÍBRNÁ
Mistrovství světa ve skialpinismu ve
švýcarském Portes du Soleil bylo pro
české barvy úspěšné. Slováci na tom

ARCHEOPARK V NETOLI-
CÍCH ZAČÍNÁ ŽÍT
Na místě Přemyslovského kastelánského
hradu, zmiňovaného v Kosmově kronice již k
roku 981, postupně vzniká archeopark za-
měřený na období vzniku českého státu v
10.-13. století. Jeho součástí budou ukázky
opevnění, bydlení, řemeslnické dílny, kaste-
lánský palác, kostel a návštěvnické cen-
trum. Jde o první jihočeskou archeologickou
památku prezentovanou metodou přímé re-
konstrukce, doplněnou o prvky skanzenu na
způsob open-air muzea. Všechny práce jsou
prováděné dobovými technikami. Ověřují se
při nich původní technologie, materiály a
nástroje. Minulý rok byl dokončen první ob-
jekt, ukázka opevnění se strážní věží jako
rozhlednou.

Text a foto: Oldřich Petrášek



byli o něco hůř. Nejlepším českým
výsledkem byla stříbrná medaile ka-
detky Karolíny Grohové ve vertical
race (běhu do kopce). Slováci proti
tomu získali páté a jedenácté místo
v seniorské mužské kategorii v dlou-
hém a krátkém závodě jednotlivců dí-
ky Petru Svätojánskemu. Česká re-
publika obsadila páté místo v hodno-
cení národů. Skončila za alpskými
zeměmi Itálie, Francie, Švýcarsko a
Španělsko. Slováci dokončili mistrov-
ství na deváté příčce. Závodů se zú-
častnilo 29 zemí a 750 závodníků.
Závodilo se v pěti disciplínách a osmi
kategoriích. Text: (kt)

BOLL VYRÁBÍ BATOHY 
PRO DĚTI
Ucelenou řadu dětských batohů nabí-
zí od letoška Boll. Na tuzemském
trhu nic takového dosud nebylo. Ně-
kolik dětských batohů prodává napří-
klad Doldy, nebo Deuter, ale to jsou
spíše náhodné výstřely mířící na zá-
kazníky, než promyšlená nabídka.
"Dětský batoh nemůže být zmenše-
nou kopií dospě-
lého," míní pro-
duktový manažer
Boll František
Hrstka. "Děti
mají především
užší ramena,
kratší záda a
celkově slabší tělesnou konstituci."
Kompletní sortiment je k dispozici v
Hanibalu, velká kolekce putuje do sí-
tě obchodů Hudy a na internetový ob-
chod Bartsport. Ceny se pohybují od
495 Kč za pětilitrový batůžek do
1895 Kč za pětačtyřicetilitrový batoh.

Text a foto: (kt)

PAN TRIOP NA KILIMAND-
ŽÁRU V ÖTZIOVKÁCH
Zlínský horolezec spojený s firmou Tri-
op, vyrábějící také známé lezecké boty,
zdolal nejvyšší horu afrického konti-
nentu v replice bot pračlověka Ötziho
(mumie stará přes 3000 let, objevená
roku 1991 zamrzlá v ledu v Ötztal-
ských Alpách na rakousko-italských
hranicích). Václav Pátek vystoupal do
výšky téměř šesti kilometrů v botách z
lipového lýka, medvědí kůže, jelenice a
teletiny, které navíc byly vycpány se-
nem. Tepelný komfort bot si lezec po-
chvaloval, z výpravy si prý neodnesl ani
žádné puchýře. Stejnou repliku pračlo-
věčích pohorek můžete shlédnout v
pražském Národním muzeu nebo v
Muzeu obuvi ve Zlíně. Text: (kü)

SPREJER DOSTAL ZA UŠI
Německý turista vyzbrojen mladickou
nerozvážností a sprejovou dózou “vy-
zdobil” na Novém Zélandu ledovec
Františka Josefa. Měl však smůlu.
Duchapřítomní turisté z Anglie jeho
počínání nafilmovali a svou nahrávku
předali policii. Pachatel byl dopaden
ještě v autobuse, když se chystal po-
skvrněnou chráněnou oblast opustit.
Mnichovan byl nakonec donucen dva
dny pracovat na odstranění následků
svého zavrženíhodného počinu. Ne-
zbývá si než přát, aby něco podobné-
ho fungovalo například na polské
sprejery v Tatrách, kteří se neváhají
zvěčnit ani na Gerlachovském štítě. 

Text: (kü)

MISKA A TALIBAN MÍŘÍ NA
EVEREST
Horolezci Libor Taliban Uher a Petr
Miska Mašek se chystají na podzim

znovu do Himálají. Tentokrát chtějí
zdolat osmitisícovky Cho-oyu (8201
m n.m.) a Mount Everest (8848 m
n.m.). "Chtěli bychom zdolat severní
stěnu Mount Everestu, samozřejmě
jako vždy bez kyslíku. Půjde o strmý
kuloár, takže alpský styl - to je náš
hlavní cíl," prozradil Petr Mašek. 
O loňském famózním výstupu Libora
Uhra na K2 si přečtete na webu
www.horydoly.cz/himalaje.

Text: (red)

HUMENSKÝ SOKOL
Koncom novembra 2007 vyšla výnim-
ka pre lezecké oblasti v Prešovskom
kraji. "Lezenie je povolené na Hu-
menskom Sokoli, časť Podskalka a
Zámutovské skaly, časť Čulkov," na-
písal Jamesák. Zakázané sú Humen-
ský sokol - Dupná, Zámutovské skaly
- Jaseňovský hrebeň, Sninský kameň,

Kamenná baba, a Hermanovské skaly.
"Keďže ju považujeme za veľmi ne-
priaznivú, SHS JAMES sa voči výnim-
ke odvolal. Ministerstvo ŽP výnimku
potom potvrdilo v pôvodnom znení,
čím vošla v platnosť. Nezostáva nám
nič iné výnimku, aj keď veľmi prísnu,
dodržiavať." Text: (red)

JAK SPRÁVNĚ ZALEPIT
KRUH DO SKÁLY
Seminář k osazování kruhů a borháků
na žule a pískovci se koná na Škrová-
dě u Chrudimi v sobotu 5. dubna. Po-
řádá ho především pro své členy Čes-
ký horolezecký svaz. Text: (red)

ORIENTAČNÍ ZÁVODY NA
HORSKÝCH KOLECH
Český pohár orientačních závodů na
horských kolech se skládá v roce
2008 ze šesti dvoudenních akcí. Zá-
vody 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.). Dopo-
ručené outdoorové akce najdete na
webu www.horydoly.cz/kalendar. 

Text: (red)

INZERCE

VLAKY Z POSÁZAVÍ 
KONČÍ V BRANÍKU
Nepřetržitá výluka mezi pražskými
nádražími Krč a Braník nastane od
31. března do 6. dubna. Vlaky do a
z Posázaví tedy budou jezdit jen
na nádraží Praha - Braník. Za tu
dobu bude vybudováno vyvýšené
nástupiště. Text: Jakub Džurný. 

Foto: Martin Točík



10 HORYDOLY

PRÁVĚ   TEĎ

rofesionální freerider Jeremy Jones vyhrál letošní vrchol sezóny Big Mountain
Pro. Byl jednohlasně zvolen vítězem snowboardové kategorie a většina závodníků
ho zvolila i jako celkového vítěze tohoto freeridového závodu. Světová lyžařská 

a snowboardová elita se sešla 24. února ve francouzském Chamonix. Odtud se závodníci
přesouvali na dobrodružné výpravy po celých Alpách. Každý den po celý týden hledali nej-
lepší sníh, a pak si ho sjeli. Kdo přežije nejdivočejší, nejodvážnější a nejtechničtější linii,
vyhrává v hlasování mezi samotnými jezdci. Internet: www.bigmountainpro.com

P
Text: Kryštof Šabacký. Foto: archiv O’Neill
BIG MOUNTAIN PRO 
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POHŘEBENI

edno z nejkrásnûj‰ích a pfiitom
nejdostupnûj‰ích pohofií Slo-
venska je Velká Fatra. Nejvy‰-
‰í hora Ostredok má stejnou
nadmofiskou v˘‰ku jako SnûÏ-
ka. Pfii zimním pfiechodu hfie-
benovky se men‰í ãást jede po

bezles˘ch kopcích, vût‰ina trasy vede v
lesním pásmu. 
Hfiebenové túry je nejlep‰í jet na turistic-
k˘ch lyÏích. Jestli to budou skialpy, tele-
marky nebo terénní bûÏky, zÛstává na
úvaze jednotliv˘ch úãastníkÛ pfiechodu.
Problém tkví v tom, Ïe prudké kopce na
skialpy se stfiídají s rovinami jako stvofie-
n˘mi pro bûÏky.
Nakonec si tu moÏná nejvíce uÏijí turisté
na snûÏnicích. Ëapou kopec-nekopec,
les-louka, pra‰an-firn a kdyÏ sníh skon-
ãí, hodí snûÏnice na batoh a pokraãují v
pohorkách. 
Hfiebenov˘ pfiechod celé Velké Fatry se
dá pojmout jako jednodenní sportovní
bûh od v˘chodu k západu slunce, nebo
pûtidenní v˘let s tábofiením a vafiením na
ohni. Vyberte si svoji cestu.

STRATEGICKÉ REVÚCE
Mezi nejlákavûj‰í túry patfií hfiebenovka
po ãervené Veºkofatranské magistrále.
Zdolání trasy mezi nejznámûj‰ími
vrcholky KríÏna a Ploská by mûlo za-
brat zhruba tfii hodiny. Pokud hodláte
ve zdej‰ích konãinách pob˘t pár dnÛ,

budou va‰í dobrou základnou napfi. Lip-
tovské Revúce, kde najdete pfiehr‰el
moÏností ubytování. Pro zmlsané lyÏafie
tu mají sjezdovku NiÏná Revúca se
ãtvefiicí vlekÛ a moÏností umûlého za-
snûÏování. Na KríÏnou vedou z Revúc
hned dvû v˘stupové varianty. Stoupat
mÛÏeme buìto po zelené aÏ do Rybov-
ského sedla, nebo vyuÏít Ïlutou spojnici
na hfiebenovou ãervenou. V dobû hrozí-
cích lavin je lep‰í zvolit variantu dru-
hou. Provede vás jedním z boãních hfie-
benÛ a vÛkolní lesy poskytnou nejen
pastvu pro oko estétovo, ale také v˘bor-
nou ochranu pfied dujícími vûtry. Poãí-
tejte s tím, Ïe z Revúc vám bude cesta
na hlavní hfieben trvat zhruba ãtyfii ho-
diny. 

ŠŇŮRA VRCHOLŮ
Z Rybovského sedla na KríÏnou nám dá
stoupání je‰tû pofiádnû zabrat, takÏe se
zb˘vajícím kilometfiíkem se budeme lo-
potit asi hodinu. KríÏna (1574 m n. m.)
nás odmûní ‰irok˘m rozhledem a nepfiís-
tupnou spojafiskou vûÏí v rukách armády.
Tady zaãíná ta správná hfiebenovka, která
nás bude houpat po hfibetech odpoãívají-
cích vápencov˘ch obrÛ. Pfies pfiedvrchol
Frãkov se ladnû a rychle (protoÏe skoro
po rovinû) dostaneme na nejvy‰‰í vrchol
Velké Fatry – Ostredok (1592). Pokud
budete mít ‰tûstí a va‰e zraky nebudou
zahaleny neprostupnou bílou bariérou at-

J
Text: René Kujan. Foto: (kü), (has), (kt)

▲
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mosférick˘ch jevÛ, naskytne se vám nád-
hern˘ kruhov˘ v˘hled. 

PATOLOGICKÁ PLOSKÁ
âervená nás dále provede Such˘m
vrchem a z vrcholu Ky‰ky se uÏ mÛÏeme
tû‰it ‰kodolib˘m úsmûvem, kter˘m nás
ob‰Èastní domnûl˘ vrchol Ploské. Potu-
teln˘ vrchÛlek rozhodnû nebude zadar-
mo. Pfiipravte se na hodinové stoupání s
pocitem „za chvíli uÏ tam pfieci musím
b˘t." Vrchol pfied vámi bude neustále us-
tupovat a ustupovat, ãím blíÏ mu budete,
tím více se bude vzdalovat. Psychicky
nároãn˘ v˘stup na nejvy‰‰í bod hory bu-
de korunovat pfiesvûdãení, Ïe tam Ïádn˘
vrchol vlastnû ani není. Na‰tûstí sloven‰tí
organizovaní turisté ulehãili na‰emu pa-
tologickému trápení a jedno z míst na
zdej‰í rovinû oznaãili cedulkou. Tak to je
vrchol! 

NERVOVÉ SANATORIUM
Pocuchan˘ nervov˘ aparát mÛÏete zklid-

nit po slabé pÛlhodince severozápadním
smûrem v chatû Pod Bori‰ovom. K ra-
dosti na‰í i na‰ich o‰etfiujících lékafiÛ má
celoroãní provoz. A proã si tady nedat
tfieba vychlazen˘ Topvar nebo v˘bornou
kyselicu za pûtapadesát na stole ve slo-
vensk˘ch? Vysokou kvalitu obãerstvení
oceníte zvlá‰tû pfii zbûsilém úprku zpût
do civilizace. Bude totiÏ trvat dal‰í dvû
hodinky, neÏ se po Ïluté ãi ãervené do-
stanete do Revúc. Bude-li vám pfiát ‰tûs-
tí, potkáte cestou medvûda nebo alespoÀ

slovenského snowboardistu, kterak si
uÏívá nádhern˘ sjezd z Ploské tfiímaje pfii
tom v rukou trekové hÛlky. 

LYŽAŘI VPRAVO, PĚŠÁCI 
VLEVO
Z chaty Pod Bori‰ovom mÛÏeme utéci
do doliny, ale také pokraãovat dál po
hfiebeni. JenÏe se musíme rozmyslet, ja-
ké zimní náãiní s sebou máme. Pro ski-
alpinisty, telemarkisty a pfiípadnû bûÏ-
kafie je lep‰í volbou pravá Rakytovská
rozsocha, která nás nejprve vyzvedne
pfies âiern˘ kameÀ na Rakytov a pak
pokraãujeme po obl˘ch hfiebenech pa-
stvinami a lesy do RuÏomberku. Lu-
bochnianská rozsocha odboãující dole-
va je vhodná pro nositele snûÏnic, pfií-
padnû opû‰alé turisty. Její hfieben je
úzk˘, strm˘ a do cesty se ãasto staví
padlé stromy. Za to mÛÏeme garanto-
vat, Ïe na nûm budete sami. 

■
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ZACHOVALÁ PŘÍRODA
Národní park Velká Fatra navazuje na západní část
Nízkých Tater. Skoro 80% jeho rozlohy porůstají
lesy. Pobledlí Pražané tak mohou zdejší povětří
využít na způsob klimatických lázní. Ne-rozšířeněj-
ším stromem není smrk, ale buk, jemuž se ve zde-
jších vápencových skalách zvláště daří. Velká z Fater
je také největším nalezištěm tisu v Evropě. Zajímavé
jsou určitě i bohatě zastoupené okrasné krasové
jevy. Mnohé jeskyně jsou vyznačené v mapách, na
jejich menší sestřičky můžete narazit při svých po-
zorných toulkách zdejšími lesy. 

Pod Such˘m je záchyt-
n˘m bodem pro lyÏafie
i pû‰í turisty

Koneãnû na Ploské!

Chata Pod Bori‰ovom Pfiíroda si v zimû hraje
pfiedev‰ím s tvary



Hlasujte a sledujte nominace na www.outdoorawards.cz. 

OUTDOOR AWARDS 2008
WWW.OUTDOORAWARDS.CZ

Odborná a čtenářská anketa Outdoor Awards 2008 o nejlepší výrobek a značku v oblasti rekreačních a spor-tovních
aktivit v přírodě. V anketě pořádané časopisem a internetovým portálem Horydoly hlasují odborní porotci o ne-
jlepších výrobcích určených pro jednotlivé outdoorové aktivity, čtenáři pak mohou hlasovat o nejoblíbenější 
outdoorové značce. Letošní ročník ankety byl vyhlášen 14. února na mezinárodním veletrhu vybavení pro zimní 
a outdoorové sporty S1 a potrvá do 6. května, kdy budou vyhlášeny výsledky.

� nejoblíbenější outdoorová značka
� nejlepší outdoorový výrobek roku
� cyklistika
� horolezectví + vysokohorská turistika

� lyžování + aktivity na sněhu
� turistika a cestování
� vodní turistika + divoká voda
� rodinné outdoorové aktivity

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE:
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elká Fatra nabízí mírnûj‰í teré-
ny na snûÏnice a bûÏky a ma-
ìarská Matra má sníh jen v
kruté zimû. Na pár dní je tedy
nejlep‰í vyrazit do Malé Fatry.

Ale pozor! Malá Fatra je sice kapesní mi-
nipohofií dosahující v˘‰ky jen nûco málo
pfies sedmnáct set metrÛ, ale nebezpeãí
pfii jeho pfiechodu ãíhá na kaÏdém kroku.
Hlavní rizika pfiedstavují úzk˘ hfieben,
pfievûje, laviny, rychlé zvraty poãasí a ob-
tíÏn˘ návrat do údolí po pfiípadné nehodû.
Za to ov‰em Malá Fatra poskytuje pohád-
kové putování vysoko nad strm˘mi srázy
s dalek˘mi rozhledy na pÛlku Slovenska
a dlouhé pra‰anové sjezdy dlouho do jara.
Cel˘ hfieben lze za dobrého poãasí a po
pevném snûhu na lyÏích pfiejet za dva
dny. Spát se dá na chatách, ale rozhodnû s

nimi nelze poãítat, pokud si je neobjedná-
te dopfiedu. Na co se tedy lyÏafii-turisté
mohou tû‰it? 

PROČPAK SE TO JMENUJE
RITŇA?
Zaãíná se obvykle ve ·tefanové (625 m
n.m.), kam jezdí autobus ze Îiliny. Pro-
cházíme vesnicí a stoupáme do sedla
Medziholie (1185). Lesním prÛsekem se
prodíráme hlubok˘m snûhem na hfieben,
kde nás uchopí vítr a cloumá s námi aÏ na
Stoh (1607). Své jméno nosí oprávnûnû,
protoÏe je to bezles˘ a témûfi dokonal˘
kuÏel. Po pravém hfibetu Ïlabu Ritnû pru-
dce sjíÏdíme do Stohového sedla (1230).
Podíváme-li se zpût, poznáme, Ïe Ïlab
nese své jméno oprávnûnû. Stoupáme
mírnû nahoru na PoºudÀov˘ grúÀ (1460).

Dá se odtud po b˘valé sjezdovce sjet 
k chatû Na Grúni a dál do Vrátné doliny. 
Dlouh˘m hfiebenem zvan˘m Steny
(1572) se dostáváme na Hromové (1636)
a na Chleb (1646). V̆ hledy do prudk˘ch
srázÛ pod námi na obû strany jsou ohro-
mující. V mlze nás bezpeãnû vedou tyãe.
Z Chlebu se pozvolna sjíÏdí do Snilov-
ského sedla (1524). 
Za dobrého poãasí stojí za to se na chvil-
ku zastavit a podívat se na obfií stûny fa-
tranského Krivánû. Kdo poãítá s bivakem
nebo chce stavût stan, ten to udûlá pod se-
dlem u horní stanice lanovky z Vrátné.
Kdo hledá postel, sjede doleva do chaty
Pod Chlebom. 
Ze Snilovského sedla vedou tyãe pod
vrcholem Krivánû (1709), ale turisté si je-
ho ‰piãku obvykle nenechají ujít, protoÏe

V

Slovensk˘ znak
zdobí troje 
hory - Tatra, 
Fatra, Matra. 
To je v˘zva pro
kaÏdého lyÏafie.

VÍKENDOVÁ 
MALÁ FATRA
Text: (kt). Foto: Kuba  Turek, Vojtěch Petřek

SKITOURING



rychlá úleva od bolestí svalÛ,

kloubÛ a zad pfii fyzické nebo 

sportovní zátûÏi a na cestách

lehká aplikace, praktické
balení, spolehliv˘ efekt

Body Centrum s.r.o. Brno
Tel.: 545 241 303

hledáme obchodní zástupce

www.medistik.eu

MEDISTIK
pomáhá tam, kde to právû

potfiebujete

je v Malé Fatfie nejvy‰‰í. Pfies Pekelník
(1609) a sedlo Bublen (1510) prudce sje-
deme pod hfieben Koniarky. Zde konãí ty-
ãové znaãení. Pokud tady není vyjetá hlu-
boká stopa, je nutné hodit lyÏe na záda,
vzít do ruky cepín a obezfietnû vyrazit na-
foukan˘m hfiebenem ‰ífiky sotva dvou
stop. Pokud nehrozí laviny, obvykle se
travezují v˘chodní svahy vlevo od hfiebe-
ne. Pomalu se tak propracujeme na Mal˘
KriváÀ (1671). Z nûho sjíÏdíme Ïlabem,
kter˘ b˘vá ãasto snûhem a vûtrem vymo-
delovan˘ tak, Ïe pfiipomíná snowboardo-
vou U-rampu. Poskytuje pûkné lyÏafiské
záÏitky, ale ãasto se tu padá.

ELEGANTNÍ ZKRATKA 
POD SUCHÝM
Zleva podjíÏdíme ‰iroké sedlo Priehyb

(1462) a víceménû po rovinû se vezeme
vlevo pod skalami Stratence (1512). Stez-
ka vede v létû pfiímo po vrcholech skal
nad námi, ale na lyÏích se drÏme radûji
pod nimi. Po chvíli se ocitneme v úzkém
skalnatém sedélku Vráta (1462). Z nûho
pokraãujeme namáhavû stále vlevo podél
skal aÏ na Such˘ (1468) a z nûho prudce
dolÛ k chatû Pod Such˘m (1075), nebo
zkusíme uhnout vpravo. Budeme-li mít v
tomto pfiípadû ‰tûstí, narazíme pfii sjezdu
panenskou pfiírodou na vodorovnou
vrstevnicovou cestu, která nás rychle a
elegantnû dovede k chatû. Za dobrého po-
ãasí je ze sedélka vidût lesní prÛsek, kte-
r˘m prochází.
Na konec zb˘vá jen sjezd k Váhu. A dole
ve Streãnu budeme cítit v‰echny svaly na
nohou. ■

IN
Z

E
R
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Sjezd pod Such˘m Hfieben Steny

Odpoãinek na Stratenci

V˘hled na Streãno
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SKIALPINISMUS

Telgartu, kter˘ se v ko-
munistick˘ch dobách jme-
noval ·vermovo, se plazíme
na Královu holu. Hned zpo-
ãátku ztrácíme znaãku, a tak

lezeme korytem potoka a hlubok˘m le-
sem. Je to sice del‰í, ale zato hor‰í cesta.

KRÁLOVA HOLA 
Nakonec se potácíme vánicí. David se za-
myslel nad vichfiicemi v horách jiÏ v Pra-
ze a vychytrale si zajistil zátûÏ v podobû
dvaatfiicetikilového batohu. Jakub pobíhá
mezi Davidem, kter˘ se vleãe nûkde v
mlze zcela sám, a mnou, která sedí na
snûhu deset metrÛ od zimního prostoru
pro turisty v budovû vysílaãe na Králové
holi a odmítá se v té mlze a vichru kam-
koliv sama pohnout. 
Místnost velikosti 2x3 m se nám zpoãátku
zdá úÏasná. Tady proÏijeme pfiíjemnou
noc. Je tu teplo, voda v konvi a hlavnû
bezvûtfií. Jak doráÏejí dal‰í turisté, zaãíná-
me pfiem˘‰let o tom, kdo bude spát do
pÛlnoci a kdo ho pak bude stfiídat. Místní
na‰tûstí veãer otvírají vedlej‰í místnost
3x3 m a v‰ech deset pfiítomn˘ch se nás do
ní nacpe.

ANDREJCOVÁ 
Vánice, siln˘ vítr a mlha neustávají. Probí-
jíme se pfies Orlovou do Îdiarského sedla.

Vypadáme jako parta hluch˘ch na pro-
cházce, neboÈ vítr znemoÏÀuje komunika-
ci. Vylep‰uji situaci tím, Ïe si sundám na-
mrzlé br˘le a Jakub se mûní v hluchého
vodiãe slepé lyÏafiky. Opravdu pûkné spo-
jení. Pod hfiebenem je snûhu po prsa, coÏ
silnû pociÈují úãastníci na snûÏnicích. Ve
Îdiarském sedle míjíme slovenské pû‰í
turisty topící se ve snûhu a pokraãujeme

pfies Andrejcovou do stejnojmenné
útulny. Cesta lesem je jiÏ pfií-
jemná, bez vûtru a mlhy, jen
bûÏkafii obãas nemohou najít

své lyÏe pod hro-
madou snû-
hu. Nûkdy

nemohou najít
ani sami sebe.

KOLESÁROVÁ 
Vymetené nebe zrovna není, ale modrá
obloha se objeví a i sluníãko obãas svítí.
Hlubok˘m snûhem razí skialpy a Ondro-
vy snûÏnice stopu pro bûÏky pfies Velkou
Vápenicu do sedla Priehyba. "Ten kopec
jen tak líznem", na Kolesárové praví pro-
tfiele Ondra, ale jiÏ za chvíli kfiiãí: "Já chci
vyfoukanej hfieben!" a pfiitom tahá snûÏni-
ce z kosodfieviny pod hlubok˘m snûhem.
V sedle stavíme stany. Filip, kter˘ jezdívá
po horách sám, si hrabe noru. 

RAMŽA 
Koneãnû je modro a sluneãno. Pfies Za-
dnou holu jedeme stále hlubok˘m snûhem
na Homolku. Za ní Pion˘r chytá stopu od
snûÏnic a vyráÏí po ní traverzem jako chrt,
coÏ mu vydrÏí aÏ k útulni RamÏa. Skialpi-
nisty nikdo nepotfiebuje, koneãnû se tu
projevuje rychlost bûÏkafiÛ. V útulnû jsou
jiÏ tfii cizí skialpinisté, pes a dva trampové
na snûÏnicích. Jako v‰ude, i tady na‰e sil-
ná skupina ovládne prostor, a tak dosa-
vadním obyvatelÛm nezb˘vá neÏ vylézt
na palandu. 

ČERTOVICA 
BûÏkafii vyuÏívají dva dny starou stopu po
skialpinistech a jedou jak o závod na âer-
tovici. Po hodinovém ãekání v místní res-

tauraci na obûd doráÏí i milovník snûÏnic
David se mnou, která jsem podcenila pfií-
pravu pfii lepení pásÛ a musela jsem pouÏ-
ít Ondrovy snûÏnice. 

ŠTEFÁNIKOVA CHATA
"V tomhle nikam nepÛjdeme," rozhodují
zástupci skupiny rozumn˘ch. "Proã? PÛj-
deme hned," tfiesou se zástupci nadrÏe-
n˘ch. Z hfiebenÛ pfiichází skupina tfií zbû-
dovan˘ch âechÛ, ktefií dûkují bohu, Ïe uÏ
jsou koneãnû dole. V nûkter˘ch ãlenech
skupiny rozumn˘ch se probudilo nad‰ení
a zaãali se pfiipravovat k odchodu. 
Dusáme pfiib˘vajícím snûhem, krouÏíme
kosodfievinou, kryjeme se pfied vûtrem.
ZÛstávám na zadních pozicích a s lyÏemi
na batohu pfiem˘‰lím o romantice vysoko-
horského lyÏování. "Koneãnû poznávám
krásu slova pizdûc," oz˘vá se Bidlo. Ve
vûtru sly‰ím zpívat ptáky, v mlze vidím
záblesky svûtel, touÏím po ·tefánikovû
chatû. Koneãnû se z mlhy vyloupla. 
Stmívá se. "NepÛjdeme naproti tûm ãty-
fiem, co nedorazili? " strachuje se Vítek.
"Voni dojdou," vrací ho Jakub do reality a
hltá kotlíkov˘ gulá‰. "Jestli se to nezlep‰í,
tak to zítra zabalím," uvaÏuje Ondra. Ja-
kou po‰leme Komárovi SMS zprávu do
Prahy? "AZURO, PRASAN, PRIJED." 

KAMENNÁ CHATA
Poãasí se nezlep‰ilo, jen dé‰È se zmûnil v
sníh, je siln˘ vítr, dohled nûkdy dokonce i
k druhé tyãi, a tak Ondra zabalil - ov‰em
na cestu dál. V tento den se skupina ro-
zumn˘ch zmûnila na skupinu nadrÏen˘ch
a naopak. Silné vedení rozhodlo o dal‰ím
postupu smûrem na Chopok.
Vzpomínám na Hanãe s Vrbatou. Br˘le
mi stfiídavû namrzají a nesnesitelnû se
mlÏí. S vdûãností se nechávám provádût
mlhou Bidlem, kter˘ je m˘m jedin˘m ori-
entaãním bodem. Pfied Chopkem mraky
klesnou, koneãnû se trochu mÛÏeme roz-
hlédnout. UÏívám si pohody - aÏ do té
chvíle, neÏ mi spadnou br˘le z oãí, rozlo-
mené na dvû pÛlky. Na‰tûstí mám s sebou
svého osobního optika Filipa, kter˘ zhoto-
vuje bytelnou konstrukci z ocelového drá-

Z

KRÁLOVSKÁ 
LYŽAŘSKÁ TÚRA
NEJLEP·Í LYÎA¤SKÁ TÚRA
NA SLOVENSKU VEDE PO
H¤EBENI NÍZK¯CH TATER.
JÁ JSEM JI ABSOLVOVALA
NADVAKRÁT, ANIÎ BYCH
P¤I TOM PO¤ÁDNù
VIDùLA. BUë BYLA MLHA
JAKO MLÍKO, NEBO MI
DIOPTRICKÉ BR¯LE ZAM-
RZALY VE VÁNICI.

Text: Hana Suchá. Foto: (kt)
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place: les Diableres
tu. Vafiíme na benzínov˘ch vafiiãích v
chatû. "Îádná chata je‰tû neshnila -
v‰echny shofiely," utrousil mezi sevfien˘-
mi rty chatafi. Tû‰ím se na zítfiej‰í AZU-
RO, PRASAN. 

POD ĎURKOVOU
Ráno mû po otevfiení dvefií vrací vítr do
chaty. Zatímco Ondfiej s Bidlem vesele
skládají básnû na venkovním záchodû:
"To se venku pûknû s..., kdyÏ ti vítr v za-
dek vûje," mnû se stále více pfiitûÏuje.
Psychika podlomená, na nohách krvavé
puch˘fie, fyzická únava.
Asi pût minut poté, co padnou slova o
hlouposti pokraãovat v cestû, se kluci
opût pfiipravují k odchodu. JakÏe? Chci
se spojit s únikovou skupi-
nou tfiech z neutrálních. Ne-
chci zdrÏovat a koukat se do
bílého prázdna. Tyãe uÏ nej-
sou vidût skoro vÛbec, nic
mi to nedává. SnaÏím se zís-
kat pas a peníze. "Byl jsem
zvûdavej, jak to dopadne.
Ale jak znám Jakuba, tak
jsem vûdûl, Ïe ti je nedá,"
ohodnotil pozdûji situaci Bidlo. VyráÏím
se zbytky v˘pravy smûrem k chatû ëur-
ková. 
"DrÏ se stopy!" jeãí pofiád Jakub. JenÏe
jak, kdyÏ mám br˘le namrzlé a bez nich
také nic nevidím. M˘m ochráncem a vo-
diãem se stává Ondra. DrÏí mû nad vo-
dou, kdyÏ je mi hroznû, a trpûlivû sná‰í
mé tempo a sprosÈárny, kdyÏ neustále
padám na kamenech, ledu a muldách. 
JiÏ tfietí den nevím, kam
jedu, proã tam jedu a
jestli dojedu. Jakub stfií-
dá Ondru v opatrovnic-
tví. Koneãnû doráÏíme
na chatu. Asi vypadáme
zle, a tak nás hned hostí
ãajem. Pozdûji se
mezi fieãí dozví-
dáme, Ïe za nûj
budeme platit a za nocleh
ostatnû také. 
Veãerka je v deset, vstává se v sedm, va-
fiit se smí jen venku, i kdyÏ podlaha je
kamenná, batohy musí b˘t uklizené, je‰-
tû Ïe je tu tak pfiíjemn˘ chatár Jano, kte-
rého se celé osazenstvo chaty bojí a my
ho nenávidíme. Kluci se postupnû vrací
zvenku s nezapálen˘mi vafiiãi, neboÈ je
tam vítr a silnû snûÏí. 
Hodnotíme uplynul˘ den a já se chabû
snaÏím omluvit, Ïe jsem lépe jet nemoh-
la. "Je pravda, Ïe jsi ze zaãátku hodnû
padala - asi jak jsi byla nas..." uzavírá

debatu Bidlo. Jdeme spát hladoví. Jako
obvykle se tû‰ím na AZURO, PRA-
SAN. 

HIADELSKÉ SEDLO
Poãasí se vylep‰ilo. Mrazivû fouká, je
mlha jako mlíko, ale nesnûÏí. Jano roz-
dává nesmyslné pracovní úkoly, a tak
rad‰i mizíme na nás neobvykle brzo. Po-
kraãujeme smûrem na sedlo pod ëurko-
vou. Cesta probíhá naprosto stejnû, jako
pfiede‰lé dny, m˘m opatrovníkem se stá-
vá Radek. 
Na Pra‰ivé opou‰tíme hfiebeny a sjíÏdí-
me velk˘ kopec, kde v‰ichni postupnû
padají. "Mnû se asi rozbila lyÏe - mám
zniãen˘ vázání! Jdu nazpátek!" ‰ílí Bid-

lo do té doby, neÏ ho Jakub
upozorní, Ïe skialpinistické
vázání pfii pádu vyhazuje
úplnû stejnû jako sjezdové. 
Ondra má zase jiné potíÏe:
"Spadnul jsem a okamÏitû si
fiekl - teì mne musí k zemi
je‰tû pfiirazit batoh. A taky
pfiirazil!" Sestupujeme koso-
dfievinou k lesu. Tam mlha

koneãnû fiídne. Pû‰ina nás dovede na
Hiadelské sedlo, kde rozbalujeme stany.
"Bidlo, kde má‰ Hanku?" ptá se Jakub v
padajícím soumraku. "Nevím, nechal
jsem ji tam," odtu‰í Bidlo a mumlá, Ïe
uÏ to s ní nemohl vydrÏet, jak byla po-
malá. 
Nefouká, na nebi se objevují hvûzdy, cí-
tím se v naprosté pohodû. Uvûdomuji si,
Ïe sice nevím, kam jsem minulé dny je-
la, ale uÏ zase zcela urãitû vím, proã
jsem sem jela, a co mi to pfiineslo. "Jsem
rád, Ïe tu s námi jsi", fiíká mi Filip a já
jsem ‰Èastná, Ïe tu jsou oni, Ïe mi jsou

blízcí, Ïe mû vÏdy podrÏí. 

DONOVALY
Nové tisíciletí zaãíná. Ko-

neãnû je AZURO, PRASAN a
do toho záfiivé slunce. "Ráno jsem vy-

lezl ze stanu a za mnou se vyvalil
smrad - já opravdu smrdím," konstatu-
je Bob. "Jak na Nov˘ rok, tak po cel˘
rok", oz˘vá se z vedlej‰ího stanu. UÏ
to pr˘ máme kousíãek do vesnice. 
Vedení trasy se ujímá Filip a chystá
podvod tisíciletí. Sestupujeme z hor,
ale smûrem do kopce! AÏ na rozlehlé
pláni se dovídám, Ïe na ty Donovaly
pfiece musíme dorazit. Je skvûle vidût,
bezva sníh, koneãnû nádherné hory. 
Rodí se plány na pfií‰tí rok. Ale musí
b˘t AZURO, PRASAN..

■
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POZOR!
V současné době je
hřebenová túra vel-
mi ztížená polomy 

v úseky od Vápenice
přes sedlo Priehyba

k útulni Ramža.
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VYSOKÉ 
TATRY
NAHORU

VYSOKÉ 
TATRY
NAHORU
DOLŮDOLŮ

Text: (kt). Foto: Petra Palečková, ,
Adriana Mynaříková, Kuba Turek
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íjíme obãas nûjaké pleso,
vodopádky a teì na jafie
i pár lyÏafiÛ. Bylo by te-
dy na co koukat, ale my
máme z potu clonu na

oãích. Spûcháme. Chceme za víkend
pfiejít na lyÏích celé Vysoké Tatry.

NA ZBOJNIČCE PŘESPÍME
Dolinou Zlomisk stoupáme na úzké se-
délko V˘chodní Îelezná brána, sjíÏdí-
me skalnat˘m Ïlábkem na druhou stra-
nu a traverzujeme doprava pod Bati-
zovsk˘m ‰títem do údolí
Gerlachovsk˘ch spádÛ (laviny!). Podle
stavu ledu je musíme slanit, nebo se
nám podafií sjet aÏ ke Kaãacímu plesu.
Vydáme se vzhÛru podél Litvorového
potoka, mineme po levé stranû osamû-
lou Hrubou vûÏ, vyjdeme na mohutnou
morénu Litvorového plesa a posléze se
ocitneme v mûlké Litvorové priehybe.
Sjedeme do miskovité prohlubnû Za-
mrznutého plesa a pfiímo nad ním uvi-
díme sedlo Polsk˘ hfieben. Zamífiíme
k nûmu, ale tûsnû pod skalami uhneme
doleva a stoupajícím traverzem se do-
staneme k ústí hluboké rokle. S lyÏemi
na zádech vylezeme jejím dnem na
Prielom. UÏ skoro za tmy jedeme ‰iro-
k˘m svahem (laviny!) dolÛ a údolím
Dlouhého plesa pohodlnû sjedeme aÏ
ke Zbojníckej chatû. Málokdy to b˘vá
pûkn˘ záÏitek, protoÏe svah je veãer
rozbrázdûn˘ od padajícího snûhu a ka-
mení a zároveÀ umrzl˘.
Po snídani vyrazíme po Ostravské
stezce pod Javorov˘mi ‰títy, nad Stre-
leckou a pod ·irokou vûÏí. Vpravo
vedle ní je hfieben prolomen Prieãnym
sedlem. Uprostfied nûho sedí Prieãna

M

Z POPRADU NÁS TRAM-
VAJ VEZE NA ·TRBSKÉ
PLESO. JE·Tù ZA SVÍ-
TÁNÍ JDEME S LYÎEMI
NA BATOZÍCH K PO-
PRADSKÉMU PLESU. 
NAZOUVÁME LYÎE 
A VYRÁÎÍME VZHÒRU
DOLINOU ZLOMISK.



VELEHORSKÉ   LYŽOVÁNÍ

22 HORYDOLY

vûÏiãka, my na úzké sedlo vystoupáme vlevo od ní. Sjezd
by mûl smûfiovat doprava pod vûÏiãku a pak pfiímo dolÛ (la-
viny!). Pod hfiebenem Pfinovy kopy mírnû klesáme aÏ ke
skalnatému prahu. Jeho skalkami se propleteme a zamífiíme
vlevo k Téryho chatû.

OBĚD SI DÁME NA TÉRYNCE
âasnû obûdváme na Téryho chatû. Pfiejedeme dolinu Pûti
Spi‰sk˘ch ples a obrovsk˘m suÈov˘m kuÏelem vyjdeme na
Baraní sedlo (laviny!). Spou‰tíme se prudk˘m Ïlabem do
Velké Zmrzlé doliny. V místû, kde konãí, mÛÏe vzniknout la-
vinov˘ odtrh. Dvûma mûlk˘mi kotli s nev˘razn˘m prahem
sjedeme k dal‰ímu Ïlabu Fla‰ka, pfiiãemÏ se pov‰echnû drÏí-
me levé poloviny doliny.
Na zaãátku Ïlabu se nûkdy tvofií pfievûje, které hrozí sesutím.
Îlab se v polovinû zuÏuje a k tomu je‰tû po levé stranû stéká
ledopád. Sjezd ‰irok˘m svahem k chatû u Zeleného plesa je
bez problémÛ. V chatû posvaãíme a úzkou lesní cestou, ke
konci silniãkou, se doklouzáme k autobusové zastávce Biela
voda. Spoje odtud jezdí do Tatranské Lomnice.
I kdyÏ lze jet v opaãném smûru, neÏ jsme popsali, nedopo-
ruãujeme to. Zde jsou dÛvody: 1. brzy ráno jezdí jen vlaky,
2. tûÏ‰í ãást túry máme za sebou první den, 3. v‰echny sjez-
dy se v tomto smûru dají jet na lyÏích. ■

I když skialpinismus není 
povolený ve všech úsecích pop-
sané tradiční trasy, lze využít
mezery v Pokynech pro provo-
zování horolezectví v TANAPu. 
Na lyžích je dovoleno jít k nás-

tupům horolezeckých túr a vracet
se z nich zpět, i když oblasti nes-
padají do vyhrazených skialpini-
stických terénů. To se posuzuje

podle vybavení (cepín, lano, 
helma) a průkazky horolezecké 

organizace (např. ČHS, 
JAMES, OEAV).

Vysokohorské lyÏování vyÏaduje rovnováhu,
rozvahu a odhodlanost  

Chata U Zeleného plesa je 
záchytn˘m bodem skialpinistÛ

U Zeleného plesa napadne pfies
zimu nûkolik metrÛ snûhu

ZÁKAZ 
SKIALPINISMU
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OBJEDNEJTE SI ČASOPIS 
ZDARMA!

Jedinečná příležitost pro vás a vaše kamarády

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). Zároveň s čerstvým ča-
sopisem vám nezávazně zašleme složenku na roční předplatné
měsíčníku Horydoly v ceně 199 Kč.

Pište na e-mail 
predplatne@horydoly.cz  

nebo posílejte 
SMS na 608 733 888

Pište na e-mail 
predplatne@horydoly.cz  

nebo posílejte 
SMS na 608 733 888

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!



BĚŽKY

SLOVENSKÉ RUDOHOŘÍ 

NA BĚŽKÁCH
HLUBOKÉ LESY, OBâAS D¤EVORU-
BECKÁ CESTA, DIVOKÁ ZVù¤ VâET-
Nù MEDVùDÒ, PÁR HORSK¯CH VES-
NIâEK. NA LYÎÍCH TUDY MÒÎETE
PUTOVAT T¯DNY.
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lavní hfieben Rudohofií zdaleka
nedominuje tak jako napfiíklad
v Nízk˘ch Tatrách nebo Malé
Fatfie. Není cosi více, neÏ ostat-

ní vrchy, ale je jedním z nich. Nevzná‰í se
nad pohofiím, ale proniká, prolíná jím vût-
‰inou se neli‰íc kromû své délky od ostat-
ních boãních hfiebenÛ a rozsoch. Není nad
pohofiím - je v nûm.
Na hfieben Slovenského Rudohofií je proto
tfieba si zvyknout, sÏít se s ním. Není ma-
jestátní ani divok˘, spí‰e intimní a lidsky
blízk˘. Nepl˘tvá grandiózními scenérie-
mi, nechává si je jen na nûkolik vybra-
n˘ch míst, jako je Vepor, Volovec a Klop-
taÀa. Jinak vût‰inou pfiedkládá detaily, 
lesní zákoutí, ãistinky, drobné zábûry.
To napsal v turistickém prÛvodci z roku
1961 znalec slovensk˘ch hor Zdenko 
Hochmuth. Slovenské Rudohofií je záro-
veÀ nejdel‰ím pohofiím v zemi. Táhne 
se od Ko‰ic daleko na západ.

BĚŽKAŘOVA SAMOTA 
V létû lze tu a tam potkat turistu, ale v zi-
mû jsou bûÏkafii úplnû sami. Obãas snad
narazí na zavátou stopu po sv˘ch pfied-
chÛdcích, vyjeté koleje po nákladním autû
myslivcÛ na lovu nebo lesáckého traktoru.
âastûji v‰ak uvidí fietízky stop drobné
zvûfie, moÏná otisky medvûdích tlap ãi do-
konce osamûlého vlka.
Vr‰ky jsou celou dobu ukryté v lese a tak
pfiíli‰ nehrozí nebezpeãí typické pro velké
slovenské hfiebenovky: ztráta orientace a
následn˘ pád z prudk˘ch svahÛ nebo
sjezd s lavinou. Na ‰irok˘ch zalesnûn˘ch
hfibetech se ov‰em lehce ztrácí správná
cesta, zvlá‰È kdyÏ ãasto vede neproseka-
n˘m hou‰tím nebo pfies ãerstvé polomy.
Témûfi v‰ude lze rozdûlat oheÀ a pfiespat
ve stanu nebo bivakovat ve spacím pytli.

KLENOVSKÝ VEPOR LÁKÁ 
Nejatraktivnûj‰í ãástí Rudohofií pro bûÏka-
fie-turistu je hfieben Klenovského Vepra,
kter˘ se dá sice za dobrého poãasí a bez
tûÏkého batohu pfiejet za víkend, ale se
v‰ím vybavením na zimní tábofiení je to
ãtyfidenní túra. Jezdí se obvykle ze sedla
Tlst˘ Javor, pfies stolovou horu Klenovsk˘
Vepor (1344 m n.m.) do Podhory. Kdo má
chuÈ a ãas, mÛÏe pokraãovat pfies Fabovu
holu (1441), Stolicu (1480 m) a Koj‰ov-
skou holu (1240 m) aÏ do Ko‰ic. Vlak do
Liptovského Mikulá‰e doráÏí s hodino-
v˘m zpoÏdûním, a tak se nám doba ãekání
na autobus zkracuje na minimum. Ptáme
se místní Ïeny, odkud odjíÏdí spoj do 
âierného Balogu. “UÏ odjel!” Nebyla to

pravda. Po chvíli okounûní na nástupi‰ti
totiÏ zji‰Èujeme, Ïe autobus, pfied kter˘m
jsme stáli, byl ná‰. BohuÏel uÏ je pryã.
Po tfiíhodinovém ãekání odjíÏdíme dal‰ím
spojem do Balogu. Tam pfiípoj znovu ne-
stíháme. “Jedete na Tlst˘ Javor?” ptáme
se pro jistotu u autobusu stojícího zcela
mimo nástupi‰tû. “Nee!” zní sebejistá od-
povûì fiidiãe. Po jeho odjezdu zji‰Èujeme,
Ïe ano. Dal‰í tfii hodiny ãekání trávíme u

dvou ãajÛ v místní restauraci. “Prosil bych
grog,” domáhá se Máca a dostává odpo-
vûì: “Cukríky nemáme.”

EŠUS V KLÍNĚ 
Koneãnû vystupujeme z autobusu na
Tlstém Javoru. Svi‰tíme nejprve po silnici
a poté lesem po hfiebeni. Smráká se a ni-
kde Ïádná sala‰. Noc na snûhu pod stano-
vou stfií‰kou, bez baterky, teplé veãefie a
pití je vskutku úÏasná. Více takov˘ch!
Ráno zapalujeme benzínov˘ vafiiã. Den
zaãíná rozlitím rozehfiátého snûhu na spa-
cák. Poté odjíÏdíme smûrem na Tri chotá-
re po ãervené znaãce. Ty míjíme o nûkolik
set metrÛ. Jsme o údolí vedle, v Rakytovû.
U silniãky nacházíme boudiãku, rozdûlá-
váme v ní oheÀ a pálíme, co se dá. Pánové
jdou spát do seníku, jedna dáma do stanu,
ze kterého má ráno sprchov˘ kout, a dal‰í
dvû se dusí koufiem v chatce.

DŘEVĚNÝ JÁNOŠÍK 
Silniãkou okolo mnoha seníkÛ stoupáme
k masivu Klenovského Veporu. Poslední
bouda je vybavená kamny, ale na cestû
jsme zatím jen hodinu. “Tady pfiespíme,”
oz˘vá se. “To je blb˘, vÏdyÈ je je‰tû brzo,”
zní odpovûì. Tato nerozváÏná vûta nás
nutí k celodenní dfiinû do kopce.
Silnice se totiÏ zaãíná mûnit v potok a my
klouÏeme po zasnûÏen˘ch kamenech. Kde
se potok ztrácí v prameni‰ti, pokraãujeme
uÏ jen po vlãích stopách. K veãeru jsme
znovu na hlavním hfiebeni pod Veporem,
asi tfii kilometry od místa, kde jsme vãera
ráno zabloudili.
Ho‰i za posledního svûtla dojdou aÏ na sa-
motn˘ vrchol Klenovského Vepra. KdyÏ
dorazí Ïeny, stany uÏ stojí a vafiiãe funí
dfievûné Jáno‰íkovû so‰e pfiímo do rozkro-
ku. MuÏi pfii strmém sjezdu z Vepra fraje-
fií, ale kdyÏ je Ïeny s lyÏemi v rukou míje-
jí, nemajíce diváky, sundávají je téÏ a po-
kraãují pû‰ky. Pfies sedla Varta, Diel
jedeme do Podhory  na vlak. ■

Text: Kuba Turek. Foto: archiv

H

Hlavní hřeben Slovenského Rudohoří

Rudohoří měří od západu k východu 145 kilometrů. Je to tedy nejrozsáhlejší
slovenské pohoří. Nejvyšší vrchol je Stolica (1480 m n.m.). Lyžaři se nejčastěji
pohybují v nadmořských výškách okolo tisíce metrů. Hlavní i vedlejší hřebeny
jsou většinou pokryté hlubokými lesy.

Co si nepro‰lapeme,
to neprojedeme

Zimní tábofiení je v Rudohofií 
denním chlebem

V lese není ori-
entace
jednoduchá



Dachstein je doslova ãesk˘m kopcem. NejbliÏ‰í ledovec a k tomu témûfi
tfiítisícov˘ vrchol láká tisíce turistÛ ze zemû, která má za nejvy‰‰í kopec
krtinu zvanou SnûÏka. Nejãastûji volí trasu pfies Adámkovu chatu, dále
Gosausk˘m ledovcem a po hfiebenové ferátû k vrcholovému kfiíÏi.
Chata obvykle otevírá první ãervnov˘ víkend, do té doby je k dispozici
nouzov˘ prostor na pfiespání. Chatafi Hans Gapp velí rakousko-nepál-
sko-ãeské obsluze, a tak se domluvíte témûfi jakoukoliv fieãí vãetnû
ãe‰tiny. âesky si ve spoleãenské místnosti mÛÏete pfieãíst i Horydoly.

ADÁMEK: "ČESKÁ" CHATA
POD DACHSTEINEM
ADÁMEK: "ČESKÁ" CHATA
POD DACHSTEINEM

Foto: René Kujan





NOVINKY   NA TRHU
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Doldy Speed 15
Speciální ruksak je určený pro cyklistické,

běžecké a lyžařské sporty. Je kompatibilní s
vodním vakem. Dvě přední kapsy lze uzavřít
na zip. Ramenní popruhy jsou anatomicky
tvarované, nechybí bederní a hrudní úvaz.

Mezi užitečné drobnosti patří úchyt na klíče a
bezpečnostní reflexní pásek. Objem batůžku

je 15 l a jeho váha pouhých 300 g.
Info: www.doldyruksaky.cz
Orientační cena: 890 Kč

Jurek Grand
Stan pro osm lidí je určený především do kempu. Čtyři
malé ložničky po dvou lidech jsou spojené prostornou
předsíní a před ní je natažená ještě stříška. Jestli vás
bude méně, budete mít o to více prostoru – a ten se
při dlouhém táboření počítá. Stačí pár dní deště a v
malém stanu je zaděláno na ponorkovou nemoc. V
Grandu by se to stát nemělo. Rozměry postaveného

stanu jsou 670x300 cm a jeho váha 14,8 kg.
Info: www.jurek.cz

Orientační cena: 12 690 Kč

Völkl Wall
Čistokrevný speciál do snowparku a U-rampy! Jezdí stejně dobře
popředu jako pozadu, jsou uzpůsobené pro tvrdé skluzy i dlouhé

skoky. Völkl na letošek vyvinul novou technologii skládání dřevěného
jádra ze čtyř vrstev a dalších čtyř vrstev laminátu. Nazval je Multi La-
yer Wood Core a Tough Box. Mají zajistit přesnější vedení a omezit
vibrace lyže. Lyže mají rozměry ve špičce, pod botou a v patce 115-
87-115 cm. Při délce lyží 161 cm je radius 16,3 m. Další vyráběné

délky mají tyto radiusy: 169 cm (18,2 m), 177 cm (20,2 m), 185 cm
(22,3 m). Na snímku z testování lyží  předvádí jejich schopnosti brit-

ský freestyler Paddy Graham.
Info: www.voelkl.com

Orientační cena: v amerických obchodech 
se dají objednat za 360 USD, v Evropě 

se začnou prodávat v létě

Text: (kt). Foto: Jurek S+R, Doldy, Camp,
Völkl, VauDe, Trimedar, Keen
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Camp Speed
Až se tahle horolezecká helma dostane na trh,

bude asi nejlehčí, kterou budete moci koupit. Dí-
ky použití moderního polykarbonátu na vnější

skořápce váží pouhých 210 g. Je určena pro zá-
vodní i rekreační skialpinismus, skalní lezení i al-
pinismus. Při lezení po ledopádech lze připevnit

na helmu průhledný chránič očí. 
Info: www.camp.it

Orientační cena: dosud nebyla
určena

Popisované zboží vybírá redakce nezávisle na výrobcích, dovozcích a prodejcích. Stránka není pla-
cenou inzercí. Orientační ceny jsou uvedeny podle aktuálního situace na trhu. Redakční testy si

přečtěte na webu www.horydoly.cz/test. 

Salewa Pure 30
Batoh pro využití na vysokohorských a
lyžařských túrách, jakož i při freeridingu,
je jednoduchý a lehký. Váží jen jeden ki-
logram při objemu 30 litrů. Odolnost mu
zajišťují prověřené materiály Cordura a

Nylon. Novinkou je odnímatelný pomoc-
ný bederní popruh. Komfort zajišťují pře-

zky bederního popruhu na boku, kde
netlačí, a záda z děrované polstrované
pěny, jenž jsou pevná a při tom dobře

větrají. Pro úsporu místa na malých sta-
novištích se kapsa ve víku batohu vyklá-

pí směrem ven od hlavy uživatele.
Info: www.salewa.com

Orientační cena: 3590 Kč     

Vaude Venture
Kombi
Kombinace kalhot a bundy je
multifunkční. Slouží pro aktivní
pohyb při rekreačním sporto-
vání. Oblečení můžete vzít v
chladném počasí na kolo, běž-
ky, sněžnice, in-line i brusle,
případně jogging. Materiál je
nepromokavý a zabraňuje vni-
kání větru.
Info: www.vaude.com
Orientační cena:
nebyla stanovena,
model se začne
prodávat koncem léta

Keen San Sebastian
Boty na pomezí mezi sandály a lehkými trekkingovými botami mohou být v některých situacích

velmi užitečné. Pevná profilovaná podrážka umožní bezpečnou chůzi v terénu, kožený svršek po-
drží nohu ve správné poloze a textilními průduchy odchází pot a nohy se ochlazují. Boty je možné

prát při teplotě do 30 stupňů. Vyrábějí se ve velikostech 7-14.
Info: www.keeneurope.eu
Orientační cena: 2600 Kč     



ZÁVODY

ucie Hrozová se stala nejlep‰í
ãeskou reprezentantkou na le-
du. Ve Svûtovém poháru ve
sportovním ledovém lezení se
umístila na jedenáctém místû.

Je to slu‰né umístûní vzhledem k to-
mu, Ïe Lucka poprvé závodila s cepíny
a maãkami na podzim minulého roku.
Lze tedy doufat, Ïe pfií‰tí rok bude bo-
jovat o nejvy‰‰í pfiíãky.
Silvie Rajfová skonãila tfiináctá a Jitka
Mázlová patnáctá. Celkem bylo klasi-
fikováno sedmadvacet Ïen. Svûtov˘
pohár se skládal ze tfií závodÛ v ital-
ském Val Daone, rumunském Busteni
a ‰v˘carském Saas Fee.
Mezi muÏi stateãnû drÏeli ãesk˘ prapor
Stanislav Hovanec (30.) a Jifií Pelikán
(39.) Slovensko mûlo zastoupení jen v
této kategorii, kde Juraj ·vingál urval
aspoÀ 24. místo. V závûreãném hodno-
cení bylo pûtaãtyfiicet muÏÛ.
První dva závody se lezly po oblevû,
coÏ poznamenalo jejich ledovou kon-
dici. V italsk˘ch Dolomitech nebyly
po ledu ani památky, lezlo se v podsta-
tû po snûhu nalepeném na dfievotfiísko-
vé desky. V‰echny závodnice i závod-
níci tedy vyuÏívali jen umûlé chyty a
stupy. Za to bylo zdej‰í lezení silovû
velmi nároãné.
Rumunské Busteni sice zachránila zi-
ma po ránu, ale i tam se lezlo po ledu
jen sporadicky. V kaÏdé cestû to bylo
vÏdy jen jedno místo, kde se cepín mu-
sel zaseknout do zmrzlé vody. Led ov-
‰em nevydrÏel nápor ostr˘ch zbraní a
uÏ pfiibliÏnû desát˘ závodník v nûm
mûl vysekan˘ jednoduch˘ schod.
Rumuni postavili technicky velmi ob-
tíÏné tratû a atraktivitu podívané zvy-
‰ovaly dlouhé traverzy v pfievisech.
Teprve ve ‰v˘carském Wallisu do‰lo v
betonov˘ch garáÏích na opravdové le-
dové orgie. JenÏe poslední den se i tam
nevyhnuli organizátofii oteplení. Pfii le-
zení na rychlost proto uÏaslí diváci sle-
dovali, jak nûktefií závodníci místo za-
sekávání cepínÛ bofiili do rozmoklého
ledu jenom prsty a zbranû nechali od-
poãinout. ■
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Text: (kt). Foto: Libor Hroza

L

Internet 
www.horydoly.cz/horolezci
www.theuiaa.org

HORYDOLY PODPORUJÍ LUCII HROZOVOU

LEDOLEZECKÉ   LEDOLEZECKÉ   

Lucie Hrozová v je-
diném ledovém místû

BEZ LEDUBEZ LEDU
Umûlá lezecká
stûna v Busteni 
je souãástí
lyÏafiského areálu

ZÁVODYZÁVODY
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Lezecké závody, lyÏování a muzika
v rumunském provedení

Jitka Mázlová nabírá
spoìák v pfievislé stûnûOriginální chrániã obliãeje

Jemná technika v pfievisu

Brutální síla
ve visu na
jedné ruce 

Stanislav 
Hovanec



atínek nervóznû kroutí ma-
pou i buzolou, aby to odpo-
ledne jiÏ potfietí prohlásil nû-
co ve smyslu „pÛl kilometru,
maximálnû dva“. Nudící se

star‰í sourozenec prokládá obligátní
otázky na blíÏící se cíl v˘pravy neko-
neãn˘mi dotazy, jestli je tahle houba
jedlá nebo tamto zvífiátko nebezpeãné…

ZA ROHEM JE JEŽÍŠEK
Tak tohle se vám v BoÏím Daru stát ne-
mÛÏe, alespoÀ pokud se s potomstvem
vydáte na JeÏí‰kovu cestu. JeÏí‰ek je
zde pfiítomen celoroãnû, takÏe aÈ uÏ van-
drujete pû‰ky prachem letních cest nebo
na bûÏkách bílou stopou, o zábavu máte
postaráno. Vy i va‰e ratolesti. Obec Bo-
Ïí Dar vyuÏila evropsk˘ch fondÛ k zbu-
dování zábavnû nauãného okruhu pro
malé i vût‰í dûti. Pro maláãe je urãena
krat‰í, 5,5 kilometrÛ dlouhá trasa, u po-
kroãilej‰ích raubífiÛ se oãekává, Ïe zdat-
nû zvládnou bezmála tfiináctikilometro-
v˘ pochod. Malá JeÏí‰kova cesta zaãíná
v BoÏím Daru u skiareálu Novako a ve-
de pfies námûstí na cestu Na Vraky, pfies
Kaffenberskou cestu okolo BoÏídarské-
ho ra‰elini‰tû zpût do BoÏího Daru. Vel-
ká stezka mífií k osadû Myslivna a po
·piãácké cestû aÏ k hornoblatenské sil-
nici, kde se napojuje na Malou JeÏí‰ko-
vu cestu a zpût okolo BoÏídarského ra-
‰elini‰tû mífií do BoÏího Daru.

INTELEKTUÁLKA DOSTÁVÁ
NA FRAK
Putování je vymezeno tfiinácti dfievotfiís-
kov˘mi pfiístfie‰ky ozdoben˘mi posta-
viãkami JeÏí‰ka a jeho pohádkov˘ch
pomocníkÛ. Rodiãe a dûti s jen tro‰ku
nadprÛmûrnû vyvinut˘m estetick˘m cí-
tûním pfiedem varuji – bude to ‰ok. PrÛ-
ãelí pfiístfie‰kÛ se dost ledabyle snaÏí na-
podobit starodávnou venkovskou archi-
tekturu, s níÏ ostfie kontrastují béãkové
malÛvky postaviãek jak od Disneyho.
Hlavní hrdina celé té v˘tvarné ‰trapáce
– JeÏí‰ek – si zaslouÏil dokonce trojroz-
mûrné zpracování a s jeho okfiídlen˘mi
(!) plastikami lákajícími na cestu se mÛ-
Ïete setkat uÏ v areálu obce. Po nûjaké
dobû se ale tento nedostatek dá velkory-
se pfiehlédnout. I kdyÏ jsem tomu ze za-
ãátku sama nevûfiila, poslední nevkusné
domeãky na trase velkého okruhu jsem

DĚTI
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T

MAMI, KDY UŽ 
TAM BUDEM
MAMI, KDY UŽ 
TAM BUDEM

Text a foto: Hana Kloubová

?
Jarní bûÏkování 
v Kru‰n˘ch horách

ZEPTEJ SE TATÍNKA,
TEMN¯M HLASEM
ODTU·Í ZPOCENÁ
RODIâKA S MLAD·ÍM
SOUROZENCEM V
NOSÍTKU NA ZÁDECH,
KTERÉMU NOÎIâKY 
VYPOVùDùLY SLUÎBU
P¤ED DVùMA ZATÁâKA-
MI, ZA KTER¯MI UÎ TO
„URâITù BUDE“.



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!
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uÏ vítala s nad‰ením ve tváfii, pfiece jen,
tlusÈouãké batole na zádech a ‰patnû na-
mazané bûÏky na nohou udûlají své i s
intelektuálsk˘mi plky maminek s pfie-
pjat˘m v˘tvarn˘m cítûním. 

ÚNAVA JAKO LÉK
Znavené zploditele na zaslouÏené dovo-
lené urãitû potû‰í, Ïe se tvÛrci trasy ne-
spokojili s jejím vyt˘ãením, postarali se
dûtem i o zábavu a zamûstnání. Pokud
si v infocentru vyzvednou zápisníãek
zvan˘ JeÏí‰kÛv pas, v kaÏdém pfiístfie‰-
ku se mohou vrhnout na lu‰tûní, pozná-
vání zvífiátek, rostlin nebo hub a plnûní
nejrÛznûj‰ích úkolÛ, jejichÏ sloÏitost a

rozmanitost uspokojila i mne, která se
za zenitem svého dûtství nacházím uÏ
nûjak˘ ten pátek. Nûmeãtí turisté i za-
rputilí ãe‰tí jazykozpytci se zase zabaví
hledáním sporadick˘ch chyb v popis-
kách. Kromû zamûstnání ducha nabízí
dûtem kaÏdé zastavení i aktivity pov˘t-
ce fyzického rázu – prolézaãky, sklu-
zavky, kladiny, lanovky, kolotoãe ãi
houpaãky. A tak se projednou rodiãové
pfiírodymilovn˘ch potomkÛ mohou vû-
novat také sami sobû. Ale pozor, ne-
namlsejte se, nejkrásnûj‰í zábava je stej-
nû vÏdycky ta, kterou zaÏíváte spolu s
nimi, mal˘mi zvídav˘mi trapiãi. 

■

?
JeÏí‰ek si snad nezaslouÏí tak stra‰né obrázky. 

Jako by vypadly z palety Disneyho plagiátora. 



epelnû izolaãní vlastnosti
noãního pfiíbytku lze zv˘‰it
odstranûním zipu. V‰it˘ zip
nám vytvofií v jinak silné
vrstvû izolaãního materiálu

studen˘ spoj, kter˘m ztrácíme teplo
více, neÏ je nezbytnû nutné. Situaci
pfiíli‰ nevylep‰uje ani krycí léga, která
se rÛznû shrnuje pod ÏíÏalícím se spá-
ãem, vût‰inou se pfieklápí smûrem do-
vnitfi a zip nechává nekryt˘. Ten chru-
pajícího studívá na nejrÛznûj‰ích mís-
tech a dále zvy‰uje diskomfort. Pryã s
ním! Párat jde snadno. Se‰ívání vrstev
je nároãnûj‰í. 
Nejprve se‰ijeme vnûj‰í vrstvu a ná-
slednû dÛkladnû srovnáme tepelnou
izolaci. Vatu dut˘ch vláken, která nám
zbyla z krycí légy, mÛÏeme dále zuÏit-
kovat a nacpat ji do chystaného spoje.
Následuje se‰ití vnitfiní vrstvy. Po-
malá, precizní práce, kofienûná kon-
centrovanou trpûlivostí je více neÏ na
místû.

JEŽKOVY   VOČI
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NùKDO SI RADùJI KOUPÍ PO¤ÁDN¯ SPACÁK OD „SÉRA DÎOUZEFA“. NùKDO ZASE NERAD VY-
HAZUJE VùCI, KTERÉ MOHOU DLOUHÁ LÉTA JE·Tù DOB¤E SLOUÎIT – A P¤EM¯·LÍ, JAK JE
VYLEP·IT. JE-LI TO I VÁ· P¤ÍPAD, PAK âTùTE DÁL. ZIMNÍ SPACÁK ROCK EMPIRE EXTREME
(PLNùNÍ: POLARGUARD 3D, V¯ROBCE UDÁVAL EXTRÉM DO -25 °C) O STANDARDNÍ DÉLCE
230 CM JSME VYLEP·OVALI NA T¤ECH RÒZN¯CH MÍSTECH.

Text a foto: René Kujan

T

JEŽKOVYVOČI!
TUNING ZIMNÍHO SPACÁKUTUNING ZIMNÍHO SPACÁKU

CO BUDEME POTŘEBOVAT:
➜ ŠICÍ STROJ ➜ NITĚ➜  NŮŽKY ➜
JEHLA BEZ HROTU ➜ KLOBOUKOVÁ GUMA



Dal‰í nepfiíjemnost, které se mÛÏeme
takto elegantnû zbavit, je such˘ zip
spojující zateplovací límec. Such˘ zip
odstraníme, oba konce límce pfii‰ijeme
k sobû – podobnû jako u podélného
zipu. MoÏná, Ïe i vy jste se nejednou
probudili s po‰krában˘m krkem a
marnû vysvûtlovali pfiítelkyni, Ïe to
byl ten proradn˘ spacák, a nikoli tajná
milenka ‰krabající vás za temn˘ch a
chladn˘ch nocí po krku sv˘mi nalako-
van˘mi pafiátky.

KRATŠÍ JE NĚKDY LEPŠÍ
V druhém kroku upravíme délku spa-
cáku tak, aby vnitfiní rozmûr pfiesaho-
val v˘‰ku pravidelného obyvatele
zhruba o 25 centimetrÛ. NÛÏky tento-
kráte nebudeme potfiebovat. Jednodu-
ch˘m zpÛsobem vytvofiíme v dolní
ãásti spacího pytle fiasu, kterou pfie-
hneme dovnitfi a pfii‰ijeme povrcho-
v˘m stehem na vnitfiní i vnûj‰í stranû.
U nohou tak vznikne dvojitá, zesílená
vrstva izolace, coÏ ztrápené konãetiny
polárníka zvlá‰tû ocení.

JEN SE PŘIVIŇ!
Tfietí vûc, kterou vytuníme ná‰ spacák,
jsou gumiãky. V nejfajnovûj‰ích kata-
lozích jsou k vidûní smart sleeping
bags, které se k vám pfiivinou stejnû

obûtavû jako va‰e oddaná druÏka a ne-
nechají tak Ïádn˘ prostor zbyteãn˘m
vzduchov˘m kapsám, které by nená-
padnû sniÏovaly va‰i povrchovou tem-
peraturu. Je to tím, Ïe uvnitfi mají
jemné kruhové gumiãky. Proã si je ne-
dopfiát také? VyuÏijeme k tomu vnitfiní
‰vy ‰indelové konstrukce. Pomocí
velké jehly (prodávají se i speciální s
tupou ‰piãkou, aby nedo‰lo k po‰ko-
zení jemné látky) v podstatû pouze
provlékneme gumiãku pod jednotli-
v˘mi stehy kolem dokola a na konci
kruhu oba konce sváÏeme. 

CO Z TOHO?
Dosáhli jsme znaãnû zv˘‰eného tepel-
ného komfortu a dokonce jsme o pár
desítek gramÛ sníÏili hmotnost spa-
cáku. Takto upraven˘ pytel jsme testo-
vali v polárních oblastech i za teplot
hodnû pod -30 °C. Netvrdíme, Ïe so-
bolové vyhledávali ná‰ spacák pro
ukládání svého trusu, aby povûstn˘m
zpÛsobem nevychladl, nicménû – pfie-
Ïili jsme. O to nám ‰lo. 

■

MÁTE VLASTNÍ NÁPADY, 
JAK ZAPOJIT ZLATÉ 
ČESKÉ RUČIČKY DO 
OUTDOOROVÉHO BĚSNĚNÍ?
PODĚLTE SE S OSTATNÍMI
NA ADRESE 
REDAKCE@HORYDOLY.CZ. 
PUBLIKOVANÉ PŘÍSPĚVKY
BUDOU HONOROVÁNY. nordic walking  turistika

lyžování   b h   cyklistika

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

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

Otev eno: Po-Pá 10-19 hod

www.holkyvpohybu.cz

NORDIC WALKING

PRAVIDELNÉ LEKCE

KONE N  V ECHÁCH!

Dámské multisportovní
technické oble ení a prádlo.

Nejvyšší kvalita
materiál  a zpracování.

S TÍMTO KUPONEM
SLEVA 5%
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�
VAROVÁNÍ: Redakce nenese žádnou zodpovědnost
za případné materiální škody, zranění či ztráty na
životech v souvislosti s napodobováním návodů po-
psaných v této rubrice! 



SNOWBOARDING

schgl je nev‰ední lyÏafiské mûsteãko.
Zdej‰í lyÏafisk˘ areál Silvretta je pro-
pojen se skicentrem Samnaun, kter˘
leÏí za kopcem ve ·v˘carsku. MÛÏe-
te tedy lyÏovat hned ve dvou státech

najednou. Na sjezdovkách se obãas po-
hybují i celníci, takÏe se nedoporuãuje
vozit s sebou na lyÏování tfieba karton
cigaret.
Ischgl leÏí v nadmofiské v˘‰ce 1377
metrÛ. Najdete jej v údolí Paznaun, sto
kilometrÛ od Innsbrucku. Skiareál nabí-
zí více neÏ 230 km dokonale uprave-
n˘ch sjezdovek.
Ischgl je vyhlá‰enou mekkou snowbo-
ardistÛ, jednak díky tomu, Ïe je free,
cool a in, jednak díky tomu, Ïe jsou zde
pro nû pfiipraveny snowparky s desítka-
mi atrakcí, zejména v oblasti Idjoch.

MEGAKONCERTY NA SNĚHU
Na vrcholu hory Idalp, kde je centrum ce-
lého skiareálu, se ve v˘‰ce 2300 metrÛ

nad mofiem nûkolikrát roãnû pofiádají Top
of the Mountains Concerts, na které pfii-
jíÏdûjí prvoligové hvûzdy. UÏ tu zpívali
tfieba The Scissor Sisters, Anastacia, Bob
Dylan, Tina Turner, Elton John, Pink ne-
bo Bon Jovi.
S permanentkou máte vstup na koncert
zdarma a vûfite, Ïe je tu opravdu narváno.

LYŽOVÁNÍM NIC NEKONČÍ
Nejvût‰ím adrenalinem je ale místní
aprés ski. Po lyÏování je v místních ba-
rech takov˘ hukot, Ïe nesly‰íte vlastního
slova, a taková tlaãenice, Ïe nenajdete
své kamarády, pokud si s nimi dáte ne-
uváÏenû sraz v tom pekle uvnitfi. A coÏ te-
prve boufiliv˘ noãní Ïivot v Ischglu! Je
skoro s podivem, Ïe druh˘ den se uÏ ko-
lem deváté opût vyrojí u hlavní lanovky
davy nedoãkav˘ch lyÏafiÛ a snowboarìá-
kÛ. Ostatnû ne náhodou zní místní turis-
tick˘ slogan: "Relax. If you can…"

■

I
RELAXUJ, JESTLI 
MŮŽEŠ

ISCHGL: ISCHGL: 
Text: Markéta Klocová. 
Foto: TVB Paznaun-Ischgl

KozoroÏec
ze snûhu
"jako Ïiv˘"
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Popík na
otevfieném
pódiu

Raper v Alpách

Kylie Minogue La Toya Jackson

Hlavní hudební aréna duní uprostfied 
zimního stfiediska Ischgl

Rod Stewart

Tina Turner jako
snûhová socha

Tina Turner
opravdová



ouÏit˘m materiálem je robustní
tkanina na bázi PVC odolná
proti odûru i vodû. Masivní ‰vy
nejsou lepené, pfiesto vûci uvnitfi

pfieãkají krat‰í dé‰È bez úhony. Do hlubo-
k˘ch kaluÏí ta‰ku ale není radno stavût –
voda nakonec pronikne spoji a kaÏdá
pouÏitá nit zafunguje ãasem jako knot
(nabere vodu a transportuje a transportu-
je). Zpracování ‰vÛ i popruhÛ je velmi
kvalitní. Ani po nûkolikaletém pouÏívání
není patrné Ïádné vût‰í opotfiebení, povo-
lování nebo praskání. 

DO LETADLA JAKO STVOŘENÝ
Ta‰ky se vyrábûjí ve ãtyfiech velikostech –
42, 70, 90 a 140 litrÛ. Aktuálnû je americ-
k˘ v˘robce dodává ve ãtyfiech barevn˘ch
kombinacích – olivovû zelená, ãerná, ãer-
vená a Ïlutá. Cel˘ zázrak tvofií jedna ko-
mora bez dal‰ích pfiepáÏek ãi kapes, uza-
víratelná obdélníkov˘m víkem, jeÏ lze ro-
zepnout ze tfií stran pomocí robustního
zipu s dvojit˘m jezdcem. KaÏd˘ z kovo-

v˘ch jezdcÛ je navíc opatfien praktick˘m
oãkem. Pfii úplném dovfiení zipu se oãka
pfiekr˘vají a dávají tak moÏnost zip
uzamknout men‰ím visacím zámkem. Je-
diná dal‰í kapsa je ukrytá na spodní stranû
víka. Je síÈovaná, a tudíÏ pfiehledná. Uvni-
tfi najdeme je‰tû napevno uchycenou kara-
binku na klíãe. Z vnûj‰í strany víka je pfii-
pevnûné praktické okénko na oznaãení
majitele a jeho adresy (vyuÏijete zvlá‰tû
na leti‰tích). Base Camp Duffle tedy nic
pro pofiádkumilovné tfiídiãe. Je spí‰e o
tom na‰lapat do ta‰ky rychle v‰e potfieb-
né, do kapsy ve víku strãit letenku a do-
klady a vyrazit vstfiíc nov˘m dobrodruÏ-
stvím.

DVA POPRUHY, ČTYŘI
DRŽADLA
O co jednodu‰‰í je uvnitfi, o to sloÏitûji
vypadá zavazadlo zvenãí. Materiál dna je
je‰tû zesílen˘. Vertikálnû obepínají ta‰ku
dvû sady popruhÛ, které se nahofie sbíha-
jí do drÏadel, spojiteln˘ch navíc do jed-

noho pomocí polstrování na such˘ zip.
Kdo nosí tûÏké ta‰ky nerad v ruce, vy-
uÏije jednoduché batohové popruhy na
vcelku pohodlné no‰ení na zádech. Ko-
mu by pfiekáÏely, mÛÏe je jednodu‰e z
pfiezek odstranit navÏdy. V horní ãásti
zavazadlo horizontálnû obepíná dal‰í po-
pruh, kter˘ na ãelních stranách tvofií dal‰í
drÏadla. Ty vyuÏijete zvlá‰tû pfii namáha-
vém dob˘vání ta‰ky z pfiepravního pro-
storu na‰lapaného vozidla. Zvy‰ují cel-
kov˘ komfort snadné manipulace. Na
obou ãelních stranách se skví i v˘razná
loga v˘robce. Po del‰ích stranách se z
popruhu stávají praktická oãka pro pfie-
pravu setfiídûného lezeckého materiálu,
pro snadné pfiipevnûní zavazadla na po-
stroj soumara ãi jaka, popfiípadû do lodi.
Pokud ta‰ku nenaplníte aÏ po okraj, vy-
uÏijete ãtyfii jednoduché, av‰ak úãinné
kompresní popruhy.
Sedmdesátilitrov˘ Duffle stojí na ãeském
trhu kolem tfií tisíc korun. VáÏí necelé
dva kilogramy. ■

TEST
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NENÍ TO ZROVNA RUKSAK, KTER¯
BYSTE MOHLI VLÁâET NA ZÁDECH PO
HORÁCH âTRNÁCT DNU. AâKOLI S BA-
TOHEM MÁ MNOHO SPOLEâNÉHO, JE
TO SPÍ·E JEDNODUCHÉ A SPOLEHLIVÉ
CESTOVNÍ ZAVAZADLO DO LETADA, 
AUTA, NEBO NA TRAJEKT.

TEST: BASE
CAMP DUFFLE 70 
THE NORTH FACE

P

Text a foto: René Kujan
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yzkou‰eli jsme proto tfii modely
lyÏí vhodn˘ch do terénu a údaj-
nû i na sjezdovku. Pravovûrn˘
freerider by nad nimi sice ohr-

nul ret, protoÏe jsou pfiíli‰ úzké, ale sjez-
dovkov˘ lyÏafi se na nich mÛÏe dostat do
bílé nirvány. Pfiedesíláme, Ïe se jedná jen
o na‰e první dojmy, protoÏe jsme na kaÏ-
dém modelu jezdili jen jeden den. Za to
mÛÏeme odpovûdnû prohlásit, Ïe jsme s
nimi prorajtovali ranní man‰estr, rozjeÏ-
dûné sjezdovky, pra‰an i tûÏk˘ sníh. Na‰e
testování se odehrálo v rakousk˘ch stfie-
discích Bad Kleinkirchheim a Mölltal.

ARMADA AR6: PRA·AN NEBO SNOWPARK 
Jestli jste doteď lyžovali na rekreačních funcarve-
rech, nebo dokonce na slalomkách, budou se vám
zdát armady jako neobratní hroši. Na tvrdé pistě je
ještě ukočírujete, prostě prodloužíte oblouky. V na-
hrnutých boulích odpoledne na sluníčku můžete
zkusit nerovnosti nevnímat a jet po hraně, co to
dá. V úzkých skalnatých či ledovatých žlebech to už
ale nezvládnete. Kde jsou vaše elegantní brzdící ob-
loučky, kde zažité  přeskakování přes spádnici, kde
bleskurychlé reakce...
Na Mölltalu jsme takhle letěli ledovatým kuloárem
dobrých padesát metrů. Po hlavě. Nestačili jsme
zatočit.
Jenže zatímco hroch špatně běhá a dobře plave,

tak i sjezdovkový neohrabanec se v prašanu změní
na žraloka. Středně dlouhé oblouky v prašanu,
měkkém sněhu i na firnu jsou na armadách pohád-
kové. Solidní poježdění je také ve snowparku. 
Pokud chcete armady zvládnout, musíte se vždy 
dost dlouho předem rozhodnout, kam si to namíří-
te. Pozdější korekce jsou již obtížné, protože zvláš-
tě přehraňování je hodně pomalé. Navíc neodpouš-
tějí chyby. Výrazné jsou změny při posunu vázání
vpřed či vzad. Každý centimetr mění vlastnosti lyží
od freeski do snowparku (vázání vepředu) po freeri-
dové sympaťačky (vázání mírně za středem).
➜Rozměry: 116-84-106 mm (platí pro délku 171 cm)
➜Radius: 20-23 m
➜Délka: 161/166/171/176/181 cm
➜Orientační cena: 13 700 Kč

MOVEMENT SPARK: V·UDE DOMA
Sparky mají hodně společného s výše popsanými 
armadami. Jenom více než hrocha připomínají no-
sorožce. Jsou totiž o něco obratnější a lépe se ovlá-
dají na sjezdovce. Nepotřebují tolik brutální síly. 
Pořád to ale není náčiní pro hbité sjezdovkové lyža-
ře a už vůbec ne pro útlocitné slečinky v barevných
bundičkách na slunečných svazích. Je to poctivý 
allrounder. Potřebují totiž aspoň trochu rychlosti,
síly a jistotu v jízdě po hraně. Za to nabízejí příjem-
nou a ničím nerušenou jízdu skoro kdekoliv, kde je
dost místa aspoň na středně dlouhé oblouky. Jejich

šířka už sice nezaručuje dostatečný vztlak v le-
houčkém péřovém prašanu, ale pořád je to na nich
lepší, než na úzkých párátkách.
➜Rozměry: 121-82-110 mm
➜Radius: 17-18 m
➜Délka: 163/173/183 cm
➜Orientační cena: 11 700 Kč

MOVEMENT YAKA: ODSKOKY DO TERÉNU
Těmito univerzálkami nic nezkazíte. Výrobce sice
uvádí nejlepší použití 70 % na upravených tratích a
30 % v terénu, ale můžete na nich dělat, co chcete,
a budete spokojeni. Nejsou to sice nabroušené ob-
řačky, obratné slalomky, měkké odpočinkové lyže
ani prašanové speciálky, ale z každých z nich si vza-
ly, co mohly. Nejlépe jsme se na nich cítili na nové
černo-červené sjezdovce Franze Klammera v Bad
Kleinkirchhenu a v terénech podél ní. Časté přecho-
dy mezi tvrdou pistou, ledem, nahrnutým sněhem 
a mokrým prašanem jsme téměř neregistrovali.
V opravdovém hlubokém prašanu je sice na hlavu
porážejí freeridové speciálky, ale kdo v něm jezdí
celé dny, že...? Nejobvyklejší v evropských podmín-
kách jsou právě zajížďky do terénu na chvilku teré-
nu a rychle zase nazpátek.   
➜Rozměry: 126-75-107 mm
➜Radius: 13-15 m
➜Délka: 157/166/175cm
➜Orientační cena: 11 700 Kč

V

Na hranici 
sjezdovek a terénu
Na hranici 
sjezdovek a terénu

âÍM TLUSTùJ·Í, TÍM LEP·Í,
HLÁSAJÍ KATALOGY LY-
ÎA¤SK¯CH FIREM. ÉRA
FREERIDINGU JE TADY V
PLNÉ SÍLE. JEZDIT PR¯ MÁ
CENU JEN V PRA·ANU. 

Internet:
http://www.armadaskis.com
http://www.movementskis.com

Tlusté lyÏe pro
tvrìáky Movemen
Shark

Movement Yaka Armada AR6
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12.4. Chřibská padesátka Roštín www.cyklosportchropyne.cz
12.4. Přes dva kopce Jedomělice www.presdvakopce.cz
19.4. Rallye Vltava Hluboká n.V. www.xterra.cz
26.4. Škodabike Ostrava www.skodabike.cz
26.4. Český ráj Branžež www.50ceskyraj.cz
26.4. Platan Tálín x
27.4. Ratibořický maratón Úpice www.ratiborickymaraton.cz
1.5. Posázavím Mnichovice www.mtb.cenytisku.cz
3.5. Orlík Tour Vystrkov www.kolopro.cz
3.5. Šela Helfštýn www.selasport.cz
3.5. Škodabike Plzeň www.skodabike.cz
8.5. Starobrno Brno www.postovnisporitelnamtb.cz
10.5. Údolím Berounky Plzeň www.aarcha.cz
10.5. Malevil Jablonné www.paklisport.cz
17.5. Prachatický maraton Prachatice www.galaxy-bike.cz
17.5. Silesia Opava www.bsc.opava.cz
17.5. Mamut Přerov www.miko-cycles.cz
17.5. Trans Brdy Lety www.transbrdy.cz
17.5. Černá hora Brno www.kolopro.cz
24.5. Chomutov Tour Chomutov www.kolopro.cz
31.5. Příbramský permoník Příbram www.kolopro.cz
31.5. Král Šumavy Klatovy www.authorkralsumavy.cz
31.5. Bohemie Nový Bor www.pekloseveru.cz
7.6. Jistebnický kancionál Jistebnice www.kolopro.cz
8.6. Okolo Hradce Hradec Králové www.max1.cz/okolohradce
14.6. Biketour Brezno www.sck-dumbier.sk
14.6. Petyša Tour Rožnov www.beskydbike.com/petysa
21.6. Bezděz Bezděz www.50bezdez.cz
28.6. Zručský maraton Kácov www.galaxy-bike.cz
28.6 Houštecký cyklom. Stará Boleslav www.cyklocelakovice.cz
28.6. Vinařská padesátka Šatov www.vinarska50.cz

28.6. Olomoucká padesátka Olomouc www.kolopro.cz
5.7. Peklo severu Prysk www.pekloseveru.cz
5.7. Drásal Holešov www.drasal.cz
12.7. Cyklošvec Písek www.galaxy-bike.cz
12.7. Krkonošský maraton Lomnice n.P. www.krkonosskymaraton.cz/
19.7. Přes tři vrchy Vysočiny Horní Cerekev www.trivrchyvysociny.info 
26.7. Železné hory Chrudim www.kolopro.cz
26.7. Beskyd bike Frenštát www.beskydbike.cz
2.8. Šumavský cyklomaraton Zadov www.skimarataon.cz
2.8. Krakatit Dobříš www.galaxy-bike.cz
9.8. Praha-Karlštejn Praha www.kolopro.cz
16.8. Bike Brdy Lety www.aarcha.cz
23.8. Moravský cyklomaraton Leština www.cyklomorava.cz
23.8. AM bikemaraton Karlovy Vary www.ambike.com
23.8. Pahorkáč Rumburk www.pekloseveru.cz
23.8. Podkrkonoším Lázně Bělohrad www.maratonpodkrkonosim.cz
30.8. Karel Boří Dar www.lkslovan.cz
30.8. Priessnitzova šedesátka Jeseník www.kolopro.cz
30.8. Náměšťský cyklomaraton Náměšť www.sokolisti.org
30.8. Dubnický maratón Dubnica n.V. www.maraton.sk 
6.9. Cyklobraní Jevišovka www.kolopro.cz
6.9. Babí léto Chrastava www.bbl.spinfit.cz
13.9. Daikin Open Plzeň www.aarcha.cz
13.9. Rallye Sudety Teplice n.M. www.redpointteam.cz
13.9. Ještěd Tour Liberec www.kolopro.cz
20.9. Oderská mlýnice Odry www.kolopro.cz
27.9. Soběslavský maraton Soběslav www.galaxy-bike.cz
28.9. Žacléřská sedmdesátka Žacléř www.zaclerska70.cz
4.10. Trutnovská padesátka Trutnov www.kolopro.cz
11.10. Nova cup Josefův důl www.novaauthorcup.cz
15.11. Winter Trans Brdy Lety www.maratony.sportbusiness.cz

S dlouhými závody na horských kolech se v
posledních sezónách roztrhl pytel. Jsou stále po-
pulárnější nejen mezi profesionálními závodníky,
ale přijíždějí na ně i tisíce amatérů. Od poloviny
dubna do poloviny listopadu si lze každý víkend za-
závodit nejméně v jednom podniku, někdy je
možno si vybírat i mezi pěti závody podobného
ražení. Přinášíme přehled nejznámějších cyklo-
maratónů v Česku a na Slovensku.
Proč jsou terénní cyklomaratóny tak populární?
Protože v nich může bojovat na stejné trati de-
vatenáctiletý dravý mladíček s padesátiletým
zkušeným bikerem i profesionálním reprezen-
tantem. Cyklomaratóny smazávají stavovské
rozdíly a na startovní čáře spolu stojí všichni.
(Špička samozřejmě vepředu, aby mohla hned po
startu ujet mase rekreačních bikerů.) Startovné,
které přijde každého závodníka na několik stovek
korun, pokrývá náklady na organizaci, propagaci
a zdravotní zajištění akce.

MARATÓNY 
PRO KAÎDÉ 
KOLO
Text (red). Universe Agency



NA DVOU  KOLECH

respektem udûlátko obcházím a
zvaÏuji potupnou rezignaci. Ma-
jitel a laskav˘ zapÛjãitel jedno-
kolky na to nedbá, volí vhodn˘

terén a za pomoci jeho muÏné paÏe a pou-
liãní lampy poprvé (a napopáté) nasedám.
Ten den pak oba podáváme velk˘ spor-
tovní v˘kon, po pÛlho-
dinû tréninku s oporou
bez pádu ujedu nûkolik
metrÛ. Tedy, ehm, opo-
rou – pfiedstavte si Ve-
ãerníãka, jak vjíÏdí na
scénu a pÛlkou tûla
pfiitom leÏí v náruãí,
fieknûme Rákosníãko-
vi. Tak nûjak jsme vy-
padali.

DEN DRUHÝ
ZapÛjãitel odjel na
hory a mnû v hlavû
utkvûla jeho vûta „a
tak jsem cviãil podél
zdi“. âtrnáctimûsíãní-
ho syna odevzdávám
dûdeãkovi a uprostfied
na‰í veleslu‰né ãtvrti
vytipovávám hfii‰tû pro teenagery s
rampiãkami na kola a skateboardy.
Obehnané plotem. Plotem, za kter˘ se
hodlám drÏet. Trochu se obávám, Ïe mû
nûkdo ze sousedstva pozná, proto se
maskuji k‰iltovkou, kapucí, drsn˘mi
br˘lemi… aspoÀ mezi mládeÏ dobfie
zapadnu, namlouvám si. Zbyteãnû,
místní chlapci buìto nesportují, nebo
otloukají skateboardem schody kolem
Národního divadla, není tu ani noha. Po
hodinû snaÏení bravurnû nasedám a se-
sedám a jsem schopná ujet nûkolik opa-
trn˘ch metrÛ s pocitem, Ïe kdybych
chtûla, tak bych se moÏná i dokázala
pustit plotu. V noci nemÛÏu usnout, jak
mû bolí nohy, nûjak jsem si bûhem ur-
putného udrÏování rovnováhy nev‰im-
la, jak moc posiluju.

DEN TŘETÍ
Opût liduprázdné hfii‰tû. Nasedám, objíÏ-
dím plot, ãasto padám, ale uÏ si vûfiím a
proto… První metry bez drÏení! Nad‰enû
letím k zemi, kde mû sbírá místní opilec
venãící jezevãíka s pochvaln˘m: „Ale jo,
kousek to byl. S rovnováhou je to tûÏk˘,

vo tom já nûco vim!“ a ky-
máciv˘m krokem odchází.
KdyÏ jsem se otfiepala, na-
padlo mû zkontrolovat
technick˘ stav vozidla.
Hnutá sedaãka se dala do
své osy uvést celkem snad-
no, nûjaké ty stopy inten-
zivního tréninku na rámu
uÏ se budou maskovat hÛfi. 

DEN ČTVRTÝ
Získávám pocit, Ïe bych se
na tom jednou opravdu
mohla nauãit jezdit. Sice
po hodnû klikaté trajekto-
rii, ale pfiesto pfiejíÏdím
pÛlku hfii‰tû. Je nedûle a
pfiicházejí dokonce i nûjací
pubescenti s bicykly a
prkny. V‰ichni mají slu‰ivé

helmiãky, dokonce i ti, ktefií se Ïádn˘ch
akrobatick˘ch kouskÛ nedopou‰tûjí. Pfii
jednom zoufalém pokusu projet mezi
prknistou a posprejovanou zdí, která tu
pfiímo uprostfied hfii‰tû stojí opravdu asi
jen kvÛli tomu, aby se kluci mûli kde v˘-
tvarnû projevit, hodím neskuteãná záda.
Cvak, hlava Èukla o beton a já pfiem˘‰lím,
jestli se o zvednutí pokusím hned, nebo aÏ
za chvíli. KdyÏ otevfiu oãi, kfiení se nade
mnou tak sedmnáctilet˘ v˘rostek: „Kde
má‰ pfiilbu, voe?“

DEN PÁTÝ
Dosud nebyl. Ale vzhlíÏím k nûmu se
smûsicí nadûjí i obav. A hlavnû se tû‰ím,
aÏ kluk bude ve ‰kolce vyprávût, Ïe jeho
máma je Veãerníãek! 

■

S

JEDNOKOLKA
Spousty lidí mají v hlavû pevnû zakofienûnou jednoduchou rovni-
ci: matefiská dovolená rovná se stagnace. My‰lenky toãící se jen
kolem krmení, mytí zadeãkÛ a ka‰líku a k tomu úpadek slovní zá-
soby i fyzické kondice. Pfii prvních pfiíznacích v˘‰e zmínûn˘ch symp-
tomÛ jsem sáhla po netradiãním pfiístupu a pÛjãila si jednokolku.

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

… VYSTUP 
Z ŘADY!
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Text: Hana Kloubová. Foto: René Kujan
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PARAGLIDING OD LANOVEK

➜ V Krkonoších se mimo jiných sportů
také létá na paraglidech. Padákové klu-
záky mají určená startoviště na Černé
hoře nad Janskými Lázněmi, na Čertově
hoře nad Harrachovem, na Medvědíně a
Pláních nad Špindlerovým Mlýnem a na
Žalém nad Vrchlabím. Paraglidisté se ke
všem startovištím dostanou lanovkou v
zimě i v létě. Pouze Zalomený vlek na
masívu Lysé hory nad Rokytnicí je v pro-
vozu jen v zimě. Z jeho konce se dá star-
tovat pěšky i na lyžích. V zimě se startu-
je především z traverzové cesty na sjez-
dovce mezi vrcholem Medvědína a
Mísečkami a ze sjezdovky Stoh nad Sva-
tým Petrem. To jsou také nejčastější
místa pro tandemové komerční slety.
Dříve se létalo ještě ze Zlatého návrší,
ale to dnes není kvůli ochraně přírody
dovolené. 
Text: (kt). Foto: CzechTourism

OPUŠTĚNÁ ELEKTRÁRNIČKA

NA BÍLÉM LABI

➜ Ochránci přírody v Krkonoších ne-
ustále bojují s horolezci na ledopádech
a skialpinisty na zasněžených stráních,
ale před nosem jim bobtnají opravdové

ekologické problé-
my. Jednou z ma-
lých, ale závažných
potíží je pobořená
vodní elektrárnička
v nejpřísněji chrá-

něném údolí Bílé Labe.
Elektrárnička je sice ve špatném sta-
vebním i technickém stavu, ale vypadá,
jako když ji právě opustil poslední tech-

nik. Na stěnách visí montážní klíče,
skrze potrubí tryská voda a v kbelících
jsou připravené litry oleje. Vzhledem k
tomu, že jeden litr ropného produktu
zničí milión litrů čisté vody, je v opuš-
těné elektrárničce zaděláno na ekolo-
gickou havárii v první zóně národního
parku.
K elektrárničce sjedeme na lyžích údo-
lím Bílého Labe od Luční boudy. Jede-
me přímo korytem horské říčky. Od
elektrárničky traverzuje do levého sva-
hu, abychom se dostali na turistickou
značenou cestu k boudě U Bílého Labe
a dále do Špindlerova Mlýna. Popsaná
trasa je lyžaři využívána již nejméně sto
let, ale v současné době je zakázaná z
důvodu ochrany přírody. Místy je ohro-
žována lavinami. Fotogalerii elektrár-
ničky najdete na webu
www.horydoly.cz/krkonose. 
Text a foto: Kuba Turek

HŘEBAČKA JE NOVÝM

ŘEDITELEM KRKONOŠ

➜ Novým ředitelem Správy Krkonoš-
ského národního parku jmenuje ministr
životního prostředí Martin Bursík Jana
Hřebačku. Narodil se v roce 1967. Vy-

studoval Les-
nickou fakul-
tu Vysoké
školy země-

dělské v Brně. Po studiích pracoval v
lesním závodě v Horním Maršově, od ro-
ku 1994 na Správě KRNAP. Dosud zde
zastával funkci zástupce provozního ná-
městka ředitele a vedoucího péče o les
v národním parku. Výběrové řízení na
pozici ředitele Správy KRNAP bylo vy-
psáno poté, co se předchozí ředitel Jiří
Novák po úspěšném výběrovém řízení
stal generálním ředitelem státního pod-
niku Lesy ČR. 
Text: Jakub Kašpar. Foto: MŽP

TADY JE
KRAKONOŠOVO!
TADY JE
KRAKONOŠOVO!

KRKONOŠE
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Ještě v pátek ráno se dohadujeme,
kam vyrazíme na víkend. Sněhu na
českých horách moc není, po ledo-
pádech v Rakousku jsme lezli minu-
lý týden, na kole bychom omrzli, vo-
dy v říčkách teče málo... Půjčujeme
si tedy mořské kajaky a jedeme na
Labe. Ve veletoku je vody vždycky
dost. Včera večer jsme si půjčili
dvojmístný otevřený jezerní kajak a
dva zavřené mořské kajaky z půjčov-
ny. "Tento týden jste jediní," řekl
nám ochotný majitel Vodáckého ráje
Marek Bašta. "Nejste však výjim-
kou, protože i po většinu zimních ví-
kendů se najde pár šílenců, kteří si
nějaký kajak půjčí." 

Dnes po ránu jsme se podívali na
předpověď počasí. Má být větrno,
těsně nad nulou a možná bude tro-
chu pršet. Volíme tedy krátkou vo-
dáckou túru po Labi. 
Za necelou hodinu dojedeme z Pra-
hy do Neratovic. Odvazujeme lodě
pod jezem. Následuje přejezd auta
do Mělníka a návrat nazpátek auto-
busem. V poledne konečně ponoří-
me pádla do vody. 
SPOLANA JAKO Z HORORU
Labe pěkně teče. Míjíme Spolanu na
levém břehu. Více než kilometr pád-
lujeme podél různě smrdících, kou-
řících a rozpadajících se baráků.
Není to nic pro slabé povahy. 

Za Spolanou se řeka zastaví. Jede-
me mezi lesíky, loukami a poli. V
dálce vidíme vesnice. V roce 2002
byly všechny pod vodou. Z televiz-
ních zpráv si pamatujeme například
Obříství, Větrušice, Kly a Libiš, kte-
ré zaplavila historická povodeň. 
Právě v Obříství zprava objíždíme
ostrov. Jedeme lodní trasou až k
plavební komoře. Vytahujeme kajaky
na břeh a komoru obnášíme. "Ne-
chcete proplavit?" hlaholí na nás
obsluha z okénka dispečerské věže.
S díky odmítáme. Nejsme si jisti, že
bychom neskončili při vypouštění
plavební komory v ledové vodě. Na-
víc se aspoň trochu protáhneme.
Máme polovinu trasy za sebou. Za-
číná foukat a poprchává. Raději

zrychlujeme frekvenci záběrů. Spě-
cháme. Už je nám zima. Do otevře-
ného jezerního kajaku se dostává ví-
tr a kapky vody. 
ŘEKA TEČE DÁL
Široká řeka nám nedává nic zadar-
mo. Pádlujeme proti větru. Po pravé
ruce se objeví nejprve zchátralý cu-
krovar a poté i slavný mělnický zá-
mek. Pod ním do Labe přitéká zleva
Vltava a o pár metrů dál z něho od-
téká Hořínský laterální kanál. 
Proud v Labi se najednou rozeběh-
ne, ale my musíme končit. Pod
mostem vytahujeme lodě naposledy
na břeh. Pro dnešek končíme. Cho-
didla a prsty na nohou nám roz-
mrzají až za půl hodiny.

Text: (kt) Foto: (has)

ZIMNÍ VÝLET PO LABI
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Na dolní Sázavě pod jezem Žampach je třemi padlými stromy zablokova-
né levé (obvykle sjízdné) rameno řeky. 
Na Kamenici popadaly kmeny do koryta nad Držkovskými schody, nad
Soutěskou, v Okýnkách a v první zatáčce pod Návarovem.
Jedinou významnou překážku na horní Jizeře tvoří strom přes řeku pod
Ostrovem Hrůzy.
Oficiální vodočet na Úpě byl během zimy přesunut z České Skalice o pět
kilometrů výše do Zlíče. Dosavadní limity sjízdnosti jsou tedy neplatné.
Lodní komory na Labi i dolní Vltavě pod Prahou ochotně berou vodáky a
obsluha jim tak ušetří dlouhé přenášení kánoí a kajaků okolo jezů. Na-
opak obsluha komor v Praze vodáky odmítá.
Rozbořený jez na Bílině v Trmicích byl opraven a stal se nebezpečným.
Pod ním yse tvoří velké vývařiště a nad ním proud táhne do jezu.
Slovenská říčka Demänovka je neprůjezdná kvůli velkému množství
napadaných stromů a na dolním toku kvůli křoví prorostlému do celé-
ho koryta. Text: Raft.cz a Horydoly.cz

22.3. Odemykání Bíliny – Hostomice
22.3. Otvírání Bečvy – Vsetín
23.3. Splutí Mastníku – Sedlčany
29.3. Odemykání Sázavy – Týnec
29.3. Zahájení sezóny Divoké Orlice – Čestice
29.3. Odemykání Lužnice – Suchdol
5.-6.4. Odemykání Doubravy – Pařížov
5.4. Splutí Ostravice – Šance
5.4. Odemykání Otavy - Sušice
6.4. Splutí Svitavy – Blansko
12.4. Odemykání Ohře – Cheb
12.-13.4. Odemykání Berounky – Plzeň
12.4. Splutí Chrudimky – Chrudim
12.-27.4. Čistá Sázava – čištění řeky
15.4. Otevírání ostravských řek
16.4. Začátek rybářské pstruhové sezóny
19.4. Odemykání Ohře – Loket
19.-20.4. Splutí Moravice – Kružberk
26.4. Kayakcross – Kamenice
27.4. Čarodějná Ostravice – Ostravice
30.4. Noční splutí Ohře - Loket

KAM  NA VODU

Uvedené termíny se mohou měnit v závislosti na
stavu vody v řekách a přehradách. Podrobnosti a
aktuální informace uveřejňujeme na internetové

adrese www.horydoly.cz/kalendar.



ÚŘEDNÍCI ŘEŠÍ HOSPODA-

ŘENÍ V NÁRODNÍM PARKU

➜ Vstup do Tatranského národ-
ního parku je v Polsku zpoplatněn
8,80 ZL/dva dni nebo 18 ZL/tý-
den. Slovensko o zavedení vstup-
ného neuvažuje. Potvrdilo to tam-
ní ministerstvo zemědělství a ži-
votního prostředí. S návrhem
vybírat vstupné přišli majitelé po-
zemků v chráněných území TANA-
Pu, z vybraných prostředků by do-
stávali finanční náhradu, protože
jejich pozemky jsou díky ochraně
přírody ekonomicky nevyužitelné.

Hledají se ale jiné možnosti, jak
spor s vlastníky vyřešit. Kromě fi-
nančních náhrad ministerstvo
uvažuje o výměně pozemků. Měnit
by se mohly pozemky v bezzása-
hových zónách za pozemky v niž-
ších stupních ochrany. Právě do-
hoda se soukromými vlastníky pů-
dy je jedním z předpokladů
schválení nového zónování TANA-
Pu, resp. je podmíněna přijetím
novely zákona o ochraně přírody a
krajiny. Tu bude projednávat slo-
venská vláda v květnu, aby ji v lé-
tě předložila i parlamentu. Minis-

terstva se dohodla i na dalším po-
stupu při likvidaci kůrovcové ka-
lamity v TANAPu. V 5. stupni
ochrany se nebude zasahovat vů-
bec a ve 4. stupni se budou dělat
jen ta opatření, která zamezí dal-
šímu šíření kůrovců. Ministři se
dohodli na pružnějším vydávání
povolení pro preventivní opatření
proti kůrovcové kalamitě. Ovšem
z tohoto režimu je vyjmuta Tichá i
Kôprová dolina, kde se nebude až
do ukončení vyšetřování Evropské
komise zasahovat vůbec.
Text: Libor Bolda,foto: Milan Bernášek

INZERCE

TATRY: ZPRÁVY 
Z NEJMENŠÍCH VELEHOR
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SLOVENKA UMRZLA POD ZBOJNIČKOU

➜ V kežmarské nemocnici zemřela 16. února slovenská skialpinistka
Eva z Ružomberku na podchlazení. Spolu se svým partnerem stoupala
na skialpinistických lyžích večer po turistické cestě na Zbojnickou cha-
tu. Zastihlo je prudké ochlazení, sněžení a nárazový vítr. Ve střední
části doliny zabloudili. Noc přečkali v nejširší a proto orientačně obtíž-
né části Velké Studené doliny. Kolegové z jejich horolezeckého oddílu
je našli až druhý den v sobotu okolo půl desáté poblíž Ohniska. Oba
partneři nebyli dostatečně vybavení na zimní túru. Na sobě měli jen
sportovní obtažené oblečení. V jejich výbavě nebyl bivakovací pytel,
teplé oblečení ani svrchní šusťáková případně membránová vrstva. Po-
dle dostupných informací se nepokusili o vybudování záhrabu. "Boli vo
veľmi zlom stave - silne podchladení a len veľmi ťažko komunikovali,"
uvádí ve své zprávě Horská záchranná služba. Přivolaní záchranáři je
odvezli na saních do Starého Smokovce, kde je převzaly sanitky. Žena
putovala do Kežmarku a muž do Popradu. Text: (kt)

POLIAK ZOMREL NA NEMECKOM REBRÍKU

➜ V piatok 22. februára v popoludňajších hodinách došlo k výpad-
ku poľského horolezca z Nemeckého rebríka v oblasti Kežmarskej
kopy. Pre vážnosť situácie na miesto okamžite odletel vrtuľník z
Popradu. Žiaľ, horolezec pri približne 150 metrov dlhom páde utrpel
smrteľné poranenia, ktorým na mieste podľahol. Pre náhle zhorše-
nie počasia nebolo možné uskutočniť letecký transport tela nebo-
hého. Na miesto nešťastia preto odišli záchranári Horskej záchran-
nej služby, ktorí transportovali telo poľského horolezca do márnice
v Poprade. Text a foto: (kt)

KEŽMARSKÁ CHATA BUDE SNAD OBNOVENÁ

➜ Kežmarské chatě, která shořela v roce 1974, svítá naděje. Pri-
mátor Kežmarku napsal oficiální dopis ministru životního prostře-
dí, ve kterém píše o potřebě obnovení chaty. Ministrova odpověď
prý zní kladně. "Nechceme žiaden kolos ako v minulosti, ale účel-
né zariadenie, ktoré by slúžilo ľuďom, aby sa mali kam uchýliť v
prípade nepriaznivého počasia," uvedl primátor Igor Šajtlava o plá-
nech v dolině Bílých ples. Text: (kt)

ČEŠI STRHLI LAVINU NAD BRNČALKOU

➜ Dopoledne 7. února spadla lavina v Malé Zmrzlé dolině. Zasy-
pala čtyři české horolezce, dva se vyhrabali sami, po chvilce i tře-
tí. Pod nánosem sněhu zůstala uvězněná horolezkyně, kterou na-
štěstí po půl hodině našli její kolegové svépomocí. To už na místo
spěchali přivolaní záchranáři, kteří byli toho času v dolině a k Ze-
lenému plesu vrtulník transportoval lavinové psy s psovody. Ve Vy-
sokých Tatrách bylo tehdy vyhlášené jen mírné lavinové nebezpečí
ve stupni 2. Záchranáři postiženou horolezkyni spustili přes skalní
práh doliny o sto metrů níž k Zelenému plesu a odtud ji skútrem
převezli na Kežmarskou Bielou Vodu. Text: Libor Bolda

✝
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Outdoor Ex
www.horydoly.cz/outdoorexpress

19-22.3. veletrh MITT – Moskva
26.3. veletrh Rybaření - Brno
29.3. valná hromada Českého

horolezeckého svazu
1.4. České dráhy začínají 

půjčovat kola
4.-6.4. konec vlekařské sezóny

Ski Lift Cup - Harrachov
4.-6.4. veletrh Dovolená 

- Ostrava
9.-11.4. veletrh Alpitec –

Bolzano
11.-13.4. veletrh Voyager -

Kielce
16.4. začátek pstruhové sezóny

– Česko
17.4. Jarní cyklojízda – Praha
18.-20.4. Speleofórum – Sloup
19.4. cyklomaratón 

Rallye Vltava
22.-24.4. veletrh IMEX 

- Frankfurt
24.-27.4. veletrh Svět knihy –

Praha
25.4. valná hromada Svazu

provozovatelů lanovek 
a vleků – Nové Město 
na Moravě

26.4. cyklomaratón Český ráj -
Branžež

KALENDÁŘ 2008 – BŘEZEN/DUBEN

Kalendář outdoorových akcí najdete na www.horydoly.cz.

KNEISSL SE VRACÍ DO ČESKA

Českým distributorem značky Kneissl se
stala brněnská společnost Aspire
Sports. Kneissl vyrábí lyže sendvičové
konstrukce. Většina produkce pochází z
továrny v tyrolském Kufsteinu. Ve výrob-
ním programu značky je lyžařské vybave-
ní pro sjezdové i běžecké lyžování. No-
vinkou v produktovém portfoliu značky
Kneissl je široká kolekce lyžařského tex-
tilu. Kneissl je známý také jako výrobce
tenisových raket. 

JIŽNÍ TYROLSKO MĚNÍ ČESKÉ

ZASTOUPENÍ

Martina Vepřková přebírá v agentuře Tri-
medar mediální zastoupení Jižního Tyrol-
ska. Přebírá funci po dosavadní jihotyrol-
ské manažerce Marii Čermákové.

HEAD V BUDĚJOVICÍCH

Rakouský výrobce sportovních potřeb
Head převádí do Českých Budějovic další

část své výroby. V Budějovicích se zač-
nou vyrábět dražší a lepší lyže s dřevě-
ným jádrem. V roce 2007 bylo v Českých
Budějovicích vyrobeno 278 tisíc párů ly-
ží, rok před tím 380 tisíc párů. Důvodem
poklesu jsou dvě teplé zimy za sebou.
Head vyrábí v Budějovicích nejen lyže,
ale také potápěčské vybavení značky Ma-
res. V Litovli je soustředěna výroba teni-
sových raket. 

KŘIVÁNEK V ČELE SPISOVATELŮ

Básník Vladimír Křivánek se stal předse-
dou Obce spisovatelů. Následuje tak své
předchůdce Evu Kantůrkovou a Milana
Jungmanna. Obec spisovatelů má sedm
set členů.

OČEKÁVÁME
1.5. SETKÁNÍ SEAKAJAKÁŘŮ - MĚLNÍK 
1.-4.5. BIKEFESTIVAL – GARDA
3.5. CYKLOMARATÓN ŠELA - HELFŠTÝN
6.-9.5. VELETRH ATM – DUBAJ
10.5. CYKLOMARATÓN MALEVIL 
– JABLONNÉ V P.
11.5. PRAGUE INTERNATIONAL 

MARATHON – PRAHA
28.5. FESTIVAL ZDRAVÍ A POHYBU 

– OLOMOUC
7.-8.6. SETKÁNÍ SEAKAJAKÁŘŮ 

– SLEZSKÁ HARTA
16.6. OTEVŘENÍ TURISTICKÝCH CHODNÍKŮ –

VYSOKÉ TATRY
20.-22.6. CYKLOFESTIVAL JESTŘEBÍ HORY -

ÚPICE
21.6. ADRENALIN CUP – OSTRAVICE
3.-6.7. OUTDOOR GAMES - INTERLAKEN
4.-7.8. VELETRH EUROBIKE -

FRIEDRICHSHAFEN
7.-10.8. VELETRH OUTDOOR RETAILER –

SALT LAKE CITY
6.9. DOLOMITENMANN - LIENZ
17.-19.9. VELETRH ŠPORT LÍNIA 

– BANSKÁ BYSTRICA
18.-21.9. VELETRH IFMA – KOLÍN NAD

RÝNEM
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 SPORT LIFE - BRNO
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ZAKLADATELÉ SHOCARTU SI NECHALI

NECELOU TŘETINU

Mapové vydavatelství Shocart ze Zádveřic pohltil je-
jich evropský konkurent Freytag-Berndt. Obchodní
podíly majitelů k 6. únoru 2008 jsou následující:
Karel Kršák: 10 %
Ladislav Cirhan: 20 % 
Freytag-Berndt und Artaria: 70 %

HORSKÁ SLUŽBA SE SOUDÍ

Horská záchranná služba pod vedením Jozefa Janigy
ml. žaluje u soudu každého, kdo se jí ve svých člán-
cích jen trochu dotkne. Má za to, že poškozují její
dobré jméno. Po česko-slovenském portálu Horydo-
ly.cz chce Horská záchranná služba vysoudit omluvu,
vymazání článku a padesát tisíc českých korun na-
vrch. Důvodem je kritický článek na adresu systému
záchranné služby ve Vysokých Tatrách Slovákům ne-
věřte! Slovenského občana Ladislava Šedivého chtěla
Horská záchranná služba soudit za uveřejnění článku
Budúcnosť záchranárov v horách v Hospodářských
novinách, ve kterém se zamýšlí nad financováním zá-
chranného systému na Slovensku a navrhuje jeho vy-
lepšení. Od této žaloby Horská záchranná služba od-
stoupila poté, co zasáhl Šedivého advokát. Podrob-
nosti včetně kopií dokumentů jsou k dispozici na
webu www.horydoly.cz/vypsat.php?id=11150.

AMERPORT PRODÁVÁ VOLANTY

Obchodní zastoupení exkluzivní lyžařské značky Vo-
lant převzal pro Českou
republiku Amersport.
Nové modely budou v
prodejnách po letních
prázdninách. "Zatím bu-

dujeme obchodní síť," řekla pro Horydoly Eva Sou-
marová z obchodního oddělení. "Proto je zatím lepší

zatelefonovat nebo napsat k nám do Amersportu,
kde lze lyže koupit."

MOTOR PRESSE KOUPIL OUTDOOROVÉ

ČASOPISY

Vydavatelství Motor Presse Stuttgart koupilo všech-
ny tituly Sport & Freizeit Verlag. Jedná se především
o německojazyčné časopisy Klettern (o lezení), Out-
door (turistika) a Kanu (pro vodáky).

NOVINKY Z MEDIÁLNÍ KRAJINY

První číslo časopisu Euroweekend vyšlo na začátku
března. Nakladatelství Czech Press Travel by ho rádo
tisklo pro bohaté a zaměstnané lidi, jako jsou špič-
koví manažeři a majitelé firem, kteří
si nevědí rady se svým volným ča-
sem. Šéfredaktorkou je Lenka Tom-
sová. Horolezecký čtvrtletník Verti-
go se dožil jen druhého čísla. Od
třetího čísla se stává půlročníkem.
"Vydávání časopisu je časově ná-
ročné," zdůvodnila pro Horydoly
Daniela Kulhánková z vydavatelské firmy Pamir7000. 

SOLIDNÍ ROZJEZD VELETRHU S1

Kontraktační veletrh S1 v Brně zaměřený na outdoo-
rové a zimní sportovní vybavení se konal v polovině
února. Většina obchodníků a vystavovatelů první roč-
ník opatrně a s výhradami ocenila. Kdo ho vzal jako
příležitost setkat se s majiteli menších obchodů, byl
velmi spokojen. Kdo chtěl prodávat zboží přímo ze
stánku, byl zklamán. Ve spojené expozici Horydoly a
Outdoornet jsme cítili silnou návštěvnost především
ze Slovenska. Majitelé menších nezávislých obchodů
si u nás podávali pomyslné dveře.

Outdoor Express připravila redakce Horydoly. Foto: Foto: Horydoly, Salzburgerland

Záleží nám na lidech
Manšestrové
sako, prošedi-
vělé vlasy, ostře
řezané rysy a
podsaditý zjev.
Člověk by při
prvním setkání
tipoval, že Hei-
ner Oberrauch
hospodaří ně-
kde na rakous-
kém statku. Ve skutečnosti loni protočil přes
sto miliónů eur. Je totiž šéfem jihotyrolské
firmy Salewa.

Hory a lyže
Specializujeme se na horolezectví a skialpi-
nismus. Patří pod nás horolezecko-turistická
značka Salewa a lyžařský Dynafit. 

Zaměstnanci, zaměstnanci, zaměstnanci...
Salewa má dva tisíce zaměstnanců. Stavíme
nové centrum, kde bude kromě výrobní části
také jídelna, lezecká stěna, dětská školka,
park... Nové produkty jsou totiž závislé

především na našich zaměstnancích.

Zkušenosti našich lidí
Děláme firemní expedice, kterých se s na-
ším vybavením účastní naši zaměstnanci.
Pro Salewu je důležitá spolupráce s rakous-
kými a francouzskými horskými vůdci. Dy-
nafit těží z dlouhodobé popularity závodního
i rekreačního skialpinismu. Jen v Rakousku
provozuje různé formy skitouringu šest set ti-
síc lidí. Ve skialpinismu oficiálně závodí třiat-
řicet zemí.  

Nové obchodní koncepty
Salewa zřídila malé obchody v kultovních
místech na horách a ve skalních oblastech.
Nové lokální obchody jsou například pod
skalami v Arcu a Finale Ligure, v Cervinii a
Zermattu pod Matterhornem.

Letošní heslo
Nové hlavní heslo Salewy zní Aim higher! Do
angličtiny by šlo přeložit Go on step! Heslo
Dynafitu je už druhým rokem Speed Up!

Finanční pokles
Obrat Salewy byl vloni 126 miliónů eur, což
znamenalo meziroční pokles 4,5 %. Letošní
plán je 137 miliónů eur.

Zásadní novinky
Vlajkovými loděmi novinek sezóny
2008/2009 by se měl stát cepín Salewa Pi-
ranha pro středně a velmi obtížné horolezec-
ké túry v mixech a ledu, zesílené skialpinistic-
ké vázání Dynafit Free Touring 12 a řada skial-
pinistických bot Dynafit Zero.  



STORY   Z TITULKY

itka Mázlová patfií uÏ drahnou
dobu mezi ãeskou horolezec-
kou ‰piãku. Letos reprezento-

vala na Svûtovém poháru v ledo-
vém lezení, kde skonãila na cel-
kovû patnáctém místû.
Její doménou je v‰ak v poslední
dobû pfiedev‰ím extrémní drytoo-
ling, neboli lezení s cepíny a
maãkami po pfiírodní skále tu a
tam protkané ledov˘mi smrkanci. Jitka se do-
stává ke stupni M11. Leze pfiedev‰ím v Ra-
kousku a âesku. Byla dokonce ocenûna za
v˘stup roku.
Ponûkud problematiãtûj‰í jsou famózní v˘-
stupy na pískovcov˘ch skálách v âeském
·v˘carsku. StupeÀ obtíÏnosti jejích nejtûÏ-
‰ích cest je Xc. Lezla v‰ak spolu s manÏe-
lem za pomoci zakázaného magnézia, coÏ jí
nejen odepfielo dal‰í v˘stup roku, ale záro-
veÀ pfiivedlo pfied disciplinární komisi âes-
kého horolezeckého svazu. Trest zní na roã-
ní podmíneãné zastavení sportovní ãinnosti.
Proti tomu se oba odvolali. Sedmatfiicetiletá
matka je vdaná za stejnû v˘konného horo-
lezce Lubo‰e a má dvû dûti. ■
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Text:(kt). Foto: Libor Hroza
Mamina na extrémních skálách 
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Kvalita je naší vášní

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

Foto: © Denis Pernath




