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www.subaru.cz

NA SV̌EŤE JE PRVNÍ DIESELOVÝ  

Autorizovaní partneři Subaru ČR  |  Brno, C & K, tel.: 547 136 215  Brno, MIJA AUTOCENTRUM, tel.: 545 245 277  České Budějovice, 
BALKAR, tel.:387 240 727  Dvůr Králové, AC BOOM, tel.: 499 621 176  Frýdek-Místek, AUTOSALON FRÝDEK-MÍSTEK, tel.: 558 432 872  
Fryšták u Zlína, IVOS ZLÍN, tel.: 577 912 590  Hradec Králové, RADKO POLÁK, tel.: 495 220 873  Jihlava, AUTO VYSOČINY, tel.: 567 322 536  
Liberec, ILOS, tel.: 485 100 896 Olomouc, TRENDCAR, tel.: 585 700 977  Opava, DANCARS CZ, tel.: 553 719 296  Ostrava, SUBI STYL, 
tel.: 596 616 940  Plzeň, AUTWEC, tel.: 377 473 935  Plzeň, M. LIŠKA, tel.: 377 452 083  Praha 5, EMIL FREY ČR, tel.: 255 720 111  Praha 9, 
EMIL FREY ČR, tel.: 283 061 234  Praha 10, ALM, tel.: 271 961 283  Sedlčany, AUTO VERO, tel.: 318 875 297  Sokolov, AUTO BROŽOVSKÝ, 
tel.: 359 807 010  Ústí nad Labem, BETA HASE, tel.: 475 201 206  

Kombinovaná spotřeba paliva 5,6–5,9 l/100 km, emise CO
2
 - 148–156 g/km. Každé Legacy/Outback prodané autorizovaný-

mi partnery Subaru ČR má tříletou záruku/100 000 km (dle toho co nastane dříve) a službu Subaru Assistance po Evropě.



Vyzkoušejte dieselový motor Subaru Boxer 2.0D 
o výkonu 110 kW (150 k) v modelech Subaru Legacy 
nebo Outback u Vašeho nejbližšího autorizovaného 
partnera Subaru a objevte nové kouzlo dojezdu přes 

1 000 km.  Ceny již od 768 800 Kč vč. DPH.
Možnost přestavby na N1.

 MOTOR BOXER. JE TADY.
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árodn˘ park Banff leÏí v kanad-
skej provincii Alberta, pokr˘va
plochu 6638 ‰tvorcov˘ch kilo-

metrov a je tvoren˘ kanadskou ãasÈou
Skalist˘ch hôr. Banff je vzdialen˘ 130
kilometrov od Calgary, a je odtiaº prís-
tupn˘ automobilom po Transkanadskej
diaºnici alebo denne vypravovan˘m
vlakom kanadskej transkontinentálnej
Ïeleznice. Mestá Banff a Jasper spája

230 km dlhá cesta Icefields Parkway,
vedúca paralelne s kontinentálnym roz-
vodím, ktorá je bezpochyby najkraj‰ím
automobilistick˘m záÏitkom v Kanade.
Vrchol plo‰iny ºadovca Athabasca vo
v˘‰ke 3460 m n.m. je hraniãn˘m troj-
bodom Atlantického, Pacifického a
Arktického úmoria. Na ºadovec je
moÏné sa vyviezÈ ‰peciálne upraven˘m
autobusom.  ■

BANFF

NA VLASTNÍ   OČI

Text a foto: Martin Turčan

N
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Hodnû podobné sedaãky vyrábí Salewa a Tatonka. V kid-shopech se dají koupit 
dal‰í "pfieslazené" sedaãky, ale ty do pfiírody rad‰i nebrat. Jana Bokšová

PROâ TOLIK PRACOVAT?
MAGAZÍN HORYDOLY B¤EZEN 2008 / â. 20
Pfii vydûlávání penûz se mnohdy dostaneme do zaãarovaného kruhu, kdy samotn˘
proces vydûlávání penûz je natolik finanãnû nároãn˘, Ïe se nevyplatí. Jako neza-
mûstnan˘ jsem mûl vy‰‰í pfiíjmy za mnohem ménû práce, neÏ mám jako zamûst-
nanec s nadprÛmûrn˘m platem. Jen cesta do práce, s tím spojené auto, draÏ‰í jídlo
a nutnost platit fiemeslníky, namísto svépomocn˘ch oprav, nemoÏnost vypûstování
vlastní zeleniny, atd. stojí peníze, které jinak není potfieba vydûlávat. Michal

A teì tu o Smolíãkovi... Fakt skvûl˘. Za 10 pracovních dní mám asi 10 500 Kã
hrubého. Mûsíãnû mi odchází z úãtu cca 12 000 Kã (úvûr 4000 Kã, pojistky 3000
Kã, ADSL 800 Kã, SIPO 3000 Kã, stravné a ‰kolkovné dûtí 600 Kã). Tak nevím,
zda jsem normální nebo kouzelník. Zdraví zamûstnanec z Vysoãiny. Vašek

ZÁKAZ SE VYSVùTLIT NEDÁ MAGAZÍN HORYDOLY DUBEN 2008 / â. 21
Mû jednou zastavil ochránce pfiírody, kdyÏ jsem jel na kole k Chalupû na rozcestí. 
S váÏnou tváfií tvrdil, ze s tím kolem tam udûlám r˘hu v té ‰otolinové cestû a voda ji pak
vymele. Dokonce chtûl po mnû 50 CZK pokuty. NeÏ mi to ov‰em dovysvûtloval, projelo
kolem nás terénní auto s praÏskou SPZ, které uctivû zdravil. V tu chvíli se nebylo o ãem
bavit, nasedl jsem opût na kolo a hezky mu zamával. KdyÏ jsem se jednou v Alpách
zeptal vlekafie, jestli mÛÏu na kole z Tuxerjochu na Weitental, tak na mne koukal jak na
MarÈana. Nechápal, proã bych nemohl, kdyÏ tamtudy vede stezka. Freeeerider

Jojo, bikafii. Fajn, ale v
globále bych nûjak˘ cesty
nechal pû‰ákÛm, pfieci jen se
chci obãas v klidu projít a ne
jen uskakovat. Hlídat dûti, aby
je nûkdo nesrazil. Îe asfaltce
kolo ne‰kodí, mno to fakt
ne‰kodí, aÈ si jezdí. Jen kdyby
nûkde nechali kousíãek pro
obyãejn˘ lidi, co nejdou
"provozovat", ale na
procházku... 

Diskutující se nepodepsal

KdyÏ se obû skupiny uÏivatelÛ
cesty chovají vzájemnû ohle-
duplnû, nemusí nikdo nikam
uskakovat. Staãí se podívat,
jak to funguje ve svûtû. Tam
se ãlovûk setká jen s po-
zdravy, úsmûvy a i povzbuzo-
váním. âeská nátura si sa-

mozfiejmû myslí, Ïe je cesta jen její. To platí na nevyboufiené bikery i arogantní
turisty. ¤e‰ením ale není skupiny oddûlit, naopak musí si zvykat (pû‰í tro‰iãku
uhnout a cyklo mírnû pfiibrzdit). Já osobnû klidnû zastavím a nechám projít,
nejsem závodník. PepikW

e lepší být bohatý a zdravý, než chudý 
a nemocný. Samozřejmě. 
My v Čechách, na Moravě a na Sloven-

sku máme štěstí, že patříme do společnosti
nejbohatších lidí planety. Můžeme si koupit
nejen jídlo a pití, ale také bezpečnost, zdraví
a dokonce i zážitky. 
Proti tomu se ovšem bouří naše tělo i mysl.
Žijeme podle nich příliš pohodlně. Muži v
sobě mají zakódovanou touhu po boji, lovu
a nebezpečí. Ženy potřebují ochraňovat rod,
při tom cestovat a hledat krásu. Proto
všichni čas od času vyrážíme ukojit nutkavé
potřeby pramenící z našeho nitra. 
Jestli k tomu potřebujeme pohorky, lano, 
kánoi, bicykl, nebo lyže, je vcelku nepod-
statné. Hledáme s jejich pomocí zážitky.
Buďme ovšem k sobě poctiví – o nic vlastně
nejde. Víme, že ve Vysokých Tatrách se ve-
čer vrátíme do chaty, po týdnu na Vltavě po-
šleme lodě zpět do půjčovny, cyklistický ví-
kend v Dolomitech skončí naložením kol na
střechu auta a odjezdem domů. 
V tomto čísle si přečtěte rozhovory se třemi
lidmi, kteří nám tyto vylomeniny pomáhají
uskutečnit. Šéf Hudysportu mluví o outdoo-
rových prodejnách, majitel Canardu o vý-
robě triček a profesionální lezec o závodech
na rychlost.
Na závěr se chci pochlubit. Připravili jsme
pro vás praktickou přílohu věnovanou vo-
dáckým půjčovnám. Doufám, že vám bude
k užitku. Zase dostáváte do rukou více strá-
nek informací, čtení a fotografií.

J

Co si myslíte...
DEUTER KID COMFORT III MAGAZÍN HORYDOLY ÚNOR 2008 / â. 19

DOBRODRUÎSTVÍ VE
VIRTUÁLNÍM VùKU 

Kuba Turek, šéfredaktor
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AKTUALITY

INZERCE

DHAULÁGIRI POD ČESKOU
TAKTOVKOU
Na přelomu dubna a května se po-
dařilo zdolat osmitisícovou horu
Dhaulágiri třem českým horolezcům.
Martin Minařík byl prvním z nich. Ná-
sledovala dvoučlenná expedice ve slo-
žení Radek Jaroš a Zdeněk Hrubý. Ti
si stavěli výškové tábory a postupova-
li expedičním stylem. Minařík šel sám
z tábora ve výšce 7000 metrů. Česká
dvojka byla při sestupu z dobyté hory
svědkem smrtelné nehody španělské-
ho lezce. Ten se po uklouznutí zřítil
do propasti.

Text: (kü)

SPELEO-ZÁCHRANA SE
ŠŤASTNÝM KONCEM
Patnáctiletý neslyšící chlapec se zřítil
do důlní šachty u slovenské Rožnavy.
Její hloubka byla přes padesát metrů.
Chlapec jako zázrakem unikl smrti.
Technika přivolaných hasičů byla pro
vyprošťovací práce v takovémto teré-
nu nedostatečná. O pomoc zažádaly
zasahující složky Horskou záchran-
nou službu i speleology. Nedaleko
místa neštěstí se pohybovala skupina
českých jeskyňářů, kteří ihned při-
spěchali na pomoc. Mnohahodinová
namáhavá práce, při níž byli záchra-
náři neustále ohrožováni padající hlí-

nou a kamením, ale přinesla výsledky.
Chlapce, jenž byl stále při vědomí, se
podařilo pomocí kladky vytáhnout na
povrch. Text: (kü)

NOVÁ STĚNA VE MŠENU

Nová lezecká stěna byla otevřena ve
Mšenu, městečku na okraji Kokořín-
ska. Jedná se o první veřejnosti pří-
stupnou stěnu v oblasti mezi Mělní-
kem a Mladou Boleslaví. O její provoz
se zasloužil místní horolezecký oddíl
TJ Sokol Mšeno. Provozní hodiny jsou
od pondělí do pátku 17:00-21:00. 
V uvedeném čase je zpravidla v soko-
lovně přítomna obsluha stěny, nebo
se dostaví do pěti minut od zavolání.
Dvě hodiny lezení stojí dospělého 
60 korun, mládež 12 - 18 let 40 ko-
run a děti mají vstup zdarma. Lezec-
ké vybavení se zatím nepůjčuje. Leze-
ní s instruktorem je možné po před-
chozí dohodě za příplatek. 

Text a foto: Jan Bloudek

OLYMPIJSKÁ POCHODEŇ
NA EVERESTU 
V rámci propagace Olympijských her
dopravila Čína pochodeň i na nejvyšší
horu světa. Číňané s olympijskou po-
chodní vyslali Tibeťanku Ciren Wang-
mu. Ta ji vynesla do výšky 8848 m n.
m. "Ať dlouho žije Tibet, ať dlouho žije
Peking," volali horolezci do malé ka-
mery na vrcholu nejvyšší hory světa.
Poté umístila horolezecká expedice na
Mount Everest čínskou a olympijskou
vlajku a prapor s logem her v Pekingu. 
Na vrcholu bylo v tu dobu -30 stupňů
Celsia a samozřejmě málo kyslíku. Čí-
ňané tedy použili jako palivo pro hořák
pochodně speciální směs, která se
používá do kosmických raket. Oheň ta-
kové pochodně je velmi jasný a lze jej
vidět zdaleka i za zhoršených klimatic-
kých podmínek. Číňané, podobně jako
nacisté při olympiádě v Berlíně, využili
cestu olympijské pochodně k propagaci
vlastního režimu. Text: (kt)

OD NOTÁŘE 
DO CHORVATSKA
Chorvaté komplikují cesty dětem k
moři. Nový zákon nařizuje zahranič-
ním návštěvníkům mladším 18 let,
aby s sebou měli notářsky ověřený
souhlas rodičů. Pokud tedy vaše dítě
pojede se školním zájezdem, tetou,
dědečkem, nebo třeba sousedy do
Chorvatska, musíte ho vybavit nez-
bytným úředním papírem. 
Na dokladu musí být uvedeny osobní
údaje dítěte, obou rodičů i doprová-
zející osoby. Dále musí být napsaný
důvod, proč dítě cestuje ze zahraničí
do Chorvatska a na jakou dobu. K
tomu je nutno připsat, do kdy sou-
hlas rodičů platí. Nestačí tedy sa-
mostatný cestovní pas dítěte. To vše
vyžaduje notářské potvrzení. Úřed-
ním jazykem je pouze chorvatština
nebo angličtina, a proto musí doklad
sepsat soudní překladatel. Jejich se-
znamy jsou k dispozici na jednotli-
vých soudech. Ceny takových překla-
dů se pohybují mezi jedním a dvěma

tisíci korunami při několikadenní
lhůtě. Expresní překlady jsou mno-
honásobně dražší. Není zcela jasné,
zda stačí ověření za pár korun na
obecním úřadě, nebo o hodně dražší
přímo u notáře. Chorvaté totiž ne-
mají dvoustupňový systém jako Češi,
ve kterém méně důležité úkony po-
tvrzují pouze obecní úřady. 
Dospělí mohou cestovat na Jadran
tak jako dříve pouze na občanský

průkaz se strojově čitelným kódem.
Umožňuje to jednostranné chorvat-
ské nařízení. Další peníze na cestu
do Chorvatska je potřeba počítat 
také pro Slovince. Ti zavedli dálniční
známky. Na patnáct kilometrů, které
je nutné po jejich dálnici překonat
při cestě do Chorvatska, se platí 
35 eur. 

Text: (red). Foto: Zdeněk
Kukal - Geotour



ORIENTAČNÍ BĚH PRO DĚTI
Pražský svaz orientačního běhu ve
spolupráci s mapovým nakladatelství
Žaket pořádá jako každý rok seriál
závodů v orientačním běhu pro mlá-
dež a příchozí veřejnost. Od 23. dub-
na do 18. června je připraven každé
středeční odpoledne od 16 do 18 ho-
din v některém pražském lesoparku
závod v orientačním běhu pro všech-
ny, kdo mají zájem si tento sport vy-
zkoušet. Stačí se sportovně oblék-
nout a přijít po čtvrté hodině na pre-
zentaci závodu. Startovné je pro děti
10, pro dospělé 20 korun. Všechny
závody jsou dostupné pražskou měst-
skou hromadnou dopravou. Pro nej-
menší a úplné začátečníky bude při-
pravena fáborkovaná trať, pro děti 
9 - 14 let soutěžní tratě a pro starší
a příchozí tréninkové tratě. Pravidel-
ným účastníkům se započítají čtyři
nejlepší výsledky do celkového pořadí
seriálu. Text: Jarmila Němečková

EXPEDIČNÍ FOND MÁ PRO
CESTOVATELE PŘES 200
TISÍC KORUN
Bylo otevřeno 4. kolo soutěže o pod-
poru Expedičního fondu. Cestovatel-
ské projekty budou soutěžit o 202 ti-
síc korun. Šanci získat příspěvek mají
projekty různého zaměření od expe-
dic po výzkum a humanitární akce. Je
třeba podle pravidel soutěže sepsat
projekt a zaslat jej nejpozději do 30.
června. Projekty je lépe poslat dříve,
zvýší se tím šance, neboť členové ko-
mise budou mít čas požádat o případ-
né doplňující informace. Slavnostní
vyhlášení vítězů proběhne do 31.
srpna 2008. Expediční fond zřídil web
Hedvábná stezka. Mediálním partne-

rem jsou mimo jiné Horydoly a re-
klamní síť Outdoornet.

Text: David Gladiš 

SMRT MLADÉHO PARAGLI-
DISTY 
S motorovým padákem se na Uher-
skohradišťsku zřítil osmadvacetiletý
paraglidista z výšky asi 300 metrů.
Svým zraněním na místě podlehl. Muž
byl licencovaný pilot a veškerá jeho
výbava byla v pořádku. Záložní padák
v kritické situaci nepoužil. Přesné
příčiny neštěstí se dále šetří, už nyní
je ale jasné, že cizí zavinění nehrálo v
tomto případu roli. Text: (kü) 

PRIMITIVNÍCH DŽAHÁJŮ 
JE STÁLE VÍC

Expedice Orang Asli sdružení Hori-
zont zamířila ve stopách antropologa
Pavla Šebesty do živé minulosti lid-
stva. V Malajsii pátrala po osudech
národa Semangů. Ten žil podle Šebes-
tových výzkumů na počátku minulého
století pravěkým způsobem. Plaší a
mírumilovní obyvatelé pralesa nikdy
neválčili, neznali sebevraždy ani krá-
deže, nepoužívali kamenné nástroje.
Základní surovinou pro ně byl bam-
bus. Dodnes žije polonomádským
způsobem několik skupin v rozsáhlé
rezervaci Taman Negara. Odmítají

vládní pomoc i lékařskou péči, neumí
číst a psát, neposílají děti do škol.
Zatímco Šebesta před sto lety odhado-
val počet Džahájů na 800 duší, oficiál-
ní statistiky dnes uvádějí 2073 lidí.

Text a foto: Milan Daněk

KOLIK CIZINCŮ PŘIJELO
DO ČESKA? 
Do Česka přijelo loni 9,4 miliónu 
cizinců. Je to o sedm procent více než
předloni.Čísla zveřejnilo Ministerstvo
pro místní rozvoj. Průzkum zpracovala
agentura STEM/MARK. Je to o 2,7 mi-
liónu více, než uvedl Český statistický
úřad. Kde se stala téměř třetinová
chyba ve výsledcích? Český statistický
úřad nedokáže spočítat návštěvníky,
kteří do Česka přijedou a ubytují se v
soukromí, u známých či příbuzných a
případně je ubytovatel nenahlásí a ne-
zaplatí z nich daně a obecní poplatky. 

Text: (red)

HABELER SI STĚŽUJE NA
DRAHÉ HORSKÉ CHATY
První přemožitel Mount Everestu
bez kyslíku Peter Habeler (spolu s
Reinholdem Messnerem) si během
pražské pro-
pagační akce
rodného Zil-
lertalu po-
stěžoval na
příliš vysoké
ceny za uby-
tování na ra-
kouských horách. Rakouští manaže-
ři i čeští novináři mu oponovali, že
dvě stě korun v přepočtu za jednu
noc na horské chatě není mnoho,
ale on trval na svém. Podle něho
chybí možnost stanovat nebo spát v

levných ubytovnách pro mladé. 
Zároveň se domnívá, že to není 
vina jeho spoluobčanů, protože část
chat nepatří rakoukému, ale němec-
kému horskému spolku Alpenverein.
Poslechněte si záznam z jeho tisko-
vé konference na adrese www.hory-
doly.cz/vypsat.php?id=11278.

Text a foto: (kt)

GOOGLE POKRYL 
ČESKO MAPAMI
Česká verze vyhledávače Google
spustila podrobné mapy Česka spo-
lu se seznamem firem a institucí na
adrese maps.google.cz. Přímo tak
konkuruje například Seznamu 
a I-dnes, které mají mapy také inte-
grované do svých portálů. Google
souběžně začal poskytovat automa-
tický překlad cizojazyčných stránek
do češtiny. Text: (red)

MOBILNÍ ZPRÁVIČKY 
Z HORYDOLY
Krátké sms a online zprávy od šéfre-
daktora časopisu a internetového po-
rtálu Horydoly můžete sledovat na
adrese www.twitter.com/kubaturek.
Po zaregistrování na
www.twitter.com si můžete tento in-
formační kanál přidat mezi sledované
zdroje a zvolit, zda si chcete zprávy
od "bloggera" Kuby Turka číst jen na

internetu, nebo si je nechávat přepo-
sílat i na mobil. Sami můžete také
světu oznamovat v reálném čase, co
nového jste zažili na cestách světem
fyzickým i virtuálním.

Text: (red)

INZERCE

www.youngzone.cz

Tarif je určen novým zákazníkům do 26 let při uzavření smlouvy s časovým závazkem na 24 měsíců. Nabídka platí do 31. 8. 2008. Více na www.youngzone.cz

Posílej neSMSly s novým tarifem ø [:kůl:]

Protože po celou dobu jeho užívání 
máš SMSky do mobilní sítě O2 zdarma

Buď [:kůl:] s outdoorovým mobilem 
Samsung M 110 za 2 695 Kč

Volejte 800 02 02 02

MagicK_210x98_HD.indd   1 4/22/08   2:57:51 PM



10 HORYDOLY

PRÁVĚ   TEĎ

riglav je mystická hora. Tříhlavičník ční vysoko nad ostatními vrcholy Julských Alp.
Jako rovnostranný trojúhelník se ukazuje turistům a horolezcům z Grossglockneru,
Dachsteinu i Dolomit. Jeho vrchol pluje nad rozbouřeným mořem vápencových štítů

a roklí. Po jeho úbočích běhá Zlatorog, legendární kozorožec se zlatými rohy. Vrchol měl
v posvátné úctě otec všech slovanských horolezců Julius Kugy. V jeho severní stěně bojo-
vali (a umírali) nejlepší horolezci své doby. Výstup na vršek je zážitkem, na který se neza-
pomíná. Neobvyklý snímek Triglavu byl vyfotografován od chaty Vodnikov Dom dne 2. září
2007 v půl sedmé ráno.  ■

T

Text a foto: Jiří Báborský

RÁNO POD TRIGLAVEM
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Jeden z nejkrásnûj‰ích cyklistick˘ch okruhÛ na Kokofiínsku vede okolo
zfiíceniny âap a bizarní skály Husa. âtyfiiadvacetikilometrová Husí cyk-
lostezka je dobfie vyznaãená, vede po ‰irok˘ch cestách a zvládne ji
kaÏd˘ cyklista. AÈ to frãí!

KOKOŘÍNSKEM NA KOLE

Foto: Kuba Turek





PAMÁTKY

STAR¯ BER·TEJN STOJÍ NA âEDIâOVÉM KOPCI V NADMO¤SKÉ V¯·CE 480 METRÒ. 
JE TO EXTRÉMNÍ POLOHA I PRO GOTICK¯ HRAD. Z ROVINY OKOLO DUBÉ LETÍ K NEBI
JAKO âERN¯ PLAMEN OSTR¯ KAMENN¯ SUK A JEHO ·PIâKU KORUNUJE SÍDLO O
ROZMùRECH POUH¯CH PÁR STOVEK âTVEREâNÍCH METRÒ. DODNES NA NùJ NEVEDE
ÎÁDNÁ SJÍZDNÁ CESTA, I Pù·Í TURISTA MÁ CO DùLAT, ABY VY·PLHAL KE HRADBÁM. 

Text a foto: Kuba Turek

OD KRKONOŠ  

V˘hledu z Ber‰tejna
vévodí hrad Bezdûz



 K ŘÍPU

12 Husí cesta 14 hrad Ber-
štejn 18 skalní lezení 20 cyk-
lostezka Kuřívody 22 dětská
noc pod převisem 24 splutí
Robečského potoka

TÉMA:
MÁCHŮV KRAJ

Star˘ Ber‰tejn

Vyhlídka ze ·ediny

Máchova kresba hradu



indfiich Jednook˘ z Dubé dûlí ro-
ku 1402 majetek mezi mnoho sy-
nÛ. Jindfiichu Hlaváãovi odkazu-
je ves Vrchovany a kopec nad ní.
Z neobvyklé zmínky o prázdném

kopci nad vsí usuzuje o pût století poz-
dûji historik August Sedláãek, Ïe pfii
tomto dûlení mûli Berkové v úmyslu
postavit Ber‰tejn.
ProtoÏe o pût let pozdûji Hlaváã zdûdil
nedaleké Jestfiebí, má se za to, Ïe Ber-
‰tejn byl za tu dobu postaven. Nikdo
neví, jestli to tak opravdu bylo, ale v
kaÏdém pfiípadû je jasné, Ïe Ber‰tejn
patfií mezi velmi mladé hrady. V‰echna
dÛleÏitá obranná sídla tehdy uÏ stála
nejménû ãtvrt tisíciletí.

O CO TU VLASTNĚ ŠLO?
Pfiesto byl Ber‰tejn hrádkem, kter˘ do-
plnil stávající síÈ hradÛ. Nejspí‰ slouÏil
jako centrum malého panství. Historici
se pfiou, jestli se o nûj bojovalo, zda
byl zastavován, prodáván, vydán husi-
tÛm a posléze opu‰tûn nucenû nebo
dobrovolnû a kdo a kdy ho vÛbec pos-
tavil a kdo ho opustil.
Jisté je, Ïe v roce 1567 byl dole v rovi-
nû u Dubé dostavûn zámek Nov˘ Ber-
‰tejn.
Zábavné na tom pro laika je, Ïe hlavní
role v jeho historii hráli Berkové a Var-
tenberkové, neboli potomci staroby-
l˘ch rodÛ RonovcÛ (mûli v erbu zkfiíÏe-
né osekané vûtve) a MarkvarticÛ (kro-
mû VartenberkÛ byli jejich potomci
napfiíklad Vald‰tejnové, pánové z Mi-
chalovic, Zvífietic a Lemberka), pfiíbuz-

ní, obchodní partnefii, sousedé a záro-
veÀ nepfiátelé na Ïivot a na smrt.

UKAŽ SE ZE VŠECH STRAN
KaÏdého náv‰tûvníka Máchova jezera,
Doks nebo Dubé dominantní Ber‰tejn
upoutá. Pfiitahuje jako magnet. Ani my
jsme neodolali. Byla by ‰koda pfiijet
pod hrad autem, vybûhnout nahoru a
zase se vrátit. Naplánovali jsme tedy

v˘let, abychom si mohli prohlédnout
hrad ze v‰ech stran.
Parkujeme auto, pfiípadnû vystupujeme z
autobusu, ve Vrchovanech pfied hospo-
dou. Po Ïluté znaãce stoupáme vesnicí k
hradu. V̆ stavné domy i udrÏované rou-
benky stfiídá zdevastovaná ‰kola a roz-
padl˘ kostel.
Samotn˘ hrad je nepfiístupn˘ (viz ráme-
ãek). Stezkou podél hradeb se v‰ak do-

staneme na severní vyhlídkovou plo‰inu
a pfii tro‰e opatrnosti i na jih. Máme tak
dokonal˘ rozhled od Krkono‰ k ¤ípu.
Z Ber‰tejna sbíháme lesem do Ïlut˘ch
pampeli‰kov˘ch polí. Stoupáme na pru-
dk˘ kopec ·edina. Pod jeho vrcholem se
otevírá skrze les dal‰í kouzeln˘ prÛhled
na ¤íp. Stále po Ïluté znaãce jdeme k
âerné rokli, mûníme ji za zelenou, aby-
chom se podívali do Braniborské jesky-
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SOUKROMÝ
BERŠTEJN
Hrad má na 99 let pronajatý už od
roku 1972 Miloš Novák. Stará se 
o jeho údržbu a zároveň mu slouží
trochu jako víkendová chata. Po-
kud se dá dohromady větší skupina
milovníků historie, může mu zkusit
zavolat na telefon 721 679 711 a
objednat se na prohlídku. Úspěch
ale není zaručen. Nájemci hradu se
přesto nelze divit. Podle vlastních
slov byl už pětkrát vykraden a jed-
nou dokonce přepaden. Pod ·edinou Star˘ Ber‰tejn ·kola a kostel ve Vrchovanech



nû. Velk˘ skalní pfievis pod Hol˘m
vrchem poslouÏil roku 1741 jako útoãi‰-
tû obyvatel pfied drancující pruskou ar-
mádou. Dnes ho okupují trampové. Oh-
ni‰tû a sedátka mohou poslouÏit i vám.
Po dal‰í Ïluté znaãce sejdeme skrze hlu-
boké vytesané úvozy do Chlumu, kde je
otevfiená druhá a poslední hospoda v
okolí Ber‰tejna. Mezi poli okolo boÏích
muk se vracíme do Vrchovan. V̆ let je

pro rázující chodce tak akorát na odpo-
ledne, rodinky by mûly poãítat s celo-
denní chÛzí. Hrad se jim pfii tom ukazu-
je pofiád z nov˘ch a nov˘ch stran.
Pokud bychom jeli na horsk˘ch kolech,
trasu bychom si o nûco prodlouÏili. Po
Ïluté znaãce bychom jeli uÏ z Dubé. Oba
velké kopce, Ber‰tejn a ·edinu lze zpra-
va objet. Z Chlumu bychom se vraceli po
silnici pfies Nov˘ Ber‰tejn. Prohlédli by-
chom si tedy
staré i nové Berkovské sílo. Zámek slou-
Ïí jako hotel a okolo se hraje golf.
V souvislosti s Ber‰tejnem nelze pomi-
nout Karla Hynka Máchu a jeho slavnou
báseÀ Máj. Bern‰tejn naz˘vá Pern‰tejnem
a objasÀuje ve svém deníku i dal‰í místo-
pis: "Dûj básnû této koná se u mûsta Hir‰-
berg mezi horami, na nichÏ hrady Bez-
dûz, Pern‰tejn, Houska a v dálce Roll k
v˘chodu, západu, poledni a pÛlnoci uka-
zují." Jenom historické popravi‰tû sem
pfienesl od Mladé Boleslavi. ■
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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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Máchovo jezero



áchÛv kraj milují kvÛli lesÛm tu-
risté, pod skalními pfievisy spí
trampové, po krajinû se potulují

obdivovatelé hradÛ, svi‰tí cyklisté a ob-
ãas v hluboké rokli zacinkají horolezec-
ké karabiny. Zdej‰í lezení je v naprosté
vût‰inû nepfiíli‰ kvalitní pískafiina. Písko-
vec je tu mûkk˘, drolí se a obsahuje
mnoho klouzavého vápence. Za to je tu
naprost˘ klid, horolezci se celé dny ani
nepotkají a romantika je tu doslova cítit
ve vzduchu. Rozlehlé lesnaté a skalnaté
území se dûlí na mnoho skalních oblastí.
Pfiijeìte si aspoÀ nûjaké vyzkou‰et. MÛ-
Ïete si vybrat mezi stovkami vûÏí, vûÏi-
ãek a stûn povût‰inou ukryt˘ch v nepfie-
hledn˘ch lesích.

KOKOŘÍNSKO
Kokofiínsko je pro horolezce velmi ‰irok˘
pojem. Ojedinûlé skalky zasahují na jed-
nu stranu aÏ do rovin k Mladé Boleslavi a
na druhé stranû k Dubé, kde plynule pfie-
cházejí do Dubsk˘ch skal. Nejvíce se leze
po okrajov˘ch skálách na Raãi a na vûÏe
u M‰ena. Vût‰ina vûÏí je na Kokofiínsku
velmi mûkk˘ch a vápnit˘ch, nemnoh˘m
v˘jimkám budiÏ ãest. Nejtvrd‰í je Plan˘
dÛl a malá oblast Snûhurka a sedm trpas-
líkÛ u Blateãek. 

DUBSKÉ SKÁLY
Skalnatému kraji mezi Dubou, âeskou
Lípou a Ú‰tûkem se nadnesenû fiíká Dub-
ské ·v˘carsko. Pískovec je tu o nûco pev-
nûj‰í neÏ na Kokofiínsku a vûÏe proto vy-
‰‰í. Pískovcová mûsteãka jsou od sebe
oddûlená loukami a lesy. Pro první ná-
v‰tûvu nebo prozkoumávání nov˘ch teré-
nÛ je tedy potfieba vyhradit nûjak˘ ãas na
orientaci. Horská kola jsou tu velmi uÏi-
teãná. Mezi nejãastûj‰í lezecké cíle patfií
okrajové skály na Vlho‰ti a pfiedev‰ím
pevná vûÏ Helgy. Dost se leze u nedale-
k˘ch BlíÏevedel a v Roklici.

POLOMENÉ HORY 
Série zalesnûn˘ch ãediãov˘ch kup nad
Máchov˘m jezerem skr˘vá drobivé
pískovcové skály. ¤íkalo se jim také
Kummerské hory nebo Hradãanské stû-
ny podle toho, jestli tu zrovna pfievlá-
dal nûmeck˘ nebo ãesk˘ Ïivel. Na
zdej‰ích v˘stupech i zarputilí dobro-
druzi uznávají, Ïe je lep‰í se koupat
dole v rybníku, neÏ levitovat nahofie na
vertikálním pískovi‰ti. Jestli vám to ale
nedá, doporuãujeme v˘stup na osamûl˘
TvaroÏník u Hradãan s Ïeleznou vlaj-
kou osazenou pfied sto lety legendár-
ním dráÏìansk˘m lezeck˘m klubem

Empor. AspoÀ trochu pevnûj‰í skálu
najdete na vûÏi Michaela Kocába u
BfiehyÀského rybníku.    

Děvínské polesí
Skalky rozházené po obrovském území
b˘valého ruského vojenského pásma bu-
dete hledat tûÏko. I znovuobjevitelÛm po
odchodu okupaãní armády trvalo nûkolik
let, neÏ detailnû prozkoumali v‰echny le-
zecké moÏnosti. Oblast Dûvínského po-
lesí zahrnuje pískovcové a místy i ãedi-
ãové skály od Ralska aÏ k Mnichovu
Hradi‰ti. Nejlep‰í lezení poskytuje vûÏ
DÏbán na zahradû domku ve Vranovû u
Mimonû a Krkavãí vûÏ nedaleko Kun-
dratic. Originální v˘stupy po Ïelezit˘ch
plátech v kolmé skále mÛÏete absolvovat
na trojvûÏí Jedová-Uranová-Plutoniová.
VûÏe, na které nevstoupí noha horolezco-
va tfieba nûkolik let,
mÛÏete zkusit hle-
dat v lesích okolo
potoka Zábrdka.  ■

18 HORYDOLY

PÍSKOVCOVÉ   LEZENÍ
Text a foto: Kuba Turek

M

Internet
www.horydoly.cz/ralsko 

skaly.horosvaz.cz
www.boren.wz.cz

Skalní
Máchův
kraj

Skalní
Máchův
kraj

Lezec stoupá na ·irok˘ ká-
men v Dûvínském polesí

Osamûlá skalka
Uprchlík ve vojen-
ském prostoru

Zaniklá ves 
Okna
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CYKLOTURISTIKA

a kole se tak ve zvlnûném terénu otevírají
pohledy na horizonty. Následují jeden za
druh˘m a nad nimi jako stfielka kompasu
neustále vyãnívá ‰piãka Je‰tûdu. 

JEŠTĚDSKÝ MAJÁK
Pojedeme-li ve správn˘ ãas, kdy svítí slunce a je
daleko vidût, budou okna jeho vûÏe záfiit na cestu
jako maják. Vlakem dojedeme do Bûlé pod Bez-
dûzem a po silnici do prudkého kopce se vnofiíme
do hlubok˘ch lesÛ. Silniãka se po chvíli narovná a
mÛÏeme aÏ do Kufiívod vychutnávat pfiíjemné ‰la-
pání po trase, kudy jezdí málo aut. 

TETŘEVÍ TOKANIŠTĚ
V Kufiívodech (jméno mají podle zkomoleného
nûmeckého jména Hünerwasser - místo kam létají
pít tetfievi) se ov‰em dostaneme do cykloturistic-
kého ráje. Vjedeme do b˘valého ruského vojen-
ského prostoru, Ïádná auta za námi nesmi, ale po-
jedeme po pfiepychové asfaltce. Silniãka se co
chvíli zhoupne do údolíãka, aby hned vy‰plhala

N

Opu‰tûn˘ kraj, nad kter˘m se
je‰tû pfied dvaceti lety prohánû-
ly ruské stíhaãky, protíná jediná
silnice. Od obzoru k obzoru po
ní vede cyklotrasa. 

HOUPAVÉ
HORIZONTYText: Kuba Turek. Foto: Hana Suchá

Dramatické poãasí
nad Stfiedohofiím



nahoru. Je totiÏ stfiiÏená podle vojen-
ského vzoru a krajinu protíná jako po-
dle pravítka, místo aby se jako správná
silnice kroutila po úboãích kopcÛ a v
údolích potokÛ. Navíc je pfiíroda pfied
námi bez lesa, a my tedy vidíme na ki-
lometry daleko, kudy pojedeme. 
Mineme nûkolik kfiiÏovatek, které se
dodnes jmenují po zlikvidovan˘ch ves-
nicích, z nichÏ uÏ nezb˘vá ani stopa, a
dojedeme na poslední z nich, která
tvofií jakési písmeno „T“. 

KOMUNISTICKÁ VRAŽDA
Vydáme se doleva dolÛ, prudce sjede-
me do lesa a na dal‰í kfiiÏovatce uÏ za-
se na rovinû narazíme na pomník s ru-
dou hvûzdou. Zde komunisté pfied ‰e-

desáti lety zfiejmû zavraÏdili svého ne-
pohodlného soudruha majora Sochora.
Vedle udrÏovaného pomníku se dáme
doprava a za pár minut dojedeme do
obce Hamr na Jezefie. Silnice se sice
zhor‰í a nabude rázu rozbité polÀaãky,
ale my uÏ cítíme vÛni rybníka a za
chvíli ho i uvidíme. 

KOUPÁNÍ NA HAMRU
Koupání na píseãné pláÏi s klouzaãka-
mi, sprchami a ‰atnami je sice placené,
ale za to luxusní. Na konci v˘letu pfii-
jde vhod. K veãeru dojedeme do neda-
leké StráÏe pod Ralskem, a pokud ne-
chceme pfiespat ve zdej‰ím kempu ne-
bo nûkterém z penzionÛ, odjedeme
vlakem z Brni‰tû. ■
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Cyklostezka Kuřivody
MAPY: Máchův kraj 1:50 000 (Klub
českých turistů), Ralsko 1:25 000 
(Geodézie On Line)
KDE SE NAJÍST A NAPÍT: Kuřívody (malý
obchod a motorest), Hamr na Jezeře
(hospody, stánky, obchod otevřený celý
víkend)
TRASA: cca 40 km po většinou dobrých
silničkách, místy prudká stoupání
VYBAVENÍ: trekkingové kolo, přilba,
dostatek pití, nářadí a lepení

Letní tábor u Zábrdky

Kavãí vrch

V partû b˘vá veselo

Nûmecká ‰kola v opu‰tûném
mûsteãku Jablonec



Text: Hana Kloubová. Foto: Hana Kloubová, Hana Suchá

BATOLE
DĚTI

V LISTNATÉM  
LESE

BATOLE
V LISTNATÉM  
LESE
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rcek koneãnû chodí. V̆ sadky
do pfiírody se dostávají do no-
vé dimenze. Tfieba taková
louÏe. Dá se k ní dojít, vstou-
pit do ní, radostnû zadupat,

sednout si na bobek, nabrat první hrst
bláta, padnout na kolena, druhou hrst
bláta si pomazat po obliãeji, lehnout si
do ní a radostnû nabírat ruãkama nové a
nové hrsti bláta. Pouãení pro rodiãe –
dvoje náhradní obleãení je naivnû málo. 
Pro první chodiv˘ víkend stráven˘ mi-
mo teplé rodné pfiístfie‰í jsme zvolili Ko-
kofiínsko. Ne náhodou. Mal˘ Erik totiÏ
dostal od sestfienky Lucie kyblíãek, lo-
patiãku a sadu báboviãek. Jak známo,
Kokofiínsko je pískovcová oblast. Kro-
mû nádhern˘ch prostorn˘ch pfievisÛ, pod
kter˘mi se i s potomkem vyspíte jak do-
ma v kanafasu, opl˘vá také nepfieber-
n˘m mnoÏstvím pfiirozen˘ch pískovi‰È,
obvykle bez jediného vajglu, ãastého to
ne‰varu velkomûstsk˘ch herních ploch. 

LISTÍ MÍSTO KOBERCE
Pak tady máme rozsáhlá listovi‰tû, v
tûch synek spokojenû hrabal, ‰ustil a
cítil se do té míry inspirován, Ïe po
mamince blahosklonnû zopakoval slÛv-
ko „listí“. Dojatû jsem zatlaãila slzu
nad obohacenou slovní zásobou. Oneh-
dá jsem se setkala s názorem, Ïe tahat
batolátka na vandry je v˘sadou sobec-
k˘ch rodiãÛ dbajících jen o své rado-
vánky. Prosazovatel tohoto moudra pr˘
nechává plout svou dcerku v nafukova-
cí loìce po hladinû... plovoucí podlahy.
Pr˘ tím rozvíjí její fantazii, aniÏ by ris-
koval její zdraví. Já jsem ráda, Ïe Erik
poznal kromû v‰ech tfií typÛ podlaho-
v˘ch krytin na‰eho bytu v‰emi smysly
i suché listí a dál pokraãuji v nakroãe-
ném smûru v˘chovy. I na tu vodu v létû
jistû dojde. 
Kapitolou pro sebe sama jsou zvífiátka.
Er˘sek nad‰enû jeãel „Ták! Ták!“ za
kaÏd˘m kosem. Po louce poseté pam-
peli‰kami honil vãelu. Vãela pfieletûla z
kvûtu na kvût, Er˘sek za ní. Bavilo je to
docela dlouho. V jednom krásném údolí
jsme otevfieli dvífika krytého pramene
(snad) pitné vody a na‰li tfii Ïáby. První
pÛlhodinu jsme studené nehybné tvo-
reãky pozorovali spoleãnû. Druhou pÛl-
hodinu jsem se ho marnû snaÏila odlá-
kat. Tfietí probreãel, kdyÏ jsem dvífika
studánky nekompromisnû zavfiela na
petlici a odvedla nadûjného zoologa
ohfiát na sluníãko. Co se ohfiívání t˘ãe,
jen na sluneãní paprsky se na vandru

spoléhat nemÛÏete. Na‰tûstí disponuje-
me chlapíkem, kter˘ zakládá hfiejivá
ohni‰Èátka ‰krtnutím jediné zápalky a
po ránu si dokonce vystaãí jen s fieÏa-
v˘mi uhlíky od veãera. Prostû borec.

CHLAPI NEMAJÍ ROZUM
Îe mÛj ‰estnáctimûsíãní poklad nemá
rozum a hrne se k plamínkÛm pfiiklá-
dat, mû ani nepfiekvapilo. Îe rozum ne-
má ani chlapík, to jsem zjistila, kdyÏ
jsem se vracela z lesní toalety. Podával
rozesmátému batoleti suché klacíky a
uãil ho, Ïe se do ohnû nesmí házet, ale
rozmyslnû pokládat. Oba vypadali, Ïe
vûdí, co dûlají, tak jsem neru‰ila a jen
se ti‰e chystala k bleskurychlé záchran-
né akci. Nedo‰lo na ni, litry vyplavené-
ho adrenalinu mi zbÛhdarma kolovaly
krevním obûhem a jestli neumfiely, ko-
lují tam dodnes. 
Veãer jsme robátko zbavili písku a sazí
za pomoci vlhãen˘ch ubrouskÛ (kdeÏe
jsou ty ãasy, kdy jsem je odmítala coby
neekologické, teì se s nimi otrle drhnu
i já) a uloÏili jej do ovãího fusáãku
mezi na‰e spacáky. Po chvíli spokojenû
oddychoval, hvûzdné nebe nad námi,
vanilkov˘ doutníãek napÛl, romantika
jak za svobodna. 
PS: T˘den na to se Er˘sek ve své po-
st˘lce odkopal a vysvlékl do naha – ne-
ptejte se mû, jak to dokázal. Pochopi-
telnû se nachladil. Tak mu utírám nudle
a rezignuji na snahu vysvûtlit babiã-
kám, Ïe k tomu váÏnû nepfii‰el v lese...

■
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Úvoz je vyte-
san˘ hluboko
do pískovce

Skalní pfievis
je kuchyní,
jídelnou 
i loÏnicí

Zubfii u Zak‰ína

Rybník v Kvûtnici



obeãsk˘ potok pramení po-
blíÏ Ralska a vlévá se do
Plouãnice pod âeskou Lí-
pou. Pfiíjezd pro auta je
pouze na zaãátku v Zahrád-

kách a na konci v Robãi. Mezi tím musí
vodáci chtû-nechtû plout, i kdyby jim
byla sebevût‰í zima, snûdli v‰echny zá-
soby, vypili v‰echen rum, nebo se do-
konce pfievrátili.
Lodû jdou na vodu hned pod Novozá-
meck˘m rybníkem. Spou‰tíme je na la-
nû skalním Ïlabem do Novozámecké
prÛrvy. Je to dvûstûmetrov˘ kaÀon vy-
sekan˘ ve stfiedovûku do skály jako od-
tok z rybníka. Má impozantní rozmûry,
protoÏe je jen sedm metrÛ ‰irok˘, ale
skály nad bystr˘m proudem se zvedají
kolmo do v˘‰ky ãtrnácti metrÛ. Za lo-

dûmi slaÀujeme i my. Cyklisté se s ná-
mi louãí a slibují, Ïe na nás po cestû nû-
kde poãkají.
Proud si nás okamÏitû bere a uÏ se hou-
peme na prvních pefiejích. Mezi louka-
mi sjíÏdíme ke dvûma nízk˘m lávkám
pro pû‰í. Máme najednou plné ruce prá-

ce, abychom zastavili. NeÏ
staãím znovu nasednout,
mÛj mal˘ partner propluje a
prozkoumá staré zaplavené
sklepy.

JSME V PEKLE 
Prvních pár kilometrÛ pro-
bíhá plavba klidnû. Potok
meandruje, obãas pfiekvapí
zarostlé koryto nebo úzk˘
prÛjezd mezi napadan˘mi

kládami. Najednou se okolo vody zaãí-
nají objevovat pískovcové skalky, poz-
dûji i celé skalní masivy. Jsme v Pekle!
A to doslova, protoÏe údolí se tak jme-
nuje a zároveÀ jsme se dostali do úseku,
kter˘ je zapadan˘ spoustou kmenÛ.
Snad dvacetkrát, moÏná tfiicetkrát pfies
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PEKLO NA ROBEâSKÉM POTOCE
Chcete zaÏít zelené vodácké peklo? Máme pro vás tip: Robeãsk˘ potok u âeské
Lípy. Není del‰í, neÏ sedm kilometrÛ, ale na jeho splutí je potfieba poãítat se ‰esti
hodinami. Vût‰inu ãasu strávíte pfietahováním lodí pfies padlé stromy. Pokud po-
jedete po bfiehu na kole, poãítejte také s komplikacemi. Text: (kt). Foto: (has), (tok)

Jak pfiepádlovat kládu?

VODNÍ  TURISTIKA



Klidná zátoãina v Pekle

Peklo je proslulé bledulemi

Zámek Zahrádky Panenka Marie na kfiíÏi
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formát 15×21 cm,
120 stran, 198 Kč

nû pfietahujeme lodû. Nejednou se nám
nohy bofií aÏ po l˘tka do studeného bah-
na na bfiezích.
Ani cyklisté to ov‰em nemají úplnû leh-
ké. Místy musejí sesednout a tlaãí kola
po úzk˘ch bahnit˘ch stezkách. Nejhor‰í
úseky na‰tûstí mohou pfiejít po dfievû-
n˘ch lávkách, které sem instalovali
místní turisté. Cesta prochází dokonce i
skalním tunelem. Na rozdíl od nás vo-
dákÛ mohou prozkoumat i spousty sta-
r˘ch sklepÛ vytesan˘ch v mûkkém pís-
kovci a nûkolik trampsk˘ch tábofii‰È pod
skalními pfievisy.

KŘOVÍ V KORYTĚ 
KdyÏ z Pekla vyjíÏdíme, oddechneme
si. To v‰ak je‰tû netu‰íme, co nás na po-
sledních dvou kilometrech ãeká. Znaãe-

ná cesta se odpojuje od potoka a mífií do
Robãe k cíli na‰eho putování, a tak na
fiíãce zÛstáváme sami. Podle vodáckého
prÛvodce se proud má zrychlit a téci
znovu loukami jako na zaãátku. Zji‰Èu-
jeme, Ïe je to pravda, ale nám to nepo-
mÛÏe. Místy je koryto zarostlé po celé
‰ífice kfiovím, kter˘m se proplétáme, jak
se dá. Místy se ani nedá, a my musíme
zase ven z lodí.
S radostí proto kvitujeme, Ïe se blíÏíme
do civilizace. Proplouváme nûkolik za-
hrádek a z mostu uÏ na nás mávají cy-
klisté, ktefií v Robãi objevili hospodu.
Následuje vodácká klasika – gulá‰, pi-
vo, ãaj. BohuÏel prohrávám debatu, kdo
dojede do Zahrádek pro auto, a tak mû
ãeká je‰tû deset kilometrÛ na kole.

■
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Hudysport má od zaãátku leto‰ního roku nového ‰éfa. Hlavou sítû
outdoorov˘ch podejen v âesku a na Slovensku, velkoobchodu 
a exkluzivního dovozce nûkolika renomovan˘ch znaãek se stal 
Ondfiej Johanovsk .̆ Nastoupil do fieditelské funkce po práci 

v nûkolika manaÏersk˘ch postech u Hudysportu. 
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Můžete firmu Hudysport charakterizovat? 
Firma Hudysport je unikátní spoleãnost
zejména skladbou lidí v ní pracujících a
vztahy, které mezi nimi panují. Samoz-
fiejmû jedineãnost firmy je dána i zbo-
Ïím a sluÏbami, které na ãesk˘ a sloven-
sk˘ trh pfiiná‰í, neboÈ od poãátku se sna-
Ïíme na‰im zákazníkÛm nabídnout
skuteãnû ty nejlep‰í produkty a s nimi
spojené i co nejkvalitnûj‰í sluÏby.

V čem je Hudysport jiný a v čem stejný ve
srovnání s konkurenčními maloobchodními
sítěmi?
Po dlouholeté praxi nejprve v pozici ex-
portního manaÏera a posléze i jako fiedi-
tele exportu a v˘roby, kdy jsem mûl
moÏnost procestovat cel˘ svût a nav‰tí-
vit fiadu obchodÛ s outdoorov˘m vyba-
vením, musím konstatovat, Ïe Hudy-
sport je v fiadû vûcí skuteãnû v˘jimeã-
n˘m v rámci celé Evropy. To je
samozfiejmû dáno samotn˘m trhem a
podmínkami, ale i organizací a pfiístu-
pem k obchodu. 

Jak je možné, že mnohé zboží, které prodá-
vá mimo jiné také Hudysport, je v Česku

dražší než v zahraničí? Pro lyžařské vybave-
ní jezdí Češi do Rakouska a Německa, 
pro oblečení do Londýna a pro horolezecké
potřeby na italskou Gardu. Já osobně jsem 
kupoval plastové boty o třetinu levněji 
v superstředisku Courmayeur pod Mont
Blankem. 
V‰e je dáno poptávkou, nabídkou a ve-
likostí trhu. To v praxi znamená, Ïe v
Rakousku se prodá nûkolik desítek tisíc
párÛ lyÏí, Arco je lezeck˘m centrem
Evropy, Lond˘n je pro zmûnu centrem
módy. Pokud obchodník prodá velké
objemy zboÏí, tak je schopen jej prodá-
vat i za cenu sníÏení marÏe, nemluvû o
podstatnû rozdíln˘ch podmínkách náku-
pu pfii velkém objemu. 

Vždycky na začátku školního roku se objeví
mnoho inzerátů typu: "Prodám dvakrát le-
zené lezečky, jsou mi malé." Když člověk s
těmi lidmi mluví, většinou se dozví, že jim
tak malé číslo doporučili v Hudy. Čím to je?
Kolegové na prodejnách, ktefií mají na
starosti lezecká oddûlení, jsou vût‰inou
horolezci a zákazníkÛm se snaÏí poradit
pfii v˘bûru zboÏí podle sv˘ch osobních
zku‰eností. Z praxe vím, Ïe lezeãky

Text: Kuba Turek. Foto: archív Horydoly a Hudysport

NOVÝ 
ŠÉF
HUDY
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jsou zrovna vûc, která je hodnû indivi-
duální a zde obãas mÛÏe dojít k tûmto
problémÛm. Já sám si napfiíklad kupuji
lezeãky minimálnû o dvû ãísla men‰í.
Ale pfiípad, kdy si zákazník odnese
men‰í botu, neÏ potfiebuje, je opravdu
ojedinûl˘. 

Můžete něco prozradit o konceptu Hudy 
Mini? Už prodáváte v malých obchodech? 
V podstatû se jedná o na‰i snahu pfiiblí-
Ïit se na‰im zákazníkÛm i v men‰ích lo-
kalitách.

Má v jednotlivých obchodech Hudysport 
nějakou majetkovou účast?
V nûkter˘ch obchodech je Hudysport
a.s. majetkovû zainteresován. 

Na kolik peněz přijde vybudování průměrné-
ho obchodu Hudy a jeho naplnění zbožím?
Jednoduše řečeno, kolik musí zájemce vrazit
do krámu, než vůbec začne prodávat?
Hovofime fiádovû v miliónech.

Jaká kvalifikace je potřeba, aby se zájemce
mohl stát prodavačem v Hudy? Stačí být ho-
rolezcem?
B˘t horolezcem je dobr˘ pfiedpoklad,
ale plnû postaãí, je–li zájemce aktivní
sportovec, ãi turista. DÛleÏitûj‰í jsou pro
nás jeho schopnosti a povahové rysy.
UÏ to, Ïe jsme speciálky, pfiedurãuje, Ïe
post prodavaãe vyÏaduje aktivní znalos-
ti outdoorov˘ch sportÛ a stálé sebevzdû-
lávání. 

Mění se s vaším příchodem do čela Hudy
něco podstatného pro zákazníky?
Mezi na‰imi prioritami si jiÏ tradiãnû
udrÏuje pfiední místo snaha o nepfietrÏité
zkvalitÀování sluÏeb poskytovan˘ch v
rámci sítû Hudysport a roz‰ifiování je-
jich spektra. Tento trend budeme dále
zachovávat. Pfiíkladem mÛÏe b˘t velk˘
úspûch Poradny, kde kaÏd˘ den pomá-
háme fie‰it otázky zákazníkÛ s oblasti
outdooru. Dále jsme pro tento rok pfii-
pravili pro na‰e stálé zákazníky vûrnost-
ní projekt HUDY DEJ.

Kdo v současné době konkrétně vlastní Hu-
dysport a kdo ho vede? Legendární Jindřich
Hudeček se na své dítě prý už jen dívá 
z povzdálí.
Majoritním vlastníkem je stále Jindra
Hudeãek a musím zdÛraznit, Ïe se stále
velice aktivnû podílí na vedení a fiízení
celé sítû.

Jaký obrat vykazuje Hudy sport ročně? Jaký
je trend?
V̆ roãní zpráva Hudysport a.s. je pfiís-
tupná na internetu a trend je pozitivní. 

Antimonopolní úřad ohlásil zátah na nekalé
praktiky prodejců outdoorového vybavení.
Případ firmy Vavrys již v této souvislosti
padl. Týká se to také Hudysportu? Můžete
případně potvrdit či vyloučit, že by firma
Hudysport poškozovala konkurenční pro-
středí na trhu? 
Podezfiení, Ïe by Hudysport po‰kozo-
val konkurenãní prostfiedí, absolutnû
vyluãuji.

Kam myslíte, že outdoorový trh v Česku 
a případně v celé Evropě směřuje? Menší
obchodníci si stěžují na hypermarkety, ty
zase hlásí kvůli špatným zimám nižší tržby,
a všichni zvětšují plochy svých prodejen. 
Netroufám si hodnotit, ãi pfiedpovídat
v˘voj outdoorového trhu, ale kaÏdopád-
nû je zfietelná specializace jednotliv˘ch
obchodÛ v rámci celého sportovního
trhu. Zákazníci také zaãali upfiednostÀo-
vat sice draÏ‰í, ale kvalitní vybavení a
rodinné v˘daje do sportovního vybavení
rok od roku rostou. Mezi tûmito v˘daji
zastává stále dÛleÏitûj‰í místo vybavení
do pfiírody.  ■
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Ondfiej Johanovsk˘ létá na padáku
v Alpách i nad ãeskou krajinou

Hudy v praÏské Havlíãkovû ulici
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Kvalita je naší vášní

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

Foto: © Denis Pernath



ZÁVODNÍ  LEZENÍ

JDE O JEDINÉ - 

VYHRÁT!
JDE O JEDINÉ - 

VYHRÁT!



Text: Kuba Turek. Foto: René Jakl

Jakého výsledku si ceníš nejvíc?
Tfietího místa na mistrovství svûta juniorÛ
pfied dvûma lety. Loni jsem byl mezi do-
spûl˘mi osm˘. Osm˘ nebo desát˘, abych
nekecal. Teì nevím.
Jaký je ideální věk rychlolezce?
Nejlep‰ím závodníkÛm je teì tfiiadvacet
aÏ pûtadvacet let. To odpovídá vûku atle-
tick˘ch sprinterÛ.V ‰estnácti letech je‰tû
nemá‰ dost síly a perfektní koordinaci.
Dneska jsou cesty dost silové.
Co to znamená?
Lezecká obtíÏnost je pfiibliÏnû sedmiãková
a trasa je postavená logicky. Îádné chyty
nikde nepfiebírá‰. Kroky jsou ale dlouhé a
jinak neÏ dynamicky to nevyfie‰í‰.

Mezi chyty skáčeš?
Jinak to nejde. Prostû letí‰ nahoru systé-
mem ruka-noha-ruka-noha. KdyÏ tento
sled bûhem závodu poru‰í‰, uÏ se nedos-
tane‰ do tempa. Je to jako bys za‰kobrt-
nul pfii bûhu na 110 metrÛ pfiekáÏek.
V čem to je, že v této disciplíně jsou tak
dobří Rusové a Číňané? Občas se mezi ně
dostane nějaký Polák a teď ty?
âíÀani jsou malincí a mají v˘bornou
koordinaci. Rusové se zase na nic ne-
ohlíÏejí a rvou se nahoru silou. Tradiã-
ní horolezecké zemû, jako tfieba Ra-
kousko, mají na lezení jin˘ pohled. Je
ale zajímavé, Ïe Nûmci teì vychová-
vají novou gardu. MoÏná budou ãasem
vyhrávat právû oni. Závody jsou pouze
o závodûní. Nejsou ani tak o samot-
ném lezení. Jde o jediné – vyhrát. Îá-
dná romantika, Ïádné vrcholy, Ïádné
posezení s kamarády. Kalba se rozjede
aÏ po závodech.

Občas od lezců zaslechnu, že kdo se nechytne
v lezení na obtížnost, jde na rychlost.
Nûkdo je rychl˘ a nûkdo vytrval˘. Já
jsem nikdy nemûl vytrvalost, ale v˘bu‰-
nost. Poznalo se to uÏ v dûtství, kdyÏ
jsme jezdili na kole. Na zaãátku v˘letu
jsem sestfie ujíÏdûl, ale na konci jsem se
za ní jenom plouÏil. Teì jsem lep‰í na
stûnû v rychlosti a ona v obtíÏnosti a pfii
práci s cepíny.
Při vrcholných závodech tedy záleží na vro-
zených dispozicích?
Ano. Na obtíÏnost bych mohl vyhrávat
tfieba âesk˘ pohár, ale to není Ïádn˘ zá-
zrak. To by mû nebavilo. Kluci v cizinû a
Tomá‰ Mrázek tady lezou úplnû jinak a

daleko lépe. Se ‰piãkou se mohu srovná-
vat jen v rychlosti.
Vypadá to, že lezení na rychlost je jediná disci-
plína, která by se mohla dostat na Olympiádu.
UÏ minule to byl doplÀkov˘ sport a le-
tos bude zase. KdyÏ byl mÛj soupefi a
kamarád Tomasz Oleksy vyjednávat s
Olympijsk˘m v˘borem podmínky leze-
ní, vÛbec je nezajímala obtíÏnost. Ne-
chápali, v ãem to spoãívá a o co tam
jde. Pro diváky a televize je to absolut-
nû nezajímavá disciplína. Zato pfiede-
v‰ím v Asii se z lezení na rychlost dûlá
show. Pfii závodech podél tebe jedou ka-
mery, v‰echno je nasvícené a dûlají se
pfiímé pfienosy. 
Proslýchá se, že Asiaté usilují o jednotnou
cestu, která se poleze na všech soutěžích.
Smûfiuje to k tomu hlavnû kvÛli médiím.
Budou se moci evidovat rekordy. Pro zá-
vodníky je dobré, Ïe dokonale nacviãí
kaÏd˘ pohyb.. ■
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Nejlep‰í ãesk˘ reprezentant na umûl˘ch stûnách v lezení na rych-
lost. Jeden z mála svûtov˘ch lezcÛ, ktefií jsou schopni konkurovat
âíÀanÛm a RusÛm. Perspektivní sportovec, kter˘ má ‰anci jako
jedin˘ ãesk˘ lezec závodit na olympiádû. Libor Hroza mlad‰í. 

Libor Hroza 
junior (20)

pochází z horolezecké rodiny.
Otec stejného jména je doby-
vatel hor klasického střihu.
Známé jsou například jeho
sólové výstupy v severní
stěně Eigeru a tvrdošíjné
pokusy o zimní přechod

Tater. Sestra Lucie se věnuje
především lezení na obtížnost
a letos i drytoolingu. Přesto
dokázala vyhrát loňské mis-

trovství České republiky 
v rychlolezení. Domovskou
tréninkovou stěnou celé

rodiny jsou pražské
Holešovice – aby ne, když 

ji otec provozuje



si nemá smysl pofiizovat si
patnáct-desítku místo bûÏného
zavazadla na dobrodruÏné v˘-
lety. Spacák a karimatku urãitû

dokáÏete sbalit i do batohu nebo vodác-
kého barelu. Berete-li ale na outdoorové
akce drahé videokamery, fotoaparáty, da-
lekohledy, nákladnou elektroniku a po-
dobnû, urãitû kufr oceníte. Ve Spojen˘ch
státech, odkud v˘robek pochází, jsou ty-
to kufry neodmyslitelnou souãástí kaÏdé-
ho raftu. Fotoaparáty, doklady, telefony,
mp3-pfiehrávaãe a jiné cennosti celé po-
sádky se sem pohodlnû vejdou a vy si
mÛÏete bezstarostnû uÏívat divoké pefie-
je. Své vûci na konci jízdy naleznete v
pÛvodním stavu. 

DESIGN PRO TVRĎÁKY
Tvar kufru je nadesignován tak, aby od-
olal co nejvût‰ím tlakÛm. V katalogu uvi-
díte zábûr automobilové pneumatiky, kte-
rak pfiejíÏdí kuffiík z v˘robkové fiady Peli.
Berme to v‰ak spí‰e jako marketingovou

nadsázku. Námi testovan˘ kufr unesl 
v nejchoulostivûj‰ím místû (uprostfied 
víka) s pfiehledem 150 kg.  

V ZAVÍRÁNÍ JE SÍLA 
Zavírání se odehrává pomocí dvou dvous-
tupÀov˘ch pfiezek. Ty musí vyvíjet a vy-
drÏet pomûrnû velké tlaky, vÏdyÈ na nich
nejvíce záleÏí, jak profilované víko dosed-
ne a bude drÏet na kruhovém tûsnûní z ne-
oprenové houby. Proto urãitû oceníte je-

TEST
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ODOLN¯ KUFR JE URâEN¯
PRO TY, KTE¤Í V DIVOâINù

POT¤EBUJÍ OCHRÁNIT
P¤ED VODOU, PRACHEM 
A NÁRAZY NùCO, NA âEM

JIM OPRAVDU ZÁLEÎÍ. 

TEST: PELI-CASE 1510
LUXUS DO NEPOHODY
A
Text a foto: René Kujan

Zavfieno a zamãeno



HORYDOLY 33

jich dvoustupÀovost – znaãnû zvy‰uje
komfort manipulace; pfiezky se otevírají
snadno a zlehka. A dostane-li se do nich
pár zrnek písku, nemusíte hned zoufat,
opra‰ovat ‰tûteãkem a snaÏit se je vyfou-
kat ven – pfiezky je prostû rozdrtí a spo-
lehlivû se zavfiou. 

KDYŽ PŘIJDE ÚNAVA
Kufr je opatfien koleãky a v˘suvn˘m mad-
lem. Cel˘ mechanismus se skládá pouze
ze dvou kusÛ velmi odolného plastu, tak-
Ïe je témûfi nezniãiteln˘. Dá se snadno
ovládat jednou rukou. Koleãka vyuÏijete
asi hlavnû pfii mûstsk˘ch pochÛzkách, po-
radí si ale vcelku dobfie i na rovné polní
nebo lesní cestû. 

TLAKOVÝ VENTIL
Box 1510 lze pofiídit v ãerné, stfiíbrné,
oranÏové a Ïluté barvû. Testovan˘ vzorek
do palety pfiidal je‰tû pískovou ÏluÈ. Jedi-
ná souãástka, která má na boxech Peli
vÏdy stejnou barvu, je ãerven˘ krouÏek u
vyrovnávacího ventilu, jenÏ vás pfiesvûd-
ãuje, Ïe jste skuteãnû majiteli originálu.
Vyrovnávací ventil je v‰ak daleko zajíma-
vûj‰í. Uvnitfi skr˘vá teflonovou membrá-
nu od Gore-Texu, která nepropustí vodu,
ale na zmûny tlaku reaguje. Tlak uvnitfi
kufru tak bude vÏdy stejn˘ jako v jeho
okolí. PÛjde tedy snadno otevfiít i pfii v˘le-
tech letadlem nebo do vysok˘ch hor – ne-
stane se, Ïe by vás podtlak uvnitfi kufru
nepustil k va‰im proprietám. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE UVNITŘ
Ke kufru lze dokoupit vícevrstevné moli-
tanové vycpávky s pfiedpfiipravenou perfo-
rací. Hlavní vloÏka je pfiednakrájená na
nudliãky se ãtvercovou základnou. Ty
umoÏní vytrhat ve vloÏce pfiesnû tvar napfi.
va‰í zrcadlovky s teleobjektivem, takÏe fo-
toaparát bude odpoãívat pohodlnûji a hlav-
nû bezpeãnûji neÏ v bavlnce. 
Systém zavírání umoÏÀuje kufr i za-
mknout, a to hned dvûma zámky. Kovové
v˘lisky urãené k takovému pouÏití lze na-
víc doplnit malou kovovou v˘ztuhou, jeÏ
zabrání nenechavci s páãidlem proniknout
k va‰im vûcem. Dal‰í kovová nerezová
souãástka – kuliãková loÏiska v koleãkách
– vám také udûlají radost. Nejenom svou
Ïivotností, ale také lehkostí jízdy.  

ŽRALOKA A DÍTĚ RADĚJI NE!
V̆ robce dává doÏivotní záruku. O tûsnûní
se musíte starat a udrÏovat jej dle instruk-
cí návodu v fiádném stavu, v pfiípadû po-
tfieby i vymûnit. Záruka se dále nevztahu-

je na pfiípady, kdy jste se k v˘robku ne-
chovali „bûÏn˘m a ‰etrn˘m zpÛsobem“.
PfieloÏeno do ãe‰tiny: Pokud vás v˘robce
obdafií dobfie vyroben˘m produktem, máte
v pfiípadû jeho zámûrného po‰kození ãi
zniãení (logicky) po ÏíÏalkách. O realis-
tiãnosti uvaÏování a zároveÀ smyslu pro
humor marketingov˘ch pracovníkÛ svûdãí
fakt, Ïe ze záruky vylouãili kousnutí Ïra-
lokem (kdyÏ je schopn˘ pochutnat si na
pneumatice od tahaãe, proã by vám neslu-
plul i kufr, Ïe?), útok medvûda (je jen má-
lo vûcí, do kter˘ch se zku‰en˘ medvûd z
amerického jihozápadu nedostane) a atak
dítûte mlad‰ího pûti let (jestli máte nûco
takového doma, urãitû tu‰íte, co ti malí
syãáci dokáÏou). 

ZA ESKYMÁKY I TUAREGY
V̆ robce garantuje, Ïe kufr dlouhodobû od-
olá teplotám v rozsahu -23 °C aÏ +99 °C.
Byli jsme velmi pfiíjemnû pfiekvapeni,
kdyÏ plamenu plynového zapalovaãe (vy-
soko nad 1000 °C) dokázala hmota tûla
kufru (polypropylenová strukturální prys-

kyfiice) odolávat pût vtefiin bez toho, aby to
na ní zanechalo jakékoli viditelné násled-
ky. I dále byla velmi stateãná a po dlouhou
dobu tvofiila jen malé, povrchové puch˘fi-
ky. Rozhodnû se tedy nemusíte bát nechat
kufr v rozpáleném autû nebo vzít ho s se-
bou na nûkolikat˘denní v˘let do pou‰tû. 

OD OUTDOORU PO CAJTY
Americk˘ Pelican kromû outdoorákÛ sv˘-
mi boxy zásobuje americkou armádu (pfii
operaci Pou‰tní boufie si pr˘ nasazení vojá-
ci zvlá‰tû pochrochtávali), potápûãe, poli-
cii, hasiãe, filmafie, fotografy i prÛmysl. 
Vnûj‰í rozmûry jsou 55,9 cm x 35,1 cm 
x 22,9 cm. Box na koleãkách je tedy ku-
ffiík, které vám na leti‰ti je‰tû projde jako
pfiíruãní zavazadlo. Váha vãetnû pûno-
v˘ch vloÏek je o nûco málo více neÏ 6 kg. 
S dvacetikilov˘m nákladem vám bude ku-
ffiík je‰tû pofiád plavat. A pofiídíte-li si ho
(vãetnû molitanové vloÏky), budete lehãí
asi o ‰est tisíc korun. ■

Opravdu máte originál

Detail dvoustupÀové západky

Internet:
www.kufry.cz
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Text: René Kujan. Foto: Jaroslava a Vladimír Karenovi

národním parku Joshua Tree vlastnû není témûfi nic
– plochy spálené pÛdy po poÏáru, Ïulové kameny,
juka a cholla. AÏ se ale dotknete prvního balvanu,
aÏ duch skalisek promluví do va‰ich dlaní, budete tu
chtít zÛstat. Dlouho, velmi dlouho. Tak dlouho, do-

kud neoblezete úplnû v‰echno. Zdej‰í nádhernû chytovatá Ïula
nab˘vá tvarÛ mal˘ch bouldfiíkÛ, ale i mnoho desítek metrÛ vyso-
k˘ch stûn. Obrovské oblázky semelou lezcovu du‰i na prach.
Okouzlující linie ‰tûrbin a spár vcucnou nejednoho ‰plhaãe. A
aãkoli na konci cesty jeho tûlo blahosklonnû propou‰tûjí, jeho
du‰i si ponechávají hluboko uvnitfi sebe.

ZVÍŘATKA NERADNO NAŠTVAT
Na‰tûstí pro va‰e blízké tu panují podmínky nesluãitelné s dlou-
hodob˘m pobytem. V noci zima, ve dne vedro, nebezpeãní Ïivo-
ãichové na kaÏdém kroku. Tfieba takoví malí hopkající králíãci.
AÏ dospûjete k urãitému stupni dehydratace a va‰e nervová sou-
stava se zaãne hroutit (koho by pofiád bavilo neustále hermeticky
zavírat stan?), rádi se navrátíte do civilizovanûj‰ích konãin.

Îijí zde zajímavá zvífiátka. Není radno je pfiíli‰ ‰tvát. Dokladem
tohoto tvrzení byla pfiátelská varovná cedulka na kempovi‰ti, jeÏ
pravila doslova: „Dávejte pozor, kam strkáte ruce, nohy a prdel!“
Edukativnû sm˘‰lející ranger cedulku je‰tû doplnil popisky a ná-
ãrtky onûch tvorÛ, ktefií by nám mohli b˘t ku neprospûchu. Vévo-
dily jim tarantule, ‰korpióni a chfiest˘‰i. Uáá!

ANI ROSTLINKY NEJSOU PŘÁTELSKÉ
Ale abychom v‰echno nesvádûli jen na faunu. I flóra vám tady
jde po krku! Zdej‰í kaktusy cholla mají velmi pichlavé ostny s
mal˘m, dÛmysln˘m zpûtn˘m háãkem. Radûji si s nimi nepotfiá-
sejte pfiátelsky vûtvemi. A Ïeny nechÈ radûji na toaletu odskakují
do hou‰tin jiné ãeledi. Oboje by mohlo b˘t velmi bolestivé. Jo-
zueho strom (Yucca brevifolia), nejvy‰‰í to z rodu juk, je proti
cholle úpln˘ beránek. Ten na vás mÛÏe leda tak spadnout. 
Ale stejnû, co v pfiírodû, ne?! Co nám mÛÏou dát estetické záÏit-
ky a pocity naplnûní?! Seìte rad‰i doma, koukejte na televizi, ví-
kendy strávíte po nákupech v shoping centrech a buìte rádi, Ïe
vám do nosu neleze tarantule!  ■

V

Jozue, podle kterého se americk˘ národní park jmenuje, byl starovûk˘m prorokem. Jeho úko-
lem bylo pokraãovat s izraelsk˘m lidem v cestû do zemû zaslíbené. MoÏná, Ïe aÏ budete pro-
jíÏdût Kalifornii, trápit svoji káru po Route 66 a odboãíte na Twentynine Palms, fieknete si,
Ïe zemû zaslíbená je právû tady. A aÏ za noãní temnoty budou lehce dopadat va‰e kroky na
vyprahlou zem a proti posledním zbytkÛm svûtla spatfií va‰e oãi obrysy juky krátkolisté, vou-
satého Jozueho spínajícího ruce k nebi, moÏná zatu‰íte, proã vás prorok pfiivedl zrovna sem.

JOSHUATREE

Drsn˘ Ïivot
stromu v pou‰ti

Jedovat˘? Témûfi
jistû ano.

Ráj Ïulov˘ch kamenÛ



HIMALÁJE



JDU PO ÚZKÉ Pù-
·INù KOLEM ¤EKY
BIAHO. LEMUJÍ JI
âTY¤TISÍCOVÉ
VRCHOLY. ·EDÉ
BOU¤LIVÉ VODY
STÉKAJÍ ZPOD LE-

DOVCÒ BIAFO A BALTORO. STEZKA JE
VYSEKANÁ DO SKÁLY, JINDE VEDE PO
PEâLIVù VYSKLÁDAN¯CH KAMENECH.
ÚDOLÍ SE STOKRÁT ZATOâÍ A UPLYNOU
DVA DNY, NEÎ DORAZÍM DO POSLEDNÍ-
HO ZELENÉHO KEMPU POD LEDOVCEM.
MÁM PROBLÉM S KOLENEM, KTERÉ P¤I
KAÎDÉM KROKU BOLÍ. 

MOŽNÁ SE
DOTKNU K2

Text a foto: Radovan Stejskal
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rtéza nepomáhá, zabírá
stfiídavû jen Voltaren a
Brufen. Hlavou mi letí
ãerné my‰lenky, zda pod
K2 vÛbec dojdu. "Dojdu

aspoÀ do Urdukasu. Ne. Dojdu cel˘ trek.
Uvidíme." V kempu Paju tábofií kaza‰-
sko-ruská expedice, která dob˘vala osmi-
tisícovku K2 a teì sestupuje. Dáváme se
do fieãi: "Chlapi, nevidûli jsme Ïenskou
ãtyfii mûsíce, tady rostou stromy, nahofie
uvidíte jen ‰utry, sníh a led." Nás ‰edesá-
tikilometrov˘ ledovec teprve ãeká. 

NA LEDOVCI BALTORO 
V‰ude jsou balvany. Viklají se a nedá se
pfiedvídat, co udûlají a kam se pohnou.
Zvlá‰tní kategorii tvofií kamení ve vy-
schl˘ch fieãi‰tích pod ledovcem, peãlivû
zakulacené staletím obru‰ování divok˘m
tokem Biaho river. 
Na takové pak bota dosedne pouze velmi
malou ãásti své plochy, takÏe to drÏí‰ ko-
leny, kotníky a na kloubech chodidla.
Nejvût‰í luxus je jít po písku. 
Barevnûj‰í hory jsem je‰tû nevidûl. Ka-
meny jsou ‰edé, hnûdé, ãervené, Ïluté, bí-
lé a pak je‰tû barevn˘ mix. Tohle vidí‰
deset dnÛ v kuse. Jde‰ a jde‰. Nepamatuji
si, co se mi honilo hlavou pfii kaÏdoden-
ních osmihodinov˘ch etapách. 

TŘEBA UVIDÍŠ BROAD PEAK
Ledovec Baltoro pomalu teãe údolím,
kroutí se, zatáãí, stoupá nebo klesá. Nikdy
neví‰, co tû ãeká za horizontem. MoÏná
uvidí‰ Broad Peak, tfieba uÏ tam bude ãis-
t˘ bíl˘ led a sníh, po kterém se jde jako v
bavlnce, moÏná bude‰ za chvíli v kempu. 
Cesta se vine mezi obrovsk˘mi kameny
po boãní morénû. Chvílemi ani nevím, co
je právû kolem mnû. Zrovna jsem na dal-
‰ím horizontu. Zvednu hlavu: "Sakra, to
je Broad Peak." 
Nad ledovcem se pravû nízko pfievalují
husté a tûÏké mraky a chuchvalce mlhy,
nad nimi je v‰ak temnû modrá podveãerní
obloha. Vrcholek Broad Peak vystupuje
ze ‰era ledovce, zlatavû osvícen˘ zapada-
jícím sluncem. 
Západ slunce hraje nesmírné divadlo
Únava je rázem pryã. Vychutnávám si ten
moment. Je to ohromn˘ pohled, aÏ mi
pfiejel mráz po zádech. Za ‰era pfiicházím
do kempu. Spoleãnû stavíme stany a na
hory kolem kempu padá soumrak. Venku
je chladno, ale péfiová bunda a nûkolik
vrstev vlnûn˘ch triãek a rolák pfiíjemnû
hfiejí. Vafiíme dal‰í termosku ãaje a poví-
dáme si. Pozoruji temné siluety Gasher-
brumu IV, Broad Peaku a v dálce na kon-
ci ledovce ostr˘ jehlan K2. V místním ja-

zyce se ji fiíká Chogori, ãínsky Qogir. 
Svûtelné divadlo, které si pohrává na je-
jich vrcholech díky zapadajícímu slunci
kontrastuje s tmav˘mi tvary rozpraskané-
ho ledovce v údolí. Dal‰í na scénu pfiichá-
zejí hvûzdy, které jsou jasnûj‰í, neÏ jsem
kdy vidûl. Pás mléãné dráhy probíhá nad
vrcholem K2. Je neskuteãnû jasn˘. 

SOUTOK TŘÍ LEDOVCŮ 
CONCORDIA
Ráno se probouzíme do jasného poãasí.
Jsme v Concordii, místû, kde se stékají tfii
ledovce - Baltoro, Godwin-Austen od K2
a Vigne Glacier od sedla Gondogoro La.
Baltoro pokraãuje 57 km do údolí aÏ do

v˘‰ky 3 400 m n.m. Je jedním z nejdel-
‰ích ledovcÛ na svûtû mimo polární ob-
lasti. 
Zítra mífiíme do base campu K2 a Broad
Peaku. Hned za táborem ledovec praská,
a vytváfií hluboké prohlubnû a vysoké ho-
ry z kamení a ledu. Jsou spojené ledov˘-
mi mosty nebo úzk˘mi hfiebeny. Sotva
znatelná pû‰ina, hodnû úzká, se vine na-
horu a dolÛ. Uklouznutí se trestá, násle-
dovala by padesátimetrová jízda do jezír-
ka plného ledové vody. 
K2 se pfiibliÏuje, nad vrcholem se roz-
prostírá tmavû modrá obloha. JiÏní stûnu
zahalují cáry bíl˘ch mrakÛ, které dodáva-
jí pohledu na K2 dramatiãnost. Na zápa-
dû se vynofií nevinnû vyhlíÏející snûhobí-
lá ‰piãka Angel Peaku. 
Se zasnûÏen˘m jehlanem K2 kontrastují
tmavé siluety hor v popfiedí, pod na‰ima
nohama zase ‰edá moréna ledovce. Mo-
réna ledovce Godwin-Austen je jako dál-
nice, která se vine ke K2, ale zatracenû
pomalu. 
K2 uÏ je na dosah ruky, tak blízko se zdá.
Hodina, dvû, ãtyfii, to není moÏné, jak ta-
dy vzdálenost klame. Koleno mû dnes pe-
kelnû trápí. Dávka antibiotik zpomaluje
tempo. V 11 hodin mû poprvé napadá
my‰lenka na návrat do kempu v Concor-
dii. Kluci mi to rozmlouvají. 

VRÁTÍM SE DO KEMPU,
KOLENO BOLÍ
V poledne docházíme do base campu
Broad Peaku v pûti tisících metrech nad
mofiem. "Chlapi, já to balím, koleno hod-
nû zlobí.", fiíkám. "OK, Radku, my jdeme
dál do BC pod K2, vrátí‰ se s kuchafiem
nebo poãká‰?" domlouváme se s Petrem.
"Urãitû se vrátím do kempu," volám z
morény za klukama na ledovec. 
V jednu hodinu odpoledne se prudce hor-
‰í poãasí, mraky visí zlovûstnû nízko nad
údolím, první vloãky dopadají na kamen-
nou dálnici morény. Bûhem deseti minut
zaãíná hustû snûÏit. Po dal‰ích dvou hodi-
nách procházím místem, kde se ledovce
sráÏejí. S bolav˘m kolenem se do stanu
doslova doplazím. Kamarádi jsou dvû aÏ
tfii hodiny za mnou. V ‰est veãer uÏ ne-
rvoznû vyhlíÏím. Stále hustû snûÏí. Ná‰
guide Mashoor se vydává kamarádÛm na-
proti do rozpraskaného ledovce. Za chvíli
se v‰ichni po krátkém bloudûní v rozbi-
tém ledovci vracejí. 
Jsem doma, ale v oãích mám hory.
ZáÏitky ve mnû pofiád Ïijí. Mám v oãích
obrázky tûch hor. Myslím na kamarády
Petra a Majkla, ktefií projíÏdûjí sever In-
die a Indick˘ Himálaj. Nevím, kam poje-
du pfií‰tû, ale nedá mi to spát. ■

O

K2 v mracích

Letní poãasí v Karakoram

Nekoneãná kamenitá moréna

¤eka teãe z ledovce



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.
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BĚH

oetick˘ název jsem si pfieãetl v
jedné knize, uÏ ani nevím jaké.
Pfiesnû sedí. Pokud se podíváte
na fotografii, dáte autorovi za

pravdu i vy. Nevybral jsem si celou
Ohfii, ta by byla pfiíli‰ dlouhá, ale jen
ãást vedoucí z Doubí, pfiedmûstí Karlo-
v˘ch VarÛ, do Lokte. Hradu, kter˘ se
majestátnû tyãí nad touto krásnou fiekou.
Trasa je jednoduchá a mûfií jen 8,5 km,
takÏe na první probûhnutí tak akorát. Ne-
ní na ní Ïádné pfiev˘‰ení, probûhnout si
ji mÛÏe opravdu kaÏd˘. Rozdíl bude
pouze v ãase, za nûjÏ se s ní vypofiádáte. 
Tento úsek Ohfie se nachází v dal‰ím
krásném koutû na‰í republiky a to ve
Slavkovském lese. A pokud jste zdatnûj-
‰ími bûÏci, nebo turisty, ãi cyklisty, mÛ-
Ïete si klidnû zajet odtud aÏ do Franti‰-
kov˘ch ãi Mariánsk˘ch Lázní nebo do
Kladské nebo taky ke Tfiem kfiíÏkÛm,
úchvatnému místu, kde se v létû budete

moci pokochat rozkvetl˘mi koberci vfie-
su, ãi pfies silnici rozkvetlou úpolínovou
loukou. 

Svatošské skály
Zpátky v‰ak k Mûsíãní fiece. Vydáte-li se
na svÛj bûh z Doubí, kde vystoupíte z
mûstského autobusu nebo
odstavíte auto, po dvou kilo-
metrech dobûhnete ke Sva-
to‰sk˘m skalám, kde si bu-
dete moci na druhé stranû
fieky prohlédnout kamenné
souso‰í, které tu tisícovkami
let vymodelovala pfiíroda. 
V bájích se o nûm fiíká, Ïe
jej vytvofiil ìábel, kdyÏ ne-
chal zkamenût jednu svatbu,
tedy svatebãany i s jejich
oddávajícím. AÈ se o to za-
slouÏila pfiíroda ãi temné sí-
ly, kaÏdopádnû se jim to po-

vedlo a stojí za to si tady chvilku od-
dychnout a pokochat se, pfiípadnû se ob-
ãerstvit v místní osvûÏovnû. 
Silniãka, po níÏ jsme sem dorazili, vede
dál rovnû, ale na‰e cesta vede po dfievû-
né lávce na druhou stranu a pokraãuje
dál do Lokte. Po dal‰ích ãtyfiech kilome-

trech dobûhnete k rozcestí,
kde najdete uzavfien˘ vchod
do jedné ze ‰tol, v nichÏ se
zde dfiíve tûÏilo zlato a cín,
takÏe si nezapomeÀte pfiiba-
lit do bûÏecké ledvinky pán-
viãku na r˘Ïování. MoÏná si
vyr˘Ïujete na své bûhaãské
náklady. 

Hrad Loket
Po dal‰ích dvou kilome-
trech uvidíte pfied sebou
Hrad a mûsto Loket. Probi-
jete-li se aÏ na hradní nád-

P

Îenám vût‰inou dá-
váme jméno „sluníã-
ko," muÏÛm je pfiisu-
zován symbol „mûsí-
ce.“  Já sám navíc
vyznávám symbol 
vody. TakÏe jsem si
zcela v duchu tûchto
symbolÛ oblíbil bûÏe-
ckou trasu podél 
Mûsíãní fieky - Ohfie. 

BùHÁNÍ PODÉL MùSÍâNÍ ¤EKY
Dvoustranu připravil Miloš Škorpil. Foto: Miloš Škorpil, Seven Days, Kuba Turek

BĚHÁME PO
PRAZE A OKOLÍ
Miloš Škorpil, Viktor 
Machek, Petr Syblík
Běháte rádi pro radost
nebo kondici a nebaví
vás absolvovat potřebné
kilometry neustále na
stejném místě? Všem rekreačním i závodním
sportovcům přináší kniha 35 nejzajímavějších
běžeckých lokalit v Praze a jejím blízkém okolí
o celkové délce téměř 500 km. Popsané trasy
můžete nejen proběhnout, dají se zdolat i s
dětmi na kole, za hezkého počasí si je můžete
projít jako příjemnou procházku či výlet. Kaž-
dou trať osobně vyzkoušeli zkušení běžci, po-
drobně ji popsali a vyznačili na mapě. Doplnili
i výškový profil, fotografie a upozornění na do-
stupnost městkou hromadnou dopravou, mož-
nosti občerstvení a zajímavá místa v okolí.
Praha, Grada 2008. Orientační cena 225 Kč.

● Tip na knihu ● 
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Běh demokracie Hradec Králové (10 km)
Popelka 2008 Lomnice nad Popelkou (8,5)
Mnichovohradištská pětadvacítka Mnichovo 
Hradiště (25 km)
Mezinárodní běh Mieszka i Dobravy Meziměstí (12,5 km)

Hraběnka cup Skalní mlýn-Macocha (4,8 km)
Veselka, Popůvky - Vintrovna Brno, Veselka, 
Popůvky - Vintrovna (8 km)

Běh okolo Ostré Hůrky Háj ve Slezsku (8,8 km)
Dačická 14 Dačice (13,1 km a méně)

Loučná 956 Lom (8,2 km)
Běh pro radost Zdislavice (500 m - 6km)
Chaloupecký kros Chaloupky (8 km)
Zlínská lesní hodinovka Zlín (60 min)
Jilešovický prásk Jilešovice (15 km)
Hostenická šestka Hostenice nad Ohří (5,3 km)
Kysucký maratón Čadca (42,2 km)
Jirkovský crossmaraton Jirkov (42,2 km)

Běh Filipovským údolím Javorník (10 km)
Běh přes tabulovou horu Perná (4,3-13,3 km)
Přesp.běh areálem zdraví Chábory (10 km, ženy 3,3 km)
Skyrunner Valmalenco (Itálie) (30 km)
Půlmaratón Kietrz (Polsko) (21,1 km)

Pisárky - Anthropos Brno (6,6 km)
Běh lesoparkem Praha, Hostivař (7 km, ženy 3,5 km)

Pepinova lávka-Peklo Náchod (13,5 km)
Přes tři hráze Opatov (8,8 km a méně)
Rozkvetlá Kaštanka Lhota (15 km)

LGT Alpin Marathon Eschen (Lichtenštejnsko) (42,2 km)
Krajem bitvy u Kolína Nová Ves (8,4 km)
Krakonošova pětadvacítka Vrchlabí (25 km)
Beh na Chatu pri Zelenom plese Tatranská Lomnica (7,7 km)

Hradecký kros Hradec Králové (10 km)
Běh olympijského dne Otrokovice (5 km)

Obřany Brno (8,9 km)
Borský kros Machov (9 km)

Ultrabalaton Tihany (Maďarsko) (212 km)
Štafetový běh Lidice-Ležáky Lidice (155 km, úseky 2x10 km)
Běh moravským pískem Moravský Písek (6 km)
Zámecký běh Hejnovkou Náchod (15 km)
Běh kolem Mohyly míru Šaratice (12,3 km)
Pohár města Třemošnice Třemošnice (11,3 km)
Non-stop beh hrebeňom Nízkych Tatier Donovaly (49 km)
Donovalský polmaratón Donovaly (21 km)

Běh Neutronu Třebíč (10 km)
Běh Tolerance Písek (7,6 km)

Běh olympijského dne Brno (5 km)
Porubská 10 Ostrava (10 km)

Cez hornoorešanské vrchy Horné Orešany (10,7 km)
Běh lužanskými hvozdy Lužany (8 km)
Triatlon Železný Chlíst Chlístovice u Kutné Hory (0,8-28-7)

Půlmaratón okolo Nového Veselí Nové Veselí 
(21,1 km a méně)
Konopišťská desítka Benešov (10 km)

vofií, budete moci prohlédnout keltsk˘
kfiíÏ, ktefií zde zanechali hodnû dávno
na‰i pfiedkové. Na hradû je umístûna i
expozice muãících nástrojÛ, ale pokud
jde o mne, radûji se zmuãím sám na nû-
jaké hezké bûÏecké trase. 
Tfieba na té, na níÏ Loket leÏí a která
vás zavede aÏ daleko do Nûmec. Jme-
nuje se Hradní stezka. Zaãíná v mûsteã-
ku Schwetzingen na jedné stranû a kon-
ãí v Praze. Obná‰í celkem 1151 km a od
chvíle, kdy jsem se o ní dozvûdûl, mne
láká si jí probûhnout, i kdyÏ byla vy-
my‰lena pro motoristy nebo cyklisty,
ale co se dá ujet autem ãi na kole, dá se

urãitû i velmi snadno ubûhnout. 
Více o Hradní stezce se mÛÏete dozvû-
dût na www.bugestrasse.de. BohuÏel
ãeskou alternativu tyhle stránky dosud
nemají. Tak krásné pobûhání!  ■

Závody pro veřejnost
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11. 6. 
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Internet
Další podrobnosti o závodech 
najdete www.behej.com.

Bûhat se dá kdykoliv
a kdekoliv
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Text: Kuba Turek. Foto: Radek Nejedlo

Hřeben přes koně
OBLAST: Vysoké Tatry, 
Mengusovská dolina 
PRVOVÝSTUP: Z. Klemensiewicz, 
R. Kordys, A. Znamiecky 5. 8. 1907
OBTÍŽNOST: III (prvolezec by
neměl zapomenout na zakládání
jištění pro bezpečnost dru-
holezce) 
VYBAVENÍ: přilba, úvazek, jistící
brzda, několik vklíněnců, 4
smyčky, 5 karabin, 2 x 50 m
lano, pohorky (mohou se hodit
lezečky), oblečení proti dešti,
čelová svítilna, mobil, lékárnička

ejoriginálnûj‰í horolezecká hfie-
benovka ve Vysok˘ch Tatrách
vede na Îabího konû. Jeho os-
tr˘ hfibet se leze svéráznû - od
pasu nahoru je lezec naklonûn

nad závratnû kolmé polské srázy a nohama
klouÏe po ‰ikmé slovenské plotnû.
Velmi exponovan˘ hfieben umoÏÀuje vy-
stoupit na Îabího konû od v˘chodu a sestou-
pit k západu.  Stále se pfii tom leze po ostré
hranû vysoko nad polsk˘m Mofisk˘m okem
a slovensk˘m Îabím plesem.
V̆ chodní hfieben Îabího konû je mnoh˘mi
horolezci povaÏován za nejkrásnûj‰í v˘stup
ve Vysok˘ch Tatrách vÛbec. S pfiístupem od
Popradského plesa se jedná o celodenní ak-
ci, aãkoliv samotná hfiebenovka má pouze tfii
lanové délky. 

DLOUHÝ PŘÍSTUP
Od Popradského plesa stoupáme po znaãené
turistické cestû smûrem na Rysy. V místech,
kde znaãka zaãíná od Îabího plesa stoupat 
k fietûzÛm do dolinky Pod Váhou, odboãuje
doleva sotva znatelná stezka s obãasn˘mi
muÏíky. Traverzuje pod ohlazen˘mi plotna-
mi a poté stoupá suÈov˘m kotlem pod Îabí
sedlo. Na sedlo se nevystupuje pfiímo, ale
úboãím západního hfiebene RysÛ. Vpravo 
od suÈového kuÏele pod Îabím sedlem vede
hlubok˘ záfiez na velkou suÈovou terasu. 
Z ní jdeme vodorovnû doleva pod markant-
ním komínem. Nad ním následuje vy‰lapaná
stezka na hfieben. Na Îabí sedlo slaníme ze
spolehlivé skoby. 

ORIGINÁLNÍ LEZENÍ
V̆ chodní hfieben zaãíná ãtyfiicet metrÛ dlou-
h˘m, málo naklonûn˘m Spodním konûm.
Ten se k severu láme kolmo dolÛ, kdeÏto k
jihu spadá sráznou drsnou plotnou. "DrÏíce
se hrany suneme se po oné plotnû aÏ k dese-
timetrovému v˘‰vihu," popisuje znám˘
KroutilÛv prÛvodce z roku 1947 nejobvy-
klej‰í techniku, jak konû pfiekonat. 
Pomocí úzké trhliny vpravo od ostfií lezeme
na fiímsu v severní stranû a dále na Horního
konû. Nad ním následuje srázn˘ tfiímetrov˘
schod, kter˘ nás pou‰tí na poslední lehké
metry hfiebenu.

SESTUP NENÍ JEDNODUCHÝ
DolÛ se nevracíme stejnou cestou, ale po-
kraãujeme dál po Západním hfiebenu. Z
vrcholu opatrnû slezeme na polici nad kol-
m˘ v˘‰vih. Z dobré skoby slaníme deset
metrÛ do úzkého sedélka. Po hfiebeni dole-
zeme na dal‰í mûlké sedélko a z nûho od
skoby slaníme ãtyfiicet metrÛ pod Vy‰né Îa-
bí sedlo. Vy‰lapanou cestou mezi skalkami
pov‰echnû smûfiujeme k Îabímu plesu. V
místû, kde pfiekraãujeme úzk˘ Ïlab, je skoba
s krouÏkem. Lze z ní slanit tfiicet metrÛ a vy-
hnout se tak slézání nûkolika skalek. 

■

N
ÎABÍHO KONù

Pohoda na vrcholu

Dolní kÛÀ
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ŽIVOT   NA LANĚ

A TO VÁM PRÁVù
NE¤EKNU. VÍM 
TOTIÎ, ÎE SLA≈OVAT 
Z MOSTÒ DOLÒ SE
NEMÁ. LÉZT PO NICH
NAHORU TAKÉ NE.
MOST TOTIÎ NENÍ
P¤ÍRODNÍ ÚKAZ, 
JE TO LIDSK¯ V¯TVOR
A JAKO TAKOV¯ 
I NùKOMU PAT¤Í.

¤EKNI, KDE TY 
MOSTY JSOU... 

akÏe si pfiedstavte naprosto ano-
nymní most kdesi na jihu âeské re-
publiky, jak se ve svitu mûsíce ti‰e
vypíná nad údolím, z nedaleké obce
obãas vítr pfiivane duc-ducání z
místní diskotéky a sem tam taky vy-

tí nûjakého psího melancholika. K tomu mostu v
sobotu kolem jedenácté veãer klop˘tám já, slu‰-
nû vychovaná holka nûco pfied tfiicítkou, protoÏe
chci ukázat tomu chlapíkovi, co mû sem vytáhl,
Ïe ani mámy od dûtí nejsou Ïádná ofiezávátka. 
Cel˘ ten podnik se mi od zaãátku moc nezdál.
Jednak jsem byla odmaliãka slu‰Àaãka a ty pfie-
ce po cizím majetku ne‰plhají, jednak se v noci
bojím i nevinnûj‰ích zvukÛ, neÏ je to pfií‰erné
vytí. Pak se taky bojím chodit po kolejích. Do-
ma na mû ãeká kojenec. 
Optimismus mû opou‰tûl s kaÏd˘m krokem, ne-
pomohly ani fialky, které vonûly v‰ude kolem
trati. Stejnû na nû nebylo vidût a chlapík se ne-
tváfiil, Ïe by se chystal vrhnout do trávy a natrhat
mi kytiãku. Místo toho cinkal karabinami a dÛ-
leÏitû rozprávûl o tom, Ïe horní ãásti pilífiÛ jsou
mnohem víc vystavené erozi neÏ ty dolní, a pro-
to se taky víc drolí. Udûlal ‰tand a pak zmizel ve
tmû pod mostem. 

NAHORU I DOLŮ
Nejhor‰í bylo první odsednutí. Pak uÏ to, pfie-
kvapivû, byla nádhera. Mohutné pilífie mostu
mû konej‰ily v náruãí a Ïe na to mûly dost ãa-
su, protoÏe tlusté lano sotva prolézalo rever-
sem. Pouh˘m pohybem hlavy s ãelovkou jsem
odhalovala nové malebnû vystouplé kameny,
které se tfipytily jak porostlé jinovatkou, stavûlo
se totiÏ z místních zdrojÛ a zdej‰í vyvfieliny
jsou samá slída. 
Nedûlní ráno nás zastihlo opût pod oblouky.
Tentokrát se v‰emi cingrlátky natû‰ené zdolat 
je v opaãném smûru. První leto‰ní lezení venku.
Pfiíjemnû tepl˘ jarní den, chyty braly, aÏ kousaly
do prstÛ. Po tfiech hodinách intenzivního lezení
nás hlad donutil posbírat materiál a s batohy na
zádech se vydat na poslední v˘stup aÏ nahoru 
ke kolejím. Chlapík vylezl první, za‰tandoval 
na hranû mostu o praÏec a dobíral. ProtoÏe 
mi poslední cesta trvala vûãnost, zvládl pfiitom 
k smrti vydûsit dva ma‰infíry projíÏdûjících vla-
kÛ. O pár desítek minut pozdûji uÏ jsme se cpali
u babiããina stolu masíãkem a spokojenû odfu-
kovali, jak nám ta procházka dala zabrat. KdyÏ
jsem odpoledne uÏ zase coby slu‰ná maminka
projíÏdûla pod pilífii s koãárkem, ‰Èastnû jsem se
culila tomu, Ïe se s tím mostem zdaleka nevidím
poprvé. Snad ani naposledy. ■

T

Text: Hana Kloubová. 
Foto: René Kujan



pací pytel Mistral od Pinguinu
nûkdo pûknû odfláknul. ·iãka
zfiejmû nabrala ménû látky, neÏ
bylo nutné. ·vy tedy nedrÏí. 

Bûhem krátkého redakãního testování
spacáku Pinguin Mistral S se nám roze-
stoupila látka na dvou místech pod‰ívky
v oblasti ramen. Îe to nebyla náhoda, po-
tvrdily dal‰í dvû chyby na obalu. Povolily
na nûm ‰vy kompresních popruhÛ.
Ve v‰ech pfiípadech se pfii podrobnûj‰ím

zkoumání ukázalo, Ïe okolo stehÛ zÛstalo
po u‰ití jen minimum látky, která nevydr-
Ïela pozdûj‰í namáhání. Nitû prodfiely
okraje a povolily. Stalo se to za tfii pro-
dlouÏené víkendy, které jsme strávili pod
stfiechou v turistick˘ch ubytovnách. Spa-
cák jsme tedy ani nestaãili vytáhnout do
lesa pod ‰irák.
Pfii tom spacák Pinguin Mistral S by ne-
musel b˘t ‰patnou koupí. V̆ robce kombi-
nuje duté vlákno Hollowfibre 4 na izolaã-

ní náplÀ a Nylon DWR jako vodoodpudi-
v˘ povrch. Doporuãuje vyuÏití pfii teplotû
+20 aÏ -5 stupÀÛ Celsia. Podle na‰ich
zku‰eností to odpovídá. 
Pytel váÏí 1,70 kg pfii délce 185 cm, coÏ
je rozumn˘ prÛmûr. Nemá Ïádné speciál-
ní vychytávky a za zmínku snad stojí
pouze jednoduch˘ límec okolo ramen a
moÏnost spojení dvou spacákÛ pro part-
nerské dvojice. Cena je také ucházející,
pohybuje se okolo 1200 korun. ■

S

INZERCE

NA VLASTNÍ   KŮŽI

Suntonic by Metaxa 
fiecké slunce v kaÏdé skleniãce
Long drink Suntonic Ïádejte v kaÏdém dobrém baru. Receptura je následující: 4 cl pûtihvûzdiãkové

Metaxy, 15 cl toniku Schweppes, ãerstv˘ pomeranã a hodnû ledu. Îádejte svÛj oblíben˘ drink ve speciál-
ních sklenicích, chtûjte vÏdy ãerstvû rozfiezané plátky pomeranãe, uÏijte si lahodnou vÛni Metaxy ze

sluneãného ¤ecka! ZaslouÏíte si jen to nejlep‰í! A kdyÏ pfiijde veãer, vraÈte se k jedineãné chuti Metaxy a
objednejte si ji ãistou. Pût hvûzdiãek znamená pût let zrání v sudu, v dobrém baru vám nabídnou i luxus-

nûj‰í roãníkové verze tohoto skvostného nápoje, napfiíklad sedmi- ãi dvanáctihvûzdiãkovou. Metaxu.

ofieny fiecké brandy
Metaxa sahají aÏ do
dob pfied pûti tisíci

lety, kdy antiãtí ¤ekové obje-
vili tajemství v˘roby vína. V
roce 1828 byla v˘roba vína v
¤ecku pov˘‰ena na umûní,
vznikaly nové vinice a pfiib˘-
valo lidí, ktefií se v˘robû vína

vûnovalo. A právû v této
dobû postavil ¤ek jménem
Spyros Metaxa v Piraeusu
destilerii, domov v˘roby Me-
taxy. Na místû stavby se
na‰la vzácná zlatá antická
mince s vyobrazením váleã-
níka ze Salamíny a tento
symbol dodnes vídáme jako

poznávací znak Metaxy. Me-
taxa od charismatického
Spyrose velmi brzy zaujala
své místo na v˘sluní Aténské
scény a jako bumerang se z
celého svûta zaãaly vracet
pozitivní ohlasy, medaile ze
soutûÏí a jiná ocenûní. Dnes
se Metaxa podává nejen v

fieck˘ch tavernách, ale také v

sofistikovan˘ch vídeÀsk˘ch
restauracích, v noãních klu-
bech v Praze a Berlínû i v ba-
rech New Yorku.

P¤ÍBùH SPYROSE METAXY

K

Metaxa pochází ze sluncem vyhfiáté pÛdy vinn˘ch svahÛ ¤ecka. Kombinace tfií hroznov˘ch odrÛd
prochází tradiãní metodou dvojité destilace a mûní se v pálenku, která poté zraje tfii aÏ tfiicet let v ruãnû vyrábûn˘ch fran-
couzsk˘ch dubov˘ch sudech. Poté je smíchána s mu‰kátov˘m vínem z Egejsk˘ch ostrovÛ, destilovanou vodou a tajnou
smûsí rostlin a bylin, vãetnû v˘taÏku z rÛÏov˘ch lístkÛ, kter˘ Metaxe dává její sladkou a plnou chuÈ. Po smíchání se bohatá
smûs vrací do sudÛ a nechá se je‰tû ‰est mûsícÛ uleÏet. V˘sledkem jsou lahve s lahodn˘m nápojem Metaxa a v kaÏdé z
nich se skr˘vá více neÏ 2000 hodin sluneãního svitu.

Suntonic by Metaxa 
fiecké slunce v kaÏdé skleniãce

JAK SE VYRÁBÍ METAXA 

SPACÁK MISTRAL ŠPATNÁ KOUPĚ?
Text: Hana Suchá. Foto: (kt)
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Peli Taktická svítilna LED #7060 
Svítilna s pogumovaným tělem a žárovkou 4,4 W Luxeon poskytuje

paprsek s velmi malým poklesem intenzity, jenž má dosvit 110 m. Do-
ba nepřetržitého svícení je 90 minut. Svítilna je opatřena dvěma na
sobě nezávislými vypínači – z boku a na zadní straně. Voděodolnou
svítilnu zásobuje energií lithium-ionová dobíjecí baterie. V balení naj-

dete svítilnu a nabíječku. Váha s bateriemi je 290 g. 
Info: www.svitilny.cz

Orientační cena: 5550 Kč

Jurek Lady
Třísezónní spací pytel sice názvem od-

kazuje na ženy, ale je určený všem tu-
ristům. Izolační vrstva je ušitá z duté-

ho vlákna Holowfiber 200 g/m2 a
potah z nylonu. Při délce 2,05 m

váží 1,9 kg, větší model délky
2,20 m váží 2,05 kg. Komfortně

byste se v něm měli cítit 
v teplotách těsně pod nulou,

přežít lze podle výrobce 
i mráz -26 stupňů. To je 

ovšem extrémní teplota, 
při které jde ve 

spacáku o život.
Info: www.jurek.cz

Orientační cena: 
1180-1290 Kč

Doldy Alpinist 
Extreme
Jednokomorový ruksak střední ve-
likosti patří na vrchol nabídky čes-
kého výrobce. Doporučuje ho do
nejnáročnějších podmínek při ski-
alpinismu, horolezectví, lyžování a

vysokohorské turistice. Objem
udává 38 litrů a váhu 1100
g. K vybavení patří vnější a
vnitřní kapsa ve víku, další
na dně,  uvnitř na zádech 
a jedna na lopatu zvenku,
úchyty na připevnění lyží,

popruh na lano pod ví-
kem, uchycení cepínů,
oka na karabiny přišitá 

k bedernímu popruhu a
mohutné vlečné/záchranné
oko na bederním pásu.

Text: (kü), (kt). Foto: Horydoly, Peli,
Doldy, Canard, Jurek

Info: 
www.doldyruksaky.cz

Orientační cena: 
2400 Kč
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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. 

Ansmann 
Solar Charger 
Solární nabíječku je možné

použít jako nouzový zdroj pro
nabíjení například mobilních te-
lefonů a jiné elektroniky. V nabí-
jecí sadě najdete šest různých
adaptérů, dvě NiMH baterie a
šňůrku. Nabíjení může probíhat
pomocí solárního panelu nebo

přes USB port  třeba z počítače.
Díky svým malý rozměrům je

Ansmann vynikající pro dlouhé
cestování. Výrobce prodloužil 

záruku na tři roky. 
Info: www.svitilny.cz

Orientační cena: 
1040 Kč

Doldy Spider TR
Univerzální ruksáček se hodí na všechny druhy sportů a
turistiku, ale i do města nebo třeba do školy. Oproti jed-
noduchým batůžkům ze supermarketů má Spider navíc

pláštěnku ukrytou ve dně, několik kapes a kapsiček
vnitřních i vnějších, úchyt na přilbu a našitou reflexní

pásku. Spidery mají objem 18 a 25 litrů. Větší má ještě
uvnitř polstrovaný prostor na notebook.
Info: www.doldyruksaky.cz

Orientační cena: 900 Kč (18 litrů) 
a 1000 Kč (25 litrů)

Canard Nature Serie Grifith
Pánské triko s krátkým rukávem Grifith je ušité z vlny Merino.
Uspokojí milovníky přírodních materiálů a zároveň se příjemně
nosí. Ovčí vlna dokáže absorbovat vodu až do 35 % své váhy,
aniž byste pociťovali vlhkost na těle. Triko je proto určené na

veškeré outdoorové aktivity. Prodává se ve velikostech M-XXL.
Je k dostání pouze v černé barvě.

Info: www.canard.cz
Orientační cena: 1097 Kč

SMP Strike
Cyklistická sedla Strike omezují problémy způsobené nedos-
tatečnou cirkulací krve v pánevní a genitální oblasti, přede-
vším časté problémy s prostatou a hemeroidy. Chrání před
naražením kostrče za jízdy. Stačilo design sedla přizpůsobit

sportovcově zadnici. Středový kanál snižuje tlak na na genitá-
lie, anus, prostatu, žíly a tepny v této citlivé oblasti. V dolní
části sedla je vyhloubení, které zabraňuje kontaktu sedla 

s kostrčí jezdce. 
Info: www.sellesmp.cz

Orientační cena: od 1000 do 11600 Kč 
(podle provedení)



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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aÏd˘ milovník dvou kol a sil-
n˘ch nohou musí aspoÀ jednou
za Ïivot nav‰tívit Dolomity. MÛ-
Ïete na kole projet v‰echna po-

hofií svûta, ale jestli jste nebyli tady, nebyli
jste nikde. Klasickou trasou pro zdatné
cyklisty je jízda okolo Cortiny d'Ampezzo
pfies ãtyfii nejvy‰‰í sedla Dolomit. Spojuje
Pordoi, Giau, Valparola a Fedaia. 

JEN PRO TRÉNOVANÉ!
Z Cortiny ‰lapeme hned do kopcÛ, ãasto
musíme ze sedla a mnohdy jedeme jen si-
lou vÛle na nejlehãí pfievod. Jedna zatáãka
následuje za druhou aÏ do dvoutisícov˘ch
nadmofisk˘ch v˘‰ek. 
Ve sjezdech se tají dech kvÛli rychlosti a
motá hlava díky silnicím zamotan˘m do
hodnû prudk˘ch serpentin. Silnice mají
ov‰em témûfi v‰ude dokonal˘ povrch a
motoristé jsou k cyklistÛm ohleduplní. 
Ve sjezdech b˘vají nejrychlej‰í silniãní
motorky, druzí budete asi vy na kole a za
sebou necháte osobní auta. Není nic divné-
ho, kdyÏ si to budete hasit osmdesátkou,

zatímco auta se budou plíÏit rychlostí ne-
jménû o dvacet kilometrÛ za hodinu niÏ‰í.

SILNIČNÍ CYKLISTIKA BOLÍ
Královsk˘ okruh okolo Cortiny pfies
v‰echna ãtyfii sedla vyÏaduje cel˘ch mu-
ÏÛ, pfiípadnû Ïen. Mûfií sice jen 145 kilo-
metrÛ, ale celkové pfiev˘‰ení 4220 metrÛ

mluví jasnû - kaÏd˘ tady trpí. Cyklisté tu
proto ãasto volí taktiku jízdy s doprovo-
dem. Na kaÏdém sedle na nû ãeká auto s
tûmi, ktefií holdují pohodlnûj‰ímu doprav-
nímu prostfiedku, neÏ je bicykl. KdyÏ uÏ
doopravdy nemohou, bez rozpakÛ se ne-
chají odvézt a ze stejného místa pokraãují
druh˘ den.  ■

K
Italské silničky do nebe

KDE PŘESPAT: Dolomity jsou 
v Itálii turistická destinace čís-
lo jedna. Kdekoliv tedy dosta-
nete ubytování v soukromí,
penziónu, apartmánu i v hote-
lu. Kvůli ohromujícím západům
a východům slunce doporuču-
jeme přenocovat na některém
z vysokohorských sedel.
JAKÉ OSEDLAT KOLO: Do Do-
lomit si vezměte silniční kolo
s dobrými brzdami a nezapo-
meňte na přilbu. Ne že by se
tu nedaly najít výborné trasy
pro horská kola, ale kde jinde
v Evropě byste si vychutnali
let po hladkém asfaltu v tak
krásné přírodě! 

Dolomity na kole

Text: (kt). Foto: Hana Suchá, Südtitol Marketing
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NA VODĚ

INZERCE

NOVÝ JEZ NA STEYRU 

Populární rakouská řeka Steyr do-
znala letos dvou významných změn.
Přišla o proslulý dřevěný jez a vo-
dácké tábořiště. Kemp na řece Steyr
ve Steyrbrücke na soutoku s Teich-
lem a zároveň na břehu přehrady byl

zrušen pro stany. Ty už tu není mož-
né stavět. Ubytování na celém toku
Steyru je tedy možné jen v penzio-
nech, především v lyžařském stře-
disku Hinterstoder. Známý dřevěný
jez Sagmeister je už také minulostí.
Od letoška ho nahradil betonový ná-
stupce s dřevěnou šupnou a propus-
tí v levé části. Text a foto: (kt)

31.5.-1.6. Vodácký víkend na Bystřičce
31.5. Marathon Nisa – Proseč
31.5. Konec splutí Vltavy z Borových Lad
7.6. Vodácký víceboj Svratka – Vír
7.6. Splutí Jihlavy – Mohelno
7.-8.6. Hranice na Dyji jsou volné 
– Slavonice
7.-8.6. Setkání mořských kajaků 
– Slezská Harta
13.-15.6. Kanoe Mattoni - Karlovy Vary
13.6.-31.8. Mezinárodní splutí Dunaje
14.-15.6. Slnovratový splav Popradu -
Prešov
14.-15.6. Kanoistický sjezd Moravice –
Kružberk
20.-22.5. Splav Hronu – Sliač
21.6. Splutí Jihlavy – Mohelno
21.-22.6. Letní Blanice – Husinec
21.6. Vypouštění Ostravice při 
Adrenalin Cupu
26.-29.6. Zraz mladých vodákov 
na Dunajci – Červený Kláštor
27.6.-5.7. Splav Hronu – Bujakovo
28.-29.6. Splav Váhu – Sereď
29.6.-6.7. Letná škola kanoistiky na 
Dunajci – Červený Kláštor
29.6.-6.7. Tatranský okruh vodákov 

KAM NA VODU

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

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

● ŘEKY AKTUÁLNĚ
Správa národního parku Šumava chce omezit splouvání horní
Vltavy. Vodáci, obce a podnikatelé jsou proti. Nic není zatím
rozhodnuto. Podrobnosti z jednání sledujeme na internetu
www.horydoly.cz/vypsat.php?id=11122. Tábořiště na Sázavě
ve Zruči U Koupadla je zrušené. Téměř všechnu vodu z koryta
Tiché Orlice bere elektrárna Peliny nad Chocní. Pod ní je řeka
nesjízdná. Kosový potok je zapadaný množstvím menších i vět-
ších stromů. Podobně je na tom i Mohelka. Text: (pp, kt)

Podrobný a kompletní přehled všech vodáckých půjčoven 
v Česku a na Slovensku. Výběr půjčoven v nejlepších
vodáckých destinacích po celé Evropě. 16 stran navíc!

Podrobný a kompletní přehled všech vodáckých půjčoven 
v Česku a na Slovensku. Výběr půjčoven v nejlepších
vodáckých destinacích po celé Evropě. 16 stran navíc!

Na vodu! Na vodu! 
160 půjčoven v Česku a Evropě pro sezónu 2008

www.horydoly.cz/vodaci

NAVODU

Seznam vodáckých půjčoven � Za nejlepší vodou - sedm kroků Horydoly �  Česko-slovenský vodácký průvodce � Co si letos můžete půjčit

Seznam vodáckých půjčoven � Za nejlepší vodou - sedm kroků Horydoly �  Česko-slovenský vodácký průvodce� Co si letos můžete půjčit

PRODEJNA, PŮJČOVNA A SERVIS
VODÁCKÉHO VYBAVENÍ

10 LET ZKUŠENOSTÍ VYUŽÍVÁME K VAŠEMU PROSPĚCHU
inz hory 2008 VIa indd 1



ZÁVODY

esko-slovensk˘ pohár v drytoolin-
gu se rozebûhl. V sobotu 12. dub-
na se v lezeckém centru Mammut

v Praze-Hole‰ovicích se‰li pfiíznivci lezení
s cepíny, aby pomûfiili síly. Závodilo devût
muÏÛ a ‰est Ïen. 
MuÏi i Ïeny lezli dvû kvalifikaãní cesty,
které byly nejen technické, ale i dostateãnû
dlouhé na to, aby závodníky rozfiadily. Lez-

lo se s cepíny v rukou a lezeãkami na no-
hou. V‰echny Ïeny mûly navíc pfiilbu s
ochranou obliãeje kvÛli bezpeãnosti. MuÏi
lezli finálovou cestu naostro s maãkami. 
UÏ 8. listopadu se bude v Hole‰ovicích ko-
nat druhé kolo poháru. Dal‰í termíny jsou
22. listopadu Trenãín, 7. prosince Ko‰ice,
13. prosince Bratislava a 20. prosince zno-
vu Hole‰ovice. ■

Extrémní 
závod 

čtyřčlenných 
štafet

19:00 RADEGAST
Adrenalin party

www.adrenalincup.com

21. června 2008, 
Ostravice, 
Beskydy
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EText a foto: Jakub Thůma

VÝSLEDKY
ŽENY: 1. Lucie Hrozová, 
2. Lenka Fruhbanerová, 
3. Lucie Nakládalová 

MUŽI: 1. Jirka Pelikán, 
2. Juraj Švingál, 
3. Andrej Kolárik

Holešovický
rampouch

Č
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Lanovka v Rokytnici

➜ Lanová dráha Horní Domky vede
z rohu parkoviště v Horní Rokytnici
nad Jizerou k chatě Lovčenka. Je to
pouhých čtyři sta metrů pod rozces-
tím Ručičky. Cílem je přepravit turis-
ty a cyklisty k hlavním turistickým
trasám a cyklotrasám západních
Krkonoš. Přeprava kol a dalších za-
vazadel je zdarma. Letošní novinkou
je společná jízdenka s lanovou drá-
hou Čertova Hora - Harrachov. Obsa-
hem jízdenky je 1 jízda na lanovce
Horní Domky Rokytnice nad Jizerou
a 1 jízda na lanovce Čertova Hora
Harrachov. Její platnost je jednoden-
ní. Díky této jízdence si mohou ná-
vštěvníci Rokytnice nad Jizerou i
Harrachova udělat pěkný výlet z jed-
noho městečka do druhého. Délka
lanovky je 1213 m. Lanovka na Lysou
horu je v létě mimo provoz.
Text: Renata Žalská

Dobrý konec zimy

➜ Až do květnových svátků byl v
provozu sjezdový skiareál Horní Mí-
sečky. Tak dlouhou sezónu sjezdaři

ještě nezažili – lyžovalo se od listo-
padu. Ještě déle si letos užívali ski-
alpinisté. V polovině května se dala
sjet severní stěna Sněžka do Polska,
Studniční a Luční hora byly plné
sněhu. Poslední běžkaři v tu dobu
brázdili zmrzlý ranní firn v okolí Luč-
ní a Labské boudy.
Text a foto: (kt)

Cyklobusy pojedou od

června

➜ Krkonošské cyklobusy pojedou v
červnu během víkendů, v červenci a

srpnu denně a  v září každý čtvrtek,
sobotu a neděli. Podrobné jízdní řá-
dy najdete na webu 
www.krkonose.eu.  Obyvatelé a ná-
vštěvníci Krkonoš se i svými koly
mohou nově svézt do Hostinného,
Dvora Králové a Kuksu. 
Text: Dáša Palátková

Bílé Labe pro vozíčkáře

➜ První horskou trasu v Krkono-
ších, určenou lidem poutaným na in-
validní vozík, naleznete v katastru
Špindlerova Mlýna. Vydejte se po sil-

nici směrem na Špindlerovu boudu a
u Dívčích lávek odbočte do údolí Bí-
lého Labe. Nedaleko Boudy u Bílého
Labe začíná a také končí dva a půl
kilometrový okruh, vyhovující jízdě
na vozíčku. Trasa má dlouhé a táhlé
stoupání, které ale nepřesahuje 5
promile. Povrch je asfaltový a umo-
žňuje relativně klidný pohyb na elek-
trickém i klasickém vozíčku. Zasta-
vit se můžete v místě U Svozu u dře-
věných informačních panelů s
popisem místních zajímavostí nebo
odpočinout na upravených odpočí-

vadlech. Umístěno je tu dětské hřiš-
tě s prolézačkami, pískovištěm a oh-
ništěm, které je jako jedno z mála
oficiálně umístěno na území Krko-
nošského národního parku. 
Text: Dáša Palátková

TADY JE
KRAKONOŠOVO!
TADY JE
KRAKONOŠOVO!

KRKONOŠE
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VYSOKÉ TATRY V TVORBE

ČESKÝCH AUTOROV

➜ Prší a na túru se nikomu ne-
chce. Co si takhle zajít na krásné
výhledy a zůstat pěkně pod stře-
chou? Ve Vile Flóra ve Starém
Smokovci probíhá výstava nazvaná

Vysoké Tatry v
tvorbe českých
autorov 20.
storočia. Naj-

dete zde obrazy ze sbírek Tatran-
ské galerie Poprad. Výstava potrvá
do 24. května. Ze známých autorů
nechybí zakladatel Symbolického

cintorína Otakar Štáfl nebo malíř
Antonín Hudeček. Text: Libor Bolda

MEDVĚDÍ KVARTETO SE

BUDE STĚHOVAT

➜ V blízkosti frekventované turis-
tické trasy mezi Hrebienkem a Za-
mkovského chatou se připravují
pracovníci Tatranského národního
parku na medvědici se třemi mlá-
ďaty. Ministerstvo životního pro-
středí povolilo odchyt celé medvědí
rodinky, která se v oblasti obou
Studených dolin pohybuje. Stěhovat
se bude na jih do okolí Jasova ve

Slovenském Rudohoří. Tatranský
národní park se s medvědy potýká
téměř každoročně. Zejména kontej-
neroví medvědi ztrácejí plachost a
nebojí se pohybovat v těsné blíz-
kosti lidských sídel. 

Text: Libor Bolda

BELIANSKA JASKYŇA

Prohlídky v Belianské jeskyni mají
dlouhou historii. Zpřístupněna by-
la po svém znovuobjevení v roce
1882. Navíc ji hned po 4 letech
elektricky nasvítili, což nebylo v
tu dobu v Evropě právě obvyklé.

INZERCE

TATRY: ZPRÁVY 
Z NEJMENŠÍCH VELEHOR
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Však to také při prohlídce
průvodci připomenou. Jak?
Právě zhasnutím. Poznáte na
vlastní kůži, jak vás může po-
hltit černočerná tma. 
Délka celého systému Belian-
ské jeskyně je 3640 m s pře-

výšením 160 m. Značnou vertikální členitost jeskyně dotvářejí
propasti (Hladová priepasť, Peklo), komíny i zřícené síně a dó-
my (Zrútený dóm, Dóm trosiek). Vodní modelace jeskyně je
patrná v částech Rúrovitý dóm, Dlhá chodba a Priepasťová
chodba. Všechny návštěvníky určitě upoutají sintrové vodopády
(Vysoký dóm, Dóm SNP, Vodopádový dóm, Hudobná sieň) a pa-
godovité stalagmity (Palmová sieň). Nejkrásnější ovšem je, když
zazní do ticha reprodukovaná hudba v Hudobnej sieni.

Text: Libor Bolda

VYSOKÉ TATRY MAJÍ NOVÉ PLESO

V evropských horách se počet malých ples vlivem zanášení a vysy-
chání snižuje. V Tatranské Lomnici vzaly přírodní procesy do svých
rukou Štátne lesy Tatranského národného parku a naopak jedno
nové pleso vytvořily. Jezírko vzniklo jako součást Expozície tatran-
skej prírody. Pleso přikrášluje malý vodopád. Lze si jej prohlédnout
přímo z projíždějícího autobusu.                           Text a foto: (kü)

LETOŠNÍ ŠESTÝ KŘÍŽ POD MENGUSOVSKÝMI ŠTÍTY

Na počátku měsíce našli záchranáři pod Mengusovskými štíty
turistu bez známek života. Jedná se už o šestou letošní oběť
Vysokých Tater. Deset záchranářů ze Slovenska a Polska, kteří
po něm pátrali, přepravili následně tělo třicetiletého turisty do
Starého Smokovce. Slovenská Horská záchranná služba přitom
nadále hlásí nedostatek kvalifikovaných záchranářů. Nepotýká
se ani tak s nedostatkem zájemců, jako spíše s vysokými poža-
davky na úroveň pracovníků. Náročné vstupní testy zahrnují
přesun v terénu ve stanoveném limitu, lyžování mimo upravené
sjezdovky, lezení v ledu a na skále, písemné testy zahrnující na-
př. legislativní i místopisné otázky. Povinné je také zdravotní a
psychologické vyšetření. Uchazeč o práci v HZS musí mít vystu-
dovanou minimálně střední zdravotnickou školu a po nástupu
do služby se musí dále vzdělávat. Celkem chybí  dvě desítky zá-
chranářů hlavně v oblasti Vysokých Tater, Západních Tater a
Velké Fatry. 

Text a foto: (kü)
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Outdoor Ex
www.horydoly.cz/outdoorexpress

1.6. OTEVŘENÍ PRALESA - MIONŠÍ
1.6. CYKLOZÁVOD GLOCKNERKÖNIG -
BRUCK
4.-8.6. TURISTICKÝ SRAZ – 
LÁZNĚ BĚLOHRAD
6.-8.6. ATLAS ADVENTURE – JÁNSKÉ
KOUPELE
6.-7.6. PRŮVOD KARLA IV. - KARLŠTEJN
7.6. EXTREM CUP – MALÁ SKÁLA
7.6. CYKLOSCORELAUF BRDMAN - 
DOBŘÍŠ 
12.-15.6. VELETRH ITE – HONG KONG
12.-14.6. DNY ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH - OLOMOUC
13.6. CYKLOSCORELAUF RUSKÁ 
RULETA - BAKOV
16.6. OTEVŘENÍ HORSKÝCH CHODNÍKŮ
– VYSOKÉ TATRY
19.-21.6. VELETRH BITE - PEKING
20.-22.6. CYKLOFESTIVAL JESTŘEBÍ
HORY - ÚPICE
20.-22.6. CYKLOVÍKEND – MALÁ SKÁLA
20.-22.6. SLAVNOSTI PĚTILISTÉ 
RŮŽE – ČESKÝ KRUMLOV
21.6. ADRENALIN CUP – OSTRAVICE
21.-22.6. STŘÍBŘENÍ – KUTNÁ HORA
22.6. RED BULL KÁRY - BRNO
25.6. PRAŽSKÉ SCHODY – CYKLISTIKA
27.-29.6. SETKÁNÍ LEHOKOL – 
KLOKOČŮVEK
29.6.-1.7. VELETRH ISPO - MNICHOV
29.6.-6.7. TATRANSKÝ OKRUH VODÁKOV

KALENDÁŘ 2008 – ČERVEN

Kalendář outdoorových akcí  na jdete na www.hor ydoly.cz .

TITANAL I A II KONČÍ 
S NÁHRADNÍMI DÍLY

Dovoz náhradních dílů pro skialpinistické
vázání Fritschi Diamir Titanal I a II letos
končí. Oznámila to firma SEIFECO, která
dováží vázání i náhradní díly. První model
Titanalu způsoboval lyžařům značné potí-
že. Samovolně se přepínal ze sjezdového
režimu na chůzi a obráceně. Navíc se mu
lámal středový nosník kvůli nezvládnuté
technologii výroby z titanové slitiny. Dru-
hý model byl již spolehlivější, ale proda-
vači o něm také nemluvili dobře. Přijíma-
li na něj časté reklamace. Třetí základní
model Diamir Titanal III a jeho modifika-
ce jsou bez problémů a pro turistické,
extrémní i sjezdovkové použití. Na ně se
náhradní díly nadále dovážejí.

CLOSING PARTY PRO 

SNOWBOARD

Párty na počest vítězům i všem účastní-
kům v O2 Snowboard Tour 2007/2008
nalákala do klubu Retro v Praze mnoho

diváků. Korunovace letošních králů a
královen freestyle snowboardingu byla ve
znamení mistra České republiky Darka
Bergmanna. Mohl by jezdit stále v kate-
gorii juniorů, ale raději se prosadil mezi
dospělými. Mezi holkami vyhrála nejlepší
česká riderka Šárka Pančochová. Kromě
toho skončila v ženském žebříčku TTR
World Tour na 19. místě. Mezi juniory
zvítězil Filip Gutwirth a v kategorii dětí
Dominik Bergmann.

ŠUPICH ŠÉFUJE PERŠTÝNU

Dosavadní vedoucí obchodu Rock Point v
Praze - Letňanech Petr Šupich přichází
šéfovat Outdoor centru stejného řetězce

OČEKÁVÁME
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
19.7. LYŽAŘSKÁ AKROBACIE FREESTYLE 
OPEN - ŠTÍTY
20.-27.7. MISTROVSTVÍ SVĚTA V KANOEPOLU 
- EDMONTON
26.7. CYKLOSCORELAUF BIKE ADVENTURE 
– NOVOHRADSKÉ HORY
31.7.-3.8. LEZECKÉ ZÁVODY STEINKÖNIG 
– RATHEN
31.7.-6.8. VELETRH BETEX - BELIZE
4.-7.8. VELETRH EUROBIKE - FRIEDRICHSHAFEN
7.-10.8. VELETRH OUTDOOR RETAILER 
– SALT LAKE CITY
21.-25.8. VELETRH REGIÓNY SLOVENSKA - NITRA
22.-24.8. VELETRH SPORT-LATO - KIELCE
29.-30.8. VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI - CHEB
30.-31.8. SETKÁNÍ KOVÁŘŮ HEFAISTON - HELFŠTÝN
6.9. DOLOMITENMANN - LIENZ
11.-14.9. SETKÁNÍ LEHOKOL - HODONÍN
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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press
na Perštýně. V Letňanech
ho nahradí jeho zástupce
Petr Vodička. Z Perštýna
odchází Jiří Junek na
centrálu do produktového
oddělení. Šupich začal
obchodnickou kariéru v
prodejně map a průvodců
Kiwi, poté ho zlákal Rock

Point. Mohou ho znát také klienti outdoorových ces-
tovních kanceláří jako průvodce a skialpinisté jako
člověka z mobilní půjčovny lyží na závodech Českého
poháru.

GITA UKONČILA PROFESIONÁLNÍ PROVOZ

Tisková agentura Gita ukončila provoz na profesio-
nální bázi. Před dvěma lety si dala za úkol sledovat
dění v Česku i na celém světě ženskýma očima. Ve
skutečnosti se však jednalo pouze o feministický
projekt a navíc politicky zaměřený radikálně doleva.
Většina zpráv podle toho vypadala. Končí grantový
penězovod a agentura není schopná se sama uživit.
Její zprávy přebírala ostatní média jen okrajově. 

ZDRAŽENÍ JÍZDENEK

České dráhy zdražují kilo-
metrickou banku o 200 ko-
run na 1800 korun, celo-
denní síťovou jízdenku ČD
Net na 440 korun a celodenní jízdenku pro  dvě až
pět osob na 880 korun. Ruší slevy All Inclusive, stu-
denskou slevu Léto-26 a pendolinovou slevu SC Net.
Zdražení vstoupí v platnost 15. června. Některé slevy
při tom byly zavedeny teprve po prázdninách minulé-
ho roku. 

PŘÍPLATKY NEJSOU K SOUDU

Příplatky cestovních kanceláří, které po klientech vy-
žadují na palivo, ložní prádlo, průvodce, bakšiš a další
služby, nepůjdou k soudu. Obvodní soud pro Prahu 1
projednal žalobu SOS – Sdružení obrany spotřebitelů
proti cestovní kanceláři Exim Tours o oprávněnost vy-
čleňování povinných příplatků z ceny zájezdu. Žaloba
byla zamítnuta, aniž by se soud věcně zabýval otázkou
oprávněnosti inzerování neúplných cen. K soudnímu
výkladu příplatků, které se už mnohdy blíží ceně zá-
jezdu a zvyšují ho tak na dvojnásobek, tedy nedošlo.
Povinné příplatky nemají mimo Česko obdoby. 

ČESKÁ AGROTURISTIKA ZAJÍMÁ 
HOLANĎANY

Kolik lidí si v Česku užívá agroturistické dovolené,
statistiky neevidují. Jejich počet se pokouší odhad-
nout předseda Svazu venkovské turistiky Petr Novák:
"Svaz sdružuje 130 podnikatelů, což je asi 5–10 %
celkového počtu podnikatelů ve venkovském cestov-
ním ruchu. Za naše členy dojdeme ke zhruba sto tisí-
cům přenocování a 32 500 návštěvníkům. Pro celý
sektor venkovské turistiky tipuji čísla desetkrát až
dvacetkrát vyšší." Nejpočetnější skupinu zahranič-
ních návštěvníků tvoří Holanďané, i když těch v po-
sledních letech mírně ubylo. Na venkov jezdí hodně
také naši sousedé. "Němci navštěvují hlavně jihozá-
pad a severozápad republiky, Poláci zase sever. Ne-
jméně ze sousedních zemí láká venkov Rakušany,"
upřesňuje Petr Novák. 

EKOLOGICKÝ HANIBAL PRO ŽENY A DĚTI

Hanibal spustil novou verzi internetového obchodu.
Přináší v ní speciální sekci pro ženy a dívky a také
děti. Navíc se rozhodl připojit k takzvanému eko-
směru a začal nabízet ekologicky vyrobené produkty.
Snaží se nabídnout zákazníkům výrobky šetrné k pří-
rodě, vyrobené z přírodních či recyklovaných a recy-
klovatelných materiálů. 

SPORTACTIV PRODÁVÁ NA FLORENCI

V Praze nedaleko Floren-
ce otevřely dvě spolumaji-
telky nový outdoorový ob-
chod Sportactiv. Zákazní-
ci ho najdou na adrese
Vítkova 30. Specializují se

na funkční oblečení do přírody. "Cena je i u hi-tech
výrobků stále ještě přijatelná pro běžného smrtelníka
či dokonce studenta," uvádí Regína Stejskalová.
"Soustředíme se na české výrobce a značky."

Outdoor Express připravila redakce Horydoly. Foto: Horydoly, Aleš Erbek/Horydoly, Klára Zamazalová, archív Petra Šupicha

Trh byl plný šedé, 
bílé a černé
Značka Canard patří mezi pět nejsilnějších
hráčů na trhu s funkčním prádlem. "Před tře-
mi lety byly žluté švy na černém triku nebo
oranžovo-černá podprsenka módní inovace,"
vzpomíná jednatele Canardu Petr Dammer.
Proč jste založili firmu?
Společnost Canard jsme založili s kamará-
dem v roce 2003. Chybělo nám na trhu zají-
mavé, střihově povedené a barevné funkční
prádlo. Trh byl plný šedé, bílé a černé. V roce
2004 jsme uvedli na trh první opravdu ba-

revné a pestré modely. Dnes nám jde skvěle
export, nastává čas plně se utkat s místní
konkurencí. 
Co je jádrem vašich produktů? 
Základem filosofie je použití kvalitních mate-
riálů z Evropy nebo USA. Nepřipouštíme ma-
teriály z Asie. Ani finální šití a kompletaci vý-
robků nepouštíme za hranice Evropské unie.
Nejsme nuceni zadat výrobu v Asii, přivézt
zboží a doufat, že náš předpoklad prodeje v
kombinaci s předobjednávkami byl správný.
Pokud nám některý model dojde, umíme jej
ušít ve velmi krátké době. Je každému jasné,
že výroba v západním sektoru je pro nás
dražší, než ve východním. Jádrem našich vý-
robků stále zůstává první vrstva oblečení,
funkční prádlo z polyesteru, CoolMaxu a me-
rino vlny. 
Obchod jde nahoru. Čemu to přičítáte? 
Za poslední čtyři roky se na trhu objevilo
mnoho nových značek vyrábějících funkční
prádlo. Velké společnosti, které se dříve vě-
novaly výrobě jiných produktů, dnes vyrábějí
první vrstvu oblečení. Myslím, že je to pro
nás ideální trend. Vyhovuje nám, když si zá-
kazník může vybrat. Konkurence nám nedělá
starosti. Je pro nás inspirující. Kdybychom
bojovali na trhu sami, postrádali bychom jis-
tou kapku podnikatelského adrenalinu, kte-
rou pro život potřebujeme. 
Jak hodnotíte prostředí k podnikání v Česku? 
Prostor pro nápad a následně jeho uvedení
v praxi je v našem oboru bez zásadních
problémů. 
Jací jsou čeští zákazníci?
Lidé pochopili, že naše výrobky nejsou jen
na zimu a jen pro aktivní sportovce. Příjem-
né funkční prádlo a další vrstvy oblečení se
velmi rychle rozšiřují směrem k profesionál-
ním řidičům, hasičům a také k dělnickým
profesím, ale také k lidem, kteří pracují v
kancelářích jako manažeři. 



ediná vûc, která zajímá surfafie v‰u-
de na svûtû, je vlna. JenÏe kde ji v
suchozemsk˘ch âechách vzít a ne-

krást? Na vodní nádrÏi Matylda mezi
Mostem a mosteck˘m autodromem!
"Tohle je wakesurf," bere do ruky fiidiã
ãlunu prkno, co vypadá ja-
ko notnû zmen‰en˘ mofisk˘
surf. "Tohle je wakeboard,"
ukazuje podivn˘ snowbo-
ard. To je konec jeho in-
struktáÏe.
Blonìatá atraktivní instruk-
torka nás nechává svléknout
do plavek a zimomfiivce na-
vléká do neoprenu. Nasedáme do ãlunu.
"V‰ichni si sednûte na jednu stranu, aby
se udûlala dobrá vlna," velí fiidiã. In-
struktorka skáãe do vody, pár vûtami
popisuje, co bude dûlat a co po ní bude-
me pfii sv˘ch prvních pokusech opako-
vat. Poté se chytí lana s hrazdiãkou,
ãlun se pomalu rozjede a ona se elegant-
nû vyhoupne na vlnu. 
Pou‰tí hrazdiãku a jede na vlnû. Kdyby

nebylo v okolí tolik vybagrova-
n˘ch dolÛ a nepracovala tu velko-
rypadla, pfiipadali bychom si jako
na Havaji. Kdo jezdí v zimû na
snowboardu, má v˘hodu. Klíãové
okamÏiky jsou vÏdy na zaãátku.

Jestli se ve správn˘ okamÏik
nevyhoupnete z vody na
prknû, jste ztraceni. Jak
dlouho jedete na vlnû za
ãlunem, je va‰e volba. Po-
kud se jenom necháte vléci
na lanû, vydrÏíte pfii tro‰e
pozor-
nosti na

hladinû dlouho.
Jestli obãas
vjedete do stfie-
du vlny na zádi
ãlunu, abyste si
vyzkou‰eli nû-
co divoãej‰ího,
poãítejte s
brzk˘m pádem.

■
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Wakeboard na Matyldě
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Libor Hroza:
JDE O JEDINÉ
Libor Hroza:

JDE O JEDINÉ

OND¤EJ JOHANOVSK¯
·ÉF HUDY LÉTÁ NA PADÁKU

vodotěsný kufr
Peli-Case

vodotěsný kufr
Peli-Case

TEST: TEST: 

ŽABÍ 
KŮŇ 
VE VYSOKÝCH 

TATRÁCH

ŽABÍ 
KŮŇ 
VE VYSOKÝCH 

TATRÁCH

- VYHRÁT!- VYHRÁT!

160 půjčoven v Česku a Evropě pro sezónu 2008

www.horydoly.cz/vodaci
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Seznam vodáckých půjčoven � Za nejlepší vodou - 
sedm kroků Horydoly �  Česko-slovenský vodácký průvodce 

� Co si letos můžete půjčit
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sedm kroků Horydoly �  Česko-slovenský vodácký průvodce

� Co si letos můžete půjčit

PRODEJNA, PŮJČOVNA A SERVIS
VODÁCKÉHO VYBAVENÍ

10 LET ZKUŠENOSTÍ VYUŽÍVÁME K VAŠEMU PROSPĚCHU

VODÁCKÁ 

PŘÍLOHA
VODÁCKÁ 

PŘÍLOHA++



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



Doma
v pfiírodû

www.sportkoncept.cz
info@sportkoncept.cz
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