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padav˘ vítr znám˘ v Alpách pod oznaãením föhn, je
smrtelnû nebezpeãn˘. V zimû pfiiná‰í rychlé oteplení, po
kterém padají laviny, a v létû s ním pfiicházejí snûhové

boufie. Není radno b˘t v takov˘ch chvílích na horolezecké nebo
lyÏafiské túfie! Obávan˘ föhn pfii‰el do Bernského Pfiedalpí 3. úno-
ra. Snímek je pofiízen˘ ve ‰v˘carském údolí Diemtigtal na skal-
ním hfiebeni nad Fildrichem.  ■

KDYÎ PADÁ FÖHN

NA VLASTNÍ   OČI

Foto: Alex Luczy 
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"Îebrované kopyto" od ãeského v˘robce Isolit Bravo jsem pouÏíval nûjak˘ch deset
let. Vynikající. KdyÏ zaãal Teplo-u‰, pÛjãil jsem svÛj vyhfiívaã jednou kamarádovi,
majiteli Teplo-u‰e. Byl skoro v ‰oku, o co je ten mÛj star˘ lep‰í. Dnes takov˘ sys-
tém pouÏívají i známí v˘robci Hotronic a Termi-ic, ale s nimi zku‰enost nemám.
Teplou‰e jsem jednou dostal a obãas pouÏívám taky. V lyÏafiské botû, kde je za-
sunut˘ hluboko, teplo docela vytvofií, ale podle m˘ch zku‰eností se v kotníkové
botû sotva zahfieje. Pro úplnost musím upozornit, Ïe VYH¤ÍVAâ je nûco jiného neÏ
VYSOU·Eâ. Ten druh˘ vhání do boty vzduch, prv˘ tam jen vytváfií teplo. . Ivan

P¤EPOU·TùCÍ VENTIL  HORYDOLY (ÚNOR)
Jojo, podobné zafiízení pouÏívám uÏ roky. Jen je potfieba dodat, Ïe plnûné bom-
biãky nejsou vûãné. Po nûkolika naplnûních pfiestávají tûsnit. Odhaduji tak 5x - 6x.
MÛÏe to b˘t i sajrajtem z velk˘ch lahví. Nicménû ekologick˘ (i ekonomick˘) pfiínos

je nesporn˘. Vláďa

Bomby si plním od r. 1982 (vafiiã Husch), problém jsem mûl jen jed-
nou, ze zaãátku. Bombu jsem tehdy pfieplnil, ale potom jsem ji
nechal na slunci, nafoukla se, ale to se stalo známému s funglovkou.
Od té doby - nikdy doplna a váÏím bomby, dávám bacha na teplo.
Spí‰ je problém v tom , Ïe ponûkolikáté plnûná bomba jiÏ nemá
takovou kapacitu (zÛstává v ní sajrajt z plynu) a, jak se pí‰e v˘‰e,
nûkdy pfiestává tûsnit ventil. Palo Č.

Pozn., v kartu‰ích není ãist˘ butan, ale PB 30/70 (coleman a malej
Var) nebo 20/80 (velkej Var) ve prospûch butanu. Propan líp
zplynuje pfii niÏ‰ích teplotách.

Úplně jinej Martin

Za roky, co plním bombiãky od Varu, mÛÏu potvrdit tato zji‰tûní. Pokud ãlovûk není
dement a má doma váhu, riziko v˘buchu je naprosto minimální. Vût‰í problém
bych vidûl v popálení (omrzliny) od stlaãeného plynu. Zvlá‰tû pfii pouÏití pochyb-
n˘ch pfiepou‰ÈákÛ z hadic. Vlastní (kovov˘) pfiepou‰Èák vyrobí prakticky kaÏd˘
soustruÏník zaãáteãník za max. 300,- Kã a to si i vydûlá. Dávat za to okolo 1000,-
je pfiinejmen‰ím blbost, v opaãném pfiípadû zlodûjna. Nejde jen o tradici a úspory,
ale nûkdo, kdo jezdí ven tfieba 10x a více za mûsíc, spotfiebuje tûch bomb opravdu
hodnû. Nevidím dÛvod proã kupovat nové a star˘ma (pouÏiteln˘ma) zaplÀovat
kontejnery. Znám lidi, co dodnes plní star˘ olejov˘ filtr ze ‰kodovky (nebo nûjaké
takové potvory) a dodnes jim nic nebouchlo. Belial

RAINEROVA CHATA: NA SKLENIâKU  HORYDOLY (B¤EZEN)
Jsem jedin˘, kdo si myslí, Ïe u ãlánku o chatû by mûla b˘t i její fotka. Staré boty
moÏná dokreslují atmosféru chaty, ale celkovû to naznaãuje nûco jako: potfiebuju
rychle "spíchnout" ãlánek o chatû. Sice mám jenom jednu fotku zevnitfi, ale proã
ne... Nûco takového publikovat bych se asi stydûl. MirekZ

Svět je malý, opravdu. Dobrodružství
je proto už něco jiného, než dříve.
Cestování nás moc nevzrušuje.

Chceme do Alp? Budeme tam po dálnici za
pár hodin. Míříme do Himálají? Letadlo nás
tam donese za půl dne.
Zábava začíná až na místě. Oproti dřívějším
cestovatelům jsme sice o něco ochuzení, ale
za to si můžeme za svůj krátký život dopřát
víc zážitků, víc adrenalinu a víc radosti na
horách. Navíc o svých alotriích můžete
okamžitě dát vědět celému světu. (Jako vy-
křičník ovšem stojí otázka, zda to někoho
zajímá...)
Před dvěma lety jsem horko těžko hledal in-
ternetovou kavárnu ve Val di Sole, abych
mohl odeslat text s článkem do redakce.
Vloni jsem se na parkovišti pod Glocknerem
na terminálu vyfotil s ledovcovým obrem 
v pozadí a odeslal se po drátech své tchyni.
Letos už jsem seděl v Chamonix na scho-
dech před informačním střediskem s note-
bookem na klíně a spolu s lidmi z celého
světa posílal každý den fotky do interneto-
vých galerií.
Technický pokrok a globalizace jistě dostihly
i vás. Doufám, že kvůli tomu nepřicházíte o
dobrodružství. Také v tomto čísle vám nabí-
zíme spoustu inspirace. Zmíněný Glockner
je hlavním chodem dnešního menu, Aljaška
zákuskem a Brdy polévkou.
Nezapomeňte prosím otevřít strany 38 a 39.
Popisujeme život Tibeťanů v komunistické
Číně a přejeme jim lepší život! 

S

Co si myslíte...

PETR ŠLAJER
Horolezec a turista Petr Šlajer jel do Bukurešti a navštívil Ciauceskovo 
životní dílo – obří palác, pro který se dodnes nenašlo využití, kterého se 
dodnes Rumuni trochu bojí a na který jsou dodnes mírně hrdí. Petr byl v paláci
jen o málo dřív, než George Bush s Vladimírem Putinem a celou generalitou
NATO. Přečtěte si jeho dojmy na stranách 30 - 31.

SUCHO V BOTÁCH  HORYDOLY (LEDEN)

DOBRODRUÎSTVÍ VE
VIRTUÁLNÍM VùKU 

Kdo je kdo

Kuba Turek, šéfredaktor
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AKTUALITY

INZERCE

BIVAKKEMPY NA ŠUMAVĚ
Provoz bivakkempů, tedy míst, kde
mohou turisté jdoucí napříč Šumavou
zdarma přenocovat, chce správa ná-
rodního parku spustit už v květnu.
Nyní už jsou jasná místa, kde bivak-
kempy vzniknou, i jejich konečná po-
doba. Strávit tu lidé mohou jen jednu
noc. Bivakkempy Budou se nacházet
na celé trase napříč Šumavou od Že-
lezné Rudy až po Novou Pec a Přední
Zvonkovou. "Jedná se o plochy pro
10 až 15 lidí o velikosti patnáct krát
patnáct metrů. Lidé zde budou moci
jednu noc přespat, ale ne setrvávat
několik dní," řekl mluvčí správy par-
ku Radovan Holub. "Turisté zde nebu-
dou moci rozdělávat oheň a veškeré
odpadky si budou muset odnášet s
sebou."  
První bivak kemp vyroste na Staré
Hůrce u Prášil, druhý u Poledníku,
třetí na Modravě, čtvrtý na Bučině,
pátý u Strážného na Prachaticku, še-

stý u Stožce či Nového Údolí a po-
slední dva na Jelení a u Huťského
dvora u Přední Zvonkové. Vzdálenosti
mezi nimi jsou spočítány tak, aby lidé
zvládli za den dojít z jednoho do dru-
hého. Text: Petr Šimáček

GONELLA A MUZEUM POD
MONT BLANKEM UZAVŘENÉ

Chata Gonella na italské straně masí-
vu Mont Blanc, přes kterou vede nej-
lehčí výstup z Itálie na nejvyšší vrchol
Evropy, je v rekonstrukci. Její otevře-
ní se předpokládá až v létě 2009. Na
francouzské straně v Chamonix bude
až do července letošního roku uza-
vřeno populární alpinistické muzeum.

Text a foto: (kt)

PŘETRŽENÉ LANO NA 
STĚNĚ SMÍCHOFF
Na umělé lezecké stěně Smíchoff v
Praze se přetrhlo lano. Lezec spadl
nad prvním jištěním, lano se přeřízlo
v první expresce a on dopadl na zem.
Nezpůsobil si naštěstí žádné vážnější
zranění. Lano se zřejmě rozřízlo o
probroušenou karabinu, která patřila
provozovateli stěny. Během používání
se v ní vytvořil žlábek a okolo něho
ostré hrany, které zřejmě působily ja-
ko ostrý nůž. Provozovatel ihned od-
montoval ze stěny několik dalších po-
dobně poškozených karabin a zaplatil
majiteli lana za jeho přeříznutí.

Text: (kt)

TĚŽKÉ ZRANĚNÍ NA 
ŽERUCHOVKÁCH
V oblasti Žeruchových veží ve Vyso-
kých Tatrách vypadl ze stěny český
horolezec. Spolulezkyně sestoupila
na Chatu u Zeleného plesa (Brnčal-

ku), odkud přivolala profesionální po-
moc. Kvůli nepříznivému počasí se
nasazený vrtulník musel vrátit zpět
na základnu ihned po vysazení zá-
chranářů v blízkosti chaty. Jejich
druhá skupina se zatím vydala na
cestu na sněžných skútrech. Zraně-
ný byl ve stabilizovaném stavu převe-
zen do nemocnice. Text: (kü)

KDE IN-LINE BRUSLIT?

Kde se dá na Valašsku bruslit po as-
faltu? Nejlepší tři místa na in-line
bruslení jsou ve sportovní hale STaRS
Karviná–Fryštát, in-line parku Avion
Ostrava–Zábřeh a na cyklostezce z
Janové přes Vsetín do Semetína.

Text a foto: (kt)

ČÍNA NEVYDÁVÁ LICENCE
NA EVEREST
Peking přestal vydávat licence na zdo-
lání Everestu z čínské strany. Chce se
tak pojistit před případnými akcemi
protibetských aktivistů. Číňané totiž
plánují vynést na nejvyšší horu světa
olympijskou pochodeň. Pozorovatelé
se domnívají, že by mohlo jít o pokus
Pekingu potvrdit svůj nárok na tibet-
ská území. Na nejvyšší horu světa se 
z tibetské strany loni nedostal praž-

BICYKLY V PRAŽSKÝCH 
TRAMVAJÍCH
V Praze je možné od apríla jezdit s kolem nejen me-
trem a vlakem, ale také tramvají. Bicykl si ale ne-
můžete vzít s sebou do tramvaje vždy a všude. 
Je možné dopravovat pouze jednosměrně na uvede-
ných trasách:
Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov 
Nádraží Modřany – Sídliště Modřany 
Dejvická – Divoká Šárka 
Nádr.Holešovice – Vozovna Kobylisy/Sídliště Ďáblice 
Palmovka - Vozovna Kobylisy / Sídliště Ďáblice 
Další omezení je časové. O víkendech a svátcích mů-
žete brát s sebou kolo kdykoliv, ve všední dny jen 
v noci mezi osmou hodinou večerní a pátou hodinou
ranní. Jízdné za kolo se neplatí. Jízdenku musí mít
pouze cyklista. Text a foto: (kt)



ský primátor Pavel Bém, důvodem by-
lo zřejmě každoroční vyvěšování tibet-
ské vlajky na magistrátu. U příležitos-
ti konání Olympijských her a 49. výro-
čí potlačeného protičínského povstání
v Tibetu protesty zesilují. V samotném
Tibetu jsou hlášeny desítky mrtvých,
úřady blokují internetové stránky a
stupňují represe. Naši národní hrdost
snad potěší skutečnost, že jsou vidět i
čeští aktivisté. Odvážný Čech se poku-
sil narušit ceremoniál zažehnutí sym-
bolické pochodně (symbol míru) v řec-
ké Olympii. Policisté studenta zkopali
a na několik hodin zadrželi. Text: (kü)

CIMRMAN, JAKEŠ 
A HORKÝ NA SEVERNÍ PÓL
Zkušeného polárníka Miroslava Jake-
še si za průvodce k Severnímu pólu
zvolil režisér dokumentárních a ces-
topisných filmů Petr Horký. Natáčel
při tom dokumentární film o tání ark-

tických ledovců. Na dobytém pólu za-
nechali láhev vodky Amundsen na po-
čest slavného norského dobyvatele,
kterému o vlásek uniklo prvenství na
severu, a proto se rozhodl dobít pól
jižní. Naopak českého velikána a po-
lárníka Járu da Cimrmana hodlají
dobrodruzi připomenout DVD s diva-
delní hrou Dobytí Severního pólu Če-
chem Karlem Němcem. Horký tak
chce připomenout, "že čeští polárníci
tam byli a budou". Na začátku cesty
provází polárníky komplikace s heli-

koptérou, třicetistupňové mrazy a ne-
gativní drift, který je okrádá o zdola-
né kilometry. Konečným produktem
expedice by měl být dokumentární
film, kniha a výstava fotografií. 

Text: (kü). 

Ilustrační foto: Miroslav Jakeš

HRÁTKY ZA ASISTENCE
VRTULNÍKU
Turista z Liber-
ce se zranil při
sestupu z Ja-
strabieho sedla
ve Vysokých Tatrách. Ostatní z jeho
skupiny jej nejprve odvedli na chatu,
odkud zavolali pomoc. Podle Horské
služby to bylo špatně – takový postup
stojí více času a transport tak trvá
déle. Vrtulník mohou záchranáři vy-
slat během několika minut přímo na
místo neštěstí. Jde už o třetí zásah
Slovenské horské služby ve prospěch
českých turistů za tento rok. Vše se
naštěstí obešlo bez smrtelných zra-
nění. Nutno ovšem připomenout pří-
pad na Široké věži, kde kvůli čtyřho-
dinovému čekání na vrtulník zemřela
horolezkyně, ačkoliv okolo ní byli při-
praveni na pomoc tři horolezci.

Text a ilustrační foto: René Kujan

NĚMCI A RAKUŠANÉ 
VYSTUPUJÍ Z UIAA
Tři alpské spolky z německy mluví-
cích zemí vystoupily z Mezinárodní
unie horolezeckých svazů (UIAA). Ná-
sledovaly tak sportovní lezce, kteří se
svým závoděním na umělých stěnách
opustili řady UIAA již před více než
rokem. Jedná se o Německý alpský
spolek (DAV), Rakouský alpský spolek
(OEAV) a Sdružení alpských rakous-

kých spolků (VAVÖ). První dva jsou
při tom nejsilnějšími organizacemi
dosud sdruženými v UIAA. Všechny tři
svazy formálně opustí řady UIAA na
konci roku 2008. Lze předpokládat,
že už od teď nehnou pro mezinárodní
horolezeckou organizaci ani prstem.
Důvodem vystoupení mají být nové
stanovy UIAA, které podle Němců a
Rakušanů neumožňují demokratické
rozhodování a efektivní práci ve pro-
spěch všech členů.

Text: (red). Foto: Dušan Němeček

BIALY JAR OPĚT ZABÍJEL 
V sobotu 22. března zavalila lavina ve
žlabu Bialy jar snowboardistu. Jel v ní
osm set metrů, jeho tělo bylo naleze-
no půldruhého metru pod sněhem.
Lavina měla mocnost až třináct me-
trů. Neštěstí se stalo téměř na den
přesně po čtyřiceti letech, kdy ve
stejném místě zabila obrovská lavina
devatenáct lidí. Bialy jar je nejvý-
chodnější ze tří žlabů, ve kterých pra-
mení Zloty Potok stékající ze svahů
pod Obří plání nedaleko Sněžky. Ze-
spoda k němu lze přijít po černé tu-
ristické značce z Karpacze, které ve-
de po cestě Slaska Droga. 

Text a foto: (kt)

ZÁKAZ HORNÍ VLTAVY
Od 1. května platí praktický zákaz
splouvání horní Vltavy pro naprostou
většinu vodáků. S nástupem nového

návštěvního řádu národního parku
Šumava ho prosadil jeho ředitel Fran-
tišek Krejčí. Na populárním úseku Le-
nora - Pěkná se už vodomilci svezou
jen mimo prázdniny, a to pouze po vy-
datnějším dešti. Text: (red). Foto: (kt)

ÚSPĚCH ČESKÉHO HANDI-
CAPOVANÉHO LYŽAŘE 
NA SLOVENSKU  
Český handicapovaný lyžař Oldřich 
Jelínek potvrdil vynikající formu na
mezinárodním mistrovství Slovenska
tělesně postižených lyžařů. Obsadil 2.
místo v obřím slalomu. Oldřich Jelínek
patří mezi závodníky lyžařského oddílu
SKV Praha. Text: Bohusalav Hůlka

EUROPEAN MARATHON
TOUR
Krumlovský vodácký maratón se řadí
po bok největším akcím svého druhu.
Spolu s podobným maratónem na
italské řece Adige (25. října) a fran-
couzské Ardéche (8. listopadu) bude
Vltava (11. října) dějištěm vytrvalecké
série evropského formátu European
Marathon Tour. Zatím probíhají jed-
nání o spojení do jedné série. Italové
a Češi již loni postupovali společně a
poskytli účastníkům jednotný servis. 

Text: (kt)

Doporučené outdoorové akce najdete
na webu www.horydoly.cz/kalendar. 

INZERCE



Sedélka, ‰trbiny, rozsedliny – to je pfieklad italského názvu
nejslavnûj‰í feráty Via delle Bocchette. Trasa zaji‰tûná
ocelov˘mi lany, kovov˘mi Ïebfiíky a kramlemi zatluãen˘mi
do skal nás protahuje nejdivoãej‰ími scenériemi Dolomit 
v masívu Brenta. ÚÏasné srázy pod nohama stfiídají úzké
poliãky v kolm˘ch stûnách a ostré skalní hfiebeny. Pfiipadáme
si jako mouchy nalepené na zdi.

NEJ, NEJ, NEJ... 

Foto: Kuba Turek 





PRÁVĚ   TEĎ

ávná moudrost pro pohyb v tropickém pra-
lese zní: nikdy se neotáčejte. Není to jed-
noduché, neustále totiž kolem vás a za

vámi něco šustí, šramotí, hrabe a vydává podivné,
často i dost hlasité zvuky. 
Jakmile se však jedinkrát otočíte, třeba abyste si
ověřili, že to není hladový tygr (zastřelené a vy-
cpané lidožravé exempláře najdete v leckterém
muzeu nebo infocentru od Indie po Indonésii), už
se otáčení nikdy nezbavíte. Zbytek cesty pralesem
pak strávíte neustálým obrtlíkováním, naslouchá-
ním a pokusy zahlédnout a rozpoznat toho tvora
(určitě tygra! lidožravého!!), který na vás číhá a
plíží se za vámi. Nejenže si tím zkazíte zážitek, ně-
kteří lidé prý takovému stihomamu propadli nato-
lik, že se v džungli pomátli a ztratili.
Prosím, neotáčejte se. Nejen v pralese. ■

D
Text a foto: David Gladiš

NEOTÁâEJTE SE, 
PROSÍM

David Gladi‰ je vydavatelem cestovatelského serveru
HedvabnaStezka.cz a zfiizovatelem Expediãního fondu.
Fond podporuje cestovatelské, horolezecké, vodácké 
a dal‰í expedice a humanitární ãi v˘zkumné projekty.



Canard spol. s r.o., Radobyčická 10a, 301 00 Plzeň  �  tel.: +420 777 084 003, +420 777 084 009  �  fax: +420 377 236 745
CANARD 08

Pánské triko krátký rukáv
1 VRSTA

Dámské triko dlouhý rukáv
1 VRSTA

Pánská mikina a rolák micro fleece
2 VRSTA

Dámská mikina a lehká bunda
2 VRSTA

Pánská bunda
3 VRSTA

Dámská vesta a bunda
3 VRSTA



14 HORYDOLY

SKIALPINISMUS

Text: Kuba Turek. Foto: Dušan Němeček, Kärnten Werbung, Nationalpark Hohe Tauern

LYŽAŘSKÁ TÚRA 
PAR EXCELENCE
LYŽAŘSKÁ TÚRA 
PAR EXCELENCE



NEJVY··Í HORA V¯CHODNÍCH ALP A TEDY 
I RAKOUSKA JE NA JA¤E DOSLOVA V
OBLEÎENÍ LYÎA¤Ò. NA 3798 METRÒ VYSOK¯
GROSSGLOCKNER KAÎD¯ DEN VYSTUPUJÍ
DESÍTKY AÎ STOVKY LIDÍ CESTAMI PO
LEDOVCÍCH Z JIÎNÍ A V¯CHODNÍ STRANY. 

NEJVY··Í HORA V¯CHODNÍCH ALP A TEDY 
I RAKOUSKA JE NA JA¤E DOSLOVA V
OBLEÎENÍ LYÎA¤Ò. NA 3798 METRÒ VYSOK¯
GROSSGLOCKNER KAÎD¯ DEN VYSTUPUJÍ
DESÍTKY AÎ STOVKY LIDÍ CESTAMI PO
LEDOVCÍCH Z JIÎNÍ A V¯CHODNÍ STRANY. 

14 Stará Kalská cesta na
lyžích 20 Stüdlgrat po skále
22 Hoffmannova cesta po
sněhu 26 Pallaviciniho 
rokle po ledu

TÉMA:
GROSSGLOCKNER



SKIALPINISMUS

‰ichni jedou na lyÏích ski-
alpinistického typu a jsou
vybaveni základním horo-
lezeck˘m vybavením, pro-
toÏe Ïádná z tras není úplnû

lehká a bez nebezpeãí. V˘jimkou mezi
turisty jsou âe‰i, protoÏe mnohdy stou-
pají na Velkého Zvoníka jen pû‰ky.
Zfiejmû proto, Ïe na bûÏkách by se ni-
kam nedostali a na skialpinismus je‰tû
nejsou úplnû zvyklí.

SPÍ SE NA CHATĚ
PRAŽSKÉHO OBCHODNÍKA
Nejoblíbenûj‰í jarní v˘stup se jmenuje
Stará Kalská cesta (Alte Kalsser Weg)
a vede od placeného parkovi‰tû hotelu
Lucknerhaus (1900 m n.m.) nad obcí
Kals pfies chaty Stüdlhütte (2800)
a Erzherzog-Johann-Hütte (3450).
Zdatní lyÏafii ji mohou zvládnout za je-
den den, ale vût‰ina dává pfiednost pfie-
spání na Stüdlhütte.
Chata je pojmenovaná po praÏském
obchodníkovi, kter˘ nechal nejstar‰í
rakouskou chatu postavit. Kromû toho
mu zdej‰í lidé dosud vzdávají hold i za
to, Ïe inicioval vznik spolku horsk˘ch
vÛdcÛ v Kalsu.

Stará Kalská cesta vede nejprve hlubo-
k˘m morénov˘m údolím Ködnitz, kde
mohou za tepl˘ch odpolední hrozit se-
suvy snûhu zpod skalních masivÛ.
Nad chatou se charakter v˘stupu radi-
kálnû mûní a pfies ploch˘ ledovec Köd-
nitz se lyÏafii dostávají pod obrovsk˘
snûhov˘ svah. Jím kliãkují v serpenti-
nách aÏ na ploch˘ hfibet zvan˘ Adlers-
ruhe (AdlerÛv poslední odpoãinek).
Serpentiny pfiekonávají více neÏ pût set
v˘‰kov˘ch metrÛ v jednom zátahu.

TADY SE NESMÍ SPADNOUT
Z Adlersruhe je uÏ Glockner vidût
zblízka. Pfiipojují se zde dal‰í lyÏafii z
Heiligenblutu a od Franz-Josef-Höhe,
a tak se prudk˘m svahem nad ním sune
k závûreãnému skalnímu hfiebeni pe-
strobarevn˘ had desítek lidí. Pod hfie-
benem v‰ichni lyÏe sundávají a zapí-
chávají do snûhu v místû zvaném Obe-
re Bahnhof (Horní nádraÏí). Na nohy
musí maãky, do rukou cepín a na tûlo
horolezeck˘ úvazek. Hor‰tí vÛdci své
klienty jistí pomocí lana o Ïelezné tyãe
zabetonované do skal, ostatní jak uzna-
jí za vhodné vzhledem ke svému lezec-
kému umûní a nûkdy i strachu. Nejobá-

vanûj‰ím místem místem je úzké ‰edél-
ko mezi Mal˘m a Velk˘m Glocknerem.
Vede v nûm sice Ïelezné lano, ale v
nejniÏ‰ím místû je potfieba udûlat ãtyfii
kroky nad prázdnem bez zaji‰tûní. Zde
je neradno upadnout - pfievûj ‰iroká
právû na jednu botu spadá na obû stra-
ny témûfi kolm˘mi srázy do hlubok˘ch
ledovat˘ch roklí. Doprava je krásn˘
pohled do Pallaviciniho cesty (viz. str.
26), kde pro hrabûte vysekali dva tesafii
sekyrkami 2500 stupÛ do ledu.
Po tomto záÏitku je uÏ posledních sto
metrÛ skoro legrace, i kdyÏ se leze
v maãkách po skalních plotnách. B˘vá
tady v‰ak velká tlaãenice a tak je dobré
vûdût, Ïe ve skalce pfiímo nad plotnami
je dÛvûryhodn˘ slaÀovací kruh a na
konci délky lana je osamocen˘ balvan,
za kter˘ v‰ichni vÛdci ‰tandují smyã-
kou.
Vr‰ek Grossglockneru s velik˘m kfií-
Ïem je pln˘ lidí, a tak je moÏné se jen
vyfotografovat, podívat se trochu po
Alpách od Dachsteinu po Triglav
a rychle se vrátit stejnou cestou k ly-
Ïafiskému depu. Prudk˘ sjezd vyÏaduje
soustfiedûní, krátké oblouãky a umûní
jezdit v hlubokém mokrém snûhu.

V

popisekpopisekpopisek

·piãat˘ Grossglockner 
vévodí dalekému okolí



SJEZD JE BEZPEČNÝ,
ALE POZOR NA TRHLINY
Na ledovci se na jafie je‰tû neobjevují trhli-
ny, a tak je moÏné ho sjet bez ji‰tûní. Jen co
se v‰ak otevfiou, okamÏitû je potfieba navá-
zat se na lano a svázaní sjíÏdût opatrnû do-
lÛ. Kdyby se první lyÏafi propadl, ten druh˘
je jeho jediná nadûje na pfieÏití. Pod chatou
Stüdlhütte je uÏ sjezd snadn˘, jen je potfieba
dávat pozor na unavené nohy, aby si nejely,
kam chtûjí ony, a ne lyÏafi.
Po dojezdu k Lucknerhausu si kaÏd˘ mÛÏe
fiíci, Ïe pfiekonal dva kilometry pfiev˘‰ení
nahoru i dolÛ, a jen s úctou zavzpomínat na
místní vÛdce Ranggetinera a Hütera, ktefií
Starou Kalskou cestou pro‰li první. Bylo to
pfied pÛl druh˘m stoletím. ■

INZERCE

Skalnat˘ hfieben na Malého ZvoníkaLepení stoupacích pásÛNekoneãné plánû

Ledovcové túry podnikáme ve skupinách
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ŠEST VÝZNAMNÝCH TÚR NA JIHU
Šest nejznámějších lyžařských a snowboardových túr v jižní části masivu Grossglockneru začíná na chatě Stüdlhütte (2802 m n.m.). Po
celou zimu je vedle ní otevřený komfortní zimní domeček (Winterraum). Není v něm správce, ale do kasičky se platí podle ceníku. Všech-
ny túry vedou ledovcovým terénem, a je proto potřeba používat kompletní bezpečnostní ledovcové vybavení. Uvedeny jsou časy pro výstup.
Na sjezd se počítá čtvrtina až polovina doby výstupu.

1. Schere 
Lehké, 1,5 h, 403 m převýšení
Nejlehčí a nejkratší lyžování v oblasti. Túra
je vhodná pro seznámení s okolím nebo za
nejistého počasí. Dá se prodloužit obejitím
vrcholu Luisenkopf do sedla Luisengrat.

2. Teufelskamp 
Středně obtížné, 2,5 h, 701 m převýšení
Za dobrého a pevného sněhu krásný 
a nepříliš prudký svah. Pozor na skryté
trhliny ledovce Teischnitzkees, přejíždějí 
se podélně.

3. Romariswandkopf 
Středně obtížné, 3 h, 706 m převýšení
Nevhodné pro snowboardisty, protože velká

část trasy vede dlouhým traverzem. Pozor
na skryté trhliny ledovce Teischnitzkees,
přejíždějí se podélně.

4. Glorerhütte (okružní trasa) 
Obtížné, celý den, 1500 m převýšení
Túra vede přes sedlo Burgwart, kotel Leiter-
tal, chatu Glorer dolů k hotelu Lucknerhaus.
Odtud dlouze stoupá přes chatu Luckner-
hütte a podél nákladní lanovky nazpět.

5. Erzherzog-Johann-Hütte 
Obtížné, 3 h, 652 m převýšení
Údolím ledovce Ködnitzkees doprava ke
skalní kulise. V závěrečné části vede za-
jištěná feráta po hřebeni. Za dobrých
sněhových podmínek je lépe stoupat

ledovcem stále vzhůru až pod svahy východ-
ní srázy Kleinglockneru, vyjít na sněhovou
pláň nad chatou Erzherzog-Johann a po ní
sjet k chatě.

6. Grossglockner 
(Stará Kalská cesta)
Těžké, 5 h, 996 m převýšení
Údolím ledovce Ködnitzkees v serpentinách
stále vzhůru až na sněhovou pláň pod vý-
chodními srázy. Přes dva sněhové svahy na
plošinu pod mixovým hřebenem Malého
Glockneru. Po něm podél železných jistících
tyčí do sedélka Glocknerscharte (20 m plot-
ny horolezecké obtížnosti II) a lehce k vr-
cholovému kříži.

Autor použil kromě svých zkušeností také materiály
sekce Oberland Německého alpského spolku DAV

Nejvy‰‰í rakouská 
hora fascinuje lyÏafie 
z jakékoliv strany
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HOROLEZECTVÍ

Na nejvy‰‰í horu Rakouska, Velkého Zvoníka
(3798 m n. m.), vede mnoho cest. Jihozápad-
ní hfieben zvan˘ Stüdlgrat je asi nejhezãí. Jmé-

no nese po praÏském obchodníkovi Johan-
nu Stüdlovi, kter˘ pod hfiebenem pos-

tavil chatu a zaloÏil první spolek
horsk˘ch vÛdcÛ v Taurách.

NEJHEZČÍ
HŘEBENOVKA



Text a foto: René Kujan

estu si urãitû zamilujete i
vy pro její expozici a nád-
herné rozhledy, jeÏ vám
poskytne. Túra je pomûrnû
jednoduchá. PrÛvodce

uvádí obtíÏnost III+/A0. Pfiesto bychom
ji nemûli podceÀovat hned z nûkolika
dÛvodÛ. Prvním faktorem je délka a v˘-
‰ka. Nástup suÈoviskem od vrcholového
kfiíÏe dûlí pfiibliÏnû pÛlkilometrov˘ v˘-
‰kov˘ rozdíl. Co do délky budeme mu-
set pfiekonat zhruba dvojnásobek. Nepfií-
jemnû pfiekvapit nás mÛÏe také zalednû-
ní v nûkter˘ch obtíÏnûj‰ích úsecích.
Maãky a cepín jsou samozfiejmostí i v
pfiípadû, Ïe to zezdola „vypadá dobfie.“ 
Na Stüdlgrat se, jak uÏ sám název na-
‰eptává, nejlépe vydáme od chaty Stüdl-
hütte (2801). Autem se dostaneme aÏ na
parkovi‰tû u hotelu Lucknerhaus. Odsud
nás ãekají tfii hodinky pochodu k samot-
né chatû. Urãitû neudûláme chybu, kdyÏ
zvolíme rozváÏnûj‰í fie‰ení a v˘stup ne-
cháme na dal‰í den. Tûlo nedostane tak
velkou zákefinou aklimatizaãní pecku a
ná‰ pocit zodpovûdnosti a
bezpeãnosti taky zavrní bla-
hem. Rakouské horské cha-
ty nabízejí dobr˘ standard
ubytování a pro ãleny sdru-
Ïení Alpenverein ne‰etfií
slevami na nocleh. Nazítfií
si zlehka pfiivstaneme, aby-
chom mûli dostatek ãasu
vyfie‰it eventuální komplikace ve skále 
a ledu, pfiípadnû s poãasím.

VYSTOUPAT A VYCHUTNAT
Na samotn˘ v˘stup si rakou‰tí nad‰enci
vyhrazují ãtyfii a pÛl hodiny. Bude hodnû
záleÏet na va‰ich zku‰enostech a dobrém
odhadu schopností a sil. Ostfiílení stoupaãi
se naváÏí jen na nûkolika místech a i zde
postupují s vyuÏitím prÛbûÏného ji‰tûní
(prvolezec a druholezec postupují souãas-
nû; mezi nimi by mûly b˘t alespoÀ tfii jistí-
cí body) a ãas udávan˘ prÛvodcem jsou
schopni znatelnû zkrátit. Ménû troufalí je-
dinci postupují klasick˘m zpÛsobem se
zakládáním ‰tandÛ a dobíráním. V tako-
vém pfiípadû je v‰ak tfieba poãítat s tím, Ïe
doba v˘stupu se mÛÏe hravû protáhnout
na dvojnásobek udávané doby. A to je‰tû
nepoãítáme s vrtkav˘m poãasím, které
mÛÏe sníÏit viditelnost na neúnosnou mez
a dobu va‰eho poãínání dále prodluÏovat. 

SNÍDANĚ S VAROVÁNÍM
PrÛbûh linie je vcelku jasn˘, jednoduch˘ a
logick˘. Raku‰ané ne‰etfiili materiálem, a
tak v cestû narazíte na borháky, zapu‰tûné

Ïelezné tyãe i ocelová lana. Zpoãátku nás
bude hfieben ‰etfiit. Pfiekonáme hrÛzostra‰-
nû vypadající suÈové stupnû Peterstiege,
necháme se nasát uklonûn˘m komínem a
pfiekonáme sérii kamenn˘ch blokÛ na levé
stranû hfiebene. V‰echno v maximální ob-
tíÏnosti II+. Bodem, kde se láme chleba, je
Frühstücksplatz (3550). Název místa nás
nabádá k oddechu a hodování. Îlutá cedu-
le zde umístûná ale pfiiná‰í i varovná po-
selství: Pokud vám cesta od Stüdlhütte aÏ
sem zabrala víc jak tfii hodiny, mûli byste
to radûji otoãit. Návrat nad tímto bodem
by pfiedstavoval znaãné komplikace.

VRCHOLOVÝ VÁCLAVÁK
Cesta pfiitvrzuje. Opou‰tíme levou stranu
hfiebene, pou‰tíme se do trojkového kouta
a zaãínáme pochodovat po samotném ostfií
Stüdlgratu. Expozice a stoupající nadmofi-
ská v˘‰ka bere dech. PfiibliÏnû na páté dél-
ce od Frühstücksplatzu nás ãeká klíãové
místo cesty. Pfiíkrá plotna s moÏností od-
‰lapu do levé strany je osázená moÏná aÏ
zbyteãnû velk˘m mnoÏstvím Ïeleza. Nád-

herné hfiebenové lezení
místy zpestfií nûkolik plo-
ten. NejtûÏ‰í z nich nese
klasifikaci III+ a je osazená
fixním lanem. Závûreãná
police (II+) a mírnûj‰í terén
vás vyvrhne u vrcholového
kfiíÏe, kde ãlovûk patrnû,
stejnû jako se su‰enkami

Disko, nemÛÏe b˘t nikdy sám. 

NEBEZPEČNÍ DOMORODCI
Na horu proudí za dobrého poãasí zástupy
chtiv˘ch (pfieváÏnû) domorodcÛ, na nûÏ je
nutno dobfie se psychicky pfiipravit. Stou-
pají i scházejí normálkou vedoucí od cha-
ty Erzherzog-Johann-Hütte, coÏ va‰í se-
stupové cestû (I aÏ II) propÛjãí vzhled 
ucpané dálnice. Samo o sobû by to snad
ani tolik nevadilo, kdyby domorod˘m
‰plhavcÛm bylo nadûleno cosi zdravého
rozumu a ‰petka ohleduplnosti. Jistû usly-
‰íte nesãetné zkazky o jejich sobû-i-jin˘m-
nebezpeãném chování. V nejuÏ‰ích mís-
tech neuvidíte  propagovan˘ systém zipu
– mnohaãetná skupina rakousk˘ch lezcÛ
vám bude v klidu doslova a do písmene
‰lapat po hlavách, v záfiezu mezi Velk˘m a
Mal˘m Zvoníkem si za vrávorání spletou
va‰e lano se zábradlím pro v‰echny.. Tak-
Ïe pozor! V zájmu celého lidstva radûji
nenapodobovat. ■

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
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pomáhá tam, kde to právû
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Doporučené
vybavení
Jednoduché lano,

7-10 expresek, alespoň 
5 dlouhých smyček, cepín,
mačky, případně šrouby 
do ledu, helma a běžná

horolezecká výstroj.

Internet
Glocknerská silnice: www.grossglockner.at
Horolezecký průvodce: www.bergsteigen.at 
Animace túry: www.climber.cz 



ALPINISMUS

NEVÍM PROâ, ALE NA NEJVY··Í RAKOUSKÉ HO¤E GROSSGLOCKNER SE MI VÎDYCKY UDùLÁ ·PATNù.
PO VYLEZENÍ PALLAVICINIHO ROKLE Mù ÚPORNù BOLELA HLAVA, NA NORMÁLCE DOKONCE
ZVRACÍM. NA MÍSTù ZVANÉM ADLERSRUHE (ADLERÒV ODPOâINEK) LEÎÍM NA BOKU V KOMPLETNÍM
HOROLEZECKÉM VYBAVENÍ, KARABINY MI JE·Tù CINKAJÍ U PASU, BATOH JE P¤IPNUT¯ NA ZÁDECH,
CEPÍN V RUCE A JEN âEKÁM, AÎ V B¤I·E NEZBUDOU ANI TRÁVICÍ ·ËÁVY.
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Text: Kuba Turek. Foto: Kärnten Werbung, Nationalpark Hohe Tauern, Jiří Svatoš ak uÏ to snad bude lep‰í. Je mi
jedno, Ïe okolo chodí desítky tu-
ristÛ a horolezcÛ, neboÈ se tady
st˘kají tfii nejlehãí v˘stupové tra-
sy. Zdolají stejnû jako já závû-

reãné tfii stovky v˘‰kov˘ch metrÛ podél jistí-
cích tyãí. 
Na 3798 metrÛ vysok˘ Grossglockner byly 
v dávné minulosti pofiádány expedice ve vel-
kém stylu. Stavûly se pfii nich dfievûné chatky,
vû‰ely provazové Ïebfiíky, jedly povûstné srnãí
k˘ty a pilo ãervené víno. V roce 1799 dosáhla
v˘prava arcibiskupa Salma pfiedvrcholu zva-
ného Mal˘ Glockner a o rok pozdûji dovr‰il
snahy sv˘ch pfiedchÛdcÛ místní faráfi Horasch
s dvûma vÛdci Klotzov˘mi a dvûma nosiãi. ·li
aÏ z podhorské obce Heiligenblut.
Pro dne‰ní horské turisty není klasická túra
tak zvanou Hofmanovou cestou nijak zvlá‰tû
obtíÏná, ale vyÏaduje hodnû opatrnosti, dob-
rou kondici a v˘borné poãasí. Na‰incÛ po ní
stoupá tolik, Ïe od místních horsk˘ch vÛdcÛ
dostala pfiezdívku âeská.
VyráÏí se z obfiího parkovi‰tû Franz-Josef-
Höhe (v˘‰ina Franti‰ka Josefa). Jezdí sem si-
ce z Zell am See autobus, ale vût‰ina náv‰tûv-
níkÛ pfiijíÏdí vlastními auty. Na Grossglock-
ner Hochalpenstrasse (Grossglocknerské
vysokohorské silnici) se platí m˘tné, ale kry-
té parkovi‰tû je uÏ zdarma. M˘tné platíte jen
jednou bez ohledu na to, kolik dní v horách
strávíte.
Jestli máte jen chvilku ãasu, tak se zkuste
podívat nad parkovi‰tû, kam mífií cedulka
Beobachtung Swarowski. Je to dvouposcho-
ìová zasklená vyhlídka, kde je k dispozici
spousta dalekohledÛ jmenované znaãky, a
tak si mÛÏete prohlédnout trasu túry. Vstup 
i pÛjãení dalekohledÛ je zdarma.

LEDOVEC JE PLNÝ KAMENÍ 
Od parkovi‰tû sejdeme dolÛ na ledovec Pas-
terze. Pokud byste se chtûli smát tûm, kdo
jdou proti vám, nedûlejte to. Budete se zítra
nebo pozítfií vláãet stejnû vyãerpaní jako oni. 

P

TÚRA NA
STŘECHU 
RAKOUSKA

Nadmořské výšky 
Franz-Josef-Höhe: 2369 m
Erzherzog-Johann-Hütte: 3454 m
Kleinglockner: 3770 m
Grossglockner: 3798 m



Ledovec je ve spodní ãásti ‰pinav˘ a pln˘
kamení. Mírnû po nûm stoupáme, aÏ se
dostaneme na úroveÀ Hofmannshütte
vpravo ve svahu. V tûchto místech udûlá-
me vlevo v bok a vydáme se pfies hroma-
dy sutû k v˘raznému ãervenému terãi na
skále. Pod ním narazíme na kamenné mu-
Ïíky, vy‰lapanou stezku a po ní vystoupá-
me pfies skalky do ledovcového kotle
Hofmannskees. 
Sledujeme vy‰lapanou stopu. Pokud není
vidût, traverzujeme stoupajícím úboãím
doleva, abychom se vyhnuli pásu skal
nad námi. Stále se pohybujeme po ledov-
ci, a proto není od vûci se jistit lanem.

DRAHÁ ARCIVÉVODOVA 
CHATA 
Na úrovni skalního pásu v prudkém sva-
hu udûláme velk˘ oblouk doprava a stfie-
dem ledovce dojdeme pfies nûkolik
strmûj‰ích míst k Erzherzog-Johann-Hüt-
te (chatû Arcivévody Johanna). Je to jed-
na z nejdraÏ‰ích horsk˘ch chat v Rakous-
ku. Spát se tu dá ve spoleãn˘ch noclehár-
nách nebo samostatn˘ch pokojích. 
V kaÏdém pfiípadû ov‰em potfiebujete
prostûradlo nebo vloÏku do spacáku, pro-
toÏe deky nejsou povleãené. Obsluha
chaty ho nûkdy chce ukázat, nebo vám
prodá za hfií‰né peníze nové.
Druh˘ den vyrazíme stejnû jako mnoho
ostatních za svítání a pfiejdeme snûhové
plató Adlersruhe (AdlerÛv odpoãinek),
kde svého ãasu zemfiel vyãerpáním fieãe-
n˘ Adler. Pfies dva snûhové v˘‰vihy Un-
tere Bahnhov (Dolní nádraÏí) a Obere
Bahnhof (Horní nádraÏí) dojdeme na plo-
‰inu, kde zaãíná lezení.

ŽELEZNÉ TYČE K JIŠTĚNÍ 
Skalnû-snûhov  ̆hfiebínek je co deset aÏ dva-
cet metrÛ osazen pÛlmetrov˘mi Ïelezn˘mi

ALPINISMUS
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Vrcholov˘ kfiíÏ 
na Glockneru

Nejvy‰‰í rakouská chata Erzherzog-Johann-Hütte

Turistická noclehárna v horské chatû

PotÛãek si na‰el cestu v ledovci

Ledovec Pasterze je v létû skoro bez snûhu
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tyãemi. Hor‰tí vÛdci je pouÏívají k ji‰tûní sv˘ch klientÛ. Po
nûkolika stech metrech se hfiebínek vyrovnává a zprava hle-
díme do obrovské hloubky na ledovec Pasterze.
V tûchto místech pr˘ padá nejvíce turistÛ, protoÏe ztratí os-
traÏitost a letu odtud nikdo nedokáÏe zabránit.
Rovinka konãí nenápadn˘m kopeãkem, kde se obvykle tvo-
fií zácpa. Jsme na Kleinglockneru (Malém Zvoníkovi). Z nû-
ho je nataÏené ocelové lano do snûhového sedélka Obere
Glockner Scharte (Horní Glocknerská ‰tûrbina). NejtûÏ‰í
okamÏik ãeká aÏ tam, kde lano konãí. Je potfieba udûlat tfii
ãtyfii kroky po uzounkém snûhovém ostfií nad propastmi po
obou stranách. Vpravo nahlíÏíme do proslulé Pallaviciho
rokle, kterou kaÏd˘ den vystupuje nûkolik horolezeck˘ch
druÏstev. Pozor tedy, abyste na nû neshodili nûjaké kamení.
Ze sedélka se zvedá skalní plotna horolezecké obtíÏnosti 2.
Nahoru to jakÏ takÏ jde, ale dolÛ je lépe slaÀovat. Zapama-
tujte si tedy, kde jsou umístûny slaÀovací skoby a kruhy.
Skalní stûnka je vysoká nûjak˘ch patnáct metrÛ.
Závûreãn˘ch padesát metrÛ snûhového hfiebene nás pû‰ky
dovede aÏ k vrcholovému kfiíÏi.   ■

PŘÍJEZD: Od severu po dálnici přes Salzburg a Bischofshofen, dále po silnici
směrem na Zell am See. Odbočíme na Grossglockner-Hochalpenstrasse
www.grossglockner.at. V Brucku se platí mýtné 28 E/osobní auto. Parkování
na Franz-Josef-Höhe je zdarma. Od jihu skrze placený Felbertauerntunel
www.felbertauernstrasse.at. Mýtné za cestu tam a zpět stojí 20 E. Dále
pokračujeme přes Kals na parkoviště Lucknerhaus 
HORSKÁ SLUŽBA: tel. 140
HORŠTÍ VŮDCI: Heligenblut tel. 04824/2700, Kals tel. 04876/263
TURISTICKÉ CENTRÁLY: Heligenblut www.heiligenblut.at, Kaprun
www.kaprun.net, Mölltal www.grossglockner.org, Kals www.kals.at, 
Uttendorf www.weissee.at 
NÁRODNÍ PARK VYSOKÉ TAURY: www.nationalpark-grossglockner.at
CHATY: Erzherzog-Johann-Hütte (otevřeno konec června - začátek září) tel.
04876/8500, Stüdlhütte (polovina března - polovina května, konec června -
začátek října) 04876/8209, Oberwalderhütte (polovina května - konec září)
04824/2546, Glocknerhaus (začátek května - konec října) 04824/4666, 
Lucknerhaus (začátek února - konec října) 04876/8555.
WEBOVÉ PRŮVODCE: turistika česky www.alpy.cz, horolezectví česky 
www.horydoly.cz/vychodnialpy, horolezectví německy www.bergsteigen.at 
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ NA "NORMÁLNÍ" CESTY: batoh 40-50 l, zimní
oblečení, čelová lampa, bivakovací pytel, lékárnička, sluneční brýle, krém na
opalování (faktor 20-30), skialpinistické lyže a výzbroj, mapa 1:25 000, kombi-
novaný úvaz, horolezecké lano 50 m, 5 smyček (1,5-2,5 m), 7 karabin, mačky,
turistický cepín, 2 ledovcové skoby.

Glockner v kostce
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rabû Pallavicini byl frajer! V roce 1876 se
tfiemi spoleãníky vystoupal nejvût‰í snûho-
vou roklí pfiímo na vrchol Velkého Zvoníka.
Nûkolik desítek let nebyl schopen v˘kon

"nejsilnûj‰ího VídeÀana," jak se mu mezi horolezci
pfiezdívalo, nikdo zopakovat. Znovu tedy vyrazil po
nûjaké dobû sám s dal‰í v˘pravou, ale dopadl ‰patnû.
Pád séraku zavinil smrt v‰ech jeho kolegÛ a on sám se
s tûÏk˘mi zranûními doplazil k samotû Glocknerhaus,
aby na jejím prahu vydechl naposledy. 

Dnes v˘stup Pallaviciniho roklí patfií k povinnému
vzdûlání horolezce. Má 600 metrÛ pfiev˘‰ení. Spodní
dvû tfietiny se obvykle lezou ve firnu prudkém 50
stupÀÛ, horní tfietina b˘vá ledová a je‰tû o pût stupÀÛ
prud‰í. Poslední dvû délky se lezou rozbitou skálou
obtíÏnosti 3 do sedélka mezi Mal˘m a Velk˘m Glock-
nerem.  Pfii ãerstvém snûhu hrozí akutní nebezpeãí la-
vin, v teple padá kamení. âas v˘stupu je podle prÛ-
vodcÛ ãtyfii hodiny, ale reáln˘ ãas pro prÛmûrné lano-
vé druÏstvo je sedm hodin od bivaku na vrchol. ■

H

Horolezecká
maturita

Horolezecká
maturita

LEDOVÉ   LEZENÍ

Text: (kt). Foto: Dušan Němeček a Kuba Turek 
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K BIVAKU POD
GLOCKNEREM

Od parkoviště na výšině Františka
Josefa sejdeme cestičkou podél
lanovky na ledovec Pasterze a po
něm k trojúhelníkovému skalisku

uprostřed ledu Burgstall. Před ním 
za míříme doleva do firnových

svahů a jimi na orograficky levý
okraj ledovce v kotli Glockner-
kees. Na horním okraji ledovce 
je na skalním hřebeni po pravé
straně vidět bivak. Podle stavu
sněhu je to sem 3 až 5 hodin

chůze. Od bivaku jdeme víceméně
horizontálně pod Pallaviciniho 

rokli půl hodiny.

1. den
V tichosti lze přespat 
ve třetím patře obřího parko-
viště na výšině Františka Jo-
sefa (2418). Výhodná je levá
zasklená část, protože do ní
neprší a nefouká. Bezplatné
toalety jsou otevřené v příze-
mí pouze ve dne.

2. den
Před výstupem v Grossglock-
nerském bivaku (3260) na
hřebeni Glocknerwandkamp. 
Bivaková bouda je na skalním
zubu dobře vidět už z dálky. 
V boudě je osm míst, ke kaž-
dému náleží jedna deka.

3. den 
Po výstupu na chatě Arcivévody
Jana (3454). Není zde k dispo-
zici voda, musí se rozehřívat
sníh na vařiči. Ubytování je dra-
hé a stojí v přepočtu okolo se-
dmi set korun, členové Alpen-
vereinu pět set korun. Pivo ne-
bo radler jsou za necelých sto
padesát korun. 

Tři noci na cestě skrze ledovou rokli

Cykloturistika

Rafting, yukony

Pobyty s vy‘lety

vvvv
Expedice za prírodními národy

aktivní turistika s kvalitním zázemím

Pohodové ty‘dny v Alpách

DÁLE NABÍZÍME

Poznávací 
zájezdy 
s turistikou

 
Centrála CK Poznání: 

tř. 17. listopadu 229, Pardubice, tel.: 466 535 401, 466 535 777,
Pobočky:

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

BRATISLAVA: CK Atlas Adria, Račianska 3, Bratislava, +421 244 633 561

AKTIVNÍ DOVOLENÁ 
DO HOTELU 
I POD STAN

Pohodové týdny
Rakousko, Itálie, Švýcarsko, 

Transylvánie…

Poznávací zájezdy s turistikou
Černá Hora, Elba, Korsika, 

Sardinie, Itálie…
Bulharsko, Řecko, Turecko, 

Makedonie, Albánie, Ukrajina…

Pobyty s výlety
Liparské ostrovy, Korsika, Černá 

Hora, 
Bulharsko, Albánie, Španělsko…

Slavnosti zážitků
Rakousko, Durmitor – Černá Hora

Cykloturistika
Ukrajina, Černá Hora, Makedonie, 

Rumunsko, Rakousko...

Horská turistika
Rumunsko, Korsika, Bulharsko, Černá 

Hora, Alpy, Julské Alpy…

Daleké poznávací cesty
Mexiko, Guatemala, Irán, Jemen, 

Lybie, Indie, Cejlon, Kuba, 
Kostarika…

 dále in-line, rafty a yukony, 
poznávací zájezdy, zimní Alpy, 
historicko poznávací zájezdy, 

expedice za přírodními národy…
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PĚŠÍ   TURISTIKA

Internet
Outdoor: www.horydoly.cz/brdy
Místopis: www.brdy.unas.cz 
Vlastivěda: www.brdy.info 
Vojenský újezd: www.vojujezd-brdy.cz
"Horská služba" www.hsbrdy.com

Text: René Kujan. Foto: (kü), (dun), (kt

Proãesejte

BAROKNÍ KOSTELÍK SV. MAŘÍ MAGDALENYBABKA

SKALKA
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dekdo jezdí za outdoorov˘mi záÏitky ne-
pfiíãetnû daleko. Nûkdo bydlí na samotû 
a má je tak fiíkajíc pod jednou stfiechou.
PraÏané jezdí do Brd. MoÏná, Ïe právû

tam se zrodil první prav˘ – tehdy je‰tû ãeskosloven-
sk˘ – tramp. Situaci trochu komplikovaly vojenské
újezdy a v˘cvikové prostory, agilní muÏíãci Lesní
správy a podobnû. Dnes je to zaplaÈpánbÛh o nûco
lep‰í. Pfiijmûte na‰e pozvání do nekonfliktní seve-
rov˘chodní ãásti Brdské vrchoviny, jeÏ Hfiebeny 
se zove. 

NEJEDNO NÁDOBÍČKO
Spousta PraÏanÛ, jeÏ mají ve svém majetkovém portfo-
liu nûjakou tu chatiãku v Brdech, jezdí vlastnû sem, na
Hfiebeny. A dobfie dûlají. Jednak to mají hodnû blízko,
jednak mohou vyuÏít nejedno outdoorové nádobíãko.
Turistika je základ. Pokud do batohu pfiibalíte vûci na le-
zení, udûláte jen dobfie. A pokud to celé pojmete jako cy-
kloturistick˘ v˘let, bude vám téÏ pfiáno. Nûkteré lesní
cesty mají pfiekvapivû kvalitní asfaltov˘ povrch, kter˘m
by se klidnû mohla chlubit i bruslafiská dráha. ■

K
hfiebeny!

ČERNOLICKÉ SKÁLY
Možná jste také byli párkrát zalézt
na skalkách u Černolic, aniž byste
tušili, že jste svou několikaminuto-
vou jízdou vlakem Českých drah do
Dobřichovic vlastně zavítali do Brd.
Skalky u Černolic patří k nejstar-
ším cvičným horolezeckým teré-
nům. Z toho kromě jiného vyplývá,
že skála je skutečně hodně uklou-
zaná. Některé z cest jsou kvalitně
odjištěny lepenými skobami  kruhy,
jiné je lepší dojistit vlastními pro-
středky. Křemencové bloky poslou-
ží k lezení středně zdatným bor-
cům (cesty od obtížnosti II po VII,
těch méně náročných je většina).
Stačí zmínit cesty jako Jižní rys,
Panikář nebo Kazatelna a každý le-
zec bude hned vědět, že se oprav-
du vyznáte.

DUCHOVNO A ZELŇAČKA
Prakticky hned pod touto chráně-
nou přírodní památkou probíhá
červená turistická značka, pomocí
níž se můžete nechat vést po hře-

benském hřebeni. Po šestikilome-
trovém šlapání lesíkem vás uvítá
Skalka – místo plné křesťanské
duchovnosti, klobásek a úžasné
domácí zelňačky. Zalesněný vrchol
nese na svých bedrech barokní
kostelík, který málem padl za
oběť důlní činnosti. Na místě naj-
deme citlivě zrenovovanou křížo-
vou cestu a kapli. A v neposlední
řadě také občerstvení s venkov-
ním ohništěm, kde si můžete za-
koupeného buřta sami opéct. 
A k tomu se třeba pokochat krás-
ným jižním výhledem na Mníšek. 

ČUNČÍ HUBA
Tři kilometry dále po červené najdete
obrovské seskupení chat Na Rovi-
nách. Tady můžete svlažit svůj vy-
schlý ret v pověstné restauraci Čunčí
huba – U Dernerů, nebo se pokochat
zdejším skládkovým unikátem. Oblí-
benému bezdomovci tady darovali 
zánovní obytný přívěs a udělali z něj
správce skládky. Od té doby zde vlád-
ne pořádek a recyklační řád. 

BABKA V PŘEVISU
Pokud už ale budete na Skalce, mož-
ná si ještě rádi uděláte malou odboč-
ku k pověstné Babce. Ze Skalky to
půjde nejrychleji po zelené a následně
modré (asi 4 km). Bílý skalní útvar byl
odpradávna oblíbenou trampskou
noclehárnou. Zdejší převisy dávají vel-
korysý prostor nejednomu trempíkovi
vyhýbajícímu se nepřízni počasí. A
lezcům zase poskytují manéž pro je-
jich extrémní vystoupení (někdy i vý-
stupy). Mnoho různých zákoutíček
dodá přiměřený druh napětí i v přípa-

dě, že s sebou nemáte lezečky a lano.
Na nižší skalky můžete bez obav pus-
tit i svoje děti.

ČTYŘI KOLA ŠPATNÁ, 
DVĚ DOBRÁ
Už z Prahy ze Smíchovského nádra-
ží nebo až ze Zbraslavi můžete sle-
dovat cyklostezku mířící na jihozá-
pad, na Hřebeny. Ta vás protáhne
Černolicemi, Skalkou i Rovinami. 
A komu to bude málo, může po
hřebenovce pokračovat přes Kytín
a Stožec až do Hostomic. 

ČERNOLICKÉ SKÁLY

OSADA TRAMPŮ
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ozsáhlé historické jádro by tu
náv‰tûvník hledal marnû. Co
nezniãilo devastující zemûtfie-
sení v roce 1977, to dokonãila
socialistická v˘stavba. Rumu-

ni se rádi chlubí pozÛstatky krutovlády
diktátora Ceausescua, aÏ to navozuje do-
jem, Ïe jsou na tu dobu zvlá‰tním zpÛso-
bem hrdí. 
První zastávka prohlídky mûsta je proto
obvykle spojena s nedávnou historickou
událostí, pádem diktátora. Z balkónu b˘-
valé budovy Ústfiedního v˘boru rumun-
ské komunistické strany promlouval dik-
tátor v dobách nepokojÛ k lidu, následnû
zvolil radûji útûk helikoptérou, ale od
brzké smrti na dvofie kterési ‰koly ho ne-
uchránil. 

MILIÓNY TUN NĚČEHO
NejdÛleÏitûj‰í bukure‰Èskou pamûtihod-
ností je b˘val˘ Palác republiky, dnes Pa-
lác parlamentu, kter˘ nyní slouÏí také rÛ-
zn˘m kulturním a spoleãensk˘m akcím,
vãetnû setkávání pfiedních politikÛ. Minu-

l˘ mûsíc se tu rozlouãil rusk˘ prezident
Putin se sv˘m americk˘m protûj‰kem
Bushem, protoÏe obûma konãí volební
období.
Na prohlídku paláce se dlouho ãeká a
bezpeãností opatfiení pfiipomínají kontroly
na leti‰ti. Nakonec skupinu náv‰tûvníkÛ
pfievezme prÛvodce a provádí je jen ma-
lou, ale i tak ohromnou ãástí paláce, kter˘
je druhou nejrozlehlej‰í budovou na svûtû
po Pentagonu.
Problém je i tuto stavbu vmûstnat do ob-
jektivu fotoaparátu. V̆ klad se skládá z
monotónního v˘ãtu kolik tisíc tun kterého
materiálu bylo na stavbu pouÏito. Jako
pfiíklad uvádím tfii milióny tun mramoru.
Na v˘stavbu se roãnû spotfiebovalo 60 aÏ
70 % HDP. 
Zvûdavci nerespektující trasu prohlídky
jsou pokáráni prÛvodcem. Stavební sloh
budovy mÛÏe pfiipomínat megalomanství
fiímského impéria. Pokud chtûl diktátor
po sobû zanechat nûco velkolepého, snad
se mu to i povedlo, ale ze stavby jde spí‰e
hrÛza, jak se shoduji s ostatními. 

V‰e je tu pfiedimenzované, v˘‰ka stropÛ
se blíÏí dvaceti metrÛm a ãlovûk si tu pfii-
padá jako trpaslík. Trasa prohlídky vede
také po mramorov˘ch schodech, které by-
ly vyprojektovány na míru diktátorov˘m
krokÛm, kolem závûsu váÏícího dvû tuny,
a dále do dal‰ích nedozírn˘ch prostor. 

MICHAEL JACKSON 
POZDRAVIL MAĎARY
Z balkónu, ze kterého diktátor shlíÏel na
svÛj lid, je v˘hled na hlavní tfiídu alej
Unirii, vedoucí k nejvût‰ímu nákupnímu
centru ve mûstû. Z balkónu zdravil i Mi-
chael Jackson se sv˘m proslul˘m pfie-
hmatem "Hello Budapest." 
Po okruhu kolem paláce se v kvûtnu 2007
prohánûla závodní auta. Po setmûní se tu
ãasto prohání zlatá mládeÏ v nabl˘ska-
n˘ch vozech. Pfiecházení víceproud˘ch
ulic je adrenalinov˘m záÏitkem. 
Noãní Ïivot neustává ani po pÛlnoci. Tma
alespoÀ skryje v‰udypfiítomné nevzhled-
né kabely omotané kolem v‰eho, co se
zdvihá nad ulice vãetnû stromÛ. ■

R
Bukure‰È patfií k ohyzdn˘m evropsk˘m metropolím. Jakoby pfieskoãila nûkolik
v˘vojov˘ch etap a ocitla se náhle v informaãním vûku. Vedle sebe existuje ‰pína 
a chudoba, pompéznost a bohatství. Text a foto: Petr Šlajer

Nelidský palác v Bukurešti

Luxus v socialistick˘ch
pfiedstavách

CESTOVÁNÍ   PO EVROPĚ
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Sídlo svazu rumunsk˘ch architektÛ

Takhle vidûl Michael Jackson své
oddané rumunské publikum
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Text a foto: Cyril Dušek

KDYÎ SE ¤EKNE ALJA·KA, URâITù NÁS NAPADNE KRÁS-
NÁ PANENSKÁ P¤ÍRODA, ZASNùÎENÉ HORY, HLUBOKÉ
LESY, JEZERA A ¤EKY PLNÉ ZLAT¯CH NUGETÒ. KDYÎ SE
¤EKNE ALJA·KA, TÉMù¤ KAÎD¯ SI P¤EDSTAVÍ MEDVùDY,
ORLY, LOSY, KARIBU, LOSOSY A POLÁRNÍ ZÁ¤I. OKUSIL
JSEM TVRDOU REALITU TAMNÍHO RYBÁ¤SKÉHO PRÒMYSLU. 

lavním hnacím motorem bylo zlep‰ení finanãní si-
tuace, ale cesta k zelen˘m papírkÛm nebyla snad-
ná. Pfiátelé mi poskytli kontakt na zamûstnavatele,
ten obratem nafaxoval pracovní smlouvu. Letní
dobrodruÏství zaãalo. Kola osudu se roztoãila.

Po ‰esti t˘dnech jsem obdrÏel oãekávan˘ formuláfi DS 2019,
kter˘ je podmínkou pro získání pracovního víza. S tímto for-
muláfiem, potvrzením o studiu a indexem odcházím pln nad‰ení
na ambasádu USA. V‰e probíhá bez problémÛ, do pasu dostá-
vám svou propustku na pohodovou letní brigádku.

LETADÉLKO JAKO TRABANT
Letadlo se odlepilo od zemû a jiÏ nebylo cesty zpût. Otevírám
prÛvodce, úÏasné fotografie mi berou dech, pfiedstavuji si, co mû
asi ãeká. Po vyslechnutí desítek vyprávûní jsem stejnû netu‰il, co
bude následovat. Po dvou hodinách pfiestup v Kodani, po dal‰ích
deseti hodinách pfiílet do Seattlu na leti‰tû v Tacomû.
Mûla tam ãekat zamûstnavatelem povûfiená osoba s letenkou do
zemû medvûdÛ. Letenku hradil zamûstnavatel a pozdûji mi byla
odeãtena z platu. S nûkolikahodinov˘m zpoÏdûním ji opravdu
drÏím v ruce, má úleva je nepopsatelná. Je‰tû musím zafiídit Soci-
al Security Card. Jedná se o zafiazení do daÀového systému USA.
Drobn˘ chlapík se pfiedstaví jako Charles, spoleãnû odcházíme
k letadlu. Vûdûl jsem, Ïe nepoletím Boeingem, ale tohle? To
snad nemyslí váÏnû. Letadlo pro ãtyfii lidi a dvû ta‰ky, nûco ja-
ko Trabant, kter˘ dostal kfiídla.

H



Usedám a rychle zapínám bezpeãnostní
pás. Vzlétáme, s ulehãením vydechnu,
opravdu to letí. Letíme nad pfiekrásn˘mi
tyrkysovû modr˘mi fjordy, pod námi
hluboké lesy, jezera, oceán. Únava je
rychle vystfiídána nad‰ením z nového zá-
Ïitku. Není snadné vstfiebávat tu nádhe-
ru, která mû obklopuje. V‰echny smysly
mám zapnuté. Pod námi plují malinké
rybáfiské lodû, Charley natáãí letadlo a
letí o trochu níÏ.
Najednou zafive: "Velryby!" Opravdu to
nejsou lodû. Ocasy obrovsk˘ch ryb plá-
cají do hladiny, jako by ji chtûly rozbít.
Pár hodin na Alja‰ce a hned takov˘ záÏi-
tek. Ale co se dûje, nûco není v pofiádku.
Zaãíná pr‰et a fouká siln˘ vítr. Letadlo
se prudce otfiásá, neãekanû se o nûkolik
metrÛ propadá a zase stoupá. Mám Ïalu-
dek v krku. Dívám se na pilota, ten v‰ak
pfiehlíÏí mou ustra‰enou tváfi. Trochu mû
to uklidní.
Hustû pr‰í, Charley natáãí letadlo do
stran, zaãíná rÛznû manévrovat. Letadlo
nemá stûraãe, takÏe v pfiedním oknû není
vÛbec nic vidût. Pfiipadá mi, Ïe se snaÏí

zabránit stfietu s okolními vrcholky. To
nám je‰tû scházelo. Lomcuje s nûjakou
pákou, radûji zavírám oãi, pfiidávám
modlitbu k alja‰sk˘m boÏstvÛm a do-
ufám v brzk˘ konec dobrodruÏství.
Najednou zazní rána, otvírám oãi a
zhluboka oddychuji. Je to jen pfiistání.
Charley hbitû odklápí kabinu a já stojím
koneãnû na pevné zemi. Bylo to fajn,
pûkná panoramata i velryby, ale nerad
bych to zaÏil znovu. Radûji absolvuji
zpáteãní cestu trajektem. Tu‰ím, Ïe bu-

doucnost nebude nijak optimistická, av-
‰ak pfieÏil jsem a budu bojovat dál.

DOMOV NA TŘI MĚSÍCE
Na leti‰ti ãeká zástupkynû letecké spoleã-
nosti a odváÏí mou zdrcenou lidskou
schránku do továrny. Auto zastavuje u
plechové boudy - jídelny. Tûlo mé je una-
vené, du‰e témûfi zniãena, chce se mi ne-
skuteãnû spát. To ale je‰tû netu‰ím, co to
znamená b˘t opravdu unaven.
Pfiichází Alja‰an men‰ího vzrÛstu, pfied-
stavuje jako Ray, jeho ‰iroká ramena bu-
dí respekt. Má na sobû pracovní obleãení
znaãky Carhartt, neoprenové holínky, u
pasu nÛÏ a vysílaãku. Vidí mÛj zbûdova-
n˘ stav, ptá se na cestu, s velkou nadsáz-
kou odpovídám "Fine".
Z posledních sil jej poÏádám, aÈ mi uká-
Ïe ubytovnu (bunghouse). Odvádí mne k
polorozpadlému domu, kter˘ bude m˘m
domovem pro následující tfii mûsíce. Po-
koj je malinká nudliãka páchnoucí po ci-
garetách. Uvnitfi jsou tfii palandy a jedna
polorozpadlá skfiíÀ. Nijak se tím nezne-
pokojuji, jen ten zápach, ale to snad pÛj-
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Plechová dûlnická ubytovna
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de vyvûtrat. Neprotestuji, chci uÏ koneã-
nû spát.

SEZNÁMENÍ S REALITOU
Po 15 hodinách boÏského spánku si dá-
vám sprchu (nejdfiíve z ní musím vyhnat
hmyzí havûÈ - souboj vyhrávám) a mí-
fiím do kanceláfie. Dostávám náleÏité
formuláfie i s informací, Ïe za pÛl hodiny
zaãne v jídelnû orientation (úvodní in-
formaãní schÛzka).
V místû konání jiÏ ãeká asi tfiicet lidí,
mezi nimi je dokonce nûkolik âechÛ a
SlovákÛ. Pfiichází Ray, pfiedstavuje se ja-
ko leader denní smûny. Struãnû popisuje
základní pravidla. Procházíme jednotlivé
body pracovní smlouvy. Îádn˘ alkohol,
drogy, ‰ikana, sexuální hara‰ení.
Kdo poru‰í nûkter˘ bod ve smlouvû, do-
stane punch out forever (vyhazov). Budu
platit 10 dolarÛ dennû za ubytování a
stravu. Tfii velká jídla na den + dvû svaãi-
ny, to zní pfiíjemnû, je‰tû v‰ak nemám ani
ponûtí, co povaÏují Ameriãané za jídlo.
Dostáváme karty, kter˘mi si budeme
punchovat (píchat) pfiíchody a odchody.
A navíc nás upozorní, Ïe pfiíchod si musí
poznamenat leader pfiíslu‰ného sektoru
do formuláfie. Ray vysvûtluje, Ïe dvojitá

kontrola je zde teprve prvním rokem,
kvÛli nûkolika RusÛm, ktefií se pouze
punchovali a nechodili do práce.
PÛvodnû i mou prioritou bylo vydûlání
balíku penûz, ale s odstupem ãasu zji‰Èuji,
Ïe peníze jsou dávno pryã, zatímco získa-
né hodnoty si nosím stále u sebe.

PRVNÍ PRACOVNÍ DEN
Ráno fasuji obleãení. Komplet se skládá
z neoprenov˘ch holínek a raingearu (po-
gumovan˘ oblek, vodû odoln˘, skládá se
z bundy a kalhot na k‰andy). Jeho sou-
ãástí jsou rukavice s bavlnûnou vloÏkou a
rukávky, které zaji‰Èují ochranu rukavic,
aby do nich nenatekla voda. Rukavice a
návleky budeme fasovat kaÏd˘ den pfied
nástupem do práce.
Lososi je‰tû nedorazili do lovi‰È. V pro-
vozu je pouze linka, která zpracovává
kraby (crabline). Dostávám velice "zod-
povûdnou" práci, budu zabíjet kraby. Ma-
sov˘ krabovrah musí zvládnout následu-
jící postup: levou rukou drÏí levé krabí
nohy a pravou rukou nohy pravé. Kraba
zvedá do v˘‰ky a nabodává jej na hranu
nerezového stolu. Souãasné trhnutí ruka-
ma oddûlí jeho nohy s masem od krun˘-
fie. Krun˘fi odpadne, vnitfinosti jsou ‰vi-

hem paÏí vycáknuty na zem. Kdyby krab
dokázal kfiiãet bolestí, byl by to asi ne-
uvûfiiteln˘ náfiek.
Po sedmi dnech práce se krabí utrpení
pfiesunulo i do m˘ch rukou. Dodnes mám
jako suven˘r boule na ‰lachách a obãasná
bolest mi pfiipomíná krabí jatka. Dal‰í
pracovník linky obru‰uje na kartáãové
brusce Ïábry. Takto upravené krabí kon-
ãetiny s masem se skládají do ko‰Û, ve
kter˘ch putují do kotlÛ s vroucí slanou
vodou.
Po uvafiení je maso opláchnuto vodou,
vysypáno ven z ko‰Û a naskládáno do
krabic. Pro studenta biologie, milujícího
pfiírodu, nebyla tato práce nikterak pfií-
jemná. Za dvanáctihodinovou smûnu
jsem zabil deset tisíc krabÛ, nikdo si ten
masakr nedokáÏe pfiedstavit. Zhasne de-
set tisíc ÏivotÛ za jednu smûnu. V jeden
den v jedné továrnû.
Pokud budou lidé drancovat pfiírodu stej-
n˘m tempem jako dosud, budeme na‰im
dûtem o zvífiatech, stromech a krásn˘ch
místech pouze vyprávût. Uvûdomuji si
mÛj podíl pfiispûní k niãení na‰í planety,
ale beru to jako zku‰enost, která mi ote-
vfiela oãi.
Ilegálním ãinem docházelo obãas k oãi‰-

Move the fucking fish! Posunujte ty posran˘ ryby!
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tûní mé ãerné du‰e. KaÏd˘ den jsem tajnû
propa‰oval nûkolik krabÛ zpût do mofie,
kde dostali druhou ‰anci na Ïivot. Byla
jich stovka, moÏná dvû. Kdo ví, kolik se
jich vrátilo zpût na krabí linku smrti.

TOVÁRNA: RYBY A KRABI
V továrnû pracovalo sto padesát zamû-
stnancÛ. Mexikánci, Filipínci, âe‰i, Slo-
váci a samozfiejmû i Ameriãané. Smutná
cesta ryb a krabÛ zaãínala na doku. Krabi
museli b˘t z lodí ruãnû pfiehazováni do
plastov˘ch van (toutÛ), které z lodû na
dok vytáhl jefiáb. Ryby vysával z lodí ob-
rovsk˘ vysavaã.
Práce na doku byla vynikající pfiíleÏitostí
k opu‰tûní stereotypní tovární práce. Ja-
ko shovel guy (chlápek s lopatou) dostá-
vám lopatu a vysoké rybáfiské broìáky.
Sestupuji po schÛdcích do útrob lodi.
M˘m úkolem je vytlaãit zbytek ryb k ús-
tí vysavaãe.
Vût‰inou jsou ryby v lodním prostoru
udu‰ené, ale ten den bylo v‰echno jinak.
Dole jsem na nûkolik minut onûmûl, stre-
sovaní lososi skákali do stûn a naráÏeli i
do m˘ch nohou. Rybáfii, pro které zname-
nají lososi Ïivobytí, se tomu jen smáli.
Kfiiãeli: "Zdechnou v továrnû, není to na-
‰e starost, jsme placeni za ryby a ty dová-
Ïíme!" Byl to dal‰í smutn˘ den.
Vysavaã ryby dopraví do továrny, kde pa-

dají na pás a jsou rozdûlovány na samce a
samice. Na pás se valily desítky ryb, ob-
klopovali mû lososi, to jediné jsem vûdûl
s jistotou. Desítky kilogramÛ ryb zaãaly
padat z pásu dolÛ.
Nikdo pás nezastavil, aby nám vysvûtlil,
co je co. ·éf jenom fival: "Move the fuc-
king fish!" (Posunujte ty posran˘ ryby!)
Po dvou hodinách jsem se zaãal trochu
orientovat. Samiãí bfiicho je plné kaviáru
(a tudíÏ mûkké), samãí bfiicho je tvrdé a na
pátefii vyrÛstá charakteristick˘ hrb, horní
ãelist je hákovitû vysunuta.
Po naplnûní nádrÏí je na ryby nasypán led,
tím dojde ke zpomalení procesu rozkladu.
Otevfiením tlakov˘ch ventilÛ zaãnou po
sobû ryby klouzat do dal‰ího oddûlení,
které se naz˘vá fishline (rybí linka).
První jdou na fiadu samice, musí b˘t pos-
taráno o kaviár - ãervené zlato. Stroj rybû
usekne hlavu, workefii rozfiíznou bfiicho,
vyberou vnitfinosti a vy‰krábnou krev od
pátefie. Nakonec je ryba omyta a skládá se
do polic (rackÛ). Na nich jsou rybí
mrtvolky pfiesunovány do mrazákÛ. KdyÏ
dokonale zmrznou, spatfií na chvilku svût-
lo svûta v sekci pojmenované case up (ba-
lení).
Napfied se musí rybiãky namoãit do
studené vody, aby získaly glaze (pole-
vu). Jedná se o vrstviãku ledu na rybí
kÛÏi, coÏ je pouze estetickou záleÏitos-

tí. Následuje roztfií-
dûní podle velikosti
a jakosti. Po dÛklad-
ném zabalení jsou
opût pfievezeny do
mrazáku. Na kaÏdé
krabici je etiketa,
vysvûtlující o jak˘
druh ryb se jedná,
dÛleÏit˘m údajem je
i hmotnost a jakost.
PaleÈáky a forklifty
(vysokozdviÏné vo-
zíky) je zaji‰Èován
odvoz naplnûn˘ch
beden do chladících
boxÛ.
Doposud jsem se
zmiÀoval pouze o
lososech, ale lososÛ
je více druhÛ: pink,
king, sockeye, coho
(red) a chum. Továr-
na zpracovávala i ji-
né zástupce rybí fií-
‰e: plat˘ze (halibu-
ty), alja‰ské tresky
(blaccody), rÛzné
druhy rock fish (ry-
by s ostny).

Nejvy‰‰í v˘nos továrnû v‰ak zaji‰Èoval
kaviár. O vajíãka lososÛ byl obrovsk˘
zájem a skvûl˘ odbyt, pfiedev‰ím do Ja-
ponska. Jedna pÛlkilová krabiãka mûla
cenu sta dolarÛ. Zpracováním kaviáru
se zab˘valo zvlá‰tní oddûlení egg room
(dÛm vajíãek). Kaviár se zbavoval ãástí
vnitfiností a nakládal do speciálního sla-
ného roztoku. To byl úkol japonsk˘ch
kuchafiÛ, ktefií museli vystudovat ‰kolu
zamûfienou na zpracování kaviáru. âer-
vené kuliãky byly baleny do plastov˘ch
krabiãek oznaãen˘ch samolepkou spo-
leãnosti. Následoval proces zmraÏení
stejnû jako u ryb.

BARBARSKÉ NAKLÁDÁNÍ
S MRTVOLAMI
Aby bylo správnû pochopeno následují-
cí barbarství, musím ãtenáfie alespoÀ
okrajovû seznámit s Ïivotním cyklem
lososÛ. Obvykle ãtyfii roky po vylíhnutí
se lososi vracejí z mofie do rodn˘ch to-
kÛ (mezi ãervnem a záfiím). Cesta do
sladké vody není vÛbec snadná. Ti nej-
‰Èastnûj‰í, ktefií se vyhnou rybáfisk˘m
flotilám, sportovním rybáfiÛm a drápÛm
medvûdÛ, se mohou vytfiít v rodné slad-
ké vodû. Je to jejich poslední cesta, kte-
rá mÛÏe b˘t i tisíc mil dlouhá.
Odhodlanost doplout na rodná trdli‰tû
je obrovská. Na cestû proti proudu má-
lokdy pfiijímají potravu. Po vytfiení hy-
nou. Prostfiedí, které dalo jejich Ïivotu
vznik, se stává i hfibitovem. V tomto ob-
dobí lemují mrtvá tûlíãka bfiehy fiek a
potokÛ. Mlad˘ potûr ihned zamífií do
blízkého jezera, kde zÛstává alespoÀ
rok Ïivota. Po roce odplouvá do mofie.
Koncem sezóny lososÛ (zhruba od
srpna do záfií) se rapidnû zhor‰í kvalita
masa. Dlouhou a namáhavou cestou vy-
ãerpávají ryby své energetické zásoby.
JelikoÏ nepfiijímají potravu, nemohou
zásoby doplÀovat.
Vedení továrny nechalo postavit novou
linku v místech, kde se tfiídili samci a
samice. Tûla samcÛ jela po pásu ven a
tam padala do pfiedem pfiipraven˘ch ná-
kladních automobilÛ. Bfiicha samic byla
rozfiezána, vybral se kaviár a dal‰í osud
mûly stejn˘ jako samci. Tfiicet mil od
továrny byl kompost. Ve‰keré zpracová-
vání ryb se zastavilo.
Od té doby vozily nákladní automobily
kaÏd˘ den mnoho tun "‰patného" masa
na kompost. OdváÏelo se úplnû v‰echno
maso, zpracován byl pouze kaviár. To-
várnû proces u‰etfiil spoustu penûz. Lin-
ku obsluhovalo dvacet lidí a u‰etfiilo se
i za provoz obrovsk˘ch mrazákÛ.

■

Podrobnosti o pracovních pozicích v rybí továrně
si přečtěte na www.horydoly.cz/cestovatele.

Divoká pfiíroda na Alja‰ce je‰tû nezmizela



DĚTI

¤íká se jim muzea v pfiírodû.
Skanzeny. Národopisná muzea.
Jsou to místa, kde lze zaÏít his-
torii na vlastní kÛÏi, ohmatat ji
rukama, ucítit její vzdálenou
vÛni a vidût na vlastní oãi. Zve-
me vás na pár v˘letÛ, které mÛ-
Ïeme s ãist˘m svûdomím dopo-
ruãit jako to nejlep‰í z ãesk˘ch
a slovensk˘ch skanzenÛ. Uvidí-
te v nich nejen pÛvabné cha-
loupky, ale také dávné fiemeslní-
ky pfii práci, prastaré ma‰inky,
fungující vodní ml˘ny a zapo-
menuté druhy ovoce i zeleniny. 

Text: (kt). Foto: Kateřina Davidová, společnost Barbora

Jestli budete chtít vidět tenhle skanzen celý, jeďte
raději autem. Soubor lidových staveb z Vysočiny je
roztroušený na čtyřech místech. Na samotném Ve-
selém kopci se podíváte do rolnických stavení, uvi-
díte domek bezzemka, stodoly, chlívky a mezi nimi
se prohánějí domácí zvířata. 
O pár kilometrů dál ve Starých Hamrech je k vidění
začátek průmyslové revoluce v podobě vodního ham-
ru, mlýna a hospody. Nedaleké Možděnice nabízejí

pohled k řemeslníkům jako byli truhlář či bednář. 
A ještě o kus dál v Hlinsku je malá městská čtvrť
Betlém zasvěcena dělníkům na hrnčířských kruzích,
tkalcovských stavech, na ševcovských verpáncích. 
SPECIALITA: nápadité tematické výstavy a ukázky,
jako například prádlo našich babiček, lidové bram-
borové pokrmy, masopusty, jarmarky… 
KDE: Hlinsko v Čechách 
Info: www.pruvodce.com/vysocina

Klasika všech klasik! Kdo tady nebyl, jako by po-
řádný skanzen nikdy neviděl. Na úbočí beskydské-
ho kopce jsou ve velkém areálu umístěna všechna
možná obytná i hospodářská stavení. Valašská dě-
dina potěší především milovníky romantických rou-
benek, Dřevěné městečko inspiruje praktické ženy
k vlastním výtvorům na téma lidového umění a
Mlýnská dolina je spíše pro velké i malé kluky, pro-

tože s pomocí vodní síly tu pracují hamry, mlýny a
pily. Centrum skanzenu je v Dřevěném městečku
před radnicí, kde se odehrávají ukázky běžné den-
ní práce, uvidíte tu výrobu uměleckých předmětů 
i vystoupení folklórních souborů. 
KDE: Rožnov pod Radhoštěm 
INFO: www.vmp.cz 

Veselý kopec 

Valašské muzeum v přírodě

HISTORIE NEJSOU  

DÛlní vláãek jezdí v lomu
Paraple v âeském krasu



Tohle není vyhlášené poutní místo
masové turistiky. Tady nejsou k vidění
žádné supercenné stavby nebo neoce-
nitelné sbírky lidových předmětů. Ale
za to si v klidu můžete prohlédnout
úplně obyčejné bydlení rodáků z Pola-
bí. Samozřejmě tu žili zemědělci, ale
také řemeslníci, kovář, bednář a mno-
hé další profese. Můžeme-li radit, vy-
hněte se pouze všedním dnům v červ-
nu a září, protože v tu dobu máte vel-
kou šanci, že se střetnete se
školními výpravami z celých středních
Čech včetně Prahy. Vstupné je tu to-
tiž mírné a personál přívětivý, což
jsou dva základní předpoklady při plá-
nování výchovného výletu. 
KDE: Přerov nad Labem 
INFO: www.sylak.cz/PrerovnL 

Skanzen nemusí být jen romantická
vesnička sestavená z načinčaných
chaloupek. V lomu Paraple nedale-
ko Karlštejna uvidíte rekonstruova-
nou práci lomařů, kteří zde těžili
vápenec. Muži, ať měří metr nebo
dvakrát tolik, budou určitě nadšení
z fungující mašinky a vozíků. Ostat-
ní se mohou zchladit ve zpřístupně-
né štole, anebo se potěšit malič-
kostmi z chlapáckého života
drsných dělníků. Lampičky, lopaty,
stroje… Funkce už vám asi moc ne-
řeknou, ale vzhled evokuje solid-
nost zaniklých časů. 
SPECIALITA: nevynechejte nejkrás-
nější rozhled ve středních Čechách.
Od kříže na vysoké skále spatříte

hluboké údolí říčky Loděnice, bílá
skaliska okolo a mezi nimi barokní
klášter ve Svatém Janu pod Skálou 
KDE: Bubovice 
INFO: www.solvayovylomy.cz 

Nostalgie na kolejích - to je pro na-
še rodiče parní lokomotiva. Nám se
hrnou slzy do očí už při pohledu na
elektrické či dieselové mašiny. Vždyť
kdo nejezdil na internát vlakem, ne-
odjížděl na chalupu, nebo na letní
čundr ze zapadlého nádraží. Která
nejela za svým milým na vojnu. V bý-
valé výtopně velkého překladového
nádraží v Lužné si můžete doslova
osahat lokomotivy a vagóny nedávno
vyřazené z provozu stejně jako histo-
rické parní lokomotivy. Všechna
technika je v provozuschopném sta-
vu a jednou za čas vyjíždí na slav-
nostní jízdy po celé republice. Vy-
hlédněte si některý z takových ter-
mínů a užijte si jízdu do vzpomínek. 
KDE: Lužná u Rakovníka 
INFO: www.cd.cz/muzeum 

Skanzen může být zřízený dokonce i
pro rostliny. Firma, která se vrací ke
kořenům v kosmetice, hygieně i cel-
kovém zpříjemnění bytů a domů,
pěstuje staré a pozapomenuté druhy
užitečných květin, koření a keřů. Na
dvacetihektarové ploše ve středo-
české vísce Ostrá se můžete prochá-
zet v kulinářské zahradě s vysetým
staročeským i současným kořením,
v zelné zahradě najdete kromě mno-
ha moderních neobvyklostí i zapo-
menutou zeleninu, v klášterní zahra-

dě si odpočinete mezi vonnými byli-
nami a v sadu uvidíte prastaré odrů-
dy ovocných stromů. Spíše jako ku-
riozita je zde čínská zahrada, místo
pro přírodní rostliny a pole levandu-
lí. Přivoňte si! Součástí prohlídky je
historické městečko, kde uvidíte v
plné práci tkalce, kováře, hrnčíře a
mnohé další řemeslníky. 
KDE: Lysá nad Labem 
INFO: www.botanicus.cz 

Tady to vypadá jako ve skanzenu. 
Ale jen na pohlednici či fotografii.
Pokud do této malebné vesnice při-
jedete, uvidíte okolo sebe čilý ruch.
Žije tady natrvalo spousta lidí, ví-
kendových chalupářů je tu jen pomá-
lu. Přesto se sem sjíždějí turisté z
celého světa za architektonickými
skvosty. Celá vesnice byla totiž pos-
tavena ve stylu selského baroka a
dosud na něj nikdo nesáhl jinak, než
citlivými restaurátorskými pracemi.
Toho si všimlo i UNESCO a zapsalo
Holašovice do seznamu světového
kulturního dědictví. Jestli tedy chce-
te vidět vesničku, kterou jste dosud
viděli jen v televizních pohádkách,
jeďte do jižních Čech. 
KDE: Holašovice 
INFO: www.holasovice.cz

Na úpatí Vysokých Tater, kde skalna-
tá Račkova dolina mizí v lesích a lu-
kách, stojí skanzen tvrdého života
podhorských dřevařů a zemědělců.
Je to ovšem umělá hra na opravdo-
vou ves, protože všechny kamenné a

některé dřevěné budovy byly postave-
né nově rukama současných řemesl-
níků, kteří ze starých domů použili
jen pár stavebních detailů. Ty původ-
ní pocházejí z Parížovců, které zapla-
vily vody přehradní nádrže Liptovská
Mara. Jedinou opravdovou památkou
je kostel za umělou vesnicí. Tak jako
každá středověká stavba má své ma-
lé tajemství. Sloupy jsou zdobené
hlavami, kteří se spíše podobají šel-
mám než lidským bytostem. Mají to
být portréty zdivočelých lidí, kteří
prý ve zdejších lesích opravdu žili. 
KDE: Pribylina 
INFO: www.liptovskemuzeum.sk 

Lesní úzkokolejka do dolin Nízkých
Tater známá jako Čierny Balog podle
největšího překladiště dřeva byla kon-
cem socialistické éry oficiálně zruše-
na. Přesto dodnes rozváží místní lidi
do práce, návštěvníky do skanzenu 
a turisty na výlety. Doslova ze země ji
vydupali dobrovolníci z organizace
Strom Života, kteří tu už dvě desítky
let zdarma pracují a pozvolna rozšiřu-
jí tratě do původních rozměrů. Vlezte
do vagónku a nechte se podél divoké-
ho toku Černého Hronu vyvézt do hlu-
bokých hvozdů. Až se budete vracet,
nezapomeňte zaskočit do malého
skanzenu Vydrovo, kde uvidíte, jak
právě tyto lesy dávaly obživu dřevo-
rubcům a jejich rodinám. Na lesní že-
lezničku se dodnes sjíždějí dětské a
mládežnické organizace, aby tu strá-
vily při práci víkendy i prázdniny 
KDE: Čierny Balog 
INFO: www.chz.sk

Solvayovy lomy 

Železniční muzeum 

Botanicus 

Holašovice 

Čiernohronská železnica 

Múzeum Liptovskej 
dediny

JEN DOMEČKY...
Polabské národopisné 
muzeum

B˘valá správní budova
vápencového lomu Solvay

Vala‰ské muzeum v pfiírodû
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DALEKÉ   CESTY

ení jistû náhodou, Ïe k pfiekonání
nepfiízniv˘ch Ïivotních podmínek
pomáhá buddhistické chápání Ïi-
vota coby kolobûhu utrpení zpÛ-
sobeného lidskou touhou po ma-

jetku a marnivého sebeuspokojení.
Tibet byl od poãátku svého vzniku pro cizin-
ce uzavfien nejdfiíve z dÛvodÛ náboÏensk˘ch,
v souãasnosti pak politick˘ch. Samostatnost
Tibetu byla ukonãena v fiíjnu 1950, kdyÏ
ozbrojené jednotky ãínské armády vnikly do
Tibetu pod záminkou zajistit „ochranu“ tfiem
milionÛm TibeÈanÛ pfied imperialistick˘m út-
lakem.
V̆ sledkem ãínské okupace bylo plo‰né niãe-
ní tibetsk˘ch klá‰terÛ, obrovsk˘ pfiíliv ãín-
sk˘ch pfiistûhovalcÛ a následn˘ úpadek tibet-
ské kultury. Necitlivé pozemkové reformy
provádûné ãínskou vládou v padesát˘ch le-
tech logicky vedly k masov˘m nepokojÛm,
které skonãily krvavû potlaãen˘m povstá-
ním. Následnû byl duchovní vÛdce Dalajlá-
ma pfiinucen odejít ze zemû do Indie, kde
brzy obdrÏel politick˘ azyl. Nikdy se uÏ do
Tibetu nevrátil, av‰ak zároveÀ do dne‰ního
dne nepfiestává bojovat za nenásilné fie‰ení ti-

N

Jaci mají stejnou povûst
jako osli – jsou tvrdohlaví
a zákefiní

Co si nepfiinesou, to nemají

Staãí pár minut a
prcek se u‰piní 

Hráli si, nebo museli 
tûÏce pracovat?

DRTIVÁ VùT·INA TIBETU 
LEÎÍ V NEP¤ÍSTUPN¯CH
HORSK¯CH OBLASTECH
HIMÁLAJE V NADMO¤SKÉ
V¯·CE P¤ESAHUJÍCÍ âTY¤I
TISÍCE METRÒ. DRSNÉ POD-
NEBÍ A NEP¤ÍLI· ÚRODNÁ
PÒDA VYTVÁ¤ELY PO STALETÍ
NEJISTÉ ÎIVOTNÍ PODMÍNKY,
SE KTER¯MI SE MUSELI
TIBEËANÉ VYROVNAT. 
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betské otázky. Za jeho úsilí mu byla v ro-
ce 1989 na návrh na‰eho prezidenta Vác-
lava Havla udûlena Nobelova cena míru.
V souãasnosti je turistick˘ ruch v Tibetu
dÛslednû regulován ãínsk˘mi úfiady. DÛ-
vodem v‰ech omezení je objektivní nut-
nost udrÏet západní turisty v dostateãné
vzdálenosti od vûcí, které by nemûli vi-
dût, tedy pfiedev‰ím od zniãen˘ch tibet-
sk˘ch klá‰terÛ a dal‰ích míst, kde dochází
k poru‰ování lidsk˘ch práv TibeÈanÛ. Bû-
hem témûfi ‰edesátileté okupace âíÀané
postupnû donutili v˘znamné tibetské lá-
my (uãitelé buddhismu a zároveÀ mni‰i)
opustit své klá‰tery a pfiestat uãit. Místo
nich jsou do klá‰terÛ dosazování loajální
âíÀané, ktefií se snaÏí rozbít jednotu klá‰-
terÛ zevnitfi.
Legální cesta do Tibetu je moÏná jen pod
dohledem ãínské cestovní agentury, která
své klienty zaveze jen na místa politicky
vhodná a korektní, a stejnû tak politicky
vhodné budou i informace, které se turis-
té prostfiednictvím sv˘ch „prÛvodcÛ“ do-
zvûdí. Chcete-li nav‰tívit odlehlé horské
vesniãky a setkat se s pfiívûtiv˘mi vesni-

ãany, nevyhnete se poru‰ení pravidel.
Mûjte na pamûti, Ïe jste zachyceni v data-
bázi turistick˘ch check-pointÛ a Ïe va‰e
kroky nejsou tak úplnû svobodné.

NÁVŠTĚVA PŘINÁŠÍ JÍDLO
Tibetské osady jsou od sebe vzdáleny
nûkolik hodin ãi dní vyãerpávající chÛze
pfies horská sedla a hluboká údolí. KaÏ-
dá tibetská rodina je proto odkázána na
své vlastní zásoby, které si buì vypûsto-
vala a nebo donesla ãi dovezla ze vzdá-
leného mûsta. Náv‰tûva je sice vítána,
av‰ak nesmíte se divit, pokud nebudete
automaticky pozváni ke spoleãnému sto-
lu. Pfiedpokládá se, Ïe pfiíchozí disponuje
vlastním jídlem, minimálnû pro sebe.
Navíc není vÛbec jisté, zda by vám míst-
ní strava chutnala, respektive zda byste
se cítili touto veãefií dostateãnû nasyceni.
Základem kaÏdého jídla je pro vût‰inu
TibeÈanÛ praÏená mouka z jeãmene zva-
ná tsampa a slan˘ ãaj s jaãím máslem.
Obû sloÏky se v dlaních smíchají do ma-
l˘ch kuliãek a je navafieno! Máte-li
opravdové ‰tûstí, dostanete naservírova-

nou hustou nudlovou polévku thukpa ãi
malé zeleninové (eventuelnû masové)
knedlíãky momo.
TibeÈané staví krásné tradiãní kamenné
domy, které dokonale ladí s okolní hor-
natou krajinou. âasto jsme obdivovali
barevná vyfiezávaná okna. Vnitfiní vyba-
vení je v‰ak velmi skromné, coÏ nás opût
pfiesvûdãuje o nelehké Ïivotní situaci
místních obyvatel. Pfiízemí ob˘vají v˘-
hradnû domácí zvífiata: ovce, kozy, pra-
sata a slepice. První patro tvofií jedna
spoleãná obytná místnost, slouÏící jako
kuchynû, jídelna i loÏnice pro celou rodi-
nu. Dal‰í místnosti vyuÏívají jako sklad
potravin na zimu, která je v tûchto oblas-
tech mimofiádnû dlouhá a krutá. Zatímco
my v duchu vzpomínáme na vysilující
a zároveÀ krásn˘ pfiechod himalájsk˘ch
velikánÛ, na‰i hostitelé sní svÛj dlouh˘
sen o svobodû Tibetu a jeho politické ne-
závislosti na âínû. Máme pro jejich tou-
hu pochopení - i na‰e zemû byla po dvû
desetiletí donucena sná‰et politickou své-
voli cizího státu. Snad i Tibet jednou do-
stane zpût svou ztracenou svobodu. ■

Svobodu 
pro Tibeťany!
Svobodu 
pro Tibeťany!

Na přání autorů neuvádíme jejich jména. Důvod je pochopitelný: "Rádi bychom 
se do Tibetu ještě někdy podívali a komunistický čínský dozor je všudypřítomný."



HORSKÁ   TURISTIKA

ÎE TO ZNÍ NEUVù-
¤ITELNù? JE TO
SKUTEâNOST. 
Z KEMPU âI PEN-
ZIONU V COLMARS-
LES-ALPES MÒÎETE
VYJET KLIDNù
P¤ED POLEDNEM. 

TŘÍTISÍCOVKA 
ZA DVĚ HODINY
Text a foto: Šárka Bláhová

Divoká krajina Pfiímofisk˘ch Alp

Horské jezero Lac d´Allos

Svi‰È je ostraÏit˘ obyvatel hor 



akmile vy‰plháte prudk˘mi
serpentinami na parkovi‰tû
v klínu Pfiímofisk˘ch Alp, uÏ
jste pfiekonali nadmofiskou
v˘‰ku 1 500 metrÛ. Jiná 

doprava neÏ autem je vylouãená,
nepoãítáme-li zdatné cyklisty. 
V̆ stup na Mont Pelat (3055 m
n.m.) patfií mezi lehãí túry. Stoupá-
ní po hfiebeni je velmi pozvolné. Je to
ideální v˘let pro rodinu s vût‰ími dûtmi.
Prud‰í stoupání po kamení následuje 
aÏ na samém konci trasy tûsnû pod
vrcholem. 
Pár krokÛ od parkovi‰tû, kde v ãervenci
a srpnu sídlí kanceláfi národního parku
Mercantour, se naskytne první úchvatn˘
pohled do travnatého údolí. UÏijte si po-
cit, Ïe právû stojíte v zemi zaslíbené.
Jakmile se zastavíte, nechce se jít dál.
Tak vás pfiírodní galerie vtáhla. 
Pfienocovat tady mÛÏete zadarmo. Infor-
maãní tabule uvádûjí povolenou dobu
pro pfienocování od 21 hodin veãer do 9
hodin ráno. Partiãky mlad˘ch lidí nedoã-

kavû ãekajících, aÏ odbije devátá, nejsou
niãím v˘jimeãn˘m. Místa je tu dost pro
v‰echny. Ideální období, kdy vystoupat
na Mont Pelat, je od ãervna do fiíjna kvÛ-
li ustálenému poãasí. O prázdninách tu-
dy rozhodnû nebudete sami a na vrcholu
budete stát frontu. 
Po sestupu nezapomeÀte udûlat pÛlhodi-
novou zacházku k romantickému jezeru
Lac d'Allos. Ve v˘‰ce 2 226 metrÛ se
otuÏilci mohou vykoupat, ostatní si vy-
chutnají pohled na jezero z terasy dfievû-
ného penzionku, kter˘ nabízí i obãer-
stvení pro pfiíchozí. Nejste-li v nûm uby-
továni, kromû nápojÛ vás niãím jin˘m
neuctí.

Mont Pelat je nejvy‰‰ím vrcholem ná-
rodního parku Mercantour. Rozhodne-
te-li se trávit dovolenou na francouz-
ské Riviéfie, náv‰tûva tohoto pfiírodní-
ho klenotu je témûfi podmínkou.
Zvlá‰tû pro ty, ktefií pfiemíru luxusu a
ru‰n˘ch turistick˘ch center radûji vy-
mûní za nûco asketiãtûj‰ího. ■

INZERCE

J

Internet
Mercantour: www.mercantour.eu 
Provence: www.provenceweb.fr

Nad such˘m jehliã-
nat˘m lesem se
vypínají skalní obfii

Poslední metry v˘stupu vedou
po kamenité cestû
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ZÁVODY

na tak vrcholném závodû, jako je
Svûtov˘ pohár nebo Mistrovství svû-
ta, je v Xtefie moÏné postavit se na
start vedle mistrÛ svûta. Jako jeden z

mála sportÛ totiÏ Xterra neoddûluje
amatéry od profesionálÛ, v‰ichni bojují
o jedno vítûzství.

DVA POHÁRY V JEDNOM
Kromû sedmi závodÛ âeského poháru
je do Czech Tour zafiazeno je‰tû sedm
akcí takzvané Challenge Tour. Jde o
dva samostatné poháry, ve kter˘ch se
ale body sãítají do spoleãného Ïebfiíã-
ku. Závody Challenge Tour jsou ménû

nároãné a nûkteré z nich kandidují na-
pfiesrok mezi elitní závody âeského
poháru.
Po roãní odmlce se na na‰e ãeské úze-
mí vrací závod Svûtového poháru. Na
start se v Hluboké nad Vltavou postaví
opût celá evropská ‰piãka. Mimo pohá-

I

SEZÓNA XTERRA SE ROZJEDE UÎ V DUBNU. âTRNÁCT ZÁVODÒ URâÍ NA KONCI 
SRPNA  NEJLEP·Í âESKÉ TERÉNNÍ TRIATLETY. VÍTùZSTVÍ BUDOU OBHAJOVAT
PAVEL JINDRA A IVANA LOUBKOVÁ. Text: Petr Mach. Foto: archív Xterra

Petra Krejãová byla skokankou roku 2007 

Roman Medek vybíhá z vody Tomá‰ Jiránek vítûzí

Xterra se stûhuje do mûst, minul˘ rok se
závodilo v Ostrovû nad Ohfií 
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rov˘ch bodÛ se bude bojovat o  kvalifi-
kaci na fiíjnové mistrovství svûta na
Havaji. 

SOUBOJ ŠAMPIÓNŮ
Kdo by mohl b˘t v roce 2008 ãesk˘m
favoritem? LoÀského ‰ampióna Pavla
Jindru, kter˘ byl tuto zimu velmi úspû‰-
n˘ ve svûtovém poháru v zimním triat-
lonu, se budou snaÏit prohnat reprezen-
tanti Jan Kubíãek, Karel Zadák nebo
Petr Novák. Vzestup formy hlásí také
Franti‰ek Îilák nebo Leo‰ Rou‰av˘. V̆ -
born˘ junior Jiskra pfiestupuje do seni-

orské kategorie a stejnû jako kaÏd˘ rok
se mÛÏe objevit nûkdo úplnû nov˘, kdo
Xterru je‰tû nezkusil. ■

Internet
www.xterra.cz

Xterra 2008
Český pohár XTERRA
24.5. – Praha, Žluté lázně 
14.6. - Praha, Hostivař
29.6. - Hluboká nad Vltavou
12.7. - Děčín 
26.7. - Ostrov nad Ohří
9.8. - Plzeň
30.8. - Hradec Králové

XTERRA Challenge Tour
19.4. - MTB Rallye Vltava 
(Hluboká nad Vltavou)
24.5. - XTERRA sprint (Praha)
6.6. - Czech BIGMAN - terénní triatlon
14.6. - XTERRA sprint  (Praha)
21.6. - XTERRA Benešov (Konopiště)
26.7. – XTERRA sprint (Ostrov nad Ohří)
16.8. - O-See (Žitava v Německu)



potu tváfie si zhotovíme mo-
derní hliníkovou lopatu. Na‰e
snaÏení bude odmûnûno nejed-
ním pfiívlastkem. Namátkou

uveìme: nejlehãí, nejlevnûj‰í, nejprak-
tiãtûj‰í a v neposlední fiadû samozfiejmû
nejkrásnûj‰í. 
Také jste si vÏdycky lámali hlavu nad
tím, proã s sebou do hor vozíte dvû
dlouhé, pomûrnû objemné vûci (lopatu 
a cepín), kdyÏ by ‰lo urãitû u‰etfiit jak
na hmotnosti, tak na objemu? MoÏná
pro vás máme fie‰ení.

CO JE TŘEBA?
Co k tomu budeme potfiebovat? V Ïele-
záfiství zakoupíme stfiednû velkou hliní-
kovou lopatu na uhlí (tedy její kovovou
ãást). Tu pomocí kladiva pfiesvûdãíme,
Ïe je jako dûlaná k nasazení na spodní
ãást cepínu. Otvor pro násadu bude
tfieba zplo‰tit a zúÏit. Do otvoru nasa-
díme cepín a obû sn˘tované ãásti lopaty

pozvolna a opatrnû „dotahujeme“
k drÏadlu cepínu tak, aby tûsnû dolé-
haly a zároveÀ umoÏÀovaly snadné za-
sunutí a vysunutí cepínu. Pokud jsme
dosáhli takového stavu, bude tfieba obû
ãásti v této pozici zafixovat – pomocí
n˘tÛ. Nûkde postaãí dva, jinde je tfieba
dát dva na kaÏdou stranu. N˘ty pouÏ-
ijeme buì standardní rozklepávací, po-
pfiípadû – patfiíte-li mezi ‰Èastné majitele
n˘tovacích kle‰tí – trhací. 

JAK TO DRŽÍ POHROMADĚ
Polotovar bychom mûli, ale jak to
tam bude celé drÏet? Od-
povûì je nasnadû –
rychloupínacím
‰roubem. Jako vyho-
vující se nám jevil ten, kter˘ napfi.
prodávají v cykloservisu k upnutí
sedlovky do rámu kola. Lehká,
pevná, spolehlivá a rychlá záleÏitost.
Lopata uÏ na patfiiãném místû díru
má. Cepín jí ve své dolní ãásti, u
bodce mívá zpravidla taktéÏ. Je ov-
‰em otázkou, zda nám obû díry lí-
cují. JestliÏe ne, bude tfieba dírou 
o prÛmûru 6 mm vylep‰it jiÏ tak
dost zkou‰en˘ cepín. 
Díry lícují, nezb˘vá neÏ protáhnout
rychloupínák a zajistit. PakliÏe jste
praváci a dfiík lopaty tudíÏ budete
tfiímat ve své pravé ruce, je nanej-
v˘‰ doporuãeníhodné ce-
pín nasouvat do lopaty
tak, aby jeho ‰pice
smûfiovala od vás, tedy
taktéÏ doprava. Va‰e
kalhoty a ãtyfihlav˘
sval stehenní se vám
odmûní spokojeností. 

ŠŇŮRKA NEJEN NA OZDOBU
Fajn‰mekfii je‰tû vyzdobí rohy své nové
lopaty dírkami po vzoru profesionálních
kouskÛ (oceníte zvlá‰tû pfii upevÀování
na batoh nebo konstruování svépomoc-
n˘ch záchrann˘ch prostfiedkÛ). My jsme
je navíc opatfiili praktick˘mi ‰ÀÛrkami.
Jejich konce zaãistíme plamenem zapa-
lovaãe. ·ÀÛrky vyuÏijeme i na pfiipev-
nûní rychloupínacího ‰roubu a matky.
Zabráníme tak jejich ztrátû. 

JAK VYPADÁ VÝSLEDEK?
Máme lopatu s rekordní hmotností 

(aÈ uÏ svou lopatu vyzdobíte
dvûma ãi ãtyfimi n˘ty a ‰ÀÛr-
kami a nekoupíte si ani ten

nejlehãí rychloupínák na trhu, stejnû
byste nemûli pfiesáhnout hmotnost
500 g) a zároveÀ s rekordními roz-

mûry „po sbalení“ 28x28 cm.
A to v‰e za necel˘ch

250 korun. Profesio-
nálnû vyrobené
kousky stojí v ob-
chodû od jednoho

do tfií tisíc korun.
Lopata mÛÏe poskyt-
nout neocenitelné
sluÏby i pfii vafiení –
napfi. jako nehofilavá
podloÏka nebo
prkénko na krájení. 

A máte-li pozadí men‰ích rozmûrÛ, po-
slouÏí téÏ coby sáÀky. ■

JEŽKOVY   VOČI
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JEŽKOVYVOČI!
NA TRHU JE V SOUâASNÉ DOBù
P¤EHR·EL LOPAT S MNOH¯MI 
VYMOÎENOSTMI. ULTRALEHKÉ
PLASTOVÉ, ULTRAPEVNÉ Z HLINÍ-
KOV¯CH SLITIN, TELESKOPICKÉ,
PROFESIONÁLNÍ, S INTEGROVA-
NOU LAVINOVOU SONDOU A PO-
DOBNù. P¤ESTO SE MEZI NÁMI
NALÉZAJÍ JEDINCI, KTE¤Í POCI-
ËUJÍ NALÉHAVÉ NUTKÁNÍ VYRO-
BIT SI NùCO TAKOVÉHO SAMI. 

�

CO BUDEME
POTŘEBOVAT:
➜ LOPATA NA UHLÍ 

➜ 4 NÝTY ➜ KLADIVO
➜ VRTAČKU ➜
RYCHLOUPÍNACÍ
ŠROUB ➜ CEPÍN 
(ZDE CAMP JOLLY)

CCA 60 CM ŠŇŮRKY 
➜  ZAPALOVAČ

V

LAVINOVÁ LOPATA, DĚLNÍKOVA ODPLATA!

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

Text a foto: René Kujan



OUTDOOROVÉ PRŮVODCE
PRO VAŠE VÝLETY

GRADA Publishing a. s. nabízí

� tipy na sportovní aktivity
�  popisy výletů, mapy oblastí
�  letní, zimní a vodní turistika, inline bruslení, cykloturistika, lyžování, skalní lezení

Všechny publikace

formát 15×21 cm,

120 stran,

198 Kč

PRO VAŠE VÝLETY

www.grada.cz
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Text: (kt). Foto: Jurek S+R,
Doldy, Camp, Völkl, VauDe,
Trimedar, Keen

Salewa Ektag
SFS Kid

Dětská bunda ze softshellu má
rukávy na zip a dvě přední 
kapsy se zipem. Materiál je 

vodoodpudivý, prodyšný a vě-
truvzdorný. Módní potisky na
přední a zadní straně dávají

bundě atraktivní vzhled. Prodá-
vané velikosti jsou 92 – 176.

Info: www.salewa.com
Orientační cena: 

1790 Kč

Železný Špunt Basic
Populární kajak na potoky, zablokované toky a vodopády dostal od letoška levnější verzi. Plastová skořepina
zůstává stejná, ale z vybavení zůstává pouze posuvná plastová sedačka, vepředu a vzadu kovová oka 
a popruhové chyty. Info: www.zelezny.cz, Orientační cena: 12 600 Kč

Jurek Deka DV
Pohodlný a jednoduchý spacák je určený

na léto do stanu, na chatu, do ubytovny, ne-
bo třeba tělocvičny. Nejnižší teplota na

komfortní spaní je deset stupňů nad nulou.
Náplň je vyrobena z dutého vlákna Hollow-

fiber. Dva spací pytle lze spojit zipem do
jednoho pro dvojici. Praktické – spáči se

navzájem mohou hřát. Spacák se prodává
ve velikostech 185 a 205 centimetrů.

Info: www.jurek.cz
Orientační cena: 650 a 750 Kč

(podle velikosti)
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Coleman Phad X3
Coleman vyrobil odolný a pohledný stan pro trojici, která míří do náročné akce, ale 

nechce slevit z komfortu. Phad je založením horský stan, ale pohodlím se blíží stanům
kempovým. Semigeodetická konstrukce s naklopeným bočním prutem zaručuje vysokou 

stabilitu ve větru. Tropiko má dva vchody a okno. Podlážka v předsíňce je odpojitelná. 
Celý stan se staví najednou, protože vnitřní stan je zavěšen na olivkách, což ocení ti, 

kdož staví v dešti. Pro dvě osoby je určen menší bratříček Phad X2. Vnější stan je ušitý 
z polyesteru ripstop 4000 mm, vnitřní stan z prodyšného polyesteru a podlážka 

z nylonu. Švy jsou přelepené, tyčky z duralu 7001-T6. Stan váží 3,95 kg.
Info: www.coleman-cz.cz, Orientační cena: 6490 Kč

Popisované zboží vybírá redakce nezávisle na výrobcích, dovozcích a prodejcích. Stránka není placenou inzercí. Orientační ceny jsou uvedeny podle 
aktuálního situace na trhu. Redakční testy si přečtěte na webu www.horydoly.cz/test. 

High Peak
Reflex

Multifunkční batoh na jed-
nodenní aktivity má odvětrá-

vaný zádový systém. Dále
disponuje variabilní spodní
komorou a přední kapsou
na mapu. Nechybí ani re-
flexní prvky, odnímatelný

držák na helmu, pláštěnka 
a další. Objem je 25+5 l,

hmotnost 1165 g, materiál
nylon v úpravě rip stop.

Info:
www.sprintcz.cz
Orientační cena:

1160 Kč

Canard Ultralight 
Dámské (Oasis) i pánské triko 

(Camel) s krátkými rukávy je urče-
né do teplých podmínek a na 

indoorové aktivity. Polyesterové
vlákno je pletené ve speciální 

prostorové struktuře umožňující
maximální odvod potu od těla. 
Vyrábí se pouze v šedé barvě.
Info: www.canard.cz

Orientační cena: 419 Kč

High Peak Vision
Batoh je určený pro lehký a krátký trekking. Odvě-
trání v oblasti zad je samozřejmé. Ve spodní části je
vybaven přední kapsou na zip a přezkami pro fixaci

v oblasti pasu. Nechybí bezpečnostní reflexivní
prvky, úprava pro nápojový vak a pláštěnka na pře-
krytí batohu během silných dešťů. Objem je podle

modelu 24 nebo 32 l, hmotnost 1035 nebo 
1135 g, materiál nylon v úpravě rip stop.

Info: www.sprintcz.cz, 
Orientační cena: 1235 Kč



WWW.OUTDOORAWARDS.CZ
OUTDOOR AWARDS 2008

Odborná a ãtenáfiská anketa Outdoor Awards 2008 o nejlep‰í v˘robek a znaãku v oblasti rekreaãních a sportov-
ních aktivit v pfiírodû. V anketû pofiádané ãasopisem a internetov˘m portálem Horydoly hlasují odborní porotci o nej-
lep‰ích v˘robcích urãen˘ch pro jednotlivé outdoorové aktivity, ãtenáfii pak mohou hlasovat o nejoblíbenûj‰í
outdoorové znaãce. Leto‰ní roãník ankety byl vyhlá‰en na mezinárodním veletrhu vybavení pro zimní 
a outdoorové sporty S1 a potrvá do konce kvûtna, kdy budou vyhlá‰eny v˘sledky.

VYHLÁ·ENÉ KATEGORIE: � Nejoblíbenûj‰í outdoorová znaãka
� Nejoblíbenûj‰í outdoorov˘ v˘robek roku
� Cyklistika
� Horolezectví + vysokohorská turistika

� LyÏování a aktivity na snûhu
� Turistika a cestování
� Vodní turistika a divoká voda
� Rodinné outdoorové aktivity 

Hlasujte a sledujte nominace na www.outdoorawards.cz.
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fii fieditelé âesk˘ch drah
soudili ‰éfredaktora portálu
Horydoly.cz Kubu Turka 
a potaÏmo i jeho manÏelku,

Ïe jeli vlakem se sv˘mi bicykly.
Soud se táhl ãtyfii roky, ale Drahám
nakonec zÛstaly jen prázdné ruce. 
Îelezniãáfii si mysleli, Ïe je normál-
ní, aby oznaãili vlak v jízdním fiádu
znakem kola a poté odmítli bicykly
do vlaku naloÏit s tím, Ïe v náklad-
ním vagónu mají plno. Z Prahy do
Lovosic sice nakonec âeské dráhy
cestující i s jejich koly dopravily,
dostaly zaplaceno za jízdenky, ces-
tující i jejich kola jeli pod ochranou
tfií policistÛ, ale Ïelezniãáfii se s tím
nesmífiili a poÏadovali desítky tisíc
korun za pokuty kvÛli zdrÏení, které
samy zavinily. 
"Jedná se o ‰ikanu âesk˘ch drah,
která je zpÛsobena neschopností
managementu monopolního doprav-
ce pracovat v zájmu zákazníkÛ,"
míní  Kuba Turek. "Cel˘ soud jsem
bral jako precedenãní. Vyzkou‰el
jsem, jak se chová monopolista, a
zároveÀ jsem potû‰en, Ïe se mu dá
bránit. Teì ãekám, jak se v˘sledek
soudu projeví v praxi - zda bude do-
prava bicyklu po Ïeleznici jedno-

du‰‰í a zda bude modrá armáda
slu‰nûj‰í." Ledy se bûhem zdlouha-
vého procesu hnuly. âeské dráhy
pfiipou‰tí pfiesnû to, proã soudily
Kubu Turka. Kola lze vozit i na
pfiedním a zadním pfiedstavku (to je
na plo‰inách za lokomotivou a na
konci vlaku). Dráhy se sice ohánûly
u soudy bezpeãností, ale ukazuje se,
Ïe to byla ãirá schválnost. 
První obvodní soud, zda mohl Kuba
Turek s manÏelkou vzít do vlaku
své kolo, vyhrál beze zbytku cestu-
jící. Ve druhém odvolacím kole, na
kter˘ se âeské dráhy obrátily, vrátil
mûstsk˘ soud vûc nazpátek na ob-
vod. Mohou si to dovolit, nûjaké
prosouzené desítky tisíc korun je
vÛbec netrápí. Tfietí rozsudek dává
za pravdu cestujícímu, ale také tro-
chu Dráhám. O co jde? Pûtisetkoru-
novou pokutu má zaplatit Kuba Tu-
rek, ale poÏadované penále za za-
stavení vlaku je nelegální. O
náklady soudu podûlili Kuba Turek
a âeské dráhy v pomûru 18:82. Pro
pouãení cestujícím i ÏelezniãáfiÛm
dáváme k dispozici v‰echny podkla-
dy, které máme k dispozici. Prostu-
dujte si je na adrese www.horydo-
ly.cz/vypsat.php?id=11146 ■

T

ový ředitel Krkonošského národního parku Jan
Hřebačka chce řešit letitý spor mezi cyklisty a

ochránci přírody. Rád by povolil příjezd na kole k Luč-
ní boudě a Labské boudě, kam se dosud může jen
pěšky, ačkoliv tam vedou asfaltové silnice. 
Podle ředitele Krkonošského národního parku je mož-
né cyklisty na obě tyto silnice pustit, až se vyřeší
problémy, které ochránce přírody v souvislosti s roz-
machem cyklistiky pálí. Vadí jim možné střety vyzna-
vačů kola s pěšími turisty. "Mám na stole dopisy od
turistů, že mají z rychlých kol obavy," uvádí Jan Hře-
bačka. 
Druhým problémem je ukončení silnic u obou bud.
"Pokusíme se trasy zokruhovat. Nechceme, aby nám
cyklisté rozjezdili Úpské rašeliniště, ale na Sněžku by
se nějak mohli dostat."
Uvažování Jana Hřebačky je v prostředí krkonošských
ochránců přírody ojedinělé. Zatím šli jen cestou záka-
zů. Například profesionální strážce Miloš Růžička s vá-
žnou tváří tvrdil před třemi lety na setkání s představi-
teli obcí Českého ráje, že nemůže cyklisty na Luční
boudu pustit, protože se jim z pneumatik odírá gumový
prach a ten škodí chráněným rostlinám podél silnice. 
To nepřímo potvrzuje starosta Vrchlabí Jan Sobotka:
"Na Šumavě to je ještě horší, ale i u nás v Krkonoších
si chtějí ochránci přírody udržet přírodu jen pro sebe,
zavřít ji pro ostatní a v klidu si v ní bádat."
Po nástupu nového šéfa národního parku je optimistič-
tější Pavel Klapuš, který je otcem špindlerovského
skiareálu, jednotné úpravy běžkařských stop v Krkono-
ších a projektu Krkonoše v sedle kola: "Dá se jednat 
o otevření tras na Luční a Labskou boudu pro cyklisty
mimo hlavní turistickou sezonu nebo jen v určitých ho-
dinách." To ředitel parku Jan Hřebačka nevylučuje.
"Nemohu ovšem zatím nic zaručit."
Krátký rozhovor s ředitelem KRNAP si můžete poslech-
nout na www.horydoly.cz/krkonose. ■

Text: (red). Foto: (ot)

Text a foto: (kt)

Dráhy prohrály soud
s cykloturistou

ZÁKAZ SE VYSVĚTLIT NEDÁ

N
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INZERCE

Nový playspot v Plzni

Nový playspot pro rodeo na divoké
vodě vzniká v Plzni. Umělá zdvihací
hráz bude umístěna ve výtoku z Ka-
likovského mlýna na Mži. Vodáci z
TJ Union vyběhali stavební povolení
a teď shánějí peníze. Celé zařízení
by mělo stát půl miliónu korun. Do-
kumentaci si můžete prohlédnout
na jejich webu
oddil.vodacitjunion.cz. Podobný
playsport na mlýnském náhonu je v
Kadani na Ohři, umělá vlna poháně-
ná automobilovým motorem funguje
na požární nádrži v Sopotnici.

Text: (pp). Foto: (kt)

Strom přizabil vodáka

Šestimístný raft sjíždějící řeku Mo-
ravu poblíž Bludova zasáhl padající
kmen. Jeden člen posádky byl zra-
něn těžce a tři  lehce. Nehoda se

stala kvůli tomu, že dřevorubec na
břehu kácel topolovou alej a jeden
strom spadl omylem do řeky místo
na břeh. Text: (pp)

Z dobré společnosti

Dvě vodácké rodinné zprávy dorazily
do redakce Horydoly. Elenka Bašto-
vá se narodila Markovi a Lucii. "Za-
čínat se musí již v mládí," komento-
val její první posezení v kajaku otec.
"Chtěl jsem ji šoupnout rovnou na
vodu do bazénku, ale neměl jsem
pro ni šprajdu a pádlo." Vše vysvět-
luje záliba a zároveň práce novope-

čeného tatínka - je to kajakář a zá-
roveň majitel vodácké půjčovny a
prodejny Aqua BM - Vodácký ráj v
Praze. 
Známý brněnský vodák a občasný
dopisovatel Hydromagazínu Jan Joe
Hlaváček si bere poslední květnový
den Terezu Bartošovou. Pražské tro-
jici i brněnské dvojici přejeme co
nejzábavnější pádlování po hladině
života! Text: (red). Foto: Vodácký ráj

Renč na vodopádu 
propadl

Vodácký thriller Na vlastní nebezpe-
čí od Filipa Renče u kritiky zcela
propadl. Ani diváci se na něj nijak
nehrnou.  Film byl natočen na vodo-
pádech chorvatské řeky Una.
"Atraktivně natočené velké nic;
zvládnutý tvar versus ne umělý ob-
sah; půl napůl čili 50 procent. Těch

deset procent navíc patří hercům:
ne za oscarové výkony, ale za to,
čím prošli. Snad poprvé v českém
filmu zakusili, jak těžce jsou vyděla-
né honoráře akčních hrdinů," na-
psala Mirka Spáčilová v Mf Dnes.
"Chybí mu spád, tempo i rytmus, 
o napětí nemluvě. Je to paradoxní,
když se většina scén odehrává mezi
peřejemi, ale je to tak," na dálku
dodává Darina Křivánková v Lido-
vých novinách. Všechno doráží Jaro-
slav Sedláček v magazínu Cinema:
"...je dobré dialogy spíš neposlou-
chat, nad některými hereckými vý-
kony mhouřit oči, leckterý dějový
zvrat nepodrobovat hlubší analýze a
jen se tak kochat nádhernou příro-
dou (a dělat, že jste úplně hloupí a
nepoznali jste, že kolem jedné a té-
že skály naši hrdinové plují už po-
třetí)." Text: (kt)



Velký výběr lodí a vodáckého materiálu
Výkup v hotovosti

www.vodackybazar.cz

Brno, Bratislavská 31, tel./fax: 545 214 430
Olomouc-Slavonín, Kyselovská 57, tel.: 585 418 733

Ostrava-M.Hory,
ul. Sokola Tůmy 1536/5, tel.: 603 851 317

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

ŽÁDEJTE KATALOG 
A CENÍK NA ROK 2008

YAK na českém trhu

přední evropský výrobce vodáckého oblečení 
na pultech prodejen VODÁK sport 

Tradiční kvalita za nejlepší ceny!
Již 10 let.

Rok 2008 je pro firmu VODÁK sport rokem jubilejním. 
Je tomu již 10 let, co jsme s kamarády otevřeli první 
vodáckou prodejnu. Z vypůjčených peněz jsme pořídili 
starý prodejní pult, první auto (trabant), a nejnutnější 
vybavení. Aby prodejna nebyla prázdná, nafoukli jsme 
zapůjčené Coloredo a doprostřed místnosti postavili stan, 
který jsme však v pátek balili a jezdili s ním na víkendy. 
V půjčovně jsme nabízeli lodě našich přátel a rodičů… 
Psal se rok 1998.
Deset let uteklo jako voda a firma VODÁK sport se 
proměnila. Stala se výhradním zástupcem několika světo-
vých značek, již dlouhou dobu funguje jako velkoobchod 
a u nejednoho z výrobců vodáckého vybavení se pyšní 
titulem „největší odběratel“. V současné době sdružuje 
čtyři kamenné provozovny v Česku i na Slovensku, navíc 
má on-line prodejnu na internetu. V zimním období se 
prodejny VODÁK sport proměňují na ráj běžkařů a stávají 
se speciálkou pro běh na lyžích. 
V průběhu let vznikala Akademie VODÁK sport. Jejím 
posláním je vzdělávat zájemce o vodní turistiku a běh 
na lyžích v oblasti dovedností a především v otázkách 
bezpečnosti. Akademie provozuje vodáckou školu, pořádá 
školní výlety, kurzy eskymování, různé druhy školení, 
hudební koncerty a další akce. Během deseti let své exis-
tence podpořila firma VODÁK sport několik významných 
vodáckých expedic a průběžně podporuje spřátelené nezis-
kové organizace. 

SLAVÍME
Desáté narozeniny slavíme s Vámi. Celý rok, týden 
co týden, losujeme na všech prodejnách VODÁK 

sport šampaňské se dvěma 
skleničkami. Výhra není 
podmíněna žádným náku-
pem, jak bývá u podobných 
soutěží zvykem. Stačí jen 
přijít a vyhrát.

KATALOG
a CENÍK

2008

Vše pro vodáky
www.vodak-sport.cz
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Vodácké tábořiště na Sázavě v Čerčanech se po povod-
ních nevzpamatovalo a je mimo provoz.
Neobvyklou plavbu v polabské rovině umožňuje úzký
Sánský kanál. Spojuje Cidlinu s Mrlinou a je průjezdný
pro kajaky nebo turistické kánoe. Místy sice zasahuje
břehový porost až do řečiště a časté jsou nízké lávky,
ale vody je dost už od jezu u Opolánek.
Na spodním toku Cidliny upozorňujeme na dva absolut-
ně nesjízdné jezy u Sánského kanálu v Opolánkách 
a v Libici. Vytvářejí se pod
nimi nepřekonatelné válce.
Nebezpečné jsou dva stupně
v Kaníně pod mostem (vyso-
ký 20 cm, ale s dlouhým vý-
varem) a mezi Opolánkami a Sány (vlevo mlýn, nad ním
lávka, pod ním vývar), které lze splout jen na jednom
místě po pečlivé prohlídce. Vodáci z několika oddílů
společně vyčistili koryto Kamenice od popadaných stro-
mů. Děkujeme za všechny raftaře i kajakáře.
Velká řeka Naab (Nába) v Německu kousek za Rozvado-
vem vhodná pro zkušené turisty na deblkanoích mívá
po celé jaro hodně vody a lze očekávat, že i nadále jí
poteče dost. Mezi Schwandorfem a Regensburgem 
(Řeznem) se rozlévá do zajímavých a sjízdných mean-
drů. Jediné nebezpečí číhá v podobě nízkých jezů, které
často ukrývají dlouhé nebezpečné vývary. Text: (pp, kt)

1.5. Setkání seakajakářů Vltava
- Praha-Mělník

1.5. Prvomájová Bečva
3.-4.5. Vodácký den na Ohři 

– Karlovy Vary
3.-4.5. Plavba Povážím – Trenčín
8.-11.5. Splav Popradu – Poprad
8.-11.5. White Water Challenge Days 

– Belá
9.-11.5. Sázavské pádlo – Týnec
10.5. Litický oblouk na Orlici – Týniště
10.5. Vodácký maratón – Plzeň
11.5. Splav Hornádu pro každého 
16.-18.5. Dunajské ramená
24.5. Splutí Jihlavy – Mohelno
24.-25.5. Orientačné preteky na Dunaji
24.5. Vodácký maratón na Berounce 

– Dolany
24.-25.5. Májová Moravice – Kružberk
31.5.-1.6. Vodácký víkend na Bystřičce

KAM NA VODU

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

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

Říčky pod Jizerkami jsou krásné,
rychlé a tekou nádhernou příro-
dou. Mají ovšem dvě chyby – vo-
da z nich rychle odteče a občas
si to namíří skrz špinavé město.
Tomu se vodák nevyhne ani na
Lužické Nise.
Už několikátý rok si říkáme, že ji
splujeme, ale vždycky nám do
jarního tání něco přišlo. Až letos
o Velikonocích se to konečně
podařilo. Lehce sněží a my se-
šoupneme naše kajaky do proudu
na dolním okraji Liberce. Pod-
plouváme pod tribunou fotbalové-

ho Slovanu a opouštíme průmy-
slovou aglomeraci. 
Projíždíme pár vesnic a vplouvá-
me mezi zalesněné kopce. V pe-
řejkách uděláme smyčku okolo
zříceniny Hamrštejna a rychle
pádlujeme do Chrastavy. Ono ne-
ní moc příjemné sedět dlouho v
lodi, když na březích ještě neroz-
tály závěje. První jarní řeku má-
me za sebou. Pro auto se vrací-
me z chrastavského nádraží. "Ta-
koví sportovci by měli běhat a ne
se vozit vlakem," komentuje prů-
vodčí moji tělesnou schránku,

která je utěsněná do mokrého
odkapávajícího neoprénu."
Lužická Nisa se dá splout za tání
sněhu nebo po velkých deštích
až z Vratislavic. Propluje se Ja-
blonec, Liberec a Hrádek. Díky
otevřeným hranicím je možné od
letošního roku plout dál skrze
německou Žitavu a polský Zhoře-
lec do Odry. Lužická Nisa měří
celkem 252 km. Popsaný úsek je
dlouhý 13 km a vede skrze peře-
je obtížnosti až WW 1, ostatní
části řeky jsou klidnější ZW.  
Text a foto: Kuba Turek 

Nisa pod Ještědem



52 HORYDOLY

Strážný je i není v horách

➜ Krkonošská obec Strážný je oblí-
bena mezi turisty, chalupáři, rodina-
mi s malými dětmi a cyklisty. Je to-
tiž v horách, a při tom vlastně ještě
v horách není. Okolo jsou hluboké
lesy, ale také pár menších sjezdo-
vek. Vede tu spousta cyklistických
cest a silniček. Není odtud daleko
na hlavní krkonošské hřebeny. Do
Strážného zajíždí místní i dálkové
autobusy. Na kole se sem dostanete
od vlaku z nedalekého Vrchlabí.
NABÍZÍME PÁR MÍST, KAM SE 
VYPLATÍ ZAJÍT PĚŠKY NEBO DOJET
NA KOLE:
Hříběcí boudy – oblíbené výletní
místo (pěšky po červené značce, 
na kole po silnici).
Přední Planina – kondiční vyjížďka
okolo horní stanice lanovky (na kole
po široké zpevněné cestě).
Špindlerův Mlýn – výlet do horského
střediska (na kole po zpevněné ces-
tě na rozcestí Krásná pláň, sjezd po
panelové cestě do Špindlerova Mlý-
na a návrat po hlavní silnici).
Žalý – historická rozhledna (lanov-

kou, na horském kole, nebo pěšky
na kopec).
Janské Lázně – náročná trasa pro
horská kola (značené lesní cyklos-
tezky pro drsné bikery).

Text: (ot). Foto: Daniel Kolman

Kaplička Františka z Assisi

➜ V těsné blízkosti kamenného bet-
léma, reliéfu vytesaného do kamene
pod Hraničním hřebenem nedaleko 
Erlebachovy boudy, byla vystavena a
vysvěcena Kaplička svatého Františka 
z Assisi. Stojí přímo u silnice pod le-
sem. Má prosklenou zvoničku a v ní
zvonek Anežku, vyrobený v dílně Ma-
rie Tomáškové Ditrichové v Brodku 
u Přerova. V průčelí bronzovou sochu
svatého Františka od Mariána Grol-
muse, ulitou ve slavné kremnické díl-
ně. Svatý František, tvůrce prvního 
živého betléma, ochránce chudých 

a přítel zvířat i všeho živého, odpůrce
násilí a jeden z nejoblíbenějších svět-
ců vůbec, byl prohlášen i patronem
ekologů a všech, kterým záleží na
vztahu k přírodě. Text: Klára Kroupová

Zimní autobusy nevydělaly

➜ Svazek měst a obcí Krkonoše zpro-
voznil zimní autobusovou linku pod ce-
lými Krkonošemi, která spojila všechna
důležitá střediska. Vzhledem k nesta-
bilnímu počasí a nízké sněhové pokrýv-
ce bylo přepraveno méně lidí, než 
se očekávalo. Důvody prozatímního 
neúspěchu krkonošských zimobusů
shrnuje Pavel Klapuš: " Namlsali jsme
se několikaletým ekonomickým úspě-
chem letních cyklistických Krkobusů 
a mysleli jsme, že se bude jednoduše
opakovat u Zimobusů." Krkonoším se
nepodařila propagace, bylo málo sně-
hu, autobusy jezdily jen dvakrát týdně 
a České dráhy odmítly spolupráci.

Text: Dáša Palátková

Podzemí Černého Dolu

➜ První písemná zmínka o dolování 
v Krkonoších pochází z roku 1012.

Trutnovský kronikář Simon Hltl na
základě pověsti uvádí, že v této době
se těžilo zlato na úpatí Rýchor. Je
však víc než pravděpodobné, že do
Krkonoš přicházeli hledači drahých
kovů daleko dříve a není vyloučeno,
že to byli již Keltové a Slované, kteří
se pokoušeli získat něco z nerostné-
ho bohatství hor. Velký rozmach do-
lování nastal v 16. století, kdy byla
již známá většina krkonošských loži-
sek. K nejvýznamnějším patřily doly
v Herlíkovicích na Altenbergu, na
Hanapetrově pasece, ve Svatém Pe-
tru nad Špindlerovým Mlýnem, v
Horní Rokytnici, v Bártově lese na
Rýchorách, v Obřím dole a v údolí
říčky Čisté. Jednou z mála lokalit,
kde byly zachovány pozůstatky po
dolování z nejstarších dob i z dvacá-
tého století, je okolí Černého Dolu.
Naučná hornická stezka Berghaus
připomene dávno zaniklé doly, vy-
světlí některé způsoby středověké
těžby, prostřednictvím plánků a fo-
tografií nahlédnete do podzemí 
a seznámíte se i s geologií.

Text: Klára Kroupová

TADY JE
KRAKONOŠOVO!
TADY JE
KRAKONOŠOVO!

KRKONOŠE



Přímé objednávky ročního předplatného ve výši 199 Kč přijímá SEND Předplatné, P.O.BOX 141, 140 21 Praha 4. E-mail: send@send.cz. SMS: 605 202 115, tel.: 22 59 85 225,
fax: 225 341 425, www.send.cz. Poukázku na slevu ve výši 200 Kč je možné uplatnit v případě nákupu nad 1000 Kč v internetovém obchodě Bartsport z rodiny Internet Mall. 

Poukázka bude předplatiteli zaslána okamžitě po připsání předplatného na účet Horydoly.

OBJEDNEJTE SI 
ČASOPIS ZDARMA!

PŘEDPLATNÉ SE VYPLATÍ!

Nejbližší číslo časopisu Horydoly poštou 
domů ZDARMA získá každý, kdo pošle na 

e-mail: predplatne@horydoly.cz nebo na mobil
608 733 888 zprávu ve tvaru “zdarma jmeno 

prijmeni ulice psc mesto“ (SMS za běžný tarif do
sítě Vodafone). Zároveň s čerstvým časopisem

vám nezávazně zašleme složenku na roční 
předplatné měsíčníku Horydoly v ceně 199 Kč.

E-mail: predplatne@horydoly.cz
SMS: 608 733 888

Jedinečná příležitost pro 
vás a vaše kamarády

NEVÁHEJTE, OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ 
VE VÝŠI 199 KČ A SLEVA V BARTSPORTU 

VE VÝŠI 200 KČ JE VAŠE!
Každý nový předplatitel

časopisu Horydoly
získá zároveň s platbou

ve výši 199 Kč
kredit 200 korun 
na nákup zboží 

v největším sportovním 
internetovém 

obchodě Bartsport.



RETRO: VŮDCE STŘÍLEL

KAMZÍKY NAČERNO

➜ Bezmála padesát let se Fidel
Castro vyhříval na politickém výslu-
ní. Odstoupivší ikona boje za lepší
zítřky navštívila na svých cestách 
i Vysoké Tatry. Stalo se tak v červ-
nu roku 1972 a velký Fidel si na
toto pohoří vyhradil ve svém nabi-
tém programu hned dva dny. Místní
funkcionáři mu víkendový pobyt
zpestřili povolenkou na odstřel jed-

noho kamzíka (dnes přísně chráně-
ného). Jelikož se Castro s flintou 
v ruce politicky tak říkajíc narodil,
měl dobrou mušku a kamzíka sko-
lil. Vedle něho stál další. Prostou
prosbu zrozenou z kouzla okamžiku
nedokázali funkcionáři odmítnout.
Navíc se ukájeli myšlenkou, že ku-
bánský prezident na takovou dálku
stejně netrefí. Ale trefil. Co se dále
stalo s ulovenými kusy už zprávy
neuváděly. Pamětníci vyvracejí
zkazky o tom, že Castro střílel 
z vrtulníku, jak se v okolí Tater 
dodnes traduje. Zachovala se nám
ještě informace, že velký Fidel 
s chutí poobědval v Grandhotelu ve
Starém Smokovci brynzové halušky.
První tajemník strany Lenárt 

a předseda vlády Colotka jej na zá-
věr pobytu obdarovali liptovským
krojem a zdobenou valaškou.

Text a foto: (kü)

KYČELNICE ŽLÁZNATÁ 

- ZUBAČKA ŽLIAZKATÁ

➜ Opět přichází jaro a v Tatrách už
zase pomalu rozkvétají první rostlin-
ky. Samozřejmě se napřed objevují 
v podhůří, kde sníh odtál nejdříve,
tedy v lesním stupni. Jedním z dru-
hů, které se v horských lesích Kar-
pat objevují hned po odchodu sněhu,
je i kyčelnice žláznatá (Dentaria
glandulosa), slovensky zubačka žliaz-
katá. Tato vytrvalá rostlina vytváří
brzy na jaře přímou a nevětvenou,
15–30 cm vysokou lodyhu, vyrůstají-

cí z plazivého oddenku. Lodyha nese
tři svrchu lesklé trojčetné listy, je-
jichž okraj je pilovitý až zubatý (od-
tud slovenské jméno). Kvete nejčas-
těji od dubna do května, letos jsme
však mohli kyčelnice vyhlížet už 
v druhé polovině března. Lístky mají
fialové zbarvení. Na Moravě zasahuje
jen do vyšších poloh severomorav-
ských Karpat, v Čechách neroste 
vůbec. Text: Ondra Bílek

INZERCE

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



Extrémní 
závod 

čtyřčlenných 
štafet

19:00 RADEGAST
Adrenalin party

www.adrenalincup.com

21. června 2008, 
Ostravice, 
Beskydy
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BOKAMI ZÁPADNÝCH TATIER

Bokami Západných Tatier je trojdňový pretek
dvojíc v skialpinizme. Pretekári absolvovali
každý deň náročnú trať s prevýšením okolo
2000 m. Stúpali väčšinou na skialpinistických
pásoch, ale aj pešo s mačkami na nohách. Vý-
nimkou neboli ťažké výšľapy s prvkami lezenia
na skale či krátke zlanenie. Adrenalínom pre
dvojice boli zjazdy v náročnom teréne, často 
v žľaboch so sklonom okolo 40 stupňov. Prvá

etapa odštartovala v piatok 28. 3. z ústia 
Bobroveckej doliny. Pretekári vyšli na Babky
(1565 m n.m.), odtiaľ zlyžovali a pokračovali
popri chate v Červenci na Ostrô (1763) a zjaz-
dom sa dostali na Poľanu. Dvojice ďalej absol-
vovali výšľap s fixom na Sivý vrch (1804), odki-
aľ po hrebeni pokračovali na Brestovú (1903).
Cieľ úvodnej etapy bol v Zuberci. 
1. etapu vyhrala dvojica Madaj – Hlavčo. 
Druhá etapa viedla z Oravy na severnej strane
Roháčskej časti Západných Tatier do Žiarskej
doliny. Pretekárske dvojice vyšľapali na Salatín
(2048). V náročných podmienkach za hustého
sneženia a silného vetra zlyžovali na úroveň le-
sa a pokračovali na Baníkovskú Ihlu (2105).
Cieľom druhej etapy bola Žiarska chata. 
S 2. etapou sa lepšie vyrovnala dvojica Pisar-
čík – Laštík. 
Posledná tretia etapa previedla pretekárov po
úbočiach a končiaroch Žiarskej doliny v krás-
nom počasí a perfektnou lyžovačkou. V tejto
etape pretekári odštartovali zo Žiarskej chaty
cez Smutné sedlo (1965), nasledoval expono-
vaný hrebeňový úsek na prvú Kopu (2138),
odkiaľ sa zľanilo do žľabu a nasledoval zjazd,
výšľap na mačkách na Hrubú Kopu (2166),
zjazd a následne výšľap do Lúčneho sedla
(2070). Odtiaľ priamo do cieľa na Žiarskej
chate. 
V cieli sa ako prví tešili Milan Madaj s Jožom
Hlavčom, ktorí zvíťazili a vyhrali celý pretek 
s tesným náskokom pred Milanom Pisarčíkom
a Jurajom Laštíkom. "Podľa môjho úsudku to
bol veľmi krásny pretek. Chcel by som sa
poďakovať hlavne organizátorom, že to spra-
vili, tak ako to spravili. Najkrajšou etapou pre

mňa bola tá dnešná, lebo tu bolo aj zlaňova-
nie aj výstup na mačkách a počasie vyšlo
skvele," povedal víťaz preteku Milan Madaj
bezprostredne po vyhodnotení. 

Text a foto: Mišo Danko

KŮROVCE NELZE ZAKÁZAT

Vichřice Ema vyvrátila či zlomila v území 
TANAPu jedenáct tisíc stromů. Letos šlo už 
o druhý podobný případ. Celkem je ve stát-

ních lesích evidováno přes dvacet tisíc pa-
dlých nebo polámaných stromů. Poškozené
porosty se nacházejí po obvodu prakticky 
celých Vysokých Tater, zejména v lesích, 
které byly již zčásti poškozené před třemi le-
ty. Oproti tehdejšímu stavu se však nyní jedná
o převážně roztroušenou kalamitu nesrovna-
telně menšího rozsahu (zatím cca 14 tis. m3

dřeva ve srovnání s tehdejšími 2,5 mil. m3).

Vývoj horských lesů v oblasti Tater probíhá 
za klíčového přispění vnějších rušivých vlivů
(disturbancí), jakými jsou i vítr a podkorní
hmyz, mohou jimi být i požáry. Tyto disturban-
ce se dají ztotožnit s pojmem kalamity, při-
čemž mají v přirozených podmínkách důležitý
vliv na zachování rovnováhy v ekosystémech
(např. obnovují množství živin v lesních pů-
dách). Období gradace podkorního hmyzu po
obdobných větrných kalamitách trvá v závi-
slosti na počasí 2 až 6 let, pak díky autoregu-
lačním mechanismům (paraziti, predátoři) 
ustoupí. Kůrovce nelze v převážně smrkových
lesích zakázat a nelze ho ani vymýtit. 

Text: Ondra Bílek, ilustrační foto: (kü)
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Outdoor Ex
www.horydoly.cz/outdoorexpress

25.4. valná hromada Svazu provo-
zovatelů lanovek a vleků 
– Nové Město na Moravě
26.4. cyklomaratón Český ráj -
Branžež
26.4. bouldering Padání -
Petrohrad
1.5. Setkání seakajakářů - Mělník
1.5. povolené lezení - Adršpach
1.-4.5. Bikefestival – Garda
3.5. cyklomaratón Šela - Helfštýn
3.-4.5. Hrnčířské trhy - Beroun
6.-9.5. veletrh ATM – Dubaj
7.-11.5. veletrh Crotour - Záhřeb
8.-11.5. veletrh Marathon Sport
Expo - Praha
9.5. veletrh Turistická burza -
Poznaň
10.5. cyklomaratón Malevil –
Jablonné
10.5.-1.6. Giro dItalia
11.5. Prague International
Marathon - Praha
17.-18.5. První parní víkend -
Lužná
17.5. cyklomaratón Silesia - Opava
18.5. Den muzeí
28.5. Festival zdraví a pohybu –
Olomouc
31.5. cyklomaratón Král Šumavy -
Klatovy

KALENDÁŘ 2008 – DUBEN/KVĚTEN

Kalendář outdoorových akcí najdete na www.horydoly.cz.

ROCKPOINT V OSTRAVĚ

Rockpoint otevřel v Ostravě na adrese
Poštovní 3 velké Outdoor centrum. Na ví-
ce než 600 metrech čtverečních prodejní
plochy ve čtyřech podlažích lze koupit vy-
bavení pro expedice i běžné použití. Další
Outdoor centra jsou v Praze na Perštýně,
na Poříčí a v Letňanech a na Masarykově
ulici v Brně. 

VODÁCKÉ OBCHODY WATER

ELEMENT A RAMPASPORT

Dvě nové vodácké prodejny byly otevřeny
během dubna na východě republiky. Ve
vodácko-turistickém centru Rampasport
v Týništi nad Orlicí je kromě půjčovny 
a prodejny lodí k dispozici tábořiště a bu-
fet. Za vodáckým centrem Water Element
v Brně - Komíně stojí stejnojmenná fir-
ma, která dováží lodě značek Rainbow,
Dragorossi a Fluid.

DÉCATHLON NABÍRÁ LIDI

Francouzský řetězec sportovních super-
marketů Decathlon míří do Česka. Vloni
se o jeho příchodu spekulovalo, letos už
Decathlon shání lidi a má zaregistrova-
nou doménu Decathlon.cz. Je velkou
otázkou, co udělá Decathlon s konkuren-
cí. Jeho sortiment se totiž na jedné stra-
ně překrývá s obecnými sportovními ma-
loobchodními sítěmi jako je Sportissimo
nebo Gigasport a na druhé straně zasa-
huje i do specializovaných obchodů na 
lyže a outdoorových obchodů Hudy 
a Rock Point. 

TAJEMNÍK PRAŽÁK OPOUŠTÍ ČHS

Z funkce tajemníka Českého horolezec-
kého svazu odchází 1. května Jindřich
Pražák. Svaz hledá jeho nástupce.

OČEKÁVÁME
1.6. CYKLOZÁVOD GLOCKNERKÖNIG - BRUCK
4.-8.6. TURISTICKÝ SRAZ – LÁZNĚ BĚLOHRAD
6.-8.6. ATLAS ADVENTURE – JÁNSKÉ KOUPELE
7.6. EXTREM CUP – MALÁ SKÁLA
12.-15.6. VELETRH ITE – HONG KONG
19.-21.6. VELETRH BITE - PEKING
20.-22.6. CYKLOFESTIVAL JESTŘEBÍ 
HORY - ÚPICE
20.-22.6. CYKLOVÍKEND – MALÁ SKÁLA
21.6. ADRENALIN CUP – OSTRAVICE
25.6. PRAŽSKÉ SCHODY - CYKLISTIKA
3.-6.7. OUTDOOR GAMES - INTERLAKEN
13.-18.7. MISTROVSTVÍ SVĚTA V ORIENTAČNÍM
ZÁVODU VOZÍČKÁŘŮ – ČECHY POD KOSÍŘEM
17.-20.7. VELETRH LEISURE - TAIWAN
17.-20.7. VELETRH OUTDOOR -
FRIEDRICHSHAFEN
4.-7.8. VELETRH EUROBIKE - FRIEDRICHSHAFEN
7.-10.8. VELETRH OUTDOOR RETAILER 
– SALT LAKE CITY
6.9. DOLOMITENMANN - LIENZ
12.-14.9. VELETRH ČLOVĚK V PŘÍRODĚ - LOUNY
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
15.-16.11. FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ –
HRADEC KRÁLOVÉ
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TYLOVÁ VEDE INSPEKCI

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ředitelkou České inspekce život-
ního prostředí se stala Eva Tylo-
vá. Z poslední doby je známá ja-
ko bojovnice proti golfu v Kláno-
vickém lese. V minulosti pracovala na Ministerstvu
životního prostředí i v České inspekci životního pro-
středí, kde to vždy dotáhla na pozici náměstkyně. 
Je členkou Strany zelených.

LEZCI HROZOVI V MODELINGU

Sourozenci Lucie a Libor Hrozovi se stali tvářemi
oděvní firmy Alpine Pro. Oba mladí lezci předvádějí 
v letošním katalogu oblečení na jaro a léto. Libor
Hroza (20 let) je mistrem republiky v lezení na umě-

lých stěnách na rych-
lost a v této disciplíně
jako jeden z mála na
světě konkuruje Číňa-
nům a Rusům. Lucie
Hrozová (19 let) je mi-
stryní republiky v boul-
deringu, lezení na rych-
lost a mistryní Sloven-
ska v drytoolingu.

POLSKÁ HORSKÁ SLUŽBA VYMĚNILA

ŠKODOVKY ZA CHEVROLETY

Polská horská služba (GOPR) vyměnila od letoška
velkého sponzora. Dosud jezdila sponzorskými čtyř-
kolkami oktáviemi od škodovky, teď přesedlávají její
členové na chevrolety. "Škodovky byly velmi dobré,"
pochvaluje si náčelník bieszczadského GOPRu Grze-
gorz Chudzik. "Chevrolet nabídl lepší finanční pod-
mínky. Uvidíme, jak se s jeho auty bude jezdit po
škodovkách." Dalšími velkými sponzory polského
GOPRu jsou pivovar Zywiec, dvě pojišťovny a pneu-
matikáři Good Year. 

MONTANACLUB JE V NÁRUČÍ ADVENTURY 

Adventura pohltila od letošního roku cestovní kance-
lář Montanaclub. Montanaclub se specializovala na
severní Ameriku. To po ní převzala Adventura.

HUDY VYDĚLAL 30 MILIÓNŮ

Hudy sport oznámil loňské hospodářské výsledky. Vý-
nosy za rok 2007 byly 311 miliónů korun. Hrubý zisk

byl 30,2 miliónů korun. To je zvýšení o jedenáct mi-
liónů oproti roku 2006. Hudy sport je velkoobchod-
ním dovozcem několika značek a zároveň obhospoda-
řuje franšízingovou síť devětadvaceti prodejen v Čes-
ku a devíti na Slovensku, které prodávají outdoorové
vybavení.

110 TISÍC LIDÍ PRACUJE PRO TURISTY

Cestovní ruch v České republice bezprostředně 
zaměstnává zhruba sto deset tisíc lidí. V roce 2006
devizové příjmy činily 113,1 mld. Kč. Tato částka je
rovná 5,3 procentum objemu vývozu a 3,5 procenta
HDP. Českou republiku navštívilo v roce 2006 přes 
9 miliónů zahraničních turistů. Vyplývá to z analýzy
cestovního ruchu, kterou vydalo Ministerstvo pro
místní rozvoj. Podrobně rozebírá čísla roku 2006 
a první poloviny roku 2007.

OUTDOOROVÉ WEBY VZNIKAJÍ JAKO

HOUBY PO DEŠTI

Vodácká škola a půjčovna
Dronte spustila interneto-
vou stránku Kajakář
(www.kajakar.cz). "Nechce-
me se zaměřovat na ježdění
v extrémních podmínkách,
ale chceme poskytnout nor-
málním smrtelníkům vodác-
ké informace. Chceme přimět čtenáře k zamyšlení
nad bezpečností pobytu na vodě a v přírodě. Poskyt-
nout tipy na přiměřeně obtížné řeky," uvádí duchovní
otec kajakářské školy Dronte Jiří Jícha Najman. 
Nový vodácký server Kajaker (www.kajaker.sk) se 
má na Slovensku k světu. Najdete v něm reportáže, 
vodácké průvodce a profily kajakářů na divoké vodě.
Sdružení mladých ochránců přírody spustilo databázi
studánek a pramenů v Česku (www.estudanky.cz).
Pokud chcete, můžete do ní sami nějakou přidat. 

Outdoor Express připravila redakce Horydoly. Foto: Rockpoint, Horydoly, Ministerstvo životního prostředí, René Jakl

Magija, šetrná 
turistika v Polsku
Bieszczadský národní park v Polsku 
podporuje šetrnou turistiku. Výstavním
kouskem je podle ochranářů Zagroda 
Magija. Zeptali jsme se na podrobnosti
profesionálního ochránce národního 
parku Bieszczady Grzegorze Sitka.
Co myslíte pojmem šetrná turistika?
Chceme, aby do národního parku návštěvní-
ci přicházeli vždy jen na jeden den a potom
ho zase opustili.
Smí se tu chodit
pouze po znače-
ných cestách.
Bydlení by mělo
být v obcích pod
horami v tradičních domech. Nechceme
apartmánové rezidence a velké hotely.
Ukazujete jako vzor pension Magija. Co je na
něm typického pro váš přístup?
Ona je to už Zagroda Magija, neboli dva do-
my. Jeden je postavený z modřínu a druhý 
z jedle. Oba pocházejí z dvacátých let minu-
lého století. Majitelé Demkoviczovi je našli
ve zbědovaném stavu, ale opatrně je roze-
brali a převezli na svůj pozemek v městečku
Orelec. Poskytují v nich ubytování přiměřené
možnostem zdejší krajiny.
Co si pod tím máme představit?
Louka, kde domy stojí, sloužila vždycky li-
dem. Pouze při akci Visla v roce 1947 byli
zdejší lidé vysídleni a domy spáleny. V roce
2003 se sem tedy znovu vrátil žvot. Lidé tedy
neberou prostor divoké přírodě.
Název Magija zní magicky nebo čarodějnicky...
Ale to ne! Název vznikl ze zkratky křestních
jmen mladých majitelů Magda i Janusz.
Co tady mohou turisté očekávat?
V domech není televize. Lidé sem přijedou,
večer posedí, zazpívají si a popovídají. Přes
den se mohou zúčastnit všech možných kur-
zů od domácího vaření piva po rybolov. Pod
vedením odborníků je možné pozorovat pří-
rodu a především ptáky.
Jaké jsou možnosti turistiky? 
Chodí se na poloniny. Nedaleko je velká pře-
hrada Solina. Na vzdálenější místa je možné
zajet autobusem. Oblíbené jsou i pěší výpra-
vy s přespáním na tábořišti v lese. Samos-
tatnější návštěvníci jezdí na kolech. Doporu-
čuji především trekkingové, protože Bieszc-
zady nejsou příliš vysoké, ale za to rozlehlé
hory. Jsou protkané hustou sítí silnic a les-
ních komunikací, na které je vjezd na bicy-
klech povolený.
Musím se zeptat také na ceny.
Průměrná cena za ubytování a polopenzi 
v chatě Magija se pohybuje podle sezóny
mezi 80 a 90 zlotými. Velmi dobrá cena v Bi-
eszczadech za stejnou službu je 70 zlotých,
ale mnohé penzióny jsou dražší než Magija.



STORY   Z TITULKY

nad i Tibet jednou dostane zpût
svou ztracenou svobodu. Tak
konãí ãlánek o souãasn˘ch pomû-

rech chud˘ch vesniãanÛ v Tibetu (pfie-
ãtete si ho na str. 38-39). 
Nikdy se tam neÏilo lehce. Lidé v hor-
sk˘ch údolích jsou tak chudí, Ïe na roz-
díl od vût‰iny svûta nedostane náv‰tûva

pozvání k domácímu jídlu, ale hospody-
nû poãítá, Ïe si náv‰tûvníci pfiinesou
stravu sami.
Domy kvÛli dÛslednému hospodafiení s
teplem ob˘vají v pfiízemí domácí zvífiata
a v patfie je jediná místnost pro celou ro-
dinu. V‰ichni vafií, pracují, Ïijí a spí do-
hromady.

Pfiesto TibeÈané sní pfiedev‰ím o svobo-
dû. Posílají dûti pfies Himálaje do lá-
maistick˘ch klá‰terÛ v Indii, zuby nehty
se drÏí své víry a doufají, Ïe Tibet bude
zase jejich státem. Mûli bychom to dob-
fie chápat, i na‰e âeskoslovensko úpûlo
pod medvûdí tlapou rudého bratra.

■
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TIBEŤANÉ ŽÁDAJÍ 

SVOBODU – NIC VÍC!
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SVOBODU – NIC VÍC!

TibetTibet

GROSSGLOCKNER
LYŽAŘI � HOROLEZCI � TURISTÉ GROSSGLOCKNER
LYŽAŘI � HOROLEZCI � TURISTÉ 

HORY
BRDY
STŘEDOČESKÉ 

HORY
BRDY
STŘEDOČESKÉ 

SKANZENY 
ZASVĚCENÉ STROJŮM
SKANZENY 
ZASVĚCENÉ STROJŮM

PRACOVAL JSEM 
V TOVÁRNù 
NA ALJAŠCE

PRACOVAL JSEM 
V TOVÁRNù 
NA ALJAŠCE

S

Free Tibet!

Text: (kt)
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POD RUKAMA REDAKCE I POD TLAKEM ČTENÁŘŮ. 
VĚNUJE VELKÝ PROSTOR VŠEM, KTEŘÍ AKTIVNĚ SPORTUJÍ, LEZOU PO HORÁCH, JEZDÍ TŘEBA 

V KÁNOI NEBO NA KOLE A VŮBEC ZAŽÍVAJÍ PŘI SPORTU A NA CESTÁCH ZAJÍMAVÉ VĚCI. 
REDAKCE SPOLU S NIMI VYTVÁŘÍ ŽIVÝ INTERNETOVÝ PROSTOR, KAM SE VŠICHNI RÁDI VRACEJÍ,

KDE SE MOHOU BLÝSKNOUT SVÝMI ZÁŽITKY NEBO SE PORADIT S OSTATNÍMI.

Vykročte vstříc zážitkům!

HOROLEZCI
www.horydoly.cz/horolezci
ReportáÏe ze závodÛ, 

zprávy z horolezecké 
komunity, tipy 

na skalní lezení 
v âesku a ho-
rolezecké túry
ve Vysok˘ch
Tatrách.
Ochutnejte
zimní hfiebe-

novku na
Ostr˘ ‰tít, podí-

vejte se na video
z Bofinû, poslech-

nûte si rozhovor o závodním
drytoolingu. 

VODÁCI
www.horydoly.cz/vodaci

Jarní fiíãky a potoky, boj o zákaz lodí na Vltavû, aktu-ální vodácké zpráviãky a fo-togalerie, nejvût‰í seznampÛjãoven lodí v âesko-Slo-vensku. Splujte s námi 
znásilnûnou KnûÏ-

mostku, zkouk-
nûte filmy 
z Krumlov-
ského ma-
ratónu,
nebo pád-
lujte skrze

Prahu.  

LYÎA¤I
www.horydoly.cz/lyzari

Je‰tû nemáme dost snû-
hov˘ch radovánek. 
I na jafie vyráÏíme
do hor s lyÏemi. 
Prohlédnûte fas-
cinující fotore-
portáÏe z World
Freeride Tour,
vychutnejte jarní
pra‰an v Courma-
yeru a proslunûn˘
firn v Krkono‰ích. 
NezapomeÀte, na Horydoly
si moc sjezdovek neuÏijete,
jezdíme do terénu!

DùTI
www.horydoly.cz/deti

Narozením potomka nic ne-
konãí! Pro outdoorové nad-
‰ence zaãíná nûco nového.

Je krásné ukázat
dûtem hory,

fieky, skály,
lesy... Nabí-
zíme tipy
na jarní cy-
klistické

túry, které
zvládnou i ma-

lé dûti, matka 
popisuje první noc s ko-
jencem ve stanu a dal‰í
maminka nafilmovala ho-
rolezeck˘ v˘stup
pûtiletého syna 
v Dûvínském
polesí.

SPOT¤EBITELSKÉ
TESTY

www.horydoly.cz/testy
Pfiehledy vybavení, spotfie-
bitelské rady a nezávislé
testy najdete ve speciální
rubrice. Za studen˘ch no-
cích ve spacáku pfiijdou
vhod ohfiívací sáãky. 

Vyzkou‰eli jsme 
vtefiinové stany

Quechua. Zkou-
‰íme, zda se 
dá vysoudit 
po‰kozená 
Ïárovka 
v dataprojek-

toru Benq.

OUTDOOROVY BYZNYS
www.horydoly.cz/firmy

Cestovní a sportovní prÛmysl je

mocn˘m odvûtvím ekonomiky. De-

setina národního dÛchodu proudí

právû odtud. To je více, neÏ doká-

Ïou vydûlat automobilky,

strojírny, nebo zemû-
dûlské farmy. Pfie-

ãtûte si rozhovor 
z nov˘m fiedite-
lem Hudysportu,
majitelem Ca-
nardu a prohléd-
nûte seznam

outdoorov˘ch 
obchodÛ. 

OUTDOOROVÁ MÉDIA
www.horydoly.cz/media

Co se dûje v mediální krajinû? Vznikají a zanikají 
ãasopisy, objevují se nové zajímavé weby, redaktofii

se pfiesouvají a obãas se objeví nûjaká kauza. Sledu-
jeme vznikající internetové stránky a informujeme 

o pfiipravovan˘ch tiskov˘ch konferencích. 

WWW.HORYDOLY.CZ



www.schoeffel.com    www.sportkoncept.cz

Kvalita je naší vášní

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

Foto: © Denis Pernath
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