
www.horydoly.cz ročník IV  číslo 23 červen 2008 cena 20 Kčoutdoor magazín

ALPSKÝ
OBŘÍ ZUB 
ALPSKÝ
OBŘÍ ZUB 

OUTDOOR 
AWARDS: 
PŘILBA ELIOS

Dachstein!Dachstein!

V TATRÁCH
ZAâALA 
SEZÓNA

V TATRÁCH
ZAâALA 
SEZÓNA

KOKO¤ÍNSKEM NAP¤ÍâKOKO¤ÍNSKEM NAP¤Íâ

HABELER: 
Vrchol je cíl!
HABELER: 
Vrchol je cíl!

▲



ZNAČKOVÉ PRODEJNY MOIRA: BRNO - GROHOVA 17, BRNO 1 � H. KRÁLOVÉ - V KOPEČKU 88 � LIBEREC - 5. KVĚTNA 70/37 
� M. BOLESLAV - U KASÁ-REN 1379/3 � OLOMOUC - OBCHODNÍ CENTRUM OLOMOUC CITY, PRAŽSKÁ 41 � PÍSEK - SMETANOVA 78 
� PRAHA - ANTALA STAŠKA 114/20, PRAHA 4; VEVERKOVA 1411/6, PRAHA 7; J. PLACHTY 28, PRAHA 5 � STRAKONI-
CE - KOCHANA Z PRACHOVÉ 121 � ZLÍN - KVÍTKOVÁ 4352 � JSME ZASTOUPENI NA DALŠ ÍCH 1 200 PRODEJNÍCH MÍSTECH V ČR. � KATALOG 
PRO VÁS NA ADRESE:  MOIRA CZ, A.S., KOCHANA Z PRACHOVÉ 121, 386 01 STRAKONICE, E-MAIL: INFO@MOIRA.CZ � WWW.MOIRA.CZ

V  „  “  ! U V  „  “  ! U --
          MOIRAMOIRA®®! N  -! N  -
    ,        ,    
            
    . F  -    . F  -
                  
   . P     . P  
  ,     -  ,     -
     ,   -     ,   -
. P      -. P      -
     ,        ,   
   . T   -   . T   -
        MOIRAMOIRA®®  
TG TG ®®. T     . P-. T     . P-

              
    ,    -    ,    -
 . P   .  . P   . 
J , ,    -J , ,    -
   .   ,     .   ,  
  .   . MOIRAMOIRA®®  
 V  - V  -
    -    -
. K  . K  
  -  -
    -    -
      
    -    -
   .   .

P  P  
MOIRA TMOIRA TGG ®®



Doma
v pfiírodû

www.sportkoncept.cz
info@sportkoncept.cz



4 HORYDOLY

Putovní v˘stavu snímkÛ ãesk˘ch fotografÛ
zab˘vajících se cestovatelskou tématikou
pfiipravil ãasopis Lidé a Zemû. V˘stava putu-
je po hradech a zámcích. Vystaveno bude
tfiicet fotografií ve formátu 120 x 80 cm. 
2.–23.6. Letohrádek Hvûzda Praha
23.6.–14.7. Kfiivoklát 
14.7.– 3.8. Hrádek u Nechanic 
3.–24.8. Trosky 
24.8.–14.9. Sychrov 
14.–30. 9. Lednice na Moravû. ■

LIDÉ A ZEMù 
VE FOTOGRAFII

NA VLASTNÍ   OČI

Foto: Lenka Klicperová
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Jsem nad‰ená. âekala jsem takov˘ napolo reklamní
letáky s pár ãlánkama, ale ãasáky jsou fakt vysoce profi.
Co hodnotím kladnû: grafiku – parádní, fotky - velk˘,
bezva ãlánky á la Mimina na snûhu - to je teì u mû ak-
tuální. Rubrika Z nejmen‰ích velehor svûta je dobrej 
nápad. S ãím si nejsem jistá: délka ãlánkÛ. Jsou fakt
krátké. Nûkteré by mohly b˘t del‰í, pfiedev‰ím re-
portáÏe. Cena - tak málo? 

Klára Zamazalová

OSTROV NA KRÁSNÉM MODRÉM DUNAJI HORYDOLY.CZ 29. KVùTNA.
Pûkn˘ ãlánek, pfii jehoÏ ãtení jsem si vzpomnûl na neboÏtíka Sahulu. Tady je jenom
les, tam chodûj holky bez, tak si Ïije kaÏdej dûlník na pokraji Vídnû. M.

KRÁLOVSK¯ PRÒVOD NA KARL·TEJN HORYDOLY.CZ 5. âERVNA
Pevnû doufám, Ïe se nepodafií ten sek z minuléko roku, kdy tfiicetiminutov˘ konvoj
v pátek odpoledne zcela zablokoval NádraÏní ulici v Praze na Smíchovû a odsou-
dil cestující v nûkolika desítkách narvan˘ch autobusech a tramvajích k pafiení se
na slunci bez pohybu. Upfiímnû fieãeno, v tu chvíli bych vám s velkou chutí seÏral
konû a roz‰lapal kost˘my. Tedy prosím o lep‰í organizaãní zaji‰tûní, tfieba i o dÛ-
kladné zváÏení, jestli je páteãní odpoledne to pravé.

Lukas B.

Luká‰i zklamu tû - bordel byl na Malé Stranû stra‰n˘ - kolony stály v‰ude.
Novinář

orvaté si dělají z evropských tu-
ristů šprťouchlata. Jejich úřed-
nická hra na oškubání návštěv-

níků je ovšem trapná. Nemusí jim projít a mo-
hou přijít kvůli své chamtivosti o mnoho
klientů. Teď jim jde o živobytí, ačkoliv to
možná netuší.
Nejprve nad únosnou mez zesložitili příjezd
dětí bez rodičů. Byrokratické překážky byly
tak vysoké, že školní či oddílové zájezdy a
pobyty s prarodiči či příbuznými jsou pro děti
takřka nemožné. 
Teď couvají a vytvářejí přijatelnější formuláře.
Pořád ale ještě otravují příjezd do své země
nad míru. Když jsou hned vedle přímořské
destinace Itálie, Řecko nebo Turecko, není co
řešit - Chorvaté si své apartmány, kempy, pri-
váty a hotely mohou strčit za klobouk.
Poté chorvatské úřady vyrukovali se zákazem
dovozu masa a mléka. Nařízení platilo sotva
čtyři dny a státní mašinérie vycouvala. Prý zá-
kon pozdrží o rok. Přesto nelze do Chorvat-
ska přivézt více než kilo potravin na osobu.
Otázkou zůstává, s čím se Chorvaté vytasí 
v nejbližších dnech. Mojí odpovědí může být
jedině: "Pojedu někam jinam. Kde si hostů
váží a poskytují za solidní cenu spolehlivé
služby."
V tomto čísle časopisu nabízíme spoustu
tipů, kam vyrazit jinam než do Chorvatska na
pláž. Třeba na kánoi do Thajska, s lanem na
Obří zub, nebo třeba na kole na Kokořínsko.
P.S.: Od Chorvatů právě opisují Černohorci.
Zákon o bezpečnosti potravin zakazuje turis-
tům dovoz jídla, zákon o jachtách vyžaduje
jakési poplatky za plavidla a další zákon pla-
cenou ekologickou nálepku za průjezd auta.

Ch

Co si myslíte...

ZBYNĚK ENGEL
Zbyněk miluje centrální Alpy. V létě zdolává dlouhé horolezecké hřebeny do
čtyřtisícových výšek. V zimě se na vrcholy vydává ledovcovými úbočími na
skialpinistických lyžích. Čas od času publikuje důkladné reportáže v interne-
tovém deníku Horydoly.cz. Dnes si poprvé můžete prohlédnou jeho snímky na
papíře. Popsal pro vás Obří zub a hřeben Rochefort nedaleko Mont Blanku.
Podívejte se na  strany 32-35.

NEPOJEDU DO 
CHORVATSKA

Kdo je kdo

Kuba Turek, šéfredaktor

âASÁKY JSOU BEZVA! FAKT. HORYDOLY (DUBEN)
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AKTUALITY

INZERCE

NA GUTOVCE V PRAZE
SE ZASE POLEZE

Osiřelá lezecká stěna v Praze 10 by
měla vstoupit do nového života. Loň-
ský úspěch už nebude moci zopako-
vat provozovatel Lezecké centrum,
protože stěnu převzala firma Taiko.

Umělá lezecká stěna pod širým ne-
bem je umístěná ve sportovním
areálu základní škola Gutova nedale-
ko stanice metra Strašnická. Jeho
součástí jsou například rozsáhlé plo-
chy pro skateboarding, horská kola,
ale také bazén a hřiště na míčové
sporty. Společnost Taiko v Praze mi-
mo jiné zajišťuje vánoční a veliko-
noční trhy na Staroměstském ná-
městí a také sportoviště ve Žlutých
lázních. Ceny vstupného se oproti
loňsku nezmění. Zvýší se ale kom-
fort pro lezce. Text a foto: (kt)

VÝSTAVA STANŮ 2008
Největší prodejní výstava stanů se
koná na Výstavišti v Praze - Letňa-
nech. V největší hale budou k vidění
a vyzkoušení téměř všechny stany
dostupné na českém trhu – rodinné,
turistické i expediční, doplněné 
o spacáky a karimatky. Souběžně s
výstavou probíhá prodej nového zboží

za výprodejové ceny v Outdoor-Outle-
tu. Tato akce je ideální příležitostí
pro pořízení vybavení do přírody před
začátkem léta. Hned u vchodu na vý-
stavu návštěvníci dostanou list s
přehledem všech nabízených značek,
s parametry stanů a jejich cenou.
Kromě toho také obdrží katalogy vý-
robců. Personál má za úkol provést
je tak, aby s nimi vybral nejvhodnější
model a upozornil je nejen na kon-
strukce a materiály, ale i na různé
odchylky a detaily. Největším příno-
sem pro návštěvníky je vidět stany v
reálné velikosti a prohlédnout si je
zevnitř, což obvykle v obchodech
možné není. Navíc si zákazníci za
asistence prodavačů mohou stan sa-
mi postavit a sbalit. Po zaplacení si
ho mohou samozřejmě ihned odnést.
Kromě stanů si návštěvníci mohou
prohlédnout a vyzkoušet na vlastní
kůži spacáky a karimatky ve spacá-
kovém ležení. Text: (red)

SLOVENŠTÍ ZÁCHRANÁŘI
SE V ZIMĚ NENUDILI

Horská záchran-
ná služba zare-
gistrovala 
v zimní lyžařské
sezóně 128 úra-
zů. 77 z nich se
stalo na upravo-

vaných sjezdovkách, 51 v horském
terénu. Pomoc HZS potřebovalo 68
lyžařů, 25 turistů, 13 horolezců, 10
skialpinistů, 9 snowboardistů a 3
freeridisté. Nejvíce případů řešili zá-
chranáři s domácími Slováky (53).
Méně jak polovinu slovenských úra-
zů zaznamenali tolik pomlouvaní Če-
ši (25). V těsném závěsu za nimi
skončili jako třetí „nejúspěšnější“
Poláci (23 úrazů). Text a foto: (kü)

LANOVKA NA SMRK
Na Smrk v Jizerských horách se bu-
duje lanovka z polské strany. Již
příští léto by měla být v provozu z
obce Swieradov Zdrój. Na české
straně vybudování lanovky a sjezdo-
vek brání ochranáři. Polská lanovka
bude končit na předvrcholu Smrku,
který se nazývá Stog izerski.

Text: (kt)

AUSTRALSKÝ GEOGLYF 
NA SLOVENSKU
Australský sochař Andrew Rogers
postavil v rámci svého projektu Ryt-
mus života kamenný obrazec ve Vy-
sokých Tatrách. Kamenný kolos v
podobě piktogramu vyrostl ve Sta-
rém Smokovci nad Grandhotelem
Bellevue, kde bývala lyžařská sjez-
dovka. Geoglyf má rozměry 45 x 35
metrů. Celý projekt Australana je

SOKOL HVĚZDOU REALITY-SHOW
Správa Tatranského národního parku připravuje v rám-
ci projektu na záchranu sokola stěhovavého instalaci
webové kamery přímo do jednoho ze sokolích hnízd.
Návštěvník Tater by měl mít možnost na několika mís-
tech (např. Múzeum TANAPu, sídlo Správy TANAPu
atd.) pozorovat dění doma u sokolí rodinky v reálném
čase na velkoplošných obrazovkách. Profesionálové se
tak chtějí s laickou veřejností podělit o velmi zajímavé
momenty – přinášení potravy do hnízda, chování soko-
lů v bouřce, péče o mláďata. Projekt by měl zahrnovat
i monitoring dravců pomocí telemetrie. Vědci by tak
měli v každém okamžiku vědět, kde se pták vybavený
mikrovysílačkou nachází. Na celém území Tater žije v
současné době šest párů těchto vzácných opeřenců.
Čtyři z nich našly svůj domov v Západních Tatrách, dva
v Tatrách Belianských. Text a foto: (kü)



pod záštitou UNESCO. Jeho geoglyfy
můžeme nalézt i v Bolívii, na Islandu
nebo na Srí Lance. Slovensko je jedi-
nou evropskou zemí, která se do
Rytmu života, momentálně největší-
ho sochařského projektu světa, za-
pojila. Text a foto: (kü)

TRESTY ZA MAGNÉZIUM
Horolezecké tresty za používání mag-
nézia na pískovcových skálách padly v
případě dalších dvou reprezentantů.
Celkem čtyři horolezci už byli potres-
táni podmínečným zákazem sportovní
činnosti na jeden rok s odkladem na
jeden rok. V případě Adama Ondry
padlo rozhodnutí již vloni. Martin
Stráník se odvolal, ale trest mu byl
potvrzen. Nejnověji byli potrestáni On-
dřej Beneš a Tomáš Sobotka. Oba se
vzdali práva na odvolání. Text: (red)

LUČNÍ BOUDA NA KOLE
Cyklisté konečně mohou dojet po as-
faltové silnici na Luční boudu v Krko-
noších. Ochránci přírody jim povolili
šlapat tam, kam chodí pěšky tisíce li-
dí a běžně jezdí zásobovací náklaďá-
ky. Povolení platí od července. Jeho
prosazení avizoval v exkluzivním 
rozhovoru pro Horydoly nový ředitel
Krkonošského národního parku Jan
Hřebačka (poslechněte si ho na webu
www.horydoly.cz/vypsat.php?id=
11222). Text: (kt)

VLAKY ZE STŘÍBRA DO
PLANÉ NEPOJEDOU
Od 17. června do konce roku nejezdí
vlaky v úseku Stříbro – Planá u Ma-
riánských Lázní podél Mže na trati z
Plzně do Chebu. Nahradí je autobu-
sy. Ve většině rychlíků bude v této
souvislosti zavedena povinná rezer-
vace místa pro jízdní kola.

Text: (red)

VOJENSKÉ BRDY KOLMO

K nevídané události došlo ve vojen-
ském prostoru v Brdech. Na místa,
která byla po desetiletí určena
pouze mužům v zeleném, se oficiál-
ně dostane i veřejnost. A to díky no-
vým cyklostezkám. Mezi nejpozoru-
hodnější takto zpřístupněné lokality
patří Padrťské rybníky. Pro civilisty
však platí značná omezení – cyklo-
stezky jsou otevřené pouze o víken-
dech a svátcích. Projekt má však i
své kritiky. Ochranáři požadují nej-
prve změnit statut oblasti na chrá-
něnou krajinnou oblast. Nadšeni
nejsou ani ornitologové, kteří se zde
snaží chránit populace orlů moř-
ských a čápů černých. Místní mají
zase špatné zkušenosti s rostoucím
množstvím odpadků podél cest.

Text: (kü). Foto: (kt)

PETŘÍN VE VÝŠCE EVERESTU
O víkendu 24.-25. května, těsně před
pětapadesátým výročím dobytí Mount
Everestu Hillarym a Tenzingem, pořá-
dal pražský skautský oddíl akci, při
které bylo potřeba dvaaosmdesátkrát
vystoupat na Petřín a zdolat tak pře-
výšení 8848 metrů. Pořadatelé navá-
zali na stejný výstup před dvaceti le-
ty, který organizoval Gymnasion klub.
Pokusu o výstup se tenkrát stejně ja-
ko letos mohla účastnit libovolně vel-
ká družstva, dvojice i jednotlivci.
Družstva se mohla během akce spojo-
vat, ale ne rozpojovat. Jejich členové
se střídali v libovolném pořadí na 
principu štafety. Výstup byl nepřetrži-
tý a účastníci se přesunovali mezi
čtyřmi určenými trasami. Text: (red)

TATRANSKÁ TURISTICKÁ
SEZÓNA ZAČALA
Vysoké Tatry se připravily na další ná-
val čerstvého vzduchu chtivých turis-
tů. Komu se nechce šlapat jen do
vrchu a nepřichází sem ani zlézt ob-
tížný vrchol, tomu třeba přijde vhod
několik letošních novinek. Tatranské
lanové dráhy se do svých úkolů po-
řádně opřely. Dokončily rekonstrukci
lanovky na Hrebienok, a tak mohou
turistům zpříjemnit cestu ze Starého
Smokovce novými vozy s panorama-
tickou prosklenou střechou. K několi-

ka unikátům na Lomnickém štítě při-
daly přírodní botanickou zahradu a vi-
sutou terasu. K adrenalinovým atrak-
cím přibývaly další: Na Hrebienku
kromě sjezdu na horských koloběž-
kách můžeme zažít i letní tubing
(první na Slovensku), jenž se pyšní i
několika klopenými zatáčkami. Na
mezistanici lanovky Štart (Tatranská
Lomnica – Skalnaté pleso) si můžete
půjčit o něco sofistikovanější horskou
koloběžku nebo podniknout sjezd na
nízké trojkolce (stanley rider) nebo
mountain-boardu (jakýsi kolový snow-
board bytelné konstrukce). Pro senio-
ry a děti je připraven soubor slev.

Text: (kü). Foto: (kt)

POD BIČEM LESNÍ STRÁŽE
Lesní stráž Tatranského národního
parku loni vybrala na pokutách 
od návštěvníků a turistů více jak
100 000 slovenských korun. Mezi
oblasti, kde registrovala nejvíce pře-
stupků proti Návštěvnímu řádu, pa-
tří Západní Tatry (Roháče). Text: (kü)

ZDOLAT EVEREST A ZEMŘÍT
Nepálský horolezec Min Bahádur 
Šerčan s téměř osmi křížky na hřbe-
tě se stal nejstarším úspěšným do-
byvatelem Mount Everestu. Šesta-
sedmdesátiletý Nepálec vystoupal 
do výše 8848 m n. m. v doprovodu
horských vůdců. Posunul tak laťku 
z minulého roku, kterou nastavil je-
denasedmdesátiletý Japonec Janagi-
sawa. Uvidíme, co v tomto ohledu
přinese příští rok. Infrastruktura
zbudovaná na úpatí hory Číňany 
u příležitosti olympijských her by ta-
ké mohla nahrávat dalším rekordům. 

Text: (kü)

INZERCE



Budhistick˘ obfiad v Dharamsale má vût‰í
sílu neÏ kdekoliv jinde. Tady v indickém exilu
sídlí tibetsk˘ dalajláma. Vyuãuje se tu na ti-
betské univerzitû. Vefiejnost se mÛÏe podívat
do tibetského muzea. Nakupuje se v tibet-
sk˘ch krámcích a vyrábí v tibetsk˘ch manu-
fakturách.

ČAROKRÁSNÁ
DHARAMSALA

Foto: Jolana Doležalová
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PRÁVĚ   TEĎ

tevřené akademické mistrovství republiky v survi-
valu se uskutečnilo v Poněšicích poslední květ-
nový víkend. Přírodní víceboj s časovým limitem

24 hodin absolvovaných nonstop v sobě zahrnoval cyklistiku,
běh, kolečkové brusle, kanoistiku na klidné i divoké vodě, 
lezení, lanové překážky a orientaci. 
Celkově nejrychlejší byla dvojice českých reprezentantů 
v adventure race Bloudek - Vaněk. Akademickými mistry 
se v mužích stali Ondřej Veselý a Jan Dušátko, v mixech 
Eva Safínová a Jarda Krajník a v ženách Julie Wolfová a Míša
Pačáková. O celkovém pořadí se rozhodlo velmi brzy. Blou-
dek s Vaňkem měli již na startu prvního orientačního běhu
půlhodinový náskok a pak už se k nim nikdo nepřiblížil. Do
cíle dorazili krátce po sobotním poledni v čase 14:36. První
vysokoškoláci za nimi nabrali tříhodinovou ztrátu. ■

O
Text: Jan Smolík. Foto: Česká asociace
extrémních sportů

AKADEMICI NESTAâILI 
NA REPREZENTANTY
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VYSOKOHORSKÁ   TURISTIKA

14 výstup na vrchol
18 nejen pro horolezce
20 feráta Johann

TÉMA:
DACHSTEIN

NA DACHSTEINU
TŘI LEDOVCE 
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ST¤ECHA SVùTA, ASPO≈ PRO ·TAJERÁKY A SOLNOHRAëANY, 
SE VYPÍNÁ NA DOHLED OD âESK¯CH HRANIC. PODLE NICH JE 
TO T¤ÍTISÍCOVKA, COÎ JE REKLAMNÍ TAH, PROTOÎE SKUTEâNÁ
V¯·KA DACHSTEINU DOSAHUJE 2997 METRÒ.

e mnoho moÏností, jak na Dach-
steinu strávit víkend, ale nejkrás-
nûj‰í je traverz Stfiechy, pfii kte-
rém se pfiecházejí tfii ledovce. Na

Schladmingsk˘ je moÏno vyjet lanov-
kou od parkovi‰tû poblíÏ Türlwand-
hütte. Nûkomu ov‰em onûch tisíc
v˘‰kov˘ch metrÛ za jízdenku nestojí,
a tak vyráÏejí skupinky turistÛ je‰tû
za tmy, aby se pozdravily s tûmi ma-
jetnûj‰ími na horní stanici lanovky
Hunerkogel ve v˘‰ce dva tisíce sedm
set metrÛ.
Zdálo by se, Ïe zb˘vajících tfii sta v˘-
‰kov˘ch metrÛ na vrchol bude záleÏi-
tostí hodinky ãi dvou. Opak je v‰ak
pravdou. Cesta pfies Schladmingsk˘
a potom Hallstattsk˘ ledovec sice ve-
de nejprve po snûhové autostrádû vy-
jeté rolbou, ale na dohled ke Stfie‰e se
zaãíná zdvihat.

DEPO POD TRHLINOU
Hodina plouÏení do prudkého kopce po
kotníky v mokrém snûhu dává zabrat
kaÏdému vãetnû místních horsk˘ch vÛd-
cÛ. Koneãnû pfiichází závûreãná snûhová
mulda a bohapustá dfiina konãí pod ob-
rovsk˘m skalním Ïlabem, kter˘ mífií aÏ
nûkam do nebe. Turisté, ktefií se budou
vracet, zde nechávají batohy a pfiebyteã-
né obleãení.
Po krátkém odpoãinku nastává ãas vyra-
zit z depa a zamífiit ke dvûma hlubok˘m
trhlinám, které dûlí skálu od ledovce.
"KdyÏ jsme se tudy vraceli z jiného v˘-
stupu, pfiítel sice první pfieskoãil, ale do
druhé pfiepadnul," popsal svÛj záÏitek z
tohoto místa horolezec Luká‰ Bludsk˘.
"Skonãil na‰tûstí vzepfien˘ rukama nad
hlubinou a sám se potom vy‰krábal ven."
Hor‰tí vÛdci, jejichÏ ãas nastává ve Ïlabu
tûsnû pfied polednem, proto nekompro-
misnû své klienty navazují na lano, aby
mohli jejich pfiípadn˘ pád zachytit.

LEHKÉ LEZENÍ
Po pfiekonání ledovcové trhliny násle-
duje v˘stup, kter˘ je pro vysokohorské

J
Foto: Hana Suchá, Jan Fuka, René Kujan



turisty vrcholem umûní. Stfiídají se na
nûm schÛdné skalní police, kolmé stûn-
ky, skoby a kramle. Aby turista spatfiil
zblízka vrcholov˘ kfiíÏ, musí nakonec
pfiekonat desetimetrovou kolmou stûnu
po kramlovém Ïebfiíku.
"Právû tady se strhla stra‰livá boufie,
hromy blesky," s vykulen˘ma oãima
vyprávûl jeden svÛj ãervnov˘ záÏitek
redaktor Horydoly René Kujan. "Ne-
zbylo nic jiného, neÏ se vzdát vrcholu
a vrátit se z témûfi posledního metru."
Pro ty, ktefií pokraãují na Gosavsk˘ le-

dovec, je cesta teprve v polovinû. "V˘-
stup nekonãí na vrcholu, ale teprve v
bezpeãí chaty," zní staré horolezecké
pravidlo, které zde vládne Ïeleznou
pûstí.

SESTUP VEDE FERATOU
Dlouh˘ sestup není nijak nároãn˘ a ve-
de vût‰inou podél lanového zábradlí,
ale pokud se k únavû pfiidá i ‰patné po-
ãasí, je na ne‰tûstí zadûláno. "Hodinu
nám teklo za krk, kroupy se stfiídaly s
de‰tûm a my jsme se tfiásly, aby je‰tû

do skob a drátÛ neuhodil blesk z boufi-
ky, kterou jsme sly‰ely na druhé stranû
kopce," vzpomíná Eva Chládková na
stejnou situaci jako René Kujan, ale na
druhé stranû vrcholu. "Nejhor‰í je, Ïe
nemÛÏete dûlat nic jiného, neÏ bez od-
poãinku sestupovat a doufat, Ïe to pfie-
Ïijete," dodává její spolulezkynû Bar-
bora Rybáfiová a vzpomíná na to, jak ji
tûÏk˘ batoh srazil pfiímo pod vodopád.
LeÏela na bfii‰e, trikem jí protékala le-
dová voda a nûkolik minut se jí nedafii-
lo zvednout.

LEDOVEC SE MUSÍ JISTIT
Ani sestupem po skalním hfiebenu je‰tû
nic nekonãí. Adámkova chata je vzdá-
lena hodinu ostré chÛze po strmém Go-
savském ledovci. Pokud se nûkdo do-
sud nenavázal na lano, protoÏe mu v˘-
stup i sestup pfiipadaly lehké, teì to
musí udûlat. Rozpraskan˘ ledovec totiÏ
v sobû skr˘vá mnohé neviditelné trhli-
ny a snûhové mosty. To, co bylo na za-
ãátku v˘stupu na Stfiechu, se teì opa-
kuje kaÏdou chvíli. KdyÏ se první pro-
bofií a padá do ledové díry, nezb˘vá
ostatním nic jiného, neÏ se zapfiít do la-
na, horolezeck˘ch Ïelez i cepínÛ a ne-
‰Èastníka zachytit a vytáhnout ho na
svûtlo boÏí. Adámkova chata je potom
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VYSOKOHORSKÁ   TURISTIKA
V˘stup na Dachstein
je dobfie zaji‰tûn˘

Lanovka vede na Hunerkogel

Na horách snûÏí i v létû

Adámkovu chatu zásobuje vrtuník

Ze středu Čech je to po vlastní ose pět
set kilometrů. Jede se po trase České
Budějovice - Dolní Dvořiště - Salzburg -
Dachstein. Osobní auta jezdí z Ramsau
po horské silnici s mýtným na parkoviště
pod lanovkou. Autobusové zájezdy využí-
vají spíše neplacených parkovišť u Gosav-
ských jezer.

TÜRLWANDHÜTTE - DACHSTEIN: Od
parkoviště pod jižní stěnou se na
Schladminger Gletscher lze dostat la-
novkou nebo pěšky přes Südwandhüt-
te a pěšinou nad ní nejprve po zaro-
stlém skalním hřebínku, suťovým sva-
hem pod lanovkou a nakonec strmou
ferátou do Austriascharte přímo pod
horní stanicí lanovky. Odtud okolo
vrcholu Hunerkogel k Dachsteinwarte-
hütte a na vrchol.

GOSSAUSEE - DACHSTEIN: Obvyklá cesta
větších výprav. Únavným pochodem k Ada-
mekhütte a levou stranou Gossau Glets-
cher (ve směru výstupu) na sedlo Obere
Windlucke. Odtud doleva po hřebeni ferá-
tou až na vrchol. Těsně před ním je jištění
méně časté a může hrozit sníh, námraza
či drobná suť.

DACHSTEINWARTEHÜTTE (2740) 
- HOHER DACHSTEIN (2993)
1. VARIANTA: Po ledovci a žlabem. Od
chaty severozápadním směrem kolem
skalního pilíře a podél skal po ledovci
Hallstätter Gletscher (trhliny) k vyústění
žlabu, který spadá z vrcholu. Zde z ledov-
ce na skálu (pozor na okrajovou trhlinu) 
a přes strmý skalní stupeň k místu zvané-
mu Mecklenburgstein na začátek žlabu.
Tímto žlabem po skále podél zajištění
strmě až na vrchol. 

2. VARIANTA: Po skále a žlabem. Od cha-
ty severozápadním směrem ke skalnímu
pilíři. Zde přechod z ledovce na skálu a
po skále výstup po zajištění (ocelové la-
no) až k pamětní desce (Gustl Flamm).
Odtud krátký sestup po skalní lávce (vel-
mi často námraza) až k místu zvanému
Mecklenburgstein na začátek žlabu spa-
dajícího z vrcholu. Tímto žlebem po zajiš-
těné cestě výstup na vrchol.

KOMENTÁŘ: horolezecká obtížnost se po-
hybuje mezi stupni I a II UIAA s výborný-
mi fixními body jištění. Pro sestup v mlze
nebo noci je lepší 2. varianta, protože je
to feráta a od jejího konce je jednoduchý
návrat k Dachsteinwartehütte. Posled-
ních dvacet metrů je však nutno slanit.
Na výstup je jednodušší a rychlejší použít
1. variantu. Bývá však za dobrého počasí
plná turistů, horolezců a klientů hor-
ských vůdců.

DOPRAVA

PŘÍSTUPY
POPIS VÝSTUPU



JiÏní stûna Dachsteinu:
úÏasná, obrovská, strmá

pro vysílené poutníky bez nadsázky
oázou klidu, tepla a bezpeãí.

DRUHÝ DEN JE ÚNAVNÝ
Druh˘ den je o nûco lehãí, ale roz-
hodnû ne odpoãinkov˘. Ledovcem je
tfieba znovu ostraÏitû stoupat aÏ pod
sedlo Steinerscharte. Stopy vedou k
ferátû, která dlouze traverzuje a pak
prudce vystoupá na sedélko. Sestup
po úzkém skalním Ïebírku na Hal-
lstattsk˘ ledovec, kter˘ by byl napfií-
klad v Roháãích závratn˘m úsekem,
je po minul˘ch záÏitcích uÏ jen ruti-
nou. To v‰ak nelze fiíci o zpáteãním
pfiechodu mírnû, ale zato stále stou-
pajícího ledovce. Trhliny v nûm ne-
jsou ãasté, ale o to zrádnûj‰í. Proto
skupinky turistÛ pfiipomínají zdálky
karavany. Jeden za druh˘m stoupají
unaven˘m krokem nazpátek k lanov-
ce svázaní jedním lanem.
Na terase ve stánku jde nejlépe na
odbyt Radler. Mnozí âe‰i ov‰em po
prvním dou‰ku vyprsknou pfiekvape-
ním - jedná se o málo alkoholické pi-
vo s citrónovou limonádou.

■

Průkopníkem ferát/klettersteigů byl
rakouský profesor Friedrich Simony,
který inicioval bezpečné zajištění vý-
stupové trasy na Dachstein v šedesá-

tých letech 19. století. Pár let po
něm v roce 1869 přišel s nápadem vy-
strojit Grossglockner stabilními jistí-
cími body pražský obchodník Johann

Stüdl. Po obou jsou pojmenovány cha-
ty, které jsou výchozími body na "je-
jich" feráty. Na německou Zugspitze

byla vybudovány během desetiletí
1873 až 1884 trojice zajištěných

cest. Okolo roku 1900 byla natažena
lana po hřebeni Watzmannu. První do-

lomitská feráta vede od roku 1903
západním hřebenem Marmolady.

✸ První feráta

INZERCE
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OUTDOOR

Dachstein není jenom doménou horolezcÛ, ale nabízí spoustu radostí také pro dal‰í sportovce. Nechte se inspirovat novinkami na jiÏní 
stranû tohoto nejbliÏ‰ího ledovce. M˘tné na horské silnici z Ramsau k dolní stanici dachsteinské lanovky u Türlwandhütte stojí sedm eur 
a platí se pfii odjezdu. Pokud se ov‰em prokáÏete pouÏitou zpáteãní jízdenkou na lanovku, máte prÛjezd zadarmo. Lanovka jiÏní stûnou
Dachsteinu na ledovec vede od Türlwandhüte k Hunerkogel. Zpáteãní jízdenka pfiijde na 27 eur. Od loÀska je moÏné získat slevovou regio-
nální kartu ARGE Schladming-Dachstein-Card (www.sommercard.info). Nûkteré sluÏby jsou s její pomocí zadarmo, jiné se znaãnou slevou.

NEJEN PRO HOROLEZCE...

BĚŽKAŘSKÉ TRATĚ 
Na ledovci jsou otevřené dvě běžkařské
tratě (www.dachsteingletscher.at).
První, která bývá v provozu celý rok,
je upravená pod Kopperkarsteinem a
ukrývá se v jeho stínu. Druhá je namo-
taná o kus dál vedle Gjaidsteinu a celý
den na ní svítí slunce. Vstupné na tratě
s měřící technikou stojí i se zpáteční
jízdenkou na lanovku 28,50 eur. 

SNOWBOARDY A SJEZDOVÉ LYŽE
Letní sjezdovky na Schladmingském le-
dovci jsou již sice ve špatné stavu, ale
snowpark je stále velmi oblíbený
(www.planai.at). Jezdí se a skáče na
překážkách jen dopoledne. K dispozici
jsou dva vleky. Jednodenní permanent-
ka stojí i se zpáteční jízdenkou na la-
novku 29 eur. Sezónní permanentka
stojí 325 eur.

VYHLÍDKA NAD OBLAKY 
Visutá plošina se skleněnou podlahou
na horní stanici lanovky Hunerkogel je
zdarma. Procházka vysoko nad údolím je

vzrušující a odpovídá jejímu názvu Sky
Walker (www.dachsteingletscher.at). 
Turisté mohou pozorovat bez jakékoliv
námahy hory a skály stovky metrů pod
nohama. 

EXTRÉMNÍ FERÁTA
Nová feráta nazvaná jako vyhlídka nad
ní Sky Walk je dostupná od horní stani-
ce lanovky (www.bergsteigen.at/de/
touren.aspx?ID=1477). Jde se k ní nej-
prve krátce po ledovci bez trhlin, v se-

délku Hunerscharte se připojíme na
jednoduchou ferátu, která nás dovede
pod výrazný skalní hřeben. Samotná
trasa Sky Walk vede právě po něm.
Ferátisty sledují cestující v lanovce
doslova jako na dlani. 

LEDOVÝ PALÁC 
Kousek od horní stanice lanovky Hu-
nerkogel je ve věčném ledu vykutaný
Ledový palác (www.dachsteinglets-
cher.at)  Atrakce poutá především ro-
diče s dětmi. Sněho-ledová jeskyně
má výzdobu koncipovanou jako pod-
zemní palác ledového království.
Vstupné je 5 eur. 

SJEZD NA HORSKÝCH KOLECH
Sjezdové tratě pro horská kola v Pla-
nai (www.planai.at) jsou zase bezpeč-
nější a více upravené. Vloni se na
nich totiž jelo rakouské mistrovství.
Součástí areálu jsou sjezdovky pro
downhill, fourcross a freeriding, la-
novka, půjčovna a parkoviště. To vše
kousek nad Schladmingem.

Text: (kt). Foto: Salzburgerland



HIKO sport s.r.o., Jíloviště 261 252 02 Praha - západ, tel.: 267 710 867, fax: 267 712 781, info@hiko.cz, hiko@hiko.cz
VODÁCKÉ CENTRUM Hiko sport - Praha Pankrác, ul. 5.května 1137/57, 140 00 Praha 4, tel.: 241 401 384, centrum@hiko.cz

Prodejna PRAHA Troja, u loděnice FTVS (umělá slalomová trať), 170 00 Praha 7 - Troja, tel.: 283 850 137
Prodejna BRNO, Zahradníkova 24, 602 00 Brno, tel.: 541 215 548, tel./fax: 549 241 235

www.hiko.cz

Výrobce a dodavatel kompletního vodáckého vybaveníVýrobce a dodavatel kompletního vodáckého vybavení

kraťasy

Metalight

709 boty Softy

506

dámský

Smiler

453

NOVINKY z Hika
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FERÁTY

Úplnû stejn˘ scénáfi jako obvykle.
Nûkolik telefonátÛ, dohady jaké
bude poãasí. V pátek veãer vyra-
zíme. Tentokrát na klettersteig
Der Johann v masívu Dachsteinu.

Text: René Jelínek. Foto: Kuba Turek

fiijíÏdíme v ãasn˘ch ranních
hodinách a pár aut, u kter˘ch
spokojenû odpoãívají jejich
posádky, tu uÏ parkuje. Také
to máme v plánu, takÏe nele-

níme, vytáhneme karimatky, spacáky a
hurá do hajan. Obloha je jasná, sem tam
mráãek, hvûzdy na dosah, co víc si mÛÏe-
me pfiát. Jen aÈ to vydrÏí do druhého dne. 
V pÛl osmé vstáváme. Procházíme ko-
lem dolní stanice lanovky na Hunner-
kogel (1700 m n.m.), za pÛl hodiny
jsme u chaty Südwandhütte (1871).
Traverzujeme pod chatou a snaÏíme se
drÏet smûr po ãerven˘ch teãkách a ka-
menn˘ch muÏících, ktefií nás mají do-

vést pod stûnu kde Johann zaãíná. Jsme
tam za dal‰í hodinu.
S úÏasem pozorujeme zeì, která se pfied
námi tyãí. Cesta zaãíná tfiímetrov˘m
pfievisem doplnûn˘m o ocelové stupy.
Tlaãím nohy do skály a pevnû se drÏím
ocelového lana. Jakmile stojím na oce-
lov˘ch stupech, tak uÏ vím, Ïe to je mo-
je. Cesta se mírnû uklání a pokraãuje
dále po kolících vzhÛru. 

KLÍČOVÁ STĚNA PLNÁ
KOLÍKŮ
Cesta se klikatí stûnou aÏ dolézáme k
místu, na které se nejvíc tû‰íme. Expo-
novan˘ záfiez, kudy vedou kolíky a oce-

lové vodící lano. Tento úsek je na mÛj
vkus pfieji‰tûn˘, ale jistû je to z dÛvodu
bezpeãnosti. Kolíky jsou rozesety po
stûnû jako na Ïebfiíku, tudíÏ lezení cel-
kem ods˘pá. 
Po pfielezení tûchto sto padesáti metrÛ
se cesta uklání a pokraãuje aÏ na plo‰i-
nu, kde stojí chata Dachsteinwartehütte,
které se fiíká téÏ Seethalerhütte (2740).
Cestu je dobré opravdu dolézt podél vo-
dícího lana aÏ na vrchol a nezkrátit si ji
ani o píì, protoÏe tûsnû pfied závûrem
ãeká exponovaná rampa, odkud je krás-
nû vidût do celé stûny. 
Na vrchol dolézáme po dvou a pÛl hodi-
nách. Podáváme si ruce, fotíme a jdeme

OŠKLIVÝ 
A VZRUŠUJÍCÍ 

P

JOHANN
OŠKLIVÝ 
A VZRUŠUJÍCÍ 

JOHANN



na zaslouÏené pivko do chat. Nad‰enû
rozprávíme a hodnotíme v˘stup. Poãasí
se mírnû zhor‰uje, proto velíme k od-
chodu. 
Jdeme po ledovci pÛl hodiny na horní
stanici lanovky Hunerkogel (2700). Ku-
pujeme si kaÏd˘ lístek za 16,50 eur a la-
novkáfi se nás ptá, zda máme dole auto.
K˘vneme a on nám pí‰e na lupen datum
lihovkou. Po jeho pfiedloÏení neplatíte
pfii návratu m˘tné na silnici Dachstein-
straße.

SPOUSTA ŽELEZA V PŘÍRODĚ 
Klettersteig Johann vznikl v roce 1999
díky úsilí horsk˘ch vÛdcÛ z Ramsau.

Cesta je po celé délce vystrojena 1200 m
dlouh˘m ocelov˘m lanem o prÛmûru 
30 mm a je doplnûna hlavnû v expono-
van˘ch pasáÏích ocelov˘mi kolíky. V̆ -
‰ka stûny je 600 m. Leze se od poloviny
ãervence do poloviny záfií. ObtíÏnost na
ferátové stupnici se pohybuje v nejtûÏ-
‰ích místech mezi D a E. 
Hor‰tí vÛdci vyprojektovali trasu
schválnû nejtûÏ‰ími místy stûny a za-
tloukli pfii tom stovky Ïelezn˘ch kolíkÛ
do skal. Podle mnoha turistÛ to není nic
hezkého a nûktefií to dokonce odsuzují
jako o‰klivé znásilnûní pfiírody. Podívej-
te se na snímky, vylezte Johanna a udû-
lejte si názor sami. ■
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■ Türlwandhütte 
- Südwandhütte: 1/2 hod
■ Südwandhütte 
- nástup na Johann: 1 hod
■ Johann - Dachsteinwarte-
hütte: 2 1/2 hod
■ Dachsteinwartehütte 
- Hunnerkogel: 1/2 hodiny
Časy jsou uvedené ve svižném
tempu bez zastávek. Poslední
lanovka dolů jede v 17:00 h!

Horsk˘ vÛdce
s klienty

Feráta vede stûnou 
i hfiebenem

ČASOVÝ PLÁN



CYKLOTURISTIKA



esk˘ to básník a velikán Karel
Hynek Mácha nav‰tívil Koko-
fiínsko nesãetnûkrát. Velmi si
kokofiínsk˘ kraj oblíbil. Dûj

svého románu Cikáni zasadil právû sem.
Zastavil se zde také pfii své pû‰í pouti z
Prahy do Krkono‰ a v tajemném sklepe-
ní zdej‰ího zpustlého hradu vyhledal
pfiístfie‰í pro svÛj nocleh. Právû po nûm
byla pojmenována ãervená linie vinoucí
se chránûnou krajinnou oblastí pod
jménem Máchova cesta. Co na tom, Ïe
‰el tehdy trochu jinudy? Hlavnû, Ïe je tu
Hynek s námi!

Na‰e putování zaãne na severov˘chodû
Kokofiínska ve Žďáru. Buìte v‰ak pfii-
praveni na kulturní ‰ok, kter˘ vám zpÛ-
sobí pfiíjezd do obce. Omlácené, zaned-
bané, ba pfiímo dûsuplné baráky dodají
vesniãce neutû‰en˘ ráz. Radûji se zde ne-

budeme dlouho zdrÏovat, vyhledáme ãer-
venou znaãku Máchovy cesty, té se bu-
deme drÏet po celou dobu, a rychle pryã.
RovnûÏ na ãervené, ale severnûji, se na-
lézá znám˘ hrad Bezdûz, jeden z na‰ich
nejv˘znamnûj‰ích gotick˘ch hradÛ. Bez
vût‰ích pfiestaveb se zachoval ve své pÛ-
vodní gotické podobû aÏ do dne‰ních
dnÛ. Chcete-li tedy nav‰tívit klasick˘
stfiedovûk˘ hrad, jeìte právû tam.

UÏ po jednom kilometru dorazíme do
vesniãky Kruh. Její název pfiipomíná
velmi slavn˘ a oblíben˘ horor. Zasvû-
cenci zde radûji nezvedají telefony. Na
rozdíl od Îìáru nás tady ale neãekají
thrillerové kulisy, ale pfiíjemná obec se-
stávající patrnû ze sam˘ch obydlí „lufÈá-
kÛ“. Pûkné, udrÏované baráãky s ãerstvû
posekanou trávou na pfiedzahrádkách
polahodí oku turistovu.

Pofiád je‰tû po silnici dorazíme k hradu
Houska. No, hrad. Ve tfiináctém stole-
tí tady opravdu hrad postavili. Ale uÏ o
tfii století pozdûji si fiekli, Ïe by radûji
zámek, a tak to zase v‰echno pfiestavûli.
TakÏe si vyberte. AÈ uÏ hrad, a nebo zá-
mek, kaÏdopádnû se tady pofiád dûje nû-
co kulturního a zajímavého. Svobodné
panny a svobodní jinochové zde mohou
uspofiádat svatební mecheche ve velkém
stylu. Také nûkterá z kulturních akcí zde
pofiádan˘ch by mohla stát za náv‰tûvu.
Na hradû probûhne napfi. pfiehlídka dût-
sk˘ch hudebních souborÛ, gotick˘ jar-
mark, ukázky historického ‰ermu a tan-
ce, ukázky rÛzn˘ch fiemesel, koncerty...
KdoÏ zvûdût více touÏí, nechÈ na strany
www.hradhouska.cz popatfií!
Asi dva kilometry od Housky, na modré
turistické znaãce, najdeme rozhlednu
Vrátenská hora. Její kovová konstrukce

vévodí kopci (508 m n. m.) a nejvy‰‰í
vyhlídková plo‰ina je na úrovni 25 me-
trÛ. Funguje celoroãnû.

Zanecháváme Housku pekafiÛm a jin˘m
pfiíznivcÛm celozrnného peãiva a fiítíme
se velice malebn˘m, ãtyfiapÛlkilometro-
v˘m úsekem traverzujícím zalesnûné
kopeãky, jeÏ brázdí nejedno krásné, ty-
pické pískovcové údolíãko. Pfiíznivce
jízdy na kole musíme varovat – nevíme,
koho z ocyklen˘ch ãi neocyklen˘ch tu-
ristÛ tu nemají rádi – ale pozor, pfies
znaãenou stezku házejí mnoÏství rafi-
novanû nastraÏen˘ch klackÛ a klád.
Opravdu nádhern˘ kousek trasy ústí do
osamoceného údolí, kde najdete koÀ-
skou farmu – jízdárnu Laka.
Farma Laka nabízí vyjíÏìky na koních i
ubytování. Na koni mÛÏete vyjet na ho-
dinku nebo tfieba i na cel˘ den. V pfiípa-

dû zájmu provedou opatrnû na koních i
va‰e dûti. Jste-li pfiímo vlastníkem nûja-
kého toho bujného hfiebce, ustájí vám ho
tu. Ceníky, kontakty i fotogalerii najdete
na www.laka.euweb.cz.

Na pár kilometrÛ se teì budeme muset
spokojit se silnicí. Asfaltov˘ povrch nás
dovede aÏ ke kfiiÏovatce v Ráji. Rajsk˘
klid v sezónû profiezávají zvuky linoucí
se ze siln˘ch ma‰in motorkáfiÛ. I oni si
oblíbili zdej‰í kraj pln˘ zatáãek a ser-
pentin a v hospÛdce Na Ráji hledají
osvûÏení. Vy byste snad odolali?
Je‰tû kilometr a pÛl nás ponese ãern˘
ropn˘ produkt, neÏ s námi ãervená
znaãka sm˘kne ve Vojtěchově opût
do divoãiny. Cestou podmáãen˘m teré-
nem (nebojte, jsou tam prkenné lávky)
uÏ máme nejvy‰‰í ãas zaãít se tû‰it na
povûstné Pokliãky. Kdo chce vidût tento

Č

MIROSLAV JAKE· P¤ECHÁZÍ SÓLO GRÓNSKO NAP¤Íâ,
MILO· ·KORPIL BùÎÍ KOLEM CELÉ REPUBLIKY, LUCKA 
KOVA¤ÍKOVÁ S MICHALEM JONEM OBJÍÎDùJÍ SVùT 
NA KOLE. ÎE TO JE MOC DALEKO A ZABERE TO HODNù 
âASU? NO DOB¤E, TAK SI S NÁMI ASPO≈ PROJEëTE
KOKO¤ÍNSKO - OD HRANIC K HRANICÍM.

Text: René Kujan. Foto: René Kujan, Kuba Turek

Hynku,Viléme, Kokoříne!Hynku,Viléme, Kokoříne!
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skvostn˘ pfiírodní úkaz, bude muset za-
pomenout na sv˘ch pût infarktÛ a tfii
bypassy a svûÏe vybûhnout nemalé pfie-
v˘‰ení po dfievûn˘ch schodech (a mod-
ré znaãce) ze star˘ch praÏcÛ. Dobytá
kóta se mu odmûní nejen pûkn˘m v˘-
hledem. Prostranství pod Pokličkami
se fiíká také Cikánsk˘ plácek. Právû zde
se totiÏ st˘kají katastry pûti obcí, a tak
kdyÏ do‰lo k vyho‰tûní nûkterého z pfii-
ãmoudl˘ch nezbedÛ, staãilo udûlat pár
krokÛ do sousedního katastru. A proã
zrovna tady neposedût s nûkter˘m z
bratrÛ a nedat s ním druÏné cigárko, no
né, more?!
Vrstvy písku se usazovaly dlouhou dobu
a jejich jednotlivé vrstvy obsahují rÛzné
pfiímûsi. V dÛsledku toho jsou pak rÛznû
odolné vÛãi erozivním vlivÛm stfiídání
teplot a vody. Tvrd‰í vrstvy s Ïelezit˘mi
pfiímûsemi tvofií samotné pokliãky. Je-
jich fundament je z relativnû odolného
kfiemenného pískovce. Úzk˘ sloup ne-
soucí poklici je z pískovce s hlinit˘m
tmelem. Ten zvûtrává nejrychleji, a tak
celá tahle pfiírodní krása jednou skonãí
zfiícením stále tenãího sloupu.

Vracíme se na rozcestí a plni hladu a
oãekávání spû‰íme do Kokořínské-
ho dolu, kter˘ slibuje nejedno obãer-
stvovací, pohostinské nebo restauraãní
zafiízení. A DÛl je na takové záleÏitosti
asi to nejsprávnûj‰í místo. BohuÏel se
zde nacházíme právû v pondûlí, onen
magick˘ den, kdy mají v‰echna zmínû-
ná zafiízení nekompromisnû zavfieno. K˘
dûs a ‰lak! Na‰tûstí naráÏíme na velmi
milé obhospodafiovatele zdej‰ího campu
ATC. UÏ mají i první zákazníky, a tak se
jim i v zavírací den zÏelelo ucaprtan˘ch

svûtobûÏníkÛ. Dávají tûstoviny Ála
BouloÀéz a navrch pfiitáãí dvû chlazené
kofoly. Ach té krásy v bfií‰kách i vÛkol!
Ubytovat se v ATC mÛÏete se sv˘m ka-
ravanem, stanem nebo mÛÏete bydlet v
chatiãkách. Je tu i mal˘ obchÛdek, spo-
leãenská místnost, hospÛdka. Letos tu uÏ
pr˘ fiádila i stohlavá saÀ svatební vese-
lice. Více informací najdete na
http://camp. kokorin.info.

Plni radosti a nové energie (a nutno pod-
otknout, Ïe také plni pohrdání) míjíme
zavfienou restauraci U Grobiána a nechá-
váme se strhnout ãerven˘mi prouÏky v bí-
lém poli k dal‰ímu úprku. Krásnû uprave-
ná studánka Ladãin pramen pfiímo vyz˘vá
k osvûÏení, tentokráte zcela pfiírodnímu a
zaruãenû bez dusiãnanÛ. MnoÏství postá-
vajících hrnkÛ naznaãuje, Ïe v ochutnává-
ní pfiírodnin zdaleka nejsme sami.
Následn˘ rybník v Harasově uÏ zaãí-
nají zdobit spofie odûná sliãná dûvãata.
Koho by napadlo, Ïe v Kokofiínském
dole by byl uÏiteãn˘ i dalekohled? My
ho nechali doma. Tak tfieba pfií‰tû.
Zlí i dobfií jazykové z blízk˘ch i vzdále-

24 HORYDOLY

Hrad Houska

Kokofiínsko je jako
stvofiené pro horské kolo

Bez mapy jste
ztracení

HospÛdka Na Ráji

V edici „Mapy, které vydrží všechno, co vy“ vrhlo vyda-
vatelství Žaket na trh také kartografický počin s pří-
značným názvem Máchův kraj. Cykloturistická mapa

je vytištěná na voděvzdorném papíře Ty-
vek. Její houževnatost oceníte na nejed-
né své dobrodružné cestě za deště a vě-
tru. Mapu, jež je koncipována v měřítku
1 : 65 000, nenamočíte, neroztrhnete.
Žaket prý odolnými mapami nedělá pří-
liš radost své konkurenci. Naštěstí jsou
tu vydavatelství proto, aby dělala radost
především nám – konzumentům. S po-
těšením můžeme konstatoval, že Žaket

získal za cyklomapy okolí Prahy na nezničitelném papí-
ře vítězství v cyklistické kategorii Outdoor Awards
2008 (více na str. 38).

Nezničitelná mapa
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nûj‰ích kruhÛ nám fiíkali, Ïe U Gro-
biána uÏ to není, co b˘valo. Daleko
lep‰í krmû je pr˘ v hospÛdce U Ti-
ch˘ch. Najdete ji asi o 300 metrÛ
dále po ãervené (a silnici) smûrem
Kanina, na pravé stranû. My jsme ji
zatím je‰tû nevyzkou‰eli, ale vzhle-
dem k ãetnosti zvûstí o v˘borné ku-
chyni a velk˘ch porcích by na tom
mohlo nûco b˘t.

Rozerváni sv˘mi viln˘mi pohledy
na píseãnou pláÏ podnikáme radû-
ji dal‰í ãtyfiapÛlkilometrové jízdy
smûr Štampach. Pokud jste ho-
rolezci, tak tam, co se ãervená znaã-
ka témûfi dot˘ká silnice, hledejte
proslunûné pískovcové skalky vy-
z˘vající k nev‰ednímu lezení.

Pomalu se blíÏíme k rybníku Lhot-
ka a stejnojmenné obci. V místech,
kde pfiekraãujeme Ïelezniãní koleje,
v podstatû opou‰tíme území CHKO
Kokofiínsko. Po osmnácti kilome-
trech mÛÏeme smûle vzkfiiknout: Cí-
le bylo dosaÏeno! ■

Harasov a jeho
písãité pláÏe



SKALNÍ   LEZENÍ

Malou jihoãeskou vísku s gotick˘m hradem a renesanãním
zámeãkem poznáte mezi tûmi ostatními snadno. Po pfiíjez-
du sem vás obklopí jemná vÛnû smaÏen˘ch bramborov˘ch
lupínkÛ. Právû tady se totiÏ pod taktovkou nizozemské
spoleãnosti vyrábûjí. 

Chipsy a skályChipsy a skály
Text a foto: René Kujan
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y ale setfiete rukávem slinu a budete pokra-
ãovat dál. Po zelené turistické znaãce se
vypravíte vzhÛru do lesnatého kopce. Va‰e
cíle budou hned dva – hrad a pruh skal, na
kter˘ch se leze uÏ od roku 1973.

OPEVNĚNÝ HRAD
Hrad Choustník je zfiícenina gotického hradu, kter˘
dal zbudovat v polovinû 13. století Bene‰ z Choustní-
ka. O sto let pozdûji se jej na bez mála tfii století
zmocnili RoÏmberkové. Ti hrad znaãnû roz‰ífiili 
a mohutnû opevnili. S odcházejícími RoÏmberky
ode‰el z vrchu také fiád a zákon a od 17. století hrad
pustl. Nyní jsou zachovalé zbytky pûknû opraveny 
a jedna z vûÏí netypicky ãtverhranného pÛdorysu
slouÏí jako rozhledna. Turistovu penûÏenku rovnûÏ
potû‰í symbolické vstupné. 

SKÁLY ZE SMIRKU
Lezeck˘ terén najdeme snadno – tûsnû pfied vstupem
do hradu, pfied poslední zatáãkou, uhneme ze zpev-
nûné cesty doleva, do lesního porostu. První vrchol-
ky spatfiíme hned vzápûtí. Skalní mûsto tvofií pás bal-
vanÛ a skal z hrubozrnné ortoruly, jenÏ je obklopen
suÈov˘mi poli. Na vrcholovém stupni je pfiírodní re-
zervace. Skála je velmi pevná, hrubozrnná struktura
poskytuje velmi dobrou oporu pfii stoupání vzhÛru.
Lezecké cesty jsou pfieváÏnû svislé, se zajímavou ãle-
nitostí. Najdeme zde i nastálo umístûné skoby a n˘ty.
MoÏnosti vlastního doji‰Èování friendy, vklínûnci a
smyãkami jsou pomûrnû dobré. V celé oblasti je více
jak pÛl sta cest v obtíÏnosti II aÏ VI. V nízk˘ch, a
místy velmi prudk˘ch, pfievisech jsou krásné moÏ-
nosti boulderingu. Lezení je povoleno celoroãnû. ■

V

Podzimní hrana (IV)
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dyÏ se tento rok v dubnu za-
stavil v Praze, kritizoval pfií-
li‰ drahé ubytování na ho-
rách. Nakonec oznámil s
lehk˘m úsmûvem ‰patnou

zprávu: "Klasick˘ alpinismus je na ús-
tupu." Následoval ov‰em ta dobrá: "Ne
cesta, ale vrchol je cíl."

ČEŠI MI ZACHRÁNILI ŽIVOT
V pûtaosmdesátém roce mi ãeská horo-
lezecká expedice pod vedením Jifiího
Nováka zachránila Ïivot. Dostal jsem 

v Himálajích velmi tûÏk˘ edém na pli-
cích a oni s sebou mûli lékafiku a léka-
fie. Cel˘ mûsíc jsem potom leÏel v je-
jich základním tábofie pod Dhaulágiri.
Starali se o mû a dávali mi antibiotika,
aÏ mû zase postavili na nohy. TakÏe dû-
kuji, dûkuji, dûkuji!

SCHANGRI-LA JE MOŽNÁ 
NA GLOCKNERU
Jenom jednu horu mají âe‰i stejnû rádi
jako Raku‰ané. Je to ná‰ nejvy‰‰í
vrchol Grossglockner. UÏ Johann

Stüdl, kter˘ nahoru vylezl a pak ji
zpfiístupnil turistÛm, tím Ïe na ní vysta-
vûl celou infrastrukturu (pozn. redakce:
napfi. postavil Hofmannovu a Stüdlovu
chatu, zajistil lanem Mal˘ Glockner a
Stüdlgrat, vybudoval pfiístupové cesty
a zaloÏil spolek horsk˘ch vÛdcÛ v Kal-
su), byl PraÏan. 
Je zajímavé, Ïe po otevfiení hranic pfii-
jíÏdí tolik ãesk˘ch a slovensk˘ch turis-
tÛ a horolezcÛ do Alp a skoro v‰ichni
mífií na Grossglockner. Hledají tu zfiej-
mû stejnû jako my Raku‰ané místo

K

NE CESTA, 
ALE VRCHOL 

HORSKÝ  VŮDCE

SLAVN¯ HOROLEZEC 
PETER HABELER JE IKO-
NOU ZILLERTALU. RA-
KOUSKÉ ÚDOLÍ SE JÍM
CHLUBÍ, P¤EDSTAVUJE
HO JAKO DOBYVATELE
EVERESTU, MESSNERO-
VA PARËÁKA, UâITELE
LYÎOVÁNÍ A HORSKÉHO
VÒDCE. ON V·AK NE-
VÁHÁ VYSLOVIT NÁZO-
RY, KTERÉ NEJSOU
P¤EDSTAVITELÒM TAM-
NÍHO TURISMU ZCELA
PO CHUTI. 

PETER HABELER
se narodil v roce 1942 v Mayrhofen
v rakouských Alpách pod Zillertalem.
V roce 1978 vystoupil s Reinholdem
Messnerem na Mount Everest (8848
m n.m.) bez použití umělého kyslíku.
Během následujících let vystoupil 
na další čtyři osmitisícovky. Poté
učil lyžování v USA. V současné době
provozuje v Zillertalu horolezeckou 
a lyžařskou školu.
Zvukový záznam vystoupení Petera 
Habelera v Praze si můžete poslech-
nout na webu www.horydoly.cz/vyp-
sat.php?id=11278 

NE CESTA, 
ALE VRCHOL 

JE CÍL!JE CÍL!
Text a foto: Kuba Turek
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zvané Shangri-la. KaÏd˘ ho hledá, pro-
toÏe tam je jeho ‰tûstí. ·hangri-la je
vlast. JenÏe ãlovûk ji hledá pokaÏdé
nûkde jinde. 
KaÏdá na‰e hora je symbolická ‰piãka.
Já své Shangri-la hledám doma v Zil-
lertalu, mezi na‰imi tfiiatfiiceti ãtyfitisí-
cov˘mi ‰títy. Jak krásné je lézt po ho-
rách! KaÏdá z na‰ich hor je symbolická.
VÏdycky je to ‰piãka. Vá‰eÀ mû vÏdyc-
ky Ïene aÏ na její vrchol. Jsem vá‰ni-
v˘m horolezcem, protoÏe kaÏd˘ ãlovûk,
kter˘ leze, jde, nebo putuje, vidí svût

normálnû. Extrémní horolezectví ani
obyãejná turistika nejsou témûfi nikdy
politické. Na sv˘ch cestách jsem vidûl,
Ïe je úplnû jedno, jestli jste pol‰tí, slo-
ven‰tí, ital‰tí nebo tfieba rakou‰tí horo-
lezci. VÏdycky jsme byli jedna rodina.
BohuÏel takhle to funguje jen u mála
vûcí. AÈ uÏ se podívám do Tibetu, nebo
na situaci okolo Olympijsk˘ch her.
MÛÏe mi b˘t jenom líto, Ïe nejsme
schopni vyfie‰it velké problémy, a ne-
zb˘vá neÏ doufat, Ïe se to nakonec nû-
jak aspoÀ trochu vyfie‰í. 

HORY JSOU NEBEZPEČNĚJŠÍ
NEŽ DŘÍVE
Klasick˘ alpinismus je na ústupu. Mám
na mysli v˘stupy opravdu tûÏk˘mi ces-
tami. Ony se hory staly o nûco nebez-
peãnûj‰ími. Smutn˘m pfiíbûhem je tání
ledovcÛ. Mnoho ti‰tûn˘ch prÛvodcÛ po
Zillertalsk˘ch Alpách kvÛli tomu uÏ
není pfiesn˘ch. Situace se rychle mûní.
Jsem horolezec, kter˘ vÏdy leze aÏ na
vrchol. ProtoÏe si myslím, Ïe cesta ne-
ní cíl. Vrchol je cíl.

■
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rup plavidla byl speciálnû zesí-
len a vytvarován, aby dokázal
po dlouhé mûsíce odolávat ex-
trémním tlakÛm ledov˘ch ker.

Zjednodu‰enû lze fiíci, Ïe zatímco kla-
sické konstrukce trupu s prÛfiezem do
tvaru „V“ driftující led drtil jako mo-
hutn˘ louskáãek na ofiechy, Fram s
„U“-prÛfiezem pouze vytlaãoval vzhÛ-
ru. Kormidlo i lodní ‰roub bylo moÏné
zasunout. Konstruktéfii tak pfiede‰li je-

jich po‰kození plovoucím ledem. Vnûj-
‰í plá‰È trupu dosahuje u Framu úcty-
hodné pÛlmetrové tlou‰Èky. Jeho kon-
strukce, tolik vhodná do polárních ob-
lastí, mûla na volném mofii hor‰í
stabilitu.
Îe Fridtjof Nansen o stavbû lodi pfiemí-
tal ze v‰ech stran, svûdãí i poãet v˘-
prav, jeÏ loì úspû‰nû absolvovala, a
dlouhá léta, po která byla v permanenci
(1893 – 1914). 

Fram byl trojstûÏník s v˘tlakem 800 tun.
Pohon obstarával parní stroj o tfiech válcích.
AÏ kdyÏ s ním Amundsen vyráÏel dob˘vat
jiÏní pól, byla loì osazena Dieselov˘m ag-
regátem. Jako první loì na svûtû. Îádná ji-
ná loì zbudovaná ze dfieva se nikdy nedos-
tala severnûji ani jiÏnûji. Hrdí Norové pos-
tavili na konci aktivní Ïivotní poutû kolem
lodi budovu muzea. Na bfiehu mofie v Oslu
ji mÛÏete obdivovat dodnes.

■

T

DALEKÉ   CESTY

FRAM neboli Kupředu!
FRAM ZNAMENÁ NORSKY „VP¤ED“. NA LODI TOHOTO JMÉNA BRÁZDILI
POLÁRNÍ MO¤E NANSEN, SVERDRUP I AMUNDSEN. NA SVÉ PION¯RSKÉ
V¯PRAVY JI NECHALI POSTAVIT NOR·TÍ POLÁRNÍCI V ROCE 1892. 
Text a foto: René Kujan
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eto‰ní paraglidingovou sezónu
odstartoval jiÏ o Velikonocích
první závod seriálu âeské ligy.
JelikoÏ na jafie b˘vá v tuzemsku

pro padákové kluzáky veskrze nepfiíjem-
nû, letûl se první závod ve slovinském
Lijaku u Nové Gorici. Pfiesto se kvÛli
‰patnému poãasí odletûl jen zlomek plá-
novan˘ch tras. âeská Raná a moravské
Beskydy byly kvÛli témuÏ odloÏené. Or-
ganizátofii doufají, Ïe aspoÀ poslední
ãtvrt˘ závod ve slovinsk˘ch Karavan-
kách (17.-23. srpna) probûhne bez prob-
lémÛ. 
Úkolem kaÏdého pilota je v co nejrych-
lej‰ím ãase ulétnout pfiedem zadanou traÈ
(task). Ta je kaÏd˘ letov˘ den vymy‰lena
komisí sloÏenou ze závodníkÛ. Tato ko-
mise musí posoudit meteorologické pod-
mínky a urãit otoãné body, podle kter˘ch
pak piloti letí pomocí GPS pfiístrojÛ. 
Kolo b˘vá v závislosti na poãasí dlouhé
40 aÏ 100 km. Ve vzduchu závodníci
mohou vytrvat aÏ nûkolik hodin, neÏ za-
danou trasu prolétnou. 
âe‰i patfií v paraglidingu do svûtové
‰piãky. âesk˘ t˘m si z loÀského Mi-
strovství svûta odvezl zlatou medaili 
v crosscountry a t˘mové druhé místo 
v pfiesnosti pfiistání. ■

L

ČESKÁ LIGA
PARAGLIDINGU

VE   VZDUCHU

Text a foto: Michal Šneiberg
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DENT DU GÉANT
VYâNÍVÁ ZE SKALNÍHO
H¤EBENE JAKO ·PIâA-
T¯ ¤EZÁK Z DÁSNù.
POHLED NA TENTO ALP-
SK¯ ·TÍT Z KTERÉKOLIV
SVùTOVÉ STRANY JE
NEZAPOMENUTELN¯M
ZÁÎITKEM, STEJNù
JAKO V¯STUP NA 
JEHO VRCHOL.

Text a foto: Zbyněk Engel
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arakteristick˘m znakem
masivu Mont Blanc je
fiada ostr˘ch skalních
vrcholÛ, z nichÏ nûkte-

ré se jako ‰tíhlé skalní jehly vypínají vy-
soko nad rozsáhlé údolní ledovce. Jed-
ním z takov˘ch ‰títÛ je Dent du Géant. 
Zdolání Obfiího zubu lze okofienit pfie-
chodem hfiebene Rochefort, kter˘ pfied-
stavuje jednu z nejkrásnûj‰ích hfiebeno-
v˘ch túr západních Alp. 
Grandiózní hfieben
1 den: v˘stup na Dent du Géant nebo Ai-
guille de Rochefort
2 dni: pfiechod hfiebene Rochefort (bivak
Canzio)
3 dni: v˘stup na Dent du Géant (stan
pod Zubem) a pfiechod hfiebene Roche-
fort (bivak Canzio)

4 dni: v˘stup na Dent du Géant (stan
pod Zubem) a pfiechod hfiebene Roche-
fort (bivak Canzio), v˘stup na Grandess
Jorasses (chata Boccalate)
5 dní: v˘stup na Dent du Géant (stan
pod Zubem), pfiechod hfiebene Rochefort
(bivak Canzio), pfiechod hfiebene Joras-
ses (stan na cestû a chata Gervasutti)

OSAMĚLÁ TÚRA
Na‰e dlouhá hfiebenovka Rocherfort ve-
de po exponovaném hfiebeni, ze kterého
je nádhern˘ v˘hled na okolní horskou
scenérii. Trasa je znaãnû ãlenitá, stfiídají
se stoupání na men‰í ãi vût‰í vyv˘‰eniny
a sestupy do úzk˘ch sedel. Cel˘ hfieben
mûfií dva kilometry. NeÏ se k nûmu do-
staneme, nûkolik hodin stoupáme od
chaty Torino, a ani sestup od bivakové

boudy Canzio není krátk˘. Cel˘ pfiechod
z chaty Torino do sedla Col des Grandes
Jorasses k bivaku Canzio není pfiíli‰ po-
pulární túra. âást cesty je ov‰em soubûÏ-
ná s pfiístupem pod dva ãasto lezené
vrcholy: skalní Dent du Géant a snûhov˘
Aiguille de Rochefort. 
Kompletní pfiechod hfiebene Rochefort
není vzhledem k ãasové nároãnosti pfiíli‰
ãastou túrou, o ãemÏ svûdãí náv‰tûvní
kniha v bivaku. Nejstar‰í záznam pochá-
zí z poloviny devadesát˘ch let minulého
století a dnes je kniha popsaná jen z ma-
lé ãásti. 

NOC V BIVAKU
Opravdoví vytrvalci mohou v bivaku
Canzio na sedle Col des Grandes Joras-
ses pfiespat a druh˘ den pokraãovat v

Ch

Klasick˘ v˘stup na Obfií zub je zaji‰tûn˘ lanem : Ledovec Mer de Glace

Hfieben ostr˘ jako Ïiletka
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pfiechodu Grandes Jorasses. ObtíÏnost
lezení tam stoupá aÏ ke ãtyfice. Horolez-
ci se dlouho pohybují ve v˘‰ce nad ãtyfii
tisíce metrÛ (hlavní vrchol 4208).

SESTUP MEZI ŠRAPNELY
Vût‰ina horolezcÛ po pfiekonání hfiebene
Rochefort proto od bivaku sestupuje do
údolí Val Feret. Slanûní ãtyfiistametrové-
ho skalního amfiteátru je rychlé, neboÈ
sestupová cesta je zaji‰tûna smyãkami a
karabinami. Nepfiíjemn˘ je spodek stû-
ny, kam dopadá kamení uvolnûné táním
v sedle. Dal‰í sestup vede po ledovci
Plampincieux k chatû Boccalatte a od-
tud horskou pû‰inou aÏ na dno údolí Fe-
ret do vesnice Plampincieux.  ■

DENT DU GÉANT (4013) 
Jihozápadní stěna, 
Normální cesta
OBTÍŽNOST: AD, dvě lezecká místa 
V (po fixních lanech III), 
od chaty Torino 5-6 hodin
VÝSTUP: 1. Z plošiny stoupajícím traverzem (skoby)
pod kuloár (III). 
2. Kuloárem vzhůru na Mummeryho balkon (III). 
3.-4. Podél fixních lan Burgenerovými plotnami 
pod kolmý výšvih (IV). 5. 
Doleva na hranu a po ní nad výšvih (IV+). 6. Traverz
(skoby) po odštěpech pod komín (V) a jím vzhůru
(V), v polovině komína 
štand (skoba). 7. Komínem (III+) na ukloněné po-
lice (II), doleva a koutem na vrchol (III). 8. délka:
Po hřebeni (III) na druhý vrchol se sochou Panny
Marie. 

ROCHEFORT (4001) 
Přechod hřebenem z východu na západ
OBTÍŽNOST: AD, lezecká místa ve skále II, od chaty
Torino k bivaku Canzio 9-11 hodin
Výstup: Z chaty Torino přes široké sedlo Col du
Géant, rozbitým terénem k výrazné skalní věži 
na skalním hřebeni (3665), po kterém pokračuje 
výstup nejprve vpravo, v horní části pak vlevo 
k další věži. Tu je možno obejít z obou stran do
sedla pod Dent du Géant.  Exponovaným sněhovým
hřbítkem, kterým se přechází až pod východní
úbočí, a dále členitým skalním terénem na Aiguille 
de Rochefort (4001). Sestup na ledovcové plató
pod ostrý sněhový hřebínek. Exponovaným mixovým
hřebínkem přes Le Doigt de Rochefort (3928), 
případně severním strmým svahem (55°). Výstup
úbočím vrcholu Dôme de Rochefort (4015) a pod
ním traverz pod skalnatý vrchol Calotte de
Rochefort (3974). Z něj se slaňuje k bivaku Canzio
severozápadním hřebenem. 

ÚÏasná plotna Obfiího zubu

Klasická cesta zaãíná
v tmavém koutû
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VODNÍ   TURISTIKA

VODÁK
AMATÉR 
V TROPECH

VODÁK
AMATÉR 
V TROPECH

Národní park Khao YaiSloni jsou k fiece

Text: David Gladiš (Hedvábná stezka).
Foto: David Gladiš, David Kučera



HORYDOLY 37

ejprve sucho a pak ná-
hlé pfiívaly de‰tû zãásti
plány pfiekazily, ale nû-
co se podafiilo a zku‰e-

nosti jsou zajímavé. Berte je jako
postfiehy vodáka-amatéra z leh-
k˘ch tropick˘ch pefiejí. 

PIJAVICE JSOU VŠUDE
Pfii chÛzi pralesem po de‰tích ne-
bo kolem fiek se zpod listí vyrojí
pijavice. Bûhem chÛze se jim dá
vhodn˘m obleãením a postfiikem
ubránit, i kdyÏ s prÛnikem nûko-
lika krveÏízniv˘ch potvor aÏ na
tûlo je nutné vÏdy poãítat. 
Problém nastává na lodi, do které
si kleknete nebo sednete. Pijavice
se pak z bot a kalhot rozlezou a
mají dost ãasu najít cestu k va‰í
kÛÏi. Zbavovat se jich pfii kaÏ-
dém nastupování do lodi není
prakticky moÏné a navíc nûkteré
druhy "skáãou" na své obûti ze
stromÛ. 

OPICE MILUJÍ LEPIDLO 
Drzé opice se nám bûhem dne v
kempu vloupaly do stanu, aãko-
liv v nûm nebylo Ïádné jídlo.
Roztrhly zip a dokonce od‰rou-
bovaly víko pevnû zavfieného vo-
dáckého sudu. 
Pak prokously obû lepidla, která
– aã je‰tû neotevfiená a zabalená 
v igelitce - jim zfiejmû neodola-
telnû vonûla. Pfiitom rozházely a
po okolí roztahaly v‰echny ostat-
ní vûci. Lepidla byla nepouÏitel-
ná a potenciálnû tak vznikl doce-
la problém, protoÏe propíchnutí
lodi o ostnaté vûtve je reálná
hrozba. 

ZAROSTLÉ VRACÁKY 
V fiekách se stabilnûj‰í hladinou
vody je vût‰ina vracákÛ zarostlá
nebo aspoÀ zakrytá pfievisl˘m
kfiovím a stromy, takÏe se v nich
nedá zastavit. Kde stav kolísá,

bylo za malé vody dost odkry-
t˘ch neporostl˘ch bfiehÛ a napla-
venin, zatímco za de‰ÈÛ fieka tekla
prakticky skrze rychle bující ve-
getaci a kfioví. 
Se spadl˘mi nebo hodnû naklo-
nûn˘mi stromy, bambusy a kfio-
vím, ãasto s tvrd˘mi a velk˘mi
trny, je potfieba poãítat na tropic-
k˘ch thajsk˘ch fiekách neustále. 

ZAMASKUJTE SE 
Loì je dobrá pro pozorování zvû-
fie. Zjistili jsme, i kdyÏ to zní ko-
micky, Ïe je dobré si na pfiíì a
boky zastrãit pár vûtví nebo obro-
vit˘ch lopuchÛ. Zvífiata na vodû
ãlovûka neãekají a takto si oprav-
du o nûco déle myslela, Ïe pfii-
plouvá jen dal‰í spadl˘ strom. 
V Thajsku je kanoistika témûfi
neznám˘ pojem. Jsou dostupné

jen mizivé informace a o fiekách
v národních parcích témûfi Ïádné.
Místo mapy je potfieba pouÏívat
Google Earth. 
Zajímavé je pádlování po pfiehra-
dách jako je Sri Nakarin nebo
Khao Sok, které jsou obklopeny
pfiírodními rezervacemi a v mno-
ha místech ‰iroké jako fieka. 
Vyjel jsem i na mofie v oblasti
Phang Nga / Ao Leuk na moc
hezk˘ v˘let kolem mangrovníkÛ,
ostrÛvkÛ, prázdn˘ch pláÏí a vyso-
k˘ch skalnat˘ch útesÛ s jeskynû-
mi, kde jsem vidûl prehistorické
malby. Ty jsou v oblasti docela
ãasté.  ■

N

OPICE POÎÍRAJÍCÍ LEPIDLO, PIJAVICE PADAJÍCÍ
ZE STROMÒ DO LODI A BAMBUSOVÉ ZMIJE
âÍHAJÍCÍ NA STEZCE. KDO BY ODOLAL VÁBENÍ
P¤ÍRODY? OD B¤EZNA DO KVùTNA JSEM SE
POKUSIL SJET NùKOLIK VODÁCKY NEZMAPO-
VAN¯CH ¤EK V THAJSKU.

Tenhle je ne‰kodn˘ 

V zátoce Ao Leuk

Sloní stopa
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OUTDOOR   AWARDS

Horolezecká pfiilba Petzl Elios se stala 
absolutním vítûzem Outdoor Awards 2008. 

Je nejlep‰ím outdoorov˘m v˘robkem, kter˘ se 
v posledním roce prodává na ãeském trhu.

Nejoblíbenûj‰í znaãkou se znovu stala Alpine Pro.
Rozhodla o tom odborná porota 

a hlasování vefiejnosti. 

nternetový server Horydoly.cz spolu se sítí dalších outdoorových serverů OUTDOOR-
NET pořádá další ročník odborné a čtenářské ankety o nejlepší výrobek roku v oboru
OUTDOOR.

CO SE HODNOTÍ
Ocenění může dostat buď špičkové provedení za jakoukoliv cenu, nebo špičkový poměr
cena/výkon, případně inovace, která se osvědčila. 
Zjednodušeně řečeno: Porotce by měl určit, co by doporučil svému známému, kdyby se
ho zeptal, co si má v daném segmentu trhu koupit. Do hodnocení spadají jen výrobky.
Služby se nehodnotí. Výrobky musely být prodávány na českém trhu aspoň někdy v ob-
dobí od 1.1.2007 do současnosti. Uvedení na český trh mohlo být před rokem 2007,
nebo v jeho průběhu. Konec prodeje mohl nastat kdykoliv v tomto období.

PRÒBùH ANKETY
Předkolo: firmy mohou navrhnout do jednotlivých kategorií své favority. Tím končí
jejich role v anketě.
PRVNÍ KOLO: Porotci navrhnou 1-10 výrobků v každé kategorii, mohou přihlížet k ná-

vrhům firem z předkola, ale také navrhovat jakékoliv jiné výrobky podle svého uvážení
(mohou se v některých kategoriích zdržet). Hlasuje se korespondenčním způsobem.
DRUHÉ KOLO: Redakce vybere z každé kategorie deset nejčastěji jmenovaných výrobků
a předloží je porotcům. Každý musí určit 1-3 výrobky v každé kategorii, které jsou po-
dle něho nejlepší (mohou se v některých kategoriích zdržet). Hlasuje se korespondenč-
ním způsobem. Celkové výsledky se určí podle součtu hlasů. Nejvíce jmenovaný výrobek
získá hlavní cenu bez ohledu na kategorie. 

POROTA
Široké spektrum vybraných odborníků, kteří nemají přímé vazby na výrobce či jejich 
zástupce. Jména porotců jsou uveřejněna na adrese www.outdoorawards.cz. 
Předsedou poroty je Petr Ďoubalík. Metodicky řídí hlasování, řeší případné sporné otáz-
ky a je odborným garantem ceny Outdoor Awards. Vedoucím výkonného týmu Outdoor
Awards je Jakub Turek.
Detailní výsledky hlasování má k dispozici vyhlašovatel ankety a předseda poroty, ale
nezveřejňuje je v takové formě, aby bylo možno určit, jak který porotce hlasoval.
Aktuální ceny jednotlivých výrobků jsou orientační na českém trhu. ■

I
OUTDOOR AWARDS
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e‰i jsou konzervativní. To není
nic objevného. Trochu pfiekva-
pivû se to ale projevuje i v out-
doorov˘ch aktivitách. Na v˘le-

ty do pfiírody se oblékáme podobnû jako
na‰i rodiãe, pohorky se uÏ drahnou dobu
nemûní a pofiád pádlujeme na stejn˘ch
kánoích. Pfiesto se nûco mûní. Pfiístup k
vybavení je stále více spotfiební, pofiizu-

jeme si je na krat‰í dobu a chceme od
nich spoustu technick˘ch funkcí.
Touhu po kvalitû, ale zároveÀ zdravou
skepsi k novinkám, ‰etrnost a vûrnost
vyzkou‰en˘m znaãkám potvrdil dal‰í
roãník odborné i vefiejné ankety Out-
door Awards. "Zajímavé, Ïe do finále
ankety se dostalo spousta v˘robkÛ, kte-
ré mûly ‰anci vyhrát i minule. To jsme

takoví konzervativci?" komentoval
první kolo ankety editor serveru
Tatry.cz a zároveÀ jeden z porotcÛ Libor
Bolda. 
Absolutní prvenství získala univerzální
horolezecká pfiilba Petzl Elios z Francie.
Na pomyslné paty jí ‰lapala ãeská nafu-
kovací kánoe Gumotex Baraka a fiada
nûmeck˘ch batohÛ Deuter Guide. ■

Č

HELMA PETZL ELIOS 
VYHRÁLA OUTDOOR AWARDS

HOROLEZECTVÍ
1. místo a ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
Přilba Petzl Elios (1200 Kč)
Horolezecká přilba se stala etalo-
nem, se kterým se všechny ostatní
značky na celém světě musejí srov-
návat. Helmu dnes nosí extrémní
horolezci stejně jako začátečníci.
Ač je určena především pro lezení
po skálách, často ji využívají skial-
pinisté, kajakáři, turisté na zajiště-
ných horských trasách a také ko-
merční outdoorové kurzy pro akti-
vity, při kterých hrozí úraz hlavy.
2. místo
Batoh Deuter Guide 
(2500 – 3350 Kč dle objemu)
3. místo
Cepín Grivel Monster (3500 Kč)

CYKLISTIKA
1.-2. místo
Cyklomapy Žaket Z Prahy na kole
(65 Kč)
Nenápadný kartografický vydavatel
přišel s převratnou novinkou. Mapy
tiskne na umělý papír, který nelze
roztrhat, zmačkat ani rozmočit.
Opravdu to funguje! "Konkurence
nám říká, že si sami pod sebou ře-
žeme větev, protože nezničitelné
mapy si lidé koupí jen jednou za ži-
vot," říká s úsměvem marketingo-
vá ředitelka Jana Němečková.
1.-2. místo

Zimní pneumatika s
hřeby Schwalbe Ice Spi-
ker Pro (2170 Kč)
Na horských kolech se
jezdí i v nejtěžších te-

rénech po celý rok. Pneumatiky 
s hrubým vzorkem jsou proto vyba-
veny kovovými hroty. Pokud jsou
nahuštěny na maximum, hřeby 
vylezou a zakousnou se do ledu. 
Po upuštění vzduchu se schovají
dovnitř a lze jet i po asfaltu. 
3. místo
Přehazovačka SRAM X9 (1500 Kč)

LYÎOVÁNÍ
1.-2. místo
Bunda Tilak Evolution
(8560 Kč)
U této bundy platí
jednoduchá rovnice:
Solidní kvalita plus
dobrá cena se rovná oblíbená znač-
ka. Bunda je určená do tvrdých
podmínek jako je horská turistika,
horolezectví, nebo lyžování.  
1.-2. místo
Vysoušeč bot Teplo Uš (650 Kč)
Dva válečky připojené na elektrický
drát udělají dobrou službu. Co už
vysušily bot od potu, deště i sněhu!
3. místo
Běžky Sporten Bohemia RCX (3800 Kč)
Závodní lyže určené výhradně na
výborně upravené tratě a pro vý-
konné běžkaře. Vyrábějí se verzi
pro klasiku i bruslení.

TURISTIKA
1. místo
Vařič Var 2 (560 Kč)
V domácí dílničce
vyrábí zručný zá-
mečník už pěkných
pár let jediný turis-

tický vařič na plyn. Je malinkatý,
lehoučký a geniální. Proto neustá-
le válcuje tovární konkurenci svě-
toznámých značek a lze ho koupit
v každém sportovním obchodě. 
2. místo
Pohorky Meindl Island (5570 Kč)
3. místo
Vařič Primus Omnifuel (4000 Kč)

VODNÍ TURISTIKA
1. místo
Nafukovací kánoe Gumotex Baraka
(20 000 Kč)
Dojít k řece s batohem na zádech,
vybalit z něho loď, nafouknout a
pádlovat kam se chce, tam zase

loď vyfouknout a odjet domů. To je
vodácká idylka, kterou nabízí jen
nafukovací kánoe. Nejlepší z nich
je Baraka. Od stejného výrobce by-
la předcházející Pálava, která vy-
hrála minulý ročník Outdoor
Awards. 
2. místo
Nafukovací kánoe Kutlíci Rio 
(19 600 Kč)
3. místo
Pádlo Profiplast Prepreger (různé
ceny a druhy pádel)

RODINNÉ AKTIVITY
1. místo
Nosítko Salewa Koala II (3300 Kč)
Kdo je zvyklý nosit batohy na výle-
ty, ocení krosnu stejné konstrukce
pro svého potomka.
Pro dítě je příjemné
komfortní sezení,
nad hlavu lze na-
sadit stříšku,
nebo igelito-
vou kukaň
proti dešti.
Dospělým se hodí mohutně pol-
strovaný bederní pás a spousta 
kapes na nezbytnosti. 
2.-3. místo
Dětský horolezecký úvazek Rock
Empire Apache (930 Kč)
2.-3. místo
Rodinný stan Coleman Phad X3
(6000 Kč)

âTENÁ¤SKÁ 
ANKETA

Hlasování čtenářů 
o nejoblíbenější 

outdoorovou značku
1. Alpine Pro

2. Jurek
3. Husky

4. Hannah
5. Nike

6. Adidas
7. Tilak

8. Direct Alpine
9. Gore-Tex

10. NordBlanc

Text: René Jelínek. Foto: Kuba Turek



ZÁVODY

Triatlonista Petr Vabrou‰ek
obhájil vítûzství v Czech Big-
man. V souãtu v˘sledkÛ z
páteãního terénního triat-
lonu Xterra a sobotního Iron-
mana byl letos jednoznaãnû
nejlep‰ím závodníkem. 

ŽENA JE 
BIGMAN



Text: Kateřina Procházková. Foto: Bigman

INZERCE

ombinace obou závodÛ se zú-
ãastnila i jedna Ïena, která si
odnesla první titul Czech
Bigman v Ïenské kategorii. 
S obrovskou zátûÏí obou

dvou dnÛ si poradila Radka ·t˘bnarová. 
SoutûÏe se konaly na zaãátku ãervna v
praÏské Chuchli. V páteãním terénním
triatlonu závodníci bûhem odpoledne ab-
solvovali kilometr plavání, 27 kilometrÛ
jízdy na horském kole a 7 km bûhu. V
sobotu na tento závod navázali dlouh˘m
silniãním triatlonem. Absolvovali 2 km
plavání ve Vltavû, následovalo 180 km
cyklistiky a poté maratónsk˘ bûh v délce
42,2 km. 
Kombinace obou závodÛ pfiilákala fiadu
borcÛ, ktefií si na tuto dvoudenní porci
bezmála 260 zdolan˘ch kilometrÛ troufli,
aby v daném ãasovém limitu zvládli
v‰echny extrémnû nároãné disciplíny. 
VÝSLEDKY 
Muži: 1. Petr Vabroušek (Author Tufo TI), 
2. Jan Stragmuller (Nadace BBH), 
3. Jiří Fulka 
(SK Redpoint)
Ženy: 1. Radka Štýbnarová 
(Maximex Cannondale) ■

K BYL TO SPRINT...
Text: Natálie Sedláčková. Foto: Mather Activation

ítězem letošního ročníku Cyklo Jizerské padesátky v hlavním závodu na šedesát kilometrů se
stal Jaromír Kulhavý, který bude reprezentovat Českou republiku na Olympijských hrách v
Pekingu. Na startu obou závodů na 25 a 60 km se sešlo téměř osm stovek závodníků. Dobré

počasí bez ostrého slunce a zároveň bez deště dotvářelo kulisu k příjemně strávenému sportovnímu
dni. Jako první přijížděli do cíle závodníci kratší varianty závodu na 25 km. Martin Burkoň a Martin
Procházka, oba závodili v kategorii do 18 let, projeli cílovou rovinkou za necelou hodinu od startu.
Na třetím místě dojel Radim Jarec. Mezi ženami se závod na 25 km nejlépe vydařil Kateřině Švihové,
Šárce Dědkové a Janě Buřitové. 
Necelé dvě hodiny po startu překvapil diváky konvoj čtyřkolek, který signalizoval, že se do cíle blíží
první borci ze závodu na 60 km. S pěkným náskokem dojel Jaroslav Kulhavý, který zvládnul trať za
neuvěřitelnou 1 hodinu a 59 minut. "Jelo se dobře, ale teď už mě bolí nohy," přiznal v cíli. 

O dvě minuty později dorazil Štěpán Chroustov-
ský, který si pro stříbro dojel i v loňském roční-
ku. Třetí místo obsadil Aleš Zárybnický s časem
2 hodiny 2 minuty. 
Nedlouho po něm se v cíli objevil Viktor Novot-
ný, který se v zimní Jizerské 50 umístil jako
nejlepší Čech. V součtu obou výsledků, zimní 
i letní Jizerské 50, hravě dosáhl na titul Král 
Jizerských hor. V kategorii žen v závodu na 
60 km zvítězila další běžkařka, která excelovala
i v zimní Jizerské 50, Zuzana Kocumová. Patří 
jí titul Královna Jizerských hor. ■

V
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istû jste se, milé dûti, jiÏ na základní
‰kole obeznámily s rÛznorodou
pestrostí pozemského Ïivota. Od
jednobunûãn˘ch organismÛ aÏ po

sloÏité shluky je‰tû sloÏitûj‰ích bunûk,
které se kupfiíkladu naz˘vají slon. Jistû
vám paní uãitelka neopomnûla sdûlit, Ïe
jednobunûãné organismy Ïijí v‰ude ko-
lem nás. Nûkteré z nich, aÈ uÏ se to nûko-
mu líbí nebo ne, dokonce i pfiímo v nás.
Brrr. A je jich mnoho. Mnoho z nich tam
patfií, jsou uÏiteãné, pomáhají nám napfií-
klad s nûkter˘mi sloÏitûj‰ími metabolic-
k˘mi pfiemûnami. Nûkdy, a takov˘ch
okamÏikÛ mÛÏe b˘t v na‰ich Ïivotech aÏ
nechutnû mnoho, se v‰ak stane, Ïe do tûla
vnikne nûjaká potvÛrka, která si ani nedo-
káÏe na sv˘ch v˘bûÏcích spoãítat své my-
tochondrie, a pfiesto se nám hrabe do Ïi-
vota. Tfieba zrovna z fieky, kterou právû
splouváte.

I STALO SE, Ïe M. a R. pozfieli vody
této. Jejich nervov˘ systém byl napaden
v centrální Evropû dosud neznám˘mi mi-
kroorganismy. Nebudete mi to teì, dûti,
vûfiit, ale na mÛj rud˘ pion˘rsk˘ ‰átek, uv-
‰echv‰udy i u Ïilnaté makrely, je to tak!
Ten zákefin˘ vir zaãal zpÛsobovat, Ïe si ti-
to pádelníci zaãali plést strany. Pravou a
levou. Îensk˘ organismus, jak známo, je
ponûkud náchylnûj‰í na tyto záleÏitosti, a
tak na M. dolehla choroba dfiíve. Nezfiídka
se pak stávalo, Ïe na pokyn svého kormi-
delníka „prudká levá“ zareagovala prud-
k˘m pfiihnutím ‰piãky pfiídû vpravo, na
obrovsk˘ kámen a opaãnû – pfiihnutím ob-
rovského kamene na ‰piãku pfiídû. Nebylo
nic platno, Ïe kormidelník zufiivû opou‰tûl
své sedátko a trhaje si vlasy skákal metr
do v˘‰ky. „VÏdyÈ je to tak jednoduch˘ –
levá, to je tam, co nosí‰ hodinky, pravá, to
je tam, co nosim hodinky já!“ volal ãasto.

Nadarmo. Netrvalo dlouho a kormidelník,
uzfiívaje obrovské kameny vpravo, volal:
„Pravá!“, aãkoli myslel pochopitelnû
„Vlevo!“ Nûkdy zase: „Levá!“, i kdyÏ na
levé stranû nebylo nic jiného neÏ kameni-
t˘ bfieh. Kormidelník si pfiestával b˘t tak
jist˘, na jaké ruce Ïe to nosí hodinky. Po
chvíli byl schopn˘ odpfiísáhnout, Ïe urãitû
Ïádné hodinky nenosí a Ïe vlastnû ani ne-
ví, co to takové hodinky jsou.

JEDNOU M. S R. ZASE NAJELI
DO OBROVSKÉHO KAMENE,
kter˘ byl pfiímo uprostfied fieky a kter˘ by
‰lo jistû obeplout jak zprava, tak zleva.
Zrovna, kdyÏ zase fie‰ili, kdo kde nosí ho-
dinky a ãí Ïe je to chyba, Ïe dno své krás-

né nafukovací druÏky drásají tak nehod-
n˘m, ba pfiímo mace‰sk˘m zpÛsobem, za-
ãal se tento VVV (velmi vykutálen˘ vir)
potutelnû smát. Na rozdíl od na‰ich hrdinÛ
si totiÏ v‰iml, Ïe se dvojice, nic netu‰íc, fiítí
do vln poskládan˘ch ve tvaru rozloÏitûj‰í-
ho schodi‰tû. Rysy vodákÛ ztuhly, aÏ kdyÏ
pfiíì lodi minula první zlom. Bylo pozdû.
Na v‰echno. Svaly a ‰lachy se napínaly k
prasknutí, srdce zufiivû pumpovala krev do
nabûhl˘ch Ïil, zaÈaté zuby skfiípaly a drtily
poslední zbytky od snídanû uvízlé v mezi-
zubních prostorách. Loì se nezadrÏitelnû

natáãela sv˘m lev˘m (i kdyÏ teì si teda
nejsem zase aÏ tak úplnû jist˘) bortem kol-
mo na proud. Síla vln zufiících pod lodí
udûlala své. Bílé, zpûnûné ruce fieky ucho-
pily Pálavu jako obrovské ozubí ml˘nku
na kávu a celé plavidlo se‰rotovaly. Na‰i
hrdinové rázem pod hladinou a pod lodí
zároveÀ! Nerozumn˘, pomstychtiv˘ ká-
men vyskakuje ze dna fiíãního koryta a za-
bodává své hrany do R.ov˘ch zad. Jeden
z Pálavin˘ch popruhÛ, pfiemluven˘ snad
zlovoln˘m hlasem násilnicky rozdovádûné
fieky, se chápe M.iny nohy a pevnû ji omo-
tává, pfiidrÏujíc tak M. pod hladinou.
„Plesk!“ To se R. jako ten povûstn˘ tonou-
cí, co stébla se chytá, chytá jakéhosi kame-
ne uprostfied proudu. Sotva se staãí roz-
koukat, sly‰í za sebou mohutné „Uáá-
ách!“, to se M. vynofiila koneãnû na
hladinu a dûlá druhé mohutné „Plesk!“
hned vedle R. Pak uÏ jen zb˘vá poãkat na
dokonãení záchranné operace obûtav˘ch
kamarádÛ.

NAKONEC VŠE DOBŘE DO-
PADLO. R., drÏe se za bedra jak dÛ-
chodce v pokroãilém stádiu odchodu do
vûãn˘ch lovi‰È, se pfieci jen vybelhal na
bfieh. Jako na zavolanou vysvitlo slunce,
aby po tváfiích i promoãen˘ch triãkách po-
hladilo na‰e prokfiehlé vodáky. Ti se pfie-
vlékli do suchého. Jejich imunitní systé-
my nakonec odhalily proradn˘ zmateãn˘
vir a lehce se s ním vypofiádaly. A M. s
R.? Jedna skrytá kamera je odhalila, jak se
láskyplnû objímají v bfiezovém hou‰tí.

PTÁTE SE, MILÉ DĚTI, jaké z toho
v‰eho pro vás plyne ponauãení? Inu, dá-
vejte si bacha, kdo vás ‰míruje v bfiezo-
vém hou‰tí! Jo a taky na viry! Jsou to
pûkn˘ parchanti. Myslím, Ïe zabily Ke-
nyho. ■

VIROLOGICKÝ
PRŮVODCE

POSTAVY: 
M. – DÍVKA, POPRVÉ NA VODù, NECHALA 
SE ZLÁKAT SV¯M ZLOVOLN¯M DRUHEM.

R. – CHLAPEC, PODRUHÉ NA VODù, 
ZLOVOLN¯ DRUH M.

KAMARÁDI – MNOHO 
BEZEJMENN¯CH HRDINÒ
VYPRAVùâ – VYPRAVùâ

NAFUKOVACÍ PLAVIDLO PÁLAVA
NEP¤EBERNÉ MNOÎSTVÍ MIKROORGANISMÒ

MÍSTO DùJE: 
JISTÁ ¤EKA ZA SEVERNÍM POLÁRNÍM KRUHEM

DIVOKÁ   VODA

VODÁKA
Text a foto: René Kujan

●

●
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Dívka, z lovu ryb navrátiv‰í se

Kamarádi, bez nichÏ by to
nikdy nebylo ono



ce to získat od hodné ba-
biãky hrnec s dvojit˘m
dnem na ohfiívání mléka.

Ano, takov˘ ten s tou pí‰Èalkou, kte-
rému se fiíká mlékovar. Nefiíkejte jí
úplnû pfiesnû, co se s ním chystáte dûlat,
mohla by si to rozmyslet.
První, co nás ãeká, je odstranûní dvoji-
tého dna. Hrnec dobfie upevníme
(máte-li v dílnû truhláfisk˘ ponk, tím
lépe) a odfiízneme vnûj‰í dno tak, aby co
nejvíce materiálu zÛstalo na hrnci.
DrÏadlo ani pí‰Èalku zatím neodstraÀu-
jeme, mÛÏou nám pomoci pfii upevnûní
hrnce pro fiezání. ¤ez následnû zabrou-
síme, abychom se o jeho ostré
okraje nezranili nebo si ne-
roztrhli nûkterou souãást na‰í
jistû nákladné outdoorové v˘-
bavy.

NENÍ OTVOR JAKO
OTVOR
Nároãnûj‰í operací je vyvrtání
odvûtrávacích otvorÛ u horního
okraje hrnce. Nároãnûj‰í proto,
Ïe díry patfií pouze do vnûj‰ího plá‰tû,
ten vnitfiní musí zÛstat neporu‰en˘. Pfied
vrtáním mezi oba plá‰tû vsuneme kus
plechu z tvrd‰ího materiálu neÏ je
vrtan˘ hliník. Okraje vyvrtan˘ch dûr
opût fiádnû zabrousíme. Hlavnû z vnûj‰í
strany. Dírami bude odcházet kondenzo-
vaná vodní pára z plynového vafiiãe. Sa-

mozfiejmû jimi uniká i ãást tepla, takÏe
by nemûly b˘t pfiíli‰ velké nebo pfiíli‰
nahusto.

POKLICE NEBO VÍKO?
Po odstranûní pí‰Èalky je hrnec v pod-
statû pfiipraven k prvnímu pouÏití na nû-
které z va‰ich drsn˘ch v˘prav. Vût‰ina
uÏivatelÛ si je‰tû zkracuje, popfiípadû
zcela novû koncipuje, drÏátko tak, aby
se hrnec pohodlnû ve‰el do batohu. Se
zkrácením nebude problém – pilku na
Ïelezo máte je‰tû pfiipravenou, takÏe
zkracujte dle nárokÛ na skladnost svého
dílka. Jako poklice se ve vût‰inû pfiípadÛ

hodí víko od starého e‰usu. V
pfiípadû, Ïe propadává, jemnû
roztáhneme jeho okraj pomocí
dvou kle‰tí. Plastová poklice, s
níÏ se hrnec prodává, je pro
na‰e potfieby v podstatû ne-
pouÏitelná. Dosahované te-
ploty jsou znaãnû vy‰‰í neÏ v
domácí kuchyni, takÏe víko by
nepfieÏilo ani první vafiení.

RUKOJEŤ PODOMÁCKU
Fajn‰mekr je‰tû sáhne po kousku
trubky, kter˘ rozplácne, zahne do pro-
dlouÏeného L a obalí kobercovou pás-
kou nebo na ni pfii‰roubuje dfievûnou ru-
kojeÈ, aby se zbyteãnû nespálil pfii mani-
pulaci. Tûm ‰Èastnûj‰ím z nás zÛstane po
pÛvodním drÏadle pouÏitelné oãko pro

novou rukojeÈ. Od tûch ménû ‰Èastn˘ch
bude situace vyÏadovat zhotovení pfií-
slu‰ného protikusu. Následovat v tako-
vém pfiípadû budou dvû malé dírky (roz-
mûfite pfiesnû podle n˘tÛ) do vnûj‰ího
plá‰tû hrnce. Jako oãko postaãí dosta-
teãnû ‰irok˘ pásek plechu, kter˘ na
vnûj‰í plá‰È upevníme pomocí trhacích
n˘tÛ.

LEHKÝ VÝSLEDEK
V̆ sledkem na‰ich snah by mûl b˘t
hrnec vhodn˘ pro v˘pravy pfiedev‰ím
do zasnûÏen˘ch hor. Hrnce na mléko se
prodávaly ve dvou velikostech – ani ne
litrov˘ a zhruba pÛldruhalitrov˘. Ten
vût‰í váÏí i s poklicí, drÏadlem a plátû-
n˘m obalem asi 700 g. S minimálními
náklady jsme získali vûrného pomoc-
níka do polní kuchynû, kter˘ mÛÏe slou-
Ïit i nûkolik dekád, aãkoli babiãce na
nûj v polici uÏ pozvolna usedal prach. ■

DOMÁCÍ   DÍLNA
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JEŽKOVYVOČI!

TAKOV¯ OBYâEJN¯ HRNEC,
¤EKNETE SI. POSKYTNE ALE

NEOCENITELNÉ SLUÎBY – RYCH-
LEJI OH¤EJE VODU (A TÍM PÁ-
DEM U·ET¤Í PLYN), PLAMENI

POSKYTNE âÁSTEâNÉ ZÁVùT¤Í
A P¤I TOPENÍ SNùHU SRDCE

HORÁKOVO PROSTù ZAPLESÁ.
¤Eâ JE O HRNCI S DVOJIT¯M
OPLÁ·TùNÍM TAK, JAK SI HO

VYRÁBùLI UÎ MINIMÁLNù NA·I
OTCOVÉ. I VY K NùMU P¤IJDETE

POMùRNù LACINO.

�

CO BUDEME
POTŘEBOVAT:
➜ HRNEC NA MLÉKO

➜ VRTAČKU
➜ VRTÁKY 10 A 3 MM

➜ PILNÍK PLOCHÝ A KULATÝ
➜ KUS TVRDŠÍHO PLECHU

➜ KLADIVO
➜ KUS HLINÍKOVÉ TRUBKY
➜ KOBERCOVOU PÁSKU
➜ DŘEVĚNOU RUKOJEŤ
➜ NÝTOVACÍ KLEŠTĚ

➜ TRHACÍ NÝTY

Ch
HRNEC DO HOR

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

Text a foto: René Kujan
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Text: (red). Foto: HG sport, Maxmedia, Trimedar

Oakley Enduring
Dámské brýle Enduring vycházejí z oblíbeného pán-

ského modelu Radar. Mezi jejich přednosti patří
především hydrofobní skla. Při tréninku či závodu, ať
prší nebo se potíte, zůstávají čistá. Antistatická vrstva
ochraňuje brýle od prachu a smítek. Různobarevná

skla lze měnit podle intenzity slunečního záření a pří-
rodních podmínek.

Info: www.oakley.com 
Orientační cena: 2325 Kč

Artistic Sportswear
Baker

Vodácká přilba na divokou vodu se prodá-
vá v celé velikostní řadě v barvách vínové
a černé s odnímatelnými ušními chrániči.

Jen vyzkoušet!
Info: www.hgsport.cz

Orientační cena: 1 790 Kč.

MadRiver Canoe Explorer 16TT
Kánoe klasických indiánských tvarů se trochu vytratily z našich řek. Jejich doména je dnes více
za mořem, ale vrací se zpět do Evropy. Kánoe od amerického výrobce je dlouhá 488 cm, široká

91 cm, což znamená, že je velmi rychlá při stabilitě, kterou  u rodinné kanoe vyžadujeme. 
Přitom je skvěle ovladatelná i na proudící vodě typu Sázavy, jen to chce použít správnou techni-

ku jízdy. Sendvičový polyethylen je lehčí než klasický a loď plave i naplněná vodou. Zajímavá 
je váha 36 kg. Je tedy o dost lehčí než běžné plastové lodě z materiálu PE.

Info: www.hgsport.cz
Orientační cena: 26 900 Kč

Fixaplast 
lékárnička Turist

Lékárnička je skladná, vnitřní prostor je
variabilně řešen pro uložení všech nezbyt-
ných věcí, které jsou potřeba k první po-
moci. Základní vybavení lékárnička obsa-
huje. Jako bonus je v jejím obsahu i ter-
mofólie proti podchlazení. Jediné, co si

musíme doplnit, jsou léky, protože ty zatím
může prodávat pouze lékárna. Základem
jsou léky proti bolesti, alergii a horečce.

Info: www.hgsport.cz
Orientační cena: 550 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. 

Salewa Plaisir GTX Jacket
Ergonomicky střižená lehká a elastická bunda z materiálu 

Goretex Paclite. Vepředu má dvě prostorné kapsy na zip, uvnitř 
jednu náprsní. Nastavit lze kapuci a upínání rukávů. Prodává se 

v pánské i dámské verzi. Váží 360 gramů ve velikosti 38.
Info: www.salewa.com

Orientační cena: 5000 Kč

Artistic Sportswear Orco Exp a Baker
Bezpečné vybavení na divokou vodu? Výběr je široký, ne vše každému dobře
sedí. Výjimkou může být plovací vesta Orco Exp vybavená pro sjezdy těžkých

terénů na divoké vodě, v kajaku, ale i v nafukovací kanoi. Plovací vestu je mož-
né oblékat přes hlavu, ale má i postranní zip. Seřizovací popruhy stáhneme na
tělo, seřídit můžeme i výšku ramenními popruhy, které jsou navíc vyztužené.
Vesta se prodává v reflexní oranžové nebo zálesácké olivegreen. Vybavení

kapsami a píšťalkou je samozřejmostí.
Info: www.hgsport.cz

Orientační cena: 3 290 Kč

Prijon Viper
Plastový dětský jezerní kajak má rozměry 378 x 57 cm a váží 17 kg. Loď je určená

pro mládež o hmotnosti od třiceti do šedesáti kilogramů. Je lehčí než klasické kajaky
tohoto typu, dobře ovladatelná, velikost kokpitu je upravená pro malé jezdce a sezení

je pohodlné i pro delší plavby na klidné vodě. V zádi lodě je vodotěsný prostor pro 
uložení věcí. Záruka je jako u všech prijonů prodloužená na pět let.

Info: www.hgsport.cz
Orientační cena: 18 900 Kč



www.schoeffel.com    www.sportkoncept.cz

Kvalita je naší vášní

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

Foto: © Denis Pernath



obrovolníci postavili terénní
úsek, kter˘ osvûÏuje moÏ-
nost rekreace v oblíbené lo-
kalitû jablonecké pfiehrady.

Realizace projektu byla vedena svûto-
v˘m expertem, legendárním Wel‰a-

nem Dafyddem Davisem, kter˘ byl 
za stavbu terénních cyklostezek vy-
znamenán britskou královnou. 
Jabloneck˘ singltrek je pfiedev‰ím
modelovou stavbou, proto není jeho
délka nijak závratná. Vznikl jako
ukázka pro semináfi o cyklistice v le-
sích, kter˘ âeská mountainbiková
asociace pofiádala spolu s âeskou les-
nickou spoleãností pro lesníky, pra-

covníky ochrany pfiírody a samosprá-
vu. Jejím cílem bylo informovat tyto
klíãové skupiny o problematice terén-
ní cyklistiky a posílení pozic bajkerÛ
pfied úfiady. 
Podoba singltreku byla navrÏena na

míru pfiímûstské lokalitû. Proto jsou
jeho obtíÏnost, trasování a sklon rela-
tivnû nenároãné a vhodné i pro ménû
zdatné bajkery. V horách se v‰ak mÛ-
Ïe podobná stezka promûnit tfieba na
technickou lahÛdku pro zku‰ené. 

ÚŘEDNÍCI SE MUSÍ UČIT
S pfiírodû blízk˘mi rekreaãními stez-
kami nemají úfiedníci v âesku pfiíli‰

zku‰eností. Proto vznik jabloneckého
singltreku provázelo nároãné vyjed-
návání a peãlivé pfiípravy. Nakonec
nevy‰ly plány na del‰í stezku zapoje-
nou do stávající sítû cest v Jizer-
sk˘ch horách. 

âeMBA se proto obrátila na mûsto 
Jablonec nad Nisou, které vlastní lesy
pfiímo urãené k rekreaci a sportovní-
mu vyuÏití. Díky jeho vstfiícnému
pfiístupu je nyní singltrek hotov˘. 
V prÛbûhu léta se jeho bfiehy zazele-
nají a viditelná zbude pouze úzká sto-
pa stezky. Bajkefii ani pû‰í pak nepo-
znají, Ïe singltrek nad jabloneckou
pfiehradou není od nepamûti. ■

NA DVOU  KOLECH
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D

500 DOBROVOLNICK¯CH HODIN, 160 METRÒ, 28 CYKLISTÒ, 3 DNY, 
1 SINGLTREK. TO JSOU PORODNÍ MÍRY PRVNÍHO OPRAVDOVÉHO
SINGLTREKU V âESKU. OD POâÁTKU KVùTNA SI HO MÒÎE KAÎD¯
VYZKOU·ET V JABLONCI ZÁSLUHOU âESKÉ MOUTAINBIKOVÉ 
ASOCIACE (âEMBA), KTERÁ PROJEKT FINANCOVALA. 

Terénní osvěžení 
v Jablonci ČESKÁ MOUNTAINBIKOVÁ ASOCIACE

Základním posláním ČeMBA je zastupovat
zájmy bikerů: 
● hájení zájmu terénních cyklistů 
● ochrana proti narůstajícím zákazům jízdy

na kole 
● podpora při tvorbě a údržbě trailů, tras 

a značení 
● informovanost, lepší image a propagace

správné bikerské kultury
Internet: www.cemba.cz

Text: Petr Slavík. Foto: Aleš Gába

Zatáãky jsou sexy

Zábavné terénní vlnyPoslední úpravy na trati
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NA VODĚ

● ŘEKY AKTUÁLNĚ
Do Bíliny vytekla ropná skvrna pod Litvínovem. Hasiči vylou-
čili, že by zdrojem byl Chemopetrol jako vloni. Říčka Poleňka
byla otrávena čpavkem. Teče poblíž Dolan nedaleko Klatov.
Na Hronu bylo uzavřeno tábořiště Hronská Dúbrava, protože
tamní zastupitelstvo vydalo zákaz stanování. Nejbližší kemp
je Šášovské Podhradie.
Na dolní Úhlavě od Přeštic do Plzně jsou všechny jezy suché,
veškerou vodu odvádějí náhony. Až na Čižice jsou všechny
průjezdné a dá se zastavit před elektrárnami. Na Olešence je
umístěn automatický limnigraf, který lze sledovat na interne-
tové stránce Povodí Labe.

INZERCE

Ústup sjezdařů ze slávy

V italské Ivrei se konalo mistrov-
ství světa ve sjezdu na divoké vo-
dě. Čeští závodníci a závodnice si-
ce ustoupili ze svých loňských doby-
tých pozic, ale to se dalo čekat - 
nemohou stále obsazovat první pří-
čky jenom oni. Přesto zůstávají v nej
užší světové špičce. 
Zlato domů přivezla hlídka kajakářů.
Stříbro vybojovala kajakářka Petra 
Slováková a obě kanoistická sprinto-
vá družstva. Bronz ve sprintu získa-
lisingkánoista Jan Štastný a kajakář
Tomáš Slovák.
Závody od začátku komplikovaly 
velké povodně na řece Dora Baltea, 
které postihly italský kraj pod Mont
Blankem. Podrobné zpravodajství si
přečtěte na www.horydoly.cz/vy-
psat.php?id=2441.

Text: David Knebel

29.6.-6.7. Letná škola kanoistiky 
na Dunajci – Červený Kláštor

29.6.-6.7. Tatranský okruh vodákov
4.-6.7. Hron – splutí Brezno-Kozárovce
11.-13.7. Malý Dunaj – splutí
19.-20.7. Hron – Splav Vďaky
26.7. O pohár Ohře – Loket
26.-27.7. Moravice - Letní kanoistické

sjezdy
8.-10.8. Dunajec – splutí Lysá-Lesnica
16.-17.8. Moravice - Letní kanoistické

sjezdy
28.-31.8. Hron – Plavba SNP
30.-31.8. Rodinná Trnávka – kanál
30.8. Váh – Pltnícka 50 

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 

KAM NA VODU



atímco ce-
ny lodních
vakÛ a váãkÛ
se pohybují ve

stovkách korun, my jsme
nakupovali o fiád levnûji.
Byli jsme tedy zvûdaví,
zda jsme u‰etfiili. Mohlo
se ukázat, Ïe jsme tak boha-
tí, abychom kupovali levné vûci.
Na‰e prÛhledné plastové sáãky od
Rossmanna testujeme jiÏ druh˘m ro-
kem. MÛÏeme tedy zodpovûdnû fiíci, Ïe
se nám vyplatily. Do vût‰ího skládáme
mapu nebo kilometráÏ tak, abychom 
na ni vidûli aktuální trasu. Men‰í slouÏí
na telefon, pfiípadnû peníze, klíãe a dal-
‰í drobnosti.

MOŘSKÉ KAJAKY NA ŘECE
Nejlep‰í vyuÏití se nám zatím jevilo 
na mofisk˘ch kajacích. Proháníme se na
nich po velk˘ch fiekách, a tak potfiebu-
jeme vûdût, jakou vesnicí právû projíÏ-
díme, nebo jak je to daleko na soutok.
Îádné velké vlny nepfiekonáváme, ale
ãasto pr‰í a nûkolikrát jsme uÏ pádlova-
li v mrazu. Pfii tom jsme mapu v sáãku
pouze strãili pod pruÏnou síÈku na palu-
bû. Na divoké vodû sáãek i s kilometrá-

Ïí srolujeme a strãí-
me pod ‰pricdeku, nejlépe

za opûrku. To samé udûláme 
i s mobilem v druhém men‰ím
sáãku. Díky tkaniãce, která je asi

pÛvodnû my‰lená na krk, pfiipev-
Àujeme sáãky do kajakÛ pomocí karabi-
nek, aby nám pfii cvaknutí neodplavaly.
Mapu vkládáme do nepromokavého
sáãku také na jarních skialpinistick˘ch
túrách, kdyÏ pfiedpokládáme dé‰È.
Ani jeden sáãek nás nezklamal. Uzá-
vûry pracují bezchybnû. Mají trojí ji‰-
tûní. Nejprve se scvakneme pomocí
navafien˘ch plastov˘ch kolejniãek, 
poté srolujeme a nakonec zajistíme 
such˘m zipem.
Po nûjak˘ch dvaceti víkendov˘ch ak-
cích jsme zniãili vût‰í sáãek. Moc dob-
fie jsme se k nûmu nechovali, a tak není
divu, Ïe jsme ãasem vytrhli dvû dírky
na spoji uzávûru a prÛhledného tûla.
Staãily ov‰em dvû kapky lepidla a v‰e
je zase v pofiádku. 

■

TEST
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V·ECHNO SE DÁ NùâÍM
NAHRADIT. NEPROMOKA-
VÉ VODÁCKÉ VYBAVENÍ

JE DRAHÉ A KOUPÍTE HO
VE SPECIALIZOVAN¯CH
OBCHODECH. MY JSME

ZA·LI DO DROGERIE A ZA
PÁR DESÍTEK KORUN

KOUPILI SÉRII T¤Í 
PLASTOV¯CH SÁâKÒ 

S ROLOVACÍM UZÁVùREM.

Z

Text: Hana Suchá. Foto: (kt)

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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➜ Labská a Luční bouda se možná
ocitnou v rukou státu. O jejich kou-
pi vážně uvažuje Ministerstvo život-
ního prostředí. Pravděpodobný scé-
nář je následující: Labskou boudu
úředníci nechají zbourat a z Luční
boudy udělají středisko ekologické
výchovy.
Cena Luční boudy by mohla být
okolo sta miliónů korun. Za Lab-
skou chtěl její majitel koncem mi-
nulého roku čtyřicet miliónů korun.
Několikanásobek této sumy by zřej-
mě stála likvidace železobetonové-
ho monstra. 
Tyto peníze by vzalo Ministerstvo
životního prostředí z našich peněz,
které jsme více či méně dobrovolně
odevzdali na daních. Co by se za ty
peníze dalo postavit? Třeba několik
školek nebo škol, malá nemocnice,
kus dálnice... 
Labská i Luční bouda na historic-
kých a zároveň strategických mís-
tech uprostřed luk u pramenů Labe

by přišly vniveč. Majitel Labské
boudy ji chce prodat už od loňska a
k němu se letos přidala i majitelka
Luční body. První nemá peníze na
provoz a druhá si stěžuje na

ochránce přírody, že jí házejí klac-
ky pod nohy.
Přitom Luční bouda slouží jako zá-
kladna pěším turistům, běžkařům a
skialpinistům. K nim se přidali le-
tošní zimu ještě snowkiteři. Žádná
novinka to není. Už století se tady
lyžuje, létá na kluzácích, jezdí na
kolech a především chodí na výlety.
Labská bouda sice omezila kvůli
ekonomickým potížím provoz, ale
přesto zůstává důležitým záchyt-
ným bodem, kde se dá najíst a pře-
spat. Pár minut je to odtud pro ho-
rolezce na ledopády v Labské jámě,
běžkaři okolo boudy míří na hřebe-
novou túru, skialpinisté na lavinové
svahy Labského dolu a pěšáci i cy-
klisté k prameni Labe. 
Přejme si, ať už budou mít boudy
jakékoliv majitele a jakoukoliv po-
dobu, aby v nich zůstalo místo pro
levné přespání a teplé jídlo na 
naších túrách do Krkonoš.

Text: (kt). Foto: Adriana Mynaříková

TADY JE
KRAKONOŠOVO!
TADY JE
KRAKONOŠOVO!

KRKONOŠE

Luční a Labskou chce koupit erár ANONYM: Normálně brečím, až je pode
mnou louže. To bude opravdu strašná škoda,
až tento architektonický skvost, dílo geniál-
ního architekta z hor (rozuměj Brna), plně
objemově vyvážené s okolní krajinou, abso-
lutně funkční a s ideálními provozními pod-
mínkami erár zbourá. Jen tak houšť, aspoň
se ukáže, že bolševické stvůry, kterých jsou
plné Krkonoše (stačí prohlédnout absolutně
geniální dominantu Pece a další architekto-
nické skvosty ve službách rekreace ROH),
lze také bez náhrady zbourat.

NOBODY: Jsem taky pro zbourání, ale myslíš
že KRNAP postaví novou, menší a hezčí? 
Bohužel tak asi hory přijdou o další boudu.
A jestli to zelení myslí s Luční jako s Rýcho-
rami, tak potěš pán Bůh. Teď se tam dá
aspoň za slušný peníz přespat a méně sluš-
ně najíst. Proč to nedají třeba KČT nebo ob-
ci? Na státu přeci bude chtít každý nakrást,
co se dá, a nic pořádného z toho. Luční mi
teď pod soukromnicí připadá v pohodě.

HONZA: Nechci novou, menší a hezčí. Nejlé-
pe všechny boudy na hřebenech zbourat.
Nemají tam co dělat. Holt se nebude spát na
hřebenu, ale v údolí, a na zmiňované aktivity
bude nutné si to po ránu z údolí vyšlápnout.
Ono nikoho neubude.

NOVINÁŘ: Nebo vyjet lanovkou nebo autobu-
sem nebo autem nebo rolbou, že ano?

MILAN: Neblázni člověče - Luční tam stojí
od nepaměti a na ty hřebeny patří!

Co píší čtenáři na www.horydoly.cz

●

●

●

●

Labská bouda

Luãní bouda
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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 časopi-
sem vám nezávazně zašleme složenku 

na roční předplatné měsíčníku Horydoly 
v ceně 199 Kč/399 SK.

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.



NOČNÍ ZÁCHRANNÉ 

AKCE VRTULNÍKEM

➜ Dva roky vlastní letecká zá-
chranná služba slovenské společ-
nosti ATE brýle nočního vidění. Po-
můcka umožňuje pilotům uskuteč-
ňovat noční záchranné akce i ve
volném terénu, což bylo dříve ne-
myslitelné.
Dříve létaly helikoptéry v noci
pouze podle palubních přístrojů
(tzv. IFR) a pro přistání potřeboval
pilot vidět zemi - orientoval se po-
dle vyznačených osvětlených heli-
portů. Posádky LZZS ATE se s brý-
lemi poprvé seznámily v prosinci
2005. Po základním výcviku, v prů-
běhu roku 2006 a 2007 nalétaly 

v noci více jak 250 letových hodin.
Šlo o převozy pacientů z nemocnic
po známých trasách, které piloti
dobře znali, a byly relativně bez-
pečné. První cvičný let do vysoko-
horského prostředí s brýlemi noč-
ního vidění uskutečnila dvojice pi-

lotů Viliam Krivák a Andrej Kohút
15. ledna 2007. Přistáli pod Zboj-
nickou chatou ve Veľké Studené
dolině. Později přistáli také ve Slo-
venském ráji. Po nich se zacvičili
piloti LZZS ATE Ján Rušín, Jánoš
Bok a další.
NVG brýle (Night Vision Goggles)
jsou připevněné na přilbě a využíva-
jí zbytkového světla z hvězd, měsí-
ce, osvětlení obcí apod. Umožňují
vidět terénní překážky, lesy, louky,
neosvětlené domy i velmi vzdálené
světelné body. Pilotovat s nimi
však není jednoduché. Obraz v brý-
lích je zelený a ostrý až od vzdále-
nosti několika metrů. Je obtížné
sledovat přístroje a krajinu součas-
ně, pilot se musí dívat pod brýlemi.

Zásadním nedostatkem je výrazně
menší zorný úhel brýlí než má lid-
ské oko (jen 38°). Dá se říci, že se
pilot před sebe dívá úzkou trubkou.
To značně zhoršuje zejména odhad
výšky a rychlosti. Proto pilotáž po-
mocí NVG vyžaduje nácvik a souhru
celé posádky. Z tohoto důvodu tak-
to létají především vrtulníky armá-
dy nebo policie, v soukromém sek-
toru není tato technika příliš 
rozšířená. Noční záchranné akce 
v horském terénu jsou proto vždy
mimořádné.
První záchranná akce v horách 
s využitím brýlí NVG se uskutečnila
26. září 2007. Dvojice manželů 
z Čech jen s obtížemi sestupovala 
z Jakubiné (2194 m n.m.) do Rač-
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kové doliny. 53letý turista nemohl pokračovat kvůli nedávno operova-
nému chodidlu. Na tmu nepřipravení manželé ve 20.00 hod. požádali 
o pomoc Horskou záchrannou službu v Žiarské dolině. Ta se na místo
rychle dostala a pomáhala postiženému v sestupu. Po půlnoci kvůli
stupňující se bolesti postiženého zavolali záchranáři vrtulník a po 
potvrzení zásahu světly označili přistávací plochu u Račkových ples. 
Záchranný vrtulník s posádkou - pilot Jánoš Bok, lékař Marek Rigda 
a záchranář Milan Penxa, přistál v Račkové dolině v půl druhé v noci 
a po pár minutách odlétl s postiženým do nemocnice.

Text: Míra Čermák. Foto: (kt)

DALŠÍ ZÁKAZY V TATRÁCH

➜ Červeno značkovaný turistický chodník v Tomanovej doline a zeleno
značkovaný turistický chodník v Juráňovej doline budú od tohtoročnej
letnej sezóny pre turistickú verejnosť neprístupné. Dohodli sa na tom
Štátne lesy Tatranského národného parku, Správa Tatranského národné-
ho parku a Tatrzanski Park Narodowy. Dôvodom ich zrušenia je ochrana
významných biotopov pre ohrozené a chránené druhy živočíchov, najmä
veľkých šeliem, dravcov a kurovitých vtákov. 

OCHRANA ŽIVOČICHŮ

➜ "Vylúčenie verejnosti z oblastí je prínosom pre zachovanie tunajšie-
ho prírodného prostredia v doterajšom stave predovšetkým pre jeho
vzácne živočíchy. Veríme, že našu snahu turistická verejnosť pochopí,"
hovorí odborný pracovník Štátnych lesov TANAPu Peter Spitzkopf ml.
Správcovia národných parkov na základe odporúčaní slovenských a poľ-
ských odborníkov na tunajšiu faunu rozhodli ešte pred otvorením letnej
turistickej sezóny zrušiť dva krátke turistické značkované chodníky. 

Z JURÁŇOVY DOLINY NA BOBROVEC

➜ Na slovenskej strane Tatier bude uzatvorený zeleno značkovaný tu-
ristický chodník vedúci z Juráňovej doliny od Umrlého sedla cez sedlo
Príslop a vrchol Bobrovca do Bobroveckého sedla. 
Ako náhrada bude obnovený modrý turistický chodník prechádzajúci na
poľskú stranu Tatier cez Bobrovecké sedlo s napojením na žltý chodník
vedúci z Chocholovskej doliny na Lúčnu. 

TOMANOVA DOLINA A TOMANOVO SEDLO

➜ Dlhoročný monitoring dotknutého územia, analýza stavu populácií
veľkých šeliem, kurovitých a dravých vtákov žijúcich v ňom a možnosť
výrazného nárastu turistickej návštevnosti po vstupe do Schengenu je
dôvodom uzatvorenia aj červeno značkovaného chodníka tiahnuceho sa
Tomanovou dolinou do Tomanového sedla. 
Chodník bude uzatvorený aj z poľskej strany. "Aj toto územie je domo-
vom medveďa, vlka, jeleňa, tetrova či hlucháňa," dodáva zoológ Vý-
skumnej stanice a Múzea Štátnych lesov TANAPu Barbara Chovancová.

Text: (red). Foto: Martina Koucká



CESTOVNÍ PRŮMYSL   A OUTDOOROVÝ BYZNYS

56 HORYDOLY

Outdoor Ex
www.horydoly.cz/outdoorexpress

1.7. ZAČÁTEK LEZECKÉ SEZÓNY:
ROZSUTEC, VTÁČNIK, SVATÝ
JAN, VLHOŠŤ

3.-6.7. OUTDOOR GAMES 
- INTERLAKEN

5.-27.7. TOUR DE FRANCE 
10.-13.7. COLOURS OF OSTRAVA -

FESTIVAL
12.7. HRADNÍ BÁL - HELFŠTÝN
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
23.-27.7. PETZL ROC TRIP -

MAYRHOFEN
25.-27.7. BENÁTSKÁ NOC 

– MALÁ SKÁLA
26.7. CYKLOSCORELAUF BIKE AD-
VENTURE – NOVOHRADSKÉ HORY
31.7.-3.8. LEZECKÉ ZÁVODY

STEINKÖNIG – RATHEN
31.7.-6.8. VELETRH BETEX 

- BELIZE

KALENDÁŘ 2008 – ČERVENEC

Kalendář outdoorových akcí najdete na
www.horydoly.cz/kalendar.

BARTSPORT MOUNTAINEERS
TEAM POSILUJE

Horolezecký tým vytváří internetový ob-
chod Bartsport. Letos do něho zlanařil
Dušana Stoupu Janáka. Již delší dobu 
je v něm horský vůdce Janek Bednařík.

KULATÁ FIREMNÍ VÝROČÍ

Kulatá výročí letos slaví tři významné
zahraniční outdoorové firmy a čtyři do-
mácí. Horolezecké vybavení se značkou
Grivel se prodává už 190 let. Obuv-
nický závod Lowa vyrábí boty již 85 let.
Výrobce orientačního vybavení Silva byl
založen před 75 lety. Doldy šije batohy
dvacet let, Cykloknihy publikují čtvrt
století, Vodák-sport prodává lodě deset
let a Horydoly vycházejí pět let.

NOVÉ OBCHODY V HRADCI 

KRÁLOVÉ A OSTRAVĚ

Na sklonku jara byla otevřena v Hradci
Králové na Velkém náměstí 149 nová
prodejna značky Sensor. Výrobce ob-
lečení tu nabízí kompletní kolekci
svých produktů, od funkčního prádla
přes speciální oblečení na kolo, out-
doorové aktivity až po doplňky. V os-
travském obchodním domě Futurum,
Novinářská 6a zřídil Rock Point novou
prodejnu obuvi značky Keen. Nej-
známější jsou její sandály s gumovou
špičkou.

NORTH FACE V CHAMONIX

Značka oblečení a vybavení na hory

1.8. ZAČÁTEK LEZECKÉ SEZÓNY – ZADIEL
2.8. KELTSKÝ LUGHNASAD - VEVEŘÍ
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
21.-31.8. FESTIVAL HOROLEZECKÝCH FILMŮ -

TEPLICE
30.-31.8. SETKÁNÍ KOVÁŘŮ HEFAISTON -

HELFŠTÝN
3.-7.9. VELETRH AMERICANA - AUGSBURG
6.9. DOLOMITENMANN - LIENZ
11.-14.9. SETKÁNÍ LEHOKOL - HODONÍN
12.-14.9. VELETRH ČLOVĚK V PŘÍRODĚ - LOUNY
13.-20.8. KOZÍ MEJDAN - MILKOVICE
15.8. NOČNÍ CYKLOVYJÍŽĎKA - ZNOJMO
17.-19.9. VELETRH ŠPORT LÍNIA 

– BANSKÁ BYSTRICA
18.-21.9. VELETRH IFMA – KOLÍN NAD RÝNEM
25.-26.9. FESTIVAL CESTY - PROSIMĚŘICE
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
21.-23.11. FESTIVAL KOTLÍK – BLANSKO
21.-23.11. SMÍCHOVSKÝ FESTIVAL ALPINISMU -

PRAHA
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The North Face využila proluky v zástavbě ke své
propagaci. V Chamonix umístila výlohu vtipně a
velmi efektivně na dohled od hlavního korza. Na-
montovala ji kolmo k hlavní třídě na prázdnou zeď.
Na oko působí jako výrazný svítící billboard.

CZECHTOURISM VYRAZIL DO RUSKA

Vlaková roadshow na Transsibiřské magistrále
představila Českou republiku ruským turistům a
zároveň oslavila deset let působení tamního za-
stoupení CzechTourism. Výprava se vydala z Mosk-
vy do Vladivostoku dvěma vagóny naplněnými be-
cherovkou, jídlem, muzikanty, kuchaři a úředníky.
"Rusko je obrovská země zahlcená reklamou láka-
jící ruské turisty snad do všech koutů světa. Do-
minují v nich turistické velmoci jako jsou Egypt,
Řecko, Turecko, Tunis nebo Čína," uvedla ředitel-
ka moskevského zastoupení CzechTourism Helena

Svobodová. "Pouhé odvysílání reklamních spotů či
umístění billboardů v centrálních regionech Ruska
by tak nemělo příliš velký efekt."

SENSOR PODPOŘÍ UNICEF

Značka Sensor spojila síly s Dětským fondem OSN
– UNICEF. V letošním roce se podílí na celosvěto-
vém programu očkování. Cílem očkovacího progra-
mu je chránit děti v rozvojových zemích před smrtí

z důvodu některé z dětských smrtelných nemocí
(spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkuló-
za, dětská obrna). "Rozhodli jsme se omezit pro-
středky na sponzoring a podpořit ty, kteří si stěží
pomohou sami. Nejsou to špičkoví cyklisti, nekon-
venční snowboardisti nebo výjimeční horolezci, ale
rozhodně potřebují naší pomoc," komentuje maji-
tel značky Sensor Milan Jurka. 

ASIANA KOUPILA NEOPLANY

Nové komfortní
autobusy Neop-
lan Tourliner
začaly jezdit na
lince Karlovy Va-
ry - Praha – Brno, kterou provozuje společnost
Asiana. Kromě pohodlného interiéru a internetové-
ho připojení ocení cestující vyšší bezpečnost a
ekologické parametry. Autobusy mají kapacitu
57+1+1 míst. 

ZÁVOD PROFESIONÁLNÍCH LEZCŮ

Závod v technickém lezení Sambarsteel proběhl v
Kladně. Hlavní disciplínou bylo překonání lanové
dráhy s mnoha překážkami za pomoci blokantů.
Půlhodinový limit představoval tlustou dělící čáru
mezi profesionály, kteří si dokázali poradit z drá-
hou za bezmála poloviční dobu, a mezi ostatními
lezci, jimž nestačil na slezení ani poloviny dráhy.
Zvítězil Roman Hóta (Potápěči Kladno). Výstupu
po zavěšeném laně 80 metrů za pomoci jistících
pomůcek zvládl nejrychleji Roman Dušánek (Ha-
siči Cheb). Týmová soutěž simulující vyproštění
osmdesátikilogramové osoby se stala kořistí
družstva Hasiči Rescue I. Horydoly jsou mediálním
partnerem Sambarsteel.

NECKERMANN UŽ TAKÉ DĚLÍ CENY

Česká pobočka německé cestovní kanceláře 
Neckermann podlehla tlaku tuzemské konkuren-
ce a snížila se na její úroveň. Místo jedné ko-
nečné ceny zájezdu inzeruje ceny dvě. Zákazník si
je může sečíst, nebo najde jejich součet v témže
inzerátu. 

Outdoor Express připravila redakce Horydoly. Foto: Foto: Ultrasport, CzechTourism, Horydoly, Neopublic

Snažíme se chránit
perlorodku
Těžko pochopitelná mediální bitva se odehrává
už několik let o splouvání horní Vltavy. Ochrán-
ci přírody by nejraději zakázali splutí všem vo-
dákům. Obce, podnikatelé a vodáci se tomu
brání. Strážce Šumavy z Českých Žlebů Adam
Diviš, který má problémový tok Vltavy na sta-
rosti, objasňuje ochranářské postoje.
Jaká pravidla platí pro vodáky na Šumavě?
Platí to, co loni. Zatím se nic nemění.
Správa Šumavského národního parku však
mlží. Prý se pravidla zpřísňují a platí zákaz
plavby.
Snahou národního parku je dosáhnout
zpřísnění současného stavu. Je to ale vázá-
no na změnu návštěv-
ního řádu, který se te-
prve bude schvalovat. 
V jaké podobě a od
kdy začne nový ná-
vštěvní řád platit?
To nikdo neví na sprá-
vě parku ani v dotče-
ných obcích. Jsou v
něm dost kontraverzní
záležitosti, které rada parku pravděpodobně
nepodpoří. Řešit je potom bude muset až
Ministerstvo životního prostředí.
Je splouvání Vltavy důležitou nebo okrajo-
vou záležitostí pro radu parku?
Jednoznačně největší problém navrhované-
ho návštěvního řádu je splouvání. Dotýká se
celého regionu a rada parku náš návrh asi
nechce schválit.
Proč se ochranářské návrhy neustále mění?
Jak se v nich může vodák orientovat?
Správa parku neustále ustupuje tlaku regio-
nu a snaží se s ním dohodnout, aby bylo
schválení návštěvního řádu pravděpodob-
nější. Obce totiž chtějí, aby návštěvní řád
splutí umožňoval.
Při boji o zákaz plavby často jmenujete per-
lorodku.
Je to kriticky ohrožený druh. Důležité jsou 
i ostatní organismy. Potíže jsou také s hlu-
kem a odpady.
Chcete zakázat plavbu na nafukovacích 
lodích a částečně povolit jen pevné kánoe 
a kajaky. 
Nechceme na horní Vltavu pustit pouze čtyř-
a vícemístné rafty, prámy, pramice a podob-
ná velká plavidla. Jednoduše řečeno, jde 
o ponor. Čím větší mají lodě ponor, tím více
škody na dně nadělají.
Vraťme se ještě na chvíli k perlorodkám.
Oponenti vyčítají správě národního parku,
že je cíleně vysadila do Teplé Vltavy před 
několika lety.
Perlorodka se v oblasti vyskytovala vždycky.
Jsou o tom záznamy už od středověku. Ne-
dávný průzkum odhadl původní populaci
perlorodky na horním toku Vltavy na dvanáct
set jedinců. 

■
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ergellská Ïula je mezi horolezci
vyhlá‰ená. Známé jsou pfiedev‰ím
severní stûny tfiítisícovek Badil,

Cengalo nebo Punta Anna. Bojovala v
nich taková esa jako Ricardo Cassin,
Walter Bonatti nebo Igor Koller. Mnohdy
‰lo o Ïivot. 
JenÏe Bergell má dvû tváfie. ·v˘carsk˘
sever je odmítav˘, studen˘ a divok˘. Ital-
sk˘ jih nabízí lezcÛm sluneãné v˘stupy v
dokonale zaji‰tûn˘ch cestách. Rychle tají
i poslední ledovce, a tak je moÏné doma
nechat cepíny a maãky.  
Plotny Enrichetta vedou na jeden z pfied-
vrcholÛ opravdov˘ch ‰títÛ, ale zato se tu
dá lézt ve skoro tfiítisícové nadmofiské 
v˘‰ce jen s pár karabinami za pasem. Jak
si zdej‰í lezení uÏít? To je jednoduché –
jeìte osm set kilometrÛ autem do Val Ma-

sino, stoupejte ‰est hodin pû‰ky na chatu
Gianetti (2534 m n.m.) a pak to uÏ máte
jen slabou hodinku k plotnám. 
PoloÏená skála témûfi bez trhlin je zaji‰tû-
ná n˘ty po pûti metrech, Ïádné dal‰í ji‰tû-
ní nepouÏijete. ObtíÏnost se pohybuje 
ve francouzské klasifikaci od pûtky do 
sedmiãky. Lezení je na tfii délky lana. 
Teì váÏnû: Samozfiejmû se z Gianetti
chodí pfiedev‰ím na váÏné alpinistické tú-
ry. Jeden den odpoãinkového lezení v‰ak
potû‰í i nejtvrd‰ího dobyvatele vrcholÛ. ■

STORY   Z TITULKY

INZERCE

B
Text: Kuba Turek. Foto: Nika Kašparová

Slunečná
plotna
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