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Vypravte se za neobyčejnými zážitky. Objevte nepoznané s novým vozem Škoda Yeti. Robustní a přitom kompaktní 

Yeti se výborně pohybuje jak v městském provozu, tak i mimo běžné cesty. Obtížně sjízdný terén snadno překoná 

verze s pohonem 4x4 a se systémem Off-road, který zahrnuje funkce jako asistent pro jízdu z kopce a do kopce, 

rozjezdový asistent a jiné. Zcela novou dimenzi dá Vašim jízdám panoramatická prosklená střecha s otvíráním 

a nečekanou variabilitu zaručuje všem verzím vozu koncept zadních sedadel VarioFlex. K modelu Yeti patří i špičkové 

úsporné motory, parkovací asistent, až devět airbagů a mnoho dalších výhod. Přijďte je objevit už při zkušební jízdě.

Bližší informace na Škoda Auto Info-line 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz 

Nová ŠkodaYeti

OBJEVTE NEPOZNANÉ
JIŽ OD 359 800 Kč
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SIMPLY CLEVER

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Yeti: 1,8 TSI/118 kW 
– 8,0 l/100 km, 189 g/km; 2,0 TDI CR DPF/103 kW – 6,1 l/100 km, 159 g/km
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avid Fojtík vylezl a poté sjel na lyÏích himálajskou os-
mitisícovku Dhaulagiri. Vybral si trasu severov˘chodní
hranou. Hrana Bílé hory patfií mezi tfii sjezdovky s nej-

vût‰ím pfiev˘‰ením na svûtû. Z vrcholu (8167 m n.m.) do zá-
kladního tábora se dá slyÏovat pfiev˘‰ení tfii a pÛl kilometru. ■

NA VLASTNÍ   OČI

Text: kt Foto: archiv Davida Fojtíka – Expediční fond

D
DHAULAGIRI: NEJDEL·Í SJEZDOVKA



OHLASY

HORYDOLY 5

Opût mû bude urãitû nûkdo naz˘vat elitáfiem, ale nové feráty ne-
mají v horách co dûlat. KoneckoncÛ od ãeho jsou tu hor‰tí vÛdci 
a lezecké kurzy? Aby nedo‰lo k omylu, stejné svinstvo je i borhá-
kování horsk˘ch lezeck˘ch cest. V‰echno je to jenom konzum
adrenalinu, kter˘ navíc u klettersteigÛ není ani adrenalinov˘.   Láďa

V Rakousku je obecnû soumrak klasické turistiky. Na mládeÏ je
to takové zdlouhavé, nudné, neakãní. Chalupy hledají dal‰í ces-
ty, jak naplnit svoji kapacitu. Taková Welser Hütte má z klasické-

ho turisty vût‰inou jedno pivo, v nejlep‰ím pfiípadû veãefii, dvû piva a snídani. Z ferá-
tisty má dvû veãefie, dvû snídanû a ‰est piv. A tak se budují "záÏitkové" extrémní kletr
·tajgy odnikud nikam, ze kter˘ch se dá kdykoli odtraverzovat do lehké suti. Vût‰inou
mají nástup kousek od chalupy leÏící na sestupovce z pûkného kopce. Druh˘ dÛvod je,
Ïe tyto chalupy byly stavûny v jiné dobû, auto b˘valo velk˘ luxus, vût‰ina turistÛ jezdi-
la vlakem a od vlaku na chalupu to b˘vala solidní túra na skoro cel˘ den. Lukas B.

o prudkých letních bouřkách se po-
časí uklidnilo a my můžeme vyrazit
na kolo. Každý podle své chuti. Na

těžko a na dlouho se stanem a spacákem.
Nakrátko a nalehko k rybníku, abychom
pochytali poslední bronz. Se svobodnou
duší a silnými lýtky nazdařbůh krajinou po
silničkách, stezkách i lesem. Divoce po
sjezdovkách a v bikeparcích.
Každý způsob pohybu na bicyklu má něco
do sebe, ale společná je volnost, fyzická
námaha a kamarádství. Užijme si je všech-
ny až do dna. Za měsíc už budeme jenom
vzpomínat, jak jsme v létě šlapali do pedá-
lů. Studené větry přinesou plískanice a po
nich sníh. Jenže to už se budeme chystat
na lyže. 
Pravý outdoorman se totiž podřizuje příro-
dě a ještě je tomu rád!
Kdo si nerad otlačí pozadí v sedle, může
vyrazit samozřejmě kamkoliv jinam třeba 
v pohorkách. Tady je pár tipů (do tohoto
čísla časopisu se nám nevešly, ale najdete
je na internetu www.horydoly.cz): V září
bývá krásné stabilní počasí na Slovensku.
Se stanem se dá přejít třeba Velká Fatra
nebo Rudohoří. Za víkend přeběhneme
Malou Fatru. Hřebenovky nebo jižní stěny
můžeme vylézt ve Vysokých Tatrách. A co
takhle nejbližší Alpy, jako Totes Gebirge,
Gesäuse, nebo Kalkalpen?
V tomto čísle vás mimo jiné zveme na cy-
kloturistiku podél Labe a na downhill do
rakouského bikeareálu Leogang. Protože
nejen cyklistikou je živ milovník outdooru,
můžete s námi obeplout Rujánu na moř-
ských kajacích, nebo se proběhnout po
Šumavě.

Ať to frčí!

P
ZÁ¤Í NA KOLE I S LANEM

Co si myslíte...

Kuba Turek, šéfredaktor

Nauãte se si nestûÏovat. Místo abyste vyzdvih-
nul moÏnost pfienocování, stolku, mobilních
WC a pod., tak vyt˘káte jak malé stanovi‰tû je.

Honza

Ale propána, vÏdyÈ autor to nocleÏi‰tû chválí!
A vás poboufií jediná poznámka, Ïe je to tam
kfiivé. To je od vás ponûkud bol‰evické. Vidûli
jste ty plácky vÛbec? Já ano. Autor je k nim
pfiíli‰ vlídn˘. Ve skuteãnosti jsou úplnû pito-
mé, na zcela nevlídn˘ch místech, hroznû
hrbolaté. My, pravovûrní ‰umav‰tí ãundráci,
bychom tam nespali ani za nic. Na‰tûstí
máme svá místa.

Bob

NOVÁ FERÁTA NA SCHERMBERG WWW.HORYDOLY.CZ/VYPSAT.PHP?ID=12332

NOC NA POLEDNÍKU
WWW.HORYDOLY.CZ/VYPSAT.PHP?ID=5478 

Spousta mazání medu kolem huby, které nakonec tradiãnû skonãí omezováním práv
a svobod obãanÛ, zákazy vstupu a nevyãísliteln˘mi ‰kodami na majetku - to v‰echno
bez ohledu na skuteãnou pfiírodu. Národní park musí mít podle jak˘chsi mezinárod-
ních pravidel urãitou celistvou plochu s nejpfiísnûj‰í ochranou (kterou tfieba ·uma-
va nemá - plocha by sedûla, ale není v kuse, jde tedy o dlouholet˘ podvod a
zlodûjnu se státním poÏehnáním). Navíc kecy o nedotãené pfiírodû v krajinû, která je
víc jak 500 let hospodáfisky vyuÏívána, z toho 300 let jako továrna na dfievo/dfievûné
uhlí, jsou jen druhem náboÏenství a zpÛsobem, jak zavfiít lidi ve mûstech za jejich
vlastní peníze. Střelec

Emotivnû, expresivnû, ale lépe bych to nefiekl! Novinář

Dal‰í zavfienej kus zemû. A skvûlá pfiíleÏitost pro zelené fanatiky, aby mohli zvût‰it
svou moc, zakazovat, pfiikazovat, zcela nesmyslnû prudit - tak jako to dûlají v ostat-
ních národních parcích u nás. Nejde jim vÛbec o ochranu pfiírody, jde jim o vlastní
moc a získávání v˘palného. Zelenej mor. Finkelstein 

Tvoje argumentace je ‰vandovní, protoÏe zaloÏená na emocích a nikoliv na znalosti.
Petr Vladimír Xaver Dolejský

BUDEME MÍT NÁRODNÍ PARK K¤IVOKLÁTSKO? WWW.HORYDOLY.CZ/VYPSAT.PHP?ID=12335
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www.sportkoncept.cz

✔ Trigger Shark
  pro zapnuTí a vypnuTí

pouTka během vTeřiny

✔  Spolehlivé Spojení
  ruky S madlem 

pro dokonalý přenoS Sil

✔ inTeligenTní SySTém 
 pro nejjednodušší zacházení

hole leki používá horská služba České republiky

Christian Neureuther & Rosi Mittermaier

„S LEKI jste vždy o krok napřed!“

SySTém pouTka no. 1
nordic Walking

LEKI NW CZ A4.indd   1 1.6.09   12:27



AKTUALITY

8 HORYDOLY

RICCARDO CASSIN 
ODEŠEL DO NEBE
V požehnaném věku sto let zemřel
Riccardo Cassin (1909-2009). Byl
jedním z nejlepších a především nej-
inspirativnějších horolezců, který se
kdy narodil. Vyberte si některý jeho
klenot a zkuste si vylézt aspoň jednu
z cest, kterou Cassin otevřel. Všech-
ny jsou mezníky v historii lezení. 

Dolomity – dolomit
Tre cime, Cima Ovest 8+ UIAA
(1935)
Dolomity – dolomit
Civetta, Torre Trieste 7- UIAA
(1935)
Bergell - žula
Badil, severovýchodní stěna 6+
UIAA (1937)
Mont Blanc – žula a led
Grandes Jorasses, Walkerův pilíř 7
UIAA (1938)
Aljaška – kombinovaný terén
Mount McKinley, jižní pilíř 5 A4
UIAA (1961)

Text: kt. Foto: archiv

ČSSD: ZRUŠME NÁRODNÍ
PARK ŠUMAVA!
Socialisté Milada Emmerová a Jiří
Zimola (hejtmani Plzeňského a Jiho-

českého kraje) chtějí zrušit národní
park Šumava. Říkají to jakoby mimo-
chodem, ale základ jejich sdělení je
jasný: chtějí hospodařit v nejpřísněji
chráněných prvních zónách a rádi by
zrušili poslední zbytky divočiny v
tomto pohoří. Proti nim stojí vědci,
kteří takovou hloupost popírají.

Text: hd. Foto: Jiří Koudela

ŠVÝCARSKO-ITALSKÁ 
HRANICE
Státní hranice švýcarsko-italská se
posunula v neprospěch Itálie o 150
metrů. Důvodem je odtávání ledovců
a odklon říčního toku v oblasti Furg-
sattel nedaleko Matterhornu. Horní
stanice stejnojmenné lanovky z Itálie
se tak ocitla na švýcarském území.

Text: hd

DVĚ ZMĚNY V PR
Italská značka outdoorového vybave-
ní Salewa se zbavila české PR agen-
tury Trimedar. Propagační aktivity
pro Českou republiku řídí z italské-
ho Bolzana. Trimedar nadále zastu-
puje Jižní Tyrolsko jako turistickou
destinaci. Mediální a marketingové
zastupování Českého horolezeckého
svazu získala skupina tří osob: Sta-

nislav Holec (působí na Lezec.cz, ne-
dávno opustil místo multimediálního
ředitele Mafra), Jan Kreisinger (bý-
valý vedoucí komise alpinismu ČHS)
a Josef Otčenáček (advokát). Založí
právnickou osobu a ta získá horole-
zecká marketingová práva.

Text: kt

INTERKAMERA MĚNÍ 
TERMÍN
Veletrh spotřební elektroniky a digi-
tální zábavy Digitex a mezinárodní
výstava fotografické techniky Inter-
kamera mění termín konání. V areá-
lu brněnského Výstaviště proběh-
nou od 5. do 8. listopadu souběžně
s veletrhem Sport Life. Všechny pa-

vilony v areálu Výstaviště budou 
v době konání zcela zaplněné. Díky
atraktivnímu programu je očekává-
na masivní účast široké veřejnosti.
Informace o Sport-Life najdete na
webu www.horydoly.cz/business

Text: Jan Šmíd. Foto: Mates

FISCHER OPOUŠTÍ 
ASOCIACI
Cestovní kancelář Fischer, kterou
vlastní impérium naftového a uhel-
ného magnáta Karla Komárka, vy-
stupuje v krátké době z druhé pro-
fesní asociace. Tentokrát cestovka

uvádí, že nesouhlasí s vyjádřeními
Tomio Okamury, šéfa Asociace čes-
kých cestovních kanceláří 
a agentur.                        Text: hd

VÍCE DOVOLENÉ 
ZA MÉNĚ PENĚZ
Regionální turistická karta Pyhrn-
Priel Aktiv Card umožňuje navštívit
zdarma nejen koupaliště a muzea,
ale i řadu dalších míst. Mimo jiné
jsou v ní zahrnuté veškeré jízdy 
lanovkami na Wurzeralm, Höss
a Wurbauerkogel. Můžete také jez-

dit zdarma veřejnou autobusovou
dopravou. Celkem karta zahrnuje

40 služeb zdarma a 20 se slevou. 
Bonusové karty získáte v některém 
z více než 180 ubytovacích podniků
v kategoriích od čtyřhvězdičkového
wellnessového hotelu po selský
statek, a to už při jednom přenoco-
vání. Podrobnosti o regionu čtěte
na www.horydoly.cz/vychodnialpy 

Text: Petra Macháčková

Foto: Hana Suchá

ŠPORT LÍNIA KONČÍ
Veletrh Šport Línia, který se měl
konat v Banské Bystrici na konci
září, byl zrušen. Zřejmě tak končí
několikaletá historie největšího
sportovního veletrhu na Slovensku.
"Dovoľujeme si Vás informovať, že 
v dôsledku hospodárskej situácie 
sa nám nepodarilo zabezpečiť re-
prezentatívnu skladbu vystavovate-
ľov," vysvětluje ředitel výstavnické
irmy BB Expo Dušan Kováč. 

Text: kt

CHRÁNĚNÍ MRAVENCI 
VE ŠTĚMĚCHÁCH
Pozemkový spolek Podhorácko, pro-
vozovaný Českým svazem ochránců
přírody Kněžice, získal do svého
vlastnictví významnou přírodní loka-
litu v katastru obce Štěměchy na
Třebíčsku. Jedná se o 1,8 ha býva-
lých obecních pastvin, na kterých
se vyskytuje největší populace ohro-
žených mravenců Formica foreli.
Jedná se o největší kolonii tohoto
druhu na tuzemském území i ve
střední Evropě.

Text: hd

DVA KRÁLOVÉ ČESKÉHO LEZENÍ
České horolezectví letos vyleštilo dva diamanty. Mladíci,
kteří se od dětství pohybují na závodech i ve skalách,
dospěli, vymanili se ze stínů svých slavných horolezec-
kých rodičů a dosahují světových výkonů v lezeckých zá-
vodech. V létě zazářili na Světovém poháru. Nejprve zví-
tězil Libor Hroza jr. v lezení na rychlost v italském Val
Daone. Světový pohár v rychlolezení se konal na přehra-
dě Diga di Bissina, která jindy slouží také jako umělá
lezecká stěna pro širokou veřejnost. Ve Světovém pohá-
ru v lezení na rychlost je Libor Hroza jr. letos čtvrtý. 

Ve Val Dao-
ne zvítězil,
v Chamonix
vybojoval
třetí místo
a jednoho
závodu se nezúčastnil. Poté Adam Ondra zvítězil na Světových pohá-
rech v Barceloně a Imstu v lezení na obtížnost. Dostal se tím do če-
la celkového hodnocené Světového poháru. Výborně leze také na pří-
rodních na skalách, kde patří mezi dva až tři nejlepší lezce světa.

Text: kt. Foto: archiv Libory Hrozy jr.
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konãilo pfiihla‰ování filmÛ do se-
dmého roãníku Mezinárodního
festivalu outdoorov˘ch filmÛ. Po-

fiadatelé pfiijali od filmafiÛ celkem 99
snímkÛ ze 14 zemí. "Myslím, Ïe diváci se
mohou tû‰it na velmi kvalitní snímky. V
souvislosti s tím bude mít porota plné ru-
ce práce, aby adekvátnû zhodnotila jed-
notlivé filmy," uvádí fieditel festivalu Jifií
Kráãalík. "Myslím, Ïe pro porotce to ne-
bude vÛbec jednoduché." Festival letos
probûhne od 16. fiíjna do 5. prosince ve
22 mûstû âeské republiky. Hlavním me-
diálním partnerem jsou Horydoly.
UÏ teì lze fiíci o nûkter˘ch filmech, Ïe na
festivalu zazáfií. Tady je pár tipÛ:

SIEGRISTŮV PRVOVÝSTUP
NA ARWA TOWER
·v˘carsk˘ horolezec a filmafi Stephan
Siegrist opût zaslat svÛj nejnovûj‰í film 
s názvem Lighting Strike - Arwa Tower,
kdy skupina horolezcÛ slézá dvanáct dnÛ,
kolmou, dosud neslezenou, tisíc metrÛ
vysokou severní stûnu Arwa Tower.

ORLANDI POLEZE MIMO ZEĎ
Po tfiech letech poslal svÛj film italsk˘
horolezec Elio Orlandi, kter˘ ve
ãtvrtém roãníku zabodoval s filmem 
Linea di Eleganza. Jeho leto‰ní snímek
se jmenuje Oltre La Parete (Mimo zdi). 

HRDÝ SI POHRAJE 
SE ŽRALOKY
TaktéÏ ãesk˘ filmafi Miroslav Hrd˘,
kter˘ se v loÀském roce odmlãel, letos
diváky seznámí se sv˘m nov˘m filmem
Interactions, kde freediver (potápûã na
nádech) pokou‰í Ïraloky. 

SALMINA LYŽUJE 
NA SVATÉM ELIÁŠI
Dal‰ím filmafiem, kter˘ se na festivalu
proslavil, je Raku‰an Gerald Salmina 
s filmem Aoraki Ski Mountaineering.
Tento rok pfiichází s celoveãerním doku-
mentárním filmem Mount St. Elias. ■

S

Text: Eva Kadlecová. Foto: archiv MFOF

FESTIVAL OUTDOOROV¯CH FILMÒ

Internet
Mezinárodní festival outdoorových filmů: www.mfof.cz
Aktuality z festivalu: www.horydoly.cz/foto.php 

EXTRÉM

OUTDOORNET promo.pdf   27.3.2009   14:38:15



PRÁVĚ   TEĎ

ýlet do divoké přírody národního
parku? To v Čechách těžko zažijete.
Ani na Šumavě, kde by se zdálo, že

se ponoříte do lůna hlubokých lesů. Ve sku-
tečnosti se projdete ve smrkové plantáži
nasázené našimi předky v rozporu s pří-
rodními zákony. Teď za to platíme: kůrovec
nám všechno dřevo sežere. A propos: Ne-
nechte se přejet cyklisty – prohánějí se po
národním parku od rána do večera! ■

V

NÁRODNÍ
PARK? Text a foto: kt
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ybavení stojí pûkn˘ch pár tisíc ko-
run. Levnûj‰í je zajít do pÛjãovny
outdoorového vybavení. Nezapo-

meÀte si potfiebné vûci objednat co nejví-
ce dopfiedu. Na poslední chvíli by na vás
uÏ nemuselo nic zb˘t.
Poãítejte s tím, Ïe vût‰inou zaplatíte do-
cela vysokou zálohu a pÛjãovné pfiedem.
Pokud sportovní potfieby zniãíte, obsluha
pÛjãovny vám peníze na opravu strhne 
ze zálohy. Nejvût‰í potíÏ ov‰em nastane,
kdyÏ si pÛjãené vûci necháte ukrást. 
V tom pfiípadû zaplatíte cenu vybavení
do posledního haléfie. Do pÛjãovny si 
nezapomeÀte s sebou vzít dva aÏ tfii dÛ-
vûryhodné doklady s fotografií, jako je
obãansk˘ a fiidiãsk˘ prÛkaz, nebo legiti-
mace na hromadnou dopravu.
Aktualizovan˘ pfiehled pÛjãoven outdoo-
rového vybavení je na webu 
www.horydoly.cz/vypsat.php?id=1183 ■

OUTDOOROVÉ PÒJâOVNY
POT¤EBUJETE BRA·NY NA CYKLOTURISTICKÉ PUTOVÁNÍ? VYRÁÎÍTE ZA LEZENÍM
DO VYSOK¯CH TATER? CHCETE P¤EJÍT LEDOVEC? ZKOU·ÍTE SKIALPINISMUS?
POT¤EBUJETE SNùÎNICE? A CO FERÁTY? 

V

SLOVENSKO
Brno, Josefská 3, Alpsport
Brno, Dornych 33, Kudrna
Brno, Kozí 4, Moréna
Brno, Starobrněnská 12, Půjčovna matroše
Brno, Lelekovice 34, Rajbas
Brno, Stará 27, Summit Ride
Brno, Cejl 107, Sun Sport
Brno, Bendlova 1, U100
Brno, Údolní 57, V-tour
České Budějovice, Široká 19, Kamzík
Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 3290, 
Road Outdoor
Havlíčkův Brod, Havlíčkova 3305, Highland
Hradec Králové, Kotěrova 828, Cvok
Hradec Králové, Resslova 600, Sewerout
Jihlava, Lazebnická 12, Svět hor
Kladno, nám. Starosty Pavla 17, Horal
Liberec, Na Bídě 8a, Adrenalin centrum
Olomouc, 8. května 16, Hortez
Ostrava, Tyršova 25, Eliass
Pardubice, Jiráskova 29, Cvok
Pardubice, Štrossova 22, Yetti
Plzeň, Vejprnická 53, Rila

Praha, Moskevská 74, ABC-sport
Praha, Na Florenci 35, Alpsport
Praha, José Martího 31, CAP
Praha, Dukelských hrdinů 33, Ferrino
Praha, Myslíkova 32, Guru
Praha, Husitská 13, Guru
Praha, Korunní 16, Hanibal
Praha, Heydukova 6, Namche
Praha, Čechova 3, Skala
Přerov, Kainarova ul., Net-sport
Roztoky u Prahy, Felklova 2007, Net-sport
Slatiňany, Škrovád 73, Wiki
Ústí nad Orlicí, Letohradská 1363, Horal
Trutnov, Havlíčkova 7, Klíč
Třinec, Jablunkovská 408, Ksport
Uherské Hradiště, Drahy 225, Smetana
Zruč - Senec, Smrková 362, Outdoor půjčovna
Žďár nad Sázavou, Palachova 39, Highland
Síť obchodů Hudy sport
Síť obchodů Rock Point
Samoobslužná internetová půjčovna Apučmito
(www.tomash.net/pujcovna)

Bratislava, Záhradnícka 93, Yaksteam
Bratislava, L. Svobodu 9, Pre šport
Prievidza, Nová 6, Outdoor Slovakia
Starý Smokovec, Gálfy
Trenčín, Braneckého 10, T-šport
Žilina, Národná 16, Alpha
Síť obchodů Hudy sport

âESKO

Text a foto: (kt)
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˘jezd z praÏské Tróji po
pravém bfiehu Vltavy je
zpoãátku pfiíjemn˘. Jízda
po asfaltu potû‰í pfiedev‰ím
dálkového cyklistu s nalo-

Ïen˘mi bra‰nami. Poté ale pfiijde za
Sedlcem kamenitá náplavka. Do ¤eÏe
u Prahy se dá dostat bez vût‰ích obtíÏí.
Pátefiní cyklotrasa podél Vltavy vede
dále Vûtru‰ickou roklí, coÏ je spí‰e sin-
gletrack a pro cyklistické tûÏkoodûnce
utrpení. Nûkteré mapy radûji vedou cy-
klotrasu objíÏìkou. 
Následující kilometry ubíhají rychle 

a pfii tom projíÏdíme zajímav˘mi místy.
Za Kralupami míjí cesta zámek Nela-
hozeves, poté na druhém bfiehu zámek
Veltrusy a jeho pfiilehlou oboru. 
První setkání s dal‰ími dálkov˘mi cy-
klisty se koná jiÏ u Mûlníka. Postar‰í
cyklistick˘ pár ze Saska mífií také do
DráÏìan. Spoleãnû objíÏdíme povodní
zatopenou lávku v Zálezlicích, abychom
se v Mûlníku napojili na pÛvodní trasu. 

NA BŘEHU VELETOKU
Mezi Mûlníkem a ·tûtím je jízda po le-
vém bfiehu celkem jednotvárná. Pes-

tfiej‰í krajina zaãíná aÏ u Roudnice nad
Labem.V Roudnici pfiejedeme 
architektonicky zajímav˘ most a po-
kraãujeme po pravém bfiehu Labe na
Litomûfiice. Hned u na‰í trasy je klidn˘
kemp, kde pfiespíme. Ráno ‰lapeme
pfies Zahradu âech s v˘hledem na âes-
ké stfiedohofií, potom pfies Ústí nad La-
bem aÏ do Dûãína. 
Odtud zaãíná oddûlená cyklodálnice,
která s mal˘mi úseky po silnicích vede
aÏ do DráÏìan. Kolem Ústí nad Labem
sice není v‰echno je‰tû dokonãené, ale 
i tady se jiÏ táhne pomûrnû dlouh˘ úsek

V

VLTAVA
a ELBE 
RADWEG

Projeli jsme se na kole z Prahy podél Vltavy do Mûlníka a pokraãovali podél Labe 
aÏ do DráÏìan. Jde o v˘let z Prahy po pátefiní cyklotrase ãíslo 2, která se u Hfienska
napojuje na Elbe Radweg, po které jezdí cyklisté tfieba aÏ do Hamburku. 

Text: Petr Šlajer. Foto: Kuba TurekText: Petr Šlajer. Foto: Kuba Turek
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V Mûlníku pfiitéká
Vltava do Labe

Litomûfiice stfieÏí
hrad Hamburk

Slepé rameno
Labe

Historická 
a pfiitom funkãní
plavební komora
Laterálního kanálu
u Mûlníka

Labe opou‰tí âeské stfiedohofií v Dûãínû

stezky vyhrazené cyklistÛm. Cestou
stojí je‰tû za zmínku hrad Stfiekov, zá-
mek Dûãín, na nûmecké stranû na pís-
kovcovém masivu se tyãící hrad König-
stein a nedaleké mûsto Pirna, které Ïije
kulturou. 
DráÏìany jsou hodné náv‰tûvy mini-
málnû na cel˘ den. Ve mûstû se cyklisté
pohybují celkem snadno, mohou nav‰tí-
vit napfiíklad Stadtmuseum, které je ote-
vfiené i o víkendu. 
Frauenkirche je kontroverzní barokní
kostel, kter˘ je poskládan˘ z ruin. Dále
si mÛÏeme prohlédnout Hofkirche, ob-
jevovat moderní architekturu Kugel-
haus, nebo jen tak posedávat na nábfieÏí
po laviãkách na kus fieãi. Nemálo cy-
klistÛ jezdí aÏ do Hamburku, to ale uÏ
není v˘let na prodlouÏen˘ víkend. Na-
víc je lep‰í zvolit opaãn˘ smûr kvÛli
ãast˘m západním vûtrÛm. ■



áno strãíme na píseckém nádraÏí
kolo do vlaku a necháme se do-
vézt do âimelic. Tato obec leÏí na

trati do Bfieznice severnû od Písku. 
Po mostû pfies rybník jedeme do Vrábska,
odboãíme na most pfies Skalici a od nûho
se podél fieky pfies Podelhotu dostaneme
do VarvaÏova (7 km). Trasa zatím vedla
mezi poli. Fádní cesta se ve VarvaÏovû na
pár metrech stane velmi zajímavou. Jako
úderem pûstí nás najednou srazí do kolen
jihoãeská krása. Rybník, náves, kostel,
selské baroko. "Traduje se, Ïe na‰e obec
byla odpoãinkov˘m místem pro maltéz-
ské rytífie, ktefií se vraceli z bojÛ o Svatou
zemi," fiíká starostka Eva Hospasková.
Nahrává jí k tomu skuteãnost, Ïe Varva-
Ïov byl osm set let majetkem ¤ádu mal-
tézsk˘ch rytífiÛ a jeho centrem je dosud
maltézská komenda. 

FOTOGENICKÁ VESNICE
Vesnice, kde od vybudování nové silnice
z Písku na Prahu chcípnul pes, si uvûdo-
mila, v ãem je její síla. "Nemáme tu Ïá-
dné sídli‰tû, opravujeme fasády, jakoby
se u nás zastavil ãas," pfiipomíná starost-
ka. Naprostou idylu ru‰í jenom dráty
elektrického vedení na návsi. "Taky ko-
menda je spí‰ Potûmkinova vesnice, pro-
toÏe schwarzenbergsk˘ majitel opravil
stfiechu a omítku, ale uvnitfi je prázdno." 
VarvaÏov asi poznáte, ale nebudete vû-
dût odkud. Poradíme vám. Natáãely se
tu epizody postar‰ího filmu Plaveck˘
mariá‰ a novû cel˘ snímek Je tfieba zabít
Sekala. 
Jestli se nám bude chtít, sjedeme dolÛ ke
Skalici a podíváme se na barokní most 
s gotickou minulostí. KdyÏ se nám bude
chtít je‰tû víc, projedeme tfii kilometry
údolím zvan˘m ¤íãky. Je to nejkrásnûj‰í
romantické místo daleko ‰iroko. 

Pokraãujeme pfies Ostrovec do VráÏe (15
km). To uÏ jsme na znaãené cyklotrase
ãíslo 1158. ProjíÏdíme listnat˘mi a smí‰e-
n˘mi lesy. Podzimními barvami doslova
záfií. "âíÏovsko-vráÏské lesy byly uÏ od
stfiedovûku zásobárnou nejlep‰ího dfiíví,"
pfiipomíná místní znalec Václav Kinsk˘.
"Lípy, buky i jedle tu pfiirozenû zmlazují,
není tfieba je sázet." 
To vûdûli po staletí Lobkovicové i Li-
chten‰tejnové. TûÏili kvalitní kmeny a po
vodû je na vorech dopravovali do Prahy.
Mnoho z nich dodnes slouÏí na PraÏském
hradû. "Pozdûj‰í majitelé Schwarzenber-

gové navíc pfiidali do krajiny dubové ale-
je," dodává Václav Kinsk˘. Skrze lesy je-
deme do starobylé obce âíÏová (21 km).
Její stáfií nejménû tisíc let prozrazuje jen
poloha na úboãí, kostel svatého Jakuba 
a vedle nûj kaple svaté Markéty na kopci.
Je odtud dalek˘ v˘hled na Písek a za ním
se zvedá sloup páry nad chladícími vûÏe-
mi jaderné elektrárny Temelín.

HOSPODSKÝ, ŘEZNÍK 
A PEKAŘ
V obci jsou tfii pamûtihodnosti, které sou-
visí s jídlem. Vyhlá‰ená hospoda u ·táli-
chÛ nabízí klasickou jihoãeskou kuchyni.
Napfiíklad takov˘ fiízek smaÏen˘ na sádle
uÏ jen tak nûkde nedostanete. 

Známé fieznictví U Sou-
ãkÛ je zásobárnou kva-
litních uzenin a masa pro
‰iroké okolí. Pocestn˘ 
si tu mÛÏe dát na stojáka
poctivé bufity, sekanou ãi
tlaãenku. ¤eznictví inze-
ruje málo známé pivo

Nektar, ale pije se tu populární Platan. 
Nejznámûj‰í je nakonec pekafiství ve Zli-
vicích. Dfiíve se tu zastavoval kaÏd˘, kdo
jel z Písku na Prahy nebo obrácenû.
Dnes, kdyÏ hlavní silnice vede jinudy, si
ãerstvé vonící peãivo a pfiedev‰ím vele-
znám˘ zlivick˘ chléb kupují pfiedev‰ím
místní lidé. Pfii cestû na kole se tady ne-
zapomeÀte zastavit. Vûzte ov‰em, Ïe tep-
l˘ bochník nemÛÏete sníst hned – teplé
peãivo nad˘má. 
Z âíÏové dorazíme do Písku. Celkem bu-
deme mít v nohách 33 km. Jeli jsme stále
po asfaltu. Vhodná jsou pfiedev‰ím trek-
kingová kola. Provoz na silniãkách je
zvlá‰tû o víkendu mal˘, ale za sníÏené
podzimní viditelnosti jsou potfieba bli-
kaãky a reflexní prouÏky. ■
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R

PODZIMNÍ 
VÝLET ZA 
PÍSKEM

PODZIMNÍ 
VÝLET ZA 
PÍSKEM
JIÎNÍ âECHY JE KRAJ NAPLNùN  ̄CYKLIS-
TY AÎ PO OKRAJ. MNOH¯MI CYKLOTRA-
SAMI SE TÁHNOU DLOUHÉ HADY BICY-
KLÒ. TO JE ALE NA·TùSTÍ JEN LETNÍ NÁ-
LET. TEë NA PODZIM MÒÎETE VYCHUTNAT
NA KOLE SAMOTU. 

Text a foto: kt

Maltézská komenda ve Varvafiovû

Zlivice

Svat˘ Jakub u âíÏové

¤eznictví u SouãkÛ v âíÏové

Uzenáfi
Josef 
Souãek



mezinárodní 
SPORTOVNÍ
veletrh

mezinárodní
CYKLISTICK¯
veletrh

mezinárodní 
v˘stava 
LODÍ 
A VODNÍCH
sportÛ

mezinárodní 
v˘stava 
KARAVANÒ
a obytn˘ch 
automobilÛ

www.sport-life.cz www.bike-brno.cz www.boat-brno.cz www.caravaning-brno.cz

5.– 8. 11. 2009  BRNO – V¯STAVI·Tù
Kontakt: Veletrhy Brno, a.s. / V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno / Tel.: +420 541 152 624 / Fax: +420 541 153 068 / E-mail: sport-life@bvv.cz / www.sport-life.cz
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MOÎNÁ PAT¤ÍTE K VYZNAVAâÒM
HORSK¯CH KOL A ZÁROVE≈ VÁM 
NESTAâÍ DÁVKY ADRENALINU, JEÎ VÁM
NABÍZEJÍ âESKO-MORAVSKÁ POHO¤Í
NEBO JÍZDA V PRAÎSKÉM MùSTSKÉM
PROVOZU. V RAKOUSK¯CH ALPÁCH, 
NE AÎ TAK VZDÁLEN¯CH OD NA·ICH
HRANIC, NAJDETE BIKEPARKY S VELMI
ROZSÁHLOU NABÍDKOU âINNOSTÍ, 
U NICHÎ SE MÒÎETE DO SYTOSTI OD¤ÍT,
ZHMOÎDIT âI P¤IPOZABÍT. JEDNÍM 
Z TùCH NEJVYMAZLENùJ·ÍCH JE
BIKEPARK LEOGANG V BLÍZKOSTI
OBLÍBENÉHO ST¤EDISKA ZELL AM SEE. 

Text: René Kujan. Foto: René Kujan, 
Markus Greber, Roland Haschka

PfiitaÏlivá kombinace: krása a síla

NA KOLE
POD 

HŘÍVOU

LVA

NA KOLE
POD 

HŘÍVOU

LVA
Plnû vybavená pÛjãovna kol
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tevfien byl uÏ pfied osmi
lety a velmi rychle stou-
pal v povûdomí skalních
bikerÛ. Jako jeden z je-
denácti na celém svûtû

se py‰ní certifikací Kona Groove Ap-
proved Bikepark.
Na své si pfiijdou samotáfi‰tí milovníci
projíÏdûk po hfiebenech hor (single
trail). Kabinová lanovka je vyveze do
horsk˘ch v˘‰in, kde si mÛÏou vychut-
návat pasáÏe úzk˘ch horsk˘ch stezek
s nástrahami voln˘ch kamenÛ, lesní
pû‰iny s mnoÏstvím kofienÛ i jízdu po
dfievûn˘ch lávkách. 
Ten, komu je rychlá jízda nade v‰e,
vyzkou‰í nûkterou z downhillov˘ch
tratí. Napfiíklad Speedster nabízí 2,3

km s celkovou ztrátou nadmofiské v˘-
‰ky 480 m. 

DOWNHILL, FREERIDE 
A DUAL SLALOM
TraÈ fiádnû provûfií nejen kardiovaskulární
systém kaÏdého bikera. Pokud vám jízda
opravdu pÛjde, mÛÏete se nechat nanomi-
novat na nûkter˘ z evropsk˘ch pohárÛ,
které se tady pravidelnû konají. 
Ani freeride není ve lvím parku zanedbá-
ván. K mání jsou trasy pro profíky i zaãí-
nající jezdce. Je jen na vás, jak moc se
poloÏíte do speciálních klopen˘ch zatá-
ãek (wallride), kter˘ z rÛznû vysok˘ch
skokÛ zvolíte, v jaké rychlosti pÛjdete do
série skokÛ, zda se trefíte na úzkou dfievû-
nou lávku nebo do tunelu zpestfiujícího

dolní pasáÏe trati. NejsoutûÏivûj‰í typy 
s alespoÀ jedním kamarádem ocení témûfi
ãtyfii stovky metrÛ dvojité tratû pro duals-
lalom s ãasomírou. 

MALÍ PILOTI LÉTAJÍCÍCH BIKŮ
A pfiiberete-li na svÛj bikersk˘ v˘let i
malé potomky, nebudou pfiítûÏí. Jen pro
nû jsou tu pfiipraveny speciální tréninko-
vé tratû. U‰tvan˘ rodiã zvlá‰tû ocení, 
Ïe parkovi‰tû pro jeho malé poklady je 
s ostrahou – hodné tety dohlédnou na
dûti, zatímco rodiãovstvo se bude v hor-
sk˘ch v˘‰inách snaÏit, aby z nich neby-
ly v dohledné dobû siroty.  K samozfiej-
mostem zdej‰í nabídky patfií pÛjãovna,
prodejna, servis. Podle nároãnosti sv˘ch
v˘konÛ mÛÏete zvolit druh kola – od
hardtailu po fullyho, kompletní v˘zbroj
zahrnuje celotûlovou ochranu Ïelvího
ninji (záda, ramena, lokty, pfiedloktí,
hrudník, kolena, holenû, helma s chráni-
ãem spodní ãelisti). Pokud vám nevadí
jízda s br˘lemi, vfiele doporuãujeme.
Nepfiejte si, abychom vám líãili podrob-
nosti toho, co se stane, kdyÏ v plné
rychlosti potkáte na pû‰inû ãerstv˘ kra-
vinec! ■

O

S kolem 
na lanovku
Jízdenky na lanovky jsou k mání
jednorázové, čtyřhodinové a celo-
denní. Podrobný ceník najdete na
webu www.bikepark-leogang.com.
Takže nezbývá, než si dát pořádně
do těla a na závěr třeba přistát v
parní lázni a bazénu některého ze
zdejších velice příjemných hotýlků. 

Balanc je potfieba
nacviãit

Tady se opravdu skáãe!

Wallride jak má b .̆



HORYDOLY 19

Internet
Podívejte se na internetové
stránky věnované nejrůznějším
outdoorovým aktivitám ve
spolkové zemi Salcbursko. Jsou
opatřeny velmi vydařeným vyhle-
davačem podle nejrůznějších fak-
torů, například místa i aktivit a
jejich stupně. Vybírat si můžete
od "relaxu" po "action."
www.onebigpark.at

Briefing pfied první jízdou

Pan redaktor Horydoly
letí pfies fiídítka

Cyklista projíÏdí horami

Letí jako pták

Dal‰í perfektní wallride
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NĚMECKÉ MLÉKO
Severoněmecký okres Wesermarsch
vsadil na spojení cyklistiky a mléka.
Místní mlékaři se dohodli a podél
známých cyklostezek vybudovali de-
set dřevěných domečků, ve kterých
se podává čerstvé mléko, ledová ká-
va, chlebíčky se sýrem a další mléč-
né speciality. Region přiléhá k ob-
rovskému přístavu Brémy, a tak se
neobává, že by nebylo dost cyklistů,
kteří by si nedali něco mléčného na
zub. V kraji Wesermarsch stojí po-
dél tří známých cyklistických tratí –

Německé trasy kolem stok, Vezer-
ské cyklostezky a NorthSeaCycle-
Route - deset tradičních dřevěných
domečků, kterým se v místním ná-
řečí říká melkhüs, neboli mléčný
domek. 
U mléčného koktejlu, ledové kávy,
chlebíčků se sýrem a jogurtu se cy-
kloturista z první ruky dozví, jak se
například chová speciální černostra-
katé plemeno skotu, kolem kterého
právě projel, jak vypadá moderní vý-
roba mléka, co obnáší chov ovcí na
ochranných náspech a mnoho dal-
ších zajímavosti okolo chovu dobyt-

ka a zpracování mléka. Adresy všech
melkhusů najdete na webu www.ho-
rydoly.cz/vypsat.php?id=4789

Text: Anna Vinikarová. Foto: (hd)

BETT UND BIKE
Kdo se vydá na prázdninovou cestu
na kole, má jiné potřeby a klade ji-
né požadavky na hotely a gastrono-
mii než turista, který cestuje autem
nebo vlakem. ADFC (Všeobecný ně-
mecký klub cyklistů) proto nabízí
seznam Bett & Bike o 500 stra-
nách, který si lze objednat proti za-
placení poštovného. Seznam obsa-
huje 4800 hotelů, penzionů, mlá-
dežnických ubytoven a tábořišť
zaměřených na cyklisty v celém Ně-
mecku. Cyklisté se o vhodném uby-
tování podél německých dálkových
cyklistických tras, které nabízí urči-
tý minimální standard, mohou infor-
movat také na internetové stránce
ADFC. K tomuto standardu patří
možnost rezervace jen na jednu
noc, bezpečné uložení jízdních kol,

možnost usušení vlhké výbavy 
a oblečení, nářadí pro menší opra-
vy, seznam nejbližších opraven jízd-
ních kol, informační materiál jako
regionální cykloturistické mapy,
jízdní řády autobusů a vlaků, cíle
pro výlety, a v neposlední řadě zdra-
vá cyklistická snídaně. 

Text: Anna Vinikarová. Foto: (ot)

DAHON PŘEDSTAVIL SPE-
CIALIZOVANÉ PRODEJNY
Pět specializovaných prodejen před-
stavil výrobce skládacích kol Dahon
zákazníkům v České republice. Pod-
mínky pro udělení statutu Dahon
centrum jsou přísně vymezeny. Pro-
dejna musí být schopna nabídnout
svým zákazníkům široký výběr mo-
delů značky Dahon tak, aby si mohli
udělat představu o celé nabídce
značky. Samozřejmostí musí být 
odborné poradenství, dobrý přehled
v trendech mezi skládacími koly,
možnost záručního i pozáručního
servisu a vstřícný přístup.

Označení Dahon centrum získaly cy-
kloprodejny Testudo v Praze, Rock
Road v Brně, Rebel Bike v Jablonci
nad Nisou, Cyklo Jiřička v Českých
Budějovicích a Azub Bike z Uher-
ského Brodu.

Text: Marek Hadra. Foto: (kt)

STRNADOVA TŘICÍTKA
ZŮSTÁVÁ RYZÍM 
AMATÉRŮM
Malá vesnička Růžkovy Lhotice na
Podblanicku s necelou stovkou obyva-
tel se dostala do povědomí českých
cyklistů díky závodu zvanému Strnado-
va třicítka. Soutěž pro ryzí amatéry 
na 30 km vede malebnou krajinou

předhůří Vysočiny. Skupina cykloturis-
tů z Čechtic se před lety přihlásila na
Machátovu stovku. To byl závod na
100 km z Prahy do vesničky Sněta ne-
daleko přehrady Želivka, který pravi-
delně jezdili příznivci snětského Ma-
chátova hostince. Ti však nestáli 
o rozšiřování počtu účastníků, a tak
se odmítnutí zájemci rozhodli uspořá-
dat svůj vlastní závod. Veškeré staros-
ti vzal na sebe elektrikář Franta
Strnad, člověk, který nikdy aktivně 
nesportoval, a neměl ani organizační
zkušenosti. Přesto dokázal připravit 
a vyznačit trasu, rozeslat propozice,
uskutečnit závod, zpracovat výsledky,
ale navíc pro účastníky na návsi u ryb-
níka za doprovodu živé hudby zařídit
posezení s občerstvením u opékaného
prasátka, což se všem líbí tak, že se
část účastníků rozjíždí až za svitu 
měsíce. Text a foto: Karel Švec

Z ČESKA NA RHODOS 
NA SKLÁDAČCE
Aleš Zemánek a Honza Galla z uherskobrodské firmy
Azub Bike věří kolům, která prodávají. Nasedli na sklá-
dačky Dahon a pomocí vlastní síly kombinované s hro-
madnou dopravou se dostali přes celý Balkán a Turecko
až na řecký ostrov Rhodos. Trvalo jim to jen sedm dní.
Při své cestě využili kromě kol také vlaky, autobusy,
lodní dopravu a v Rumunsku dokonce stopli dodávku se
švédskou poznávací značkou. "Několikrát jsme museli
na poslední chvíli dobíhat vlaky na nádraží i přes celé
město. Výjimkou nebyla agresivní jízda městem, po
chodnících, v protisměru, přes kaluže i pangejty 
s jediným cílem – stihnout vlak," říká Honza Galla. 
Na Rhodos se jim podařilo přijet přesně na setkání 
distributorů skládacích kol Dahon z celého světa. Jako
jediní přitom přijeli opravdu stylově.

Text: Dušan Mikušovič. Foto: (kt)



● ZÁVĚR BRNĚNSKÉHO VELETRŽNÍHO KALENDÁŘE OPĚT PATŘÍ ČTVEŘICI PROJEKTŮ,
KTERÉ PŘITAHUJÍ DESETITISÍCE ZÁJEMCŮ – OD PŘÍZNIVCŮ REKREAČNÍHO I VRCHO-
LOVÉHO SPORTU PŘES CESTOVATELE A DOBRODRUHY AŽ PO RODINY S DĚTMI, KTE-
RÉ SE CHYSTAJÍ PROŽÍT AKTIVNÍ DOVOLENOU NEBO JEN ZAJÍMAVĚ STRÁVIT VÍKEN-
DOVÉ ODPOLEDNE. VELETRH SPORT LIFE, BIKE BRNO A VÝSTAVY BOAT BRNO A CA-
RAVANING BRNO OTEVŘOU SVÉ BRÁNY JIŽ 5. LISTOPADU A POTRVAJÍ OD ČTVRTKA
DO NEDĚLE.

● KAM DŘÍV? TUTO OTÁZKU MUSÍ KAŽDÝ Z NÁVŠTĚVNÍKŮ ŘEŠIT JAKO PRVNÍ A ODPOVĚĎ
OPRAVDU NEBUDE SNADNÁ. CO TŘEBA DO PAVILONU A1 PROJET SE OSMDESÁTIME-
TROVOU LANOVKOU, ZKUSIT KMENOVÉ LEZENÍ, SKOK DO HOUPAČKY NEBO DYNA-
MICKÝ SJEZD NA KLADCE? KDYŽ TO VŠECHNO STIHNETE, ČEKÁ VÁS JEŠTĚ SOUSED-
NÍ HALA A2. V NÍ PROBĚHNE SVĚTOVÝ POHÁR V LEZENÍ NA OBTÍŽNOST A NAJDETE TA-
DY I DALŠÍ ZNÁMÉ ZNAČKY VYBAVENÍ PRO OUTDOOR A ZIMNÍ SPORTY. KDO DÁVÁ
PŘEDNOST FITNESS, URČITĚ NEVYNECHÁ PAVILON G2. O VÍKENDU ZDE PROPUKNE
SPORT LIFE FITNESS SHOW, KTERÁ NÁVŠTĚVNÍKŮM NABÍDNE TRÉNINK NA KOM-
PLETNÍ ŘADĚ CARDIO TRENAŽÉRŮ, SPINNINGOVÉ JÍZDY V PELOTONU, KRUHOVÉ TRÉ-
NINKY S OSOBNÍM TRENÉREM A MNOHÉ DALŠÍ AKTIVITY.

● AŤ UŽ PROHLÍDKU VÝSTAVIŠTĚ ZAČNETE ODKUDKOLI, DŘÍVE NEBO POZDĚJI STEJNĚ NARAZÍTE NA CYKLISTIKU,
KTERÁ NOVĚ POD ZNAČKOU BIKE BRNO HRAJE V TOMTO ČTYŘLÍSTKU VELETRŽNÍCH AKCÍ TRADIČNĚ PRIM. JIŽ
PODRUHÉ NABÍDNE TENTO VELETRH PROJEKT E-BIKE, KTERÝ PŘEDSTAVÍ STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ ELEKTROKO-
LA JAKO ALTERNATIVU K AUTOMOBILU ČI MOTOCYKLU. NA TESTOVACÍ DRÁZE V PAVILONU P SI NÁVŠTĚVNÍCI
MOHOU VYZKOUŠET JÍZDU NA ELEKTROKOLECH OD VŠECH HLAVNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ. VÍKEND BUDE
TRADIČNĚ PATŘIT ŠPIČKOVÝM ZÁVODŮM JAKO SPORT LIFE CUP NA HORSKÝCH KOLECH, FINÁLE SERIÁLU MI-
STROVSTVÍ ČR V BIKETRIALU NEBO ZÁVODŮM V BMX A MTB FREESTYLE. POŘADATELÉ MYSLÍ I NA DĚTI, PRO
KTERÉ JE PŘIPRAVENO DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ S VÝUKOU. PRO ZÁJEMCE O CESTOVÁNÍ JSOU JIŽ PODRUHÉ PŘI-
PRAVENY ÚSPĚŠNÉ FESTIVALY CYKLOCESTOVÁNÍ A KOLEM SVĚTA.

● STIHNETE-LI VŮBEC PROJÍT SPORTOVNÍ ČÁST ČTYŘLÍSTKU, MŮŽETE PŘESEDNOUT PŘÍMO DO DESETIME-
TROVÉ JACHTY, JAKÝCH V PAVILONU Z ZAKOTVÍ HNED NĚKOLIK. PRÁVĚ TAM SE BUDE TRADIČNĚ KONAT VÝ-
STAVA LODÍ A VODNÍCH SPORTŮ BOAT BRNO S KOMPLETNÍ NABÍDKOU VYBAVENÍ A SLUŽEB A ZAJÍMAVÝM
DOPROVODNÝM PROGRAMEM. V PREZENTAČNÍM BAZÉNU SE CHYSTÁ ATRAKTIVNÍ POTÁPĚČSKÁ SHOW A NA

PÓDIU SE Z MÉNĚ ZNÁMÝCH VODNÍCH SPORTŮ PŘEDSTAVÍ TŘEBA KITEBOARDING. PO CELÉ ČTYŘI DNY BU-
DE HOSTEM VÝSTAVY MILAN KOLÁČEK, KTERÝ V LETOŠNÍM ROCE DOKONČIL ZÁVODNÍ SPECIÁLNÍ LOĎ, NA
KTERÉ SE HODLÁ V ROCE 2011 ZÚČASTNIT OJEDINĚLÉHO SÓLOVÉHO ZÁVODU PŘES ATLANTICKÝ OCEÁN A
KTEROU NA LETOŠNÍ VÝSTAVĚ TAKÉ PŘEDSTAVÍ.

● OD SPORTU NENÍ DALEKO K AKTIVNÍ DOVOLENÉ A PRÁVĚ TAKOVOU PŘEDSTAVUJE KARAVANING – PRO NĚ-
KOHO ZPŮSOB CESTOVÁNÍ A PRO JINÉHO UŽ ŽIVOTNÍ STYL. VŠICHNI VYZNAVAČI SI JEDNOU ZA ROK DÁVAJÍ DO-
STAVENÍČKO NA VÝSTAVĚ CARAVANING BRNO, KDE SE PREZENTUJÍ NEJNOVĚJŠÍ MODELY KARAVANŮ A OBYT-
NÝCH AUTOMOBILŮ, JEJICH VYBAVENÍ I SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY. LETOŠNÍ SEDMÝ ROČNÍK BUDE PREZENTOVÁN
V NEJNOVĚJŠÍM PAVILONU BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ – V PAVILONU P. PŘIPRAVENO JE PORADENSKÉ CEN-
TRUM PRO ZAČÍNAJÍCÍ I JIŽ ZDATNÉ KARAVANISTY.

● ČTYŘLÍSTEK SPORT LIFE, BIKE BRNO BOAT BRNO A CARAVANING BRNO JSOU OTEVŘENY OD ČTVRTKA DO SO-
BOTY VŽDY OD 9 DO 18 HODIN A V NEDĚLI 9. LISTOPADU POUZE OD 9 DO 16 HODIN. ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ STO-
JÍ 100 KORUN, NICMÉNĚ KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK SE MŮŽE PŘEDEM ZAREGISTROVAT NA INTERNETOVÝCH STRÁN-
KÁCH VELETRHU A ZÍSKÁ TAK ZLEVNĚNOU VSTUPENKU ZA 60 KORUN.
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fiedníci povûfiení ochranou pfiírody mají v rukou moc-
nou zbraÀ - zákony a vyhlá‰ky. Pfiedev‰ím zákon o
ochranû pfiírody a krajiny. Ty zakazují jízdu na kole v

národních parcích a národních pfiírodních rezervacích mimo
silnice a znaãené cyklotrasy. V tak zvan˘ch bliÏ‰ích ochran-
n˘ch podmínkách mohou ochránci pfiírody pfiidat zákaz i do
dal‰ích ménû chránûn˘ch území. Nemusejí ho vefiejnosti ni-
jak zdÛvodÀovat. Prakticky to znamená, Ïe cyklisté si nemo-
hou b˘t nikdy jisti, co se na nû chystá. Nejen v chránûn˘ch
územích v‰ak zufií tichá válka. Také lesní personál by nejra-
dûji vystrnadil cyklisty z cestiãek na asfalt. Lesní zákon sice
dovoluje jezdit na kole po jak˘chkoliv cestách, ale lesáci se
jej pokou‰ejí stále znovu a znovu interpretovat ke svému
prospûchu. Tvrdí, Ïe cyklisté mohou vjíÏdût jen na vyznaãe-
né cyklotrasy. ¤e‰ení pro cyklisty je celkem jednoduché –
nejezdit tam, kde jsou davy, a nevyráÏet do pfiírody ve vel-
k˘ch hluãn˘ch skupinách. V osamûlém lesním masivu si
dvojice na bicyklech nikdo ani nev‰imne. Pozdravíte se s pár
houbafii, moÏná potkáte myslivce a na vyhlídce si popovídáte
s ochráncem pfiírody.

TURISTÉ MAJÍ OBAVY 
Pû‰í turisté si stûÏují, Ïe jim cyklisté d˘chají na záda, Ïe jim
pfiejedou psa, porazí dítû a Ïe jim kazí dojem z cestování.
âásteãnû mají pravdu. Na frekventovan˘ch trasách pfiede-
v‰ím v okolí velk˘ch mûst a rekreaãních stfiedisek, se uÏ po-
hybuje více cyklistÛ neÏ pû‰ákÛ. Samozfiejmû není pfiíjemné,
kdyÏ okolo rodinky na v˘letû proletí parta mladíkÛ na mo-
hutn˘ch kolech. Na druhou stranu ale cyklista tûÏko ocení,
kdyÏ se na ‰iroké cestû roztáhne v˘prava turistÛ tak, Ïe mu
nedá moÏnost bezpeãnû projet. Platí nepsané pravidlo, Ïe
slab‰í má pfiednost. Znamená to, Ïe cyklista pfiibrzdí a opatr-
nû objede pû‰ího turistu. Pokud to jde, upozorní ho na svoji
pfiítomnost – cinkne zvonkem, pozdraví nebo aspoÀ zavolá.
Není vÛbec legraãní, kdyÏ se chodec lekne a skoãí cyklisto-
vi pfiímo pod kolo. Dal‰í pravidlo je o slu‰nosti. Pû‰í turisté
nechávají dost místa na projetí cyklistÛm, pfiípadnû jim uh-
nou. Hlídají dûti a psy mají uvázané na vodítku. 
Tfietí pravidlo dává pfiednost tûm, ktefií by mûli potíÏe se za-
stavením. Zvlá‰tû na úzk˘ch pû‰inkách musí vÏdycky nû-
kdo uhnout. Kdo jede do kopce má pfiednost. Cyklista, kter˘
‰lape do kopce, to má nejtûÏ‰í a mûl by tedy mít volnou ces-
tu. Poté jede cyklista z kopce. Teprve poslední jde pû‰í turis-
ta. Jestli udûlá dva kroky do trávy vedle cesty a zase se vrá-

tí, mu nedûlá Ïádné
problémy a navíc mÛÏe
mít dobr˘ pocit, kdyÏ
mu cyklista podûkuje. ■

Ú

SLUŠNOST JE 
NAD ZÁKON
SLUŠNOST JE 
NAD ZÁKON

Důležité zákony 
Zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. 
Zákon o lesích č.289/1995 Sb. (Lesní zákon)
Zákon o provozu na pozemních komunikacích
č.361/2000 Sb. (Zákon o silničním provozu)

MEZI CYKLISTY, Pù·ÍMI TURISTY A OCHRÁNCI P¤ÍRODY
VLÁDNE ¤EVNIVOST. MILOVNÍCI KOL JSOU BEZOHLEDNÍ,
Pù·ÁCI SE NECHTùJÍ DùLIT O SVÉ CESTY A ZELENÍ Ú¤EDNÍ-
CI BY NEJRADùJI VYHNALI V·ECHNY LIDI Z P¤ÍRODY. TAK
TO VIDÍ TI "Z DRUHÉHO B¤EHU."P¤ITOM BY STAâILO
TROCHU OHLEDUPLNOSTI ZE V·ECH STRAN. Text: (kt) 

KVARTETO VELETRHŮ 
SE ZAMĚŘENÍM NA SPORT 

A AKTIVNĚ STRÁVENÝ 
VOLNÝ ČAS

TERMÍN KONÁNÍ: 
5. -  8. LISTOPADU 2009

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ
OTVÍRACÍ DOBA: ČTVRTEK - SOBOTA: 

9.00 - 18.00 HOD.; NEDĚLE: 9.00 - 16.00 HOD.
AKTUÁLNÍ INFORMACE NA

WWW.SPORT-LIFE.CZ
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Popisované zboží vybírá redakce 
nezávisle na výrobcích, dovozcích 

a prodejcích. Stránka není placenou
inzercí. Orientační ceny jsou uvedeny

podle aktuální situace na trhu. 
Redakční testy si přečtěte na webu

www.horydoly.cz/test.

Text: Horydoly. Foto: Vibram, Azub, Ruff Wear, Vertical sport, Tatonka, Mercedes-Benz

Vibram Fivefingers 
Classic

Lehoučké botičky pro teplé dny. Originální design
nenechává nikoho na pochybách, že se okamžitě po odcho-
du z bytu stane středem pozornosti. Když v nich kráčíte, při-
padá vám, že jdete naboso. Výrobce udává, že jsou vhodné
na výlety, na lehčí skalní lezení a vůbec outdoorovou zábavu. 

Info: www.vibramfivefingers.com
Orientační cena: 1900 Kč

Burley Skikit
Když asfaltové silnice zasypou závěje sněhu 

a skútr protáhne první lyžařskou stopu, je čas 
vyměnit kola dětského  cyklistického 
vozíku za lyže a vyrazit s prckem na 

projížďku zasněženými pláněmi. Ski set 
obsahuje lyže, teleskopické tažné 

tyče a polstrovaný bederní popruh 
s úvazkem přes ramena.

Info: www.azub.cz
Orientační cena: 6000 Kč

Karrimor Airspace 25
Malý univerzální batoh můžete vzít na kolo, 

na horolezeckou túru, ale i do města. Celá řada
batohů Airspace nabízí především velmi dobře 

odvětraná záda a moderní design. Nechybí
žádné vybavení obvyklé v této kategorii - 

polstrovaný bederní popruh, hrudní popruh,
možnost vložení pitného vaku, vnější kapsy 
ze síťoviny, vnitřní tajná kapsička, uchycení 

trekových holí nebo cepínu a voděodolné zipy.
Info: www.karrimor.com

Orientační cena: 1400 Kč
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Mercedes-Benz
Folding Bike
Mechanický systém této 

skládačky dovoluje složit kolo 
dvojím způsobem. Částečně do

pozice Shuttle, kdy je rám složený,
ale kolo můžete i tak vést 

a ovládat řidítky, což je ideální pro
snadný převoz v prostředcích 

veřejné dopravy. Když toto kolo
složíte úplně, potřebuje jen velice

malý prostor 80x80x35 cm. 
Můžete ho snadno převážet 

v kufru auta, v kempingovém voze,
v kanceláři, nebo na jachtě jako

stálého pomocníka, kterého máte 
vždycky po ruce. 

Info: www.mercedes-benz.cz
Orientační cena: 41 975 Kč

Brooks Team Pro
Polozávodní model luxusního kože-

ného sedla je ideální pro silniční 
i horská kola. Lehký a při tom 
pohodlný model ocení hobby 

jezdci každé výkonnosti.
Info: www.azub.cz

Orientační cena: 3000 Kč

Tatonka First Aid Complette
Lékárnička vybavená především pro podnikání v horách – horolezectví, turistiku, cyklistiku a skialpinis-
mus. Z obchodu si odnesete kompletní pomůcky pro první pomoc až na léky. Těmi si lékárničku musíte

dovybavit podle českých zákonů sami v lékárně.
Info: www.tatonka.com

Orientační cena: 1130 Kč

Ruff Wear Bark´n 
Boots Skyliner
Botky pro psa na každodenní nošení. Ne, to 
není legrace! Pro svého psího miláčka můžete
koupit boty do těžkého terénu, pro lepší záběr 
v tahu, do města i společnosti. Skyliner je ro-

zumný kompromis pro outdoorové aktivity
od jara do podzimu. Svršek je ušitý 

z polyesteru s ripstop úpravou, 
podrážka je z umělé gumy. Lze 
je prát v pračce. Vyrábějí se ve

likostech tlapek 39-83 mm.
Info: www.dogoutdoor.cz
Orientační cena: 
2050 Kč



ZÁVODY

ristian Maurer (Švý-
carsko) je vítězem
paraglidového přele-

tu Alp. První uletěl a částečně ušel
vzdálenost ze Salcburku do Monaka
zvící 818 km. Trvalo mu to jen deset
dní. Druhý skončil Alex Hofer (Švýcarsko) a třetí
Honza Rejmanek (USA). Český závodník Jan Škrabá-
lek udržel 15.-16. dělené místo. Pravidla X-Alps ří-
kají, že okamžitě po doletu vítěze do cíle na mořské
molo začíná běžet osmačtyřicetihodinová lhůta
všem ostatním závodníkům. Buď dosednou u Mona-
ka také, nebo se jim po dvou dnech sečte odlétaná

vzdálenost. Plný počet 818 kilometrů
mají letos jen první Maurer a druhý
Hofer. Třetí Rejmánek bral už jen 
672 kilometrů. 
Jan Škrabálek ukončil zá-
vod X-Alps 2009 s výsled-

kem 497 kilometrů. Umístil se na
16. příčce ze třiceti startujících. 
Za ním byli již jen Filip Jagla (Pol-
sko) a Peter Vrabec (Sloven-
sko). Ostatní závodníci byli 
diskvalifikováni nebo soutěž
vzdali. ■

Ch
DVA ·V¯CA¤I VZALI ALPY ÚTOKEMDVA ·V¯CA¤I VZALI ALPY ÚTOKEM

Podrobné fotoreportáže si přečtěte na webu www.horydoly.cz/vypsat.php?id=12321. 
Oficiální stránku závodu najjdete na adrese www.redbullxalps.com

Text: René Kujan. Foto: René Kujan, Red Bull

● Z pravidel X-Alps
Po celou dobu závodu účastníci
musejí nést plné vybavení (křídlo 
s veškerými úvazy, záložní padák,
helmu, signální raketu, kontrolní
přístroje; tedy až 20 kg). Na trase
jim může být nápomocen jeden
předem zvolený pomocník, který
jim pomáhá s proviantem, obleče-
ním, předpovědí počasí a navigací. 

DolomityMonako

Walliské Alpy

Nad Salcburkem

Christian Maurer
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Ï roky dûtem slibujeme, Ïe s nimi
pojedeme k mofii. V merku jsme
mûli chorvatskou Paklenici,
‰védské Ïulové pobfieÏí, tureckou

riviéru. Pfiece se nebudeme u horkého mo-
fie jenom válet, kdyÏ by se tam nûkde snad
dalo lézt po skalách. Pfie‰la léta a jako ro-
diãe jsme se k niãemu nemûli. AspoÀ Ïe
s babiãkou a dûdeãkem si na‰i potomci
vychutnávali all inclusive nûkde ve Stfie-
domofií. S blíÏícím se koncem puberty
jsme se tedy vzchopili a naplánovali mofi-
skou dovolenou. Kdyby ale na‰i synkové
tu‰ili podraz, kter˘ na nû chystáme, jistû
by dali pfiednost potokÛm cocakoly, kop-
cÛm zmrzliny a mnoÏství fiízkÛ s prarodiãi.
Rujánu jsem si matnû pamatoval z doby
pfied pûtatfiiceti roky. Na osmiletého ho‰í-
ka hluboce zapÛsobily táborové diskoté-
ky, medÛzy, které jsme po sobû házeli pfii
koupání, kfiídové útesy a samozfiejmû nu-
distické pláÏe. Nic se od té doby nezmûni-
lo. Snad jen, Ïe letos jsme nepotkali
s v˘jimkou jedné francouzské jachty
a dvojice ‰védsk˘ch cykloturistÛ Ïádného
cizince. VyráÏíme ze Sassnitz. Parkujeme

na konci mûsta, abychom se vyhnuli pfií-
stavu pro velké lodû a trajekty. Nechceme
se jim dostat pod pfiíì. Platíme zatím den-
ní taxu s tím, Ïe za dal‰ích asi pût dní do-
platíme, aÏ si pro auto pfiijedeme.
Hlídaã parkovi‰tû není Ïádn˘ ajn‰tajn a
na‰e lámaná nûmãina není perfektní, tak-

Ïe zÛstáváme nepochopeni. Ale ne‰È...
ono se to nûjak vyvrbí.

PŮL KILOMETRU OD BŘEHU?
KdyÏ odná‰íme lodû na pláÏ, je‰tû nás za-
stavuje stráÏce národního parku Jasmund.
Pfiátelsky nás upozorÀuje, Ïe deset kilo-
metrÛ plavby podél jeho pobfieÏí nesmíme
zakotvit a ani se pfiiblíÏit na pÛl kilometru
k pevninû. Chránûné jsou i mûlãiny.
"Ochranné pásmo mûfií pût set metrÛ,"

pfiipomíná ochránce a pak upfiesÀuje:
"Platí to hlavnû pro jachty a vût‰í lodû,
a takov˘ch dvû stû metrÛ byste mûli do-
drÏovat." Slibujeme mu to a odráÏíme od
bfiehu. Pádlujeme poprvé v kajaku na mo-
fii, a tak si nejsme moc jistí. PlíÏíme se te-
dy opatrnû právû tûch dvû stû metrÛ podél
bíl˘ch Jasmundsk˘ch útesÛ.

INVAZE BERUŠEK A VOSIČEK
Spíme na okraji národního parku na
oblázkové pláÏi. Ráno sice sbalíme stany
a vûci uloÏíme do lodí, ale vyplout se ne-
odváÏíme. Vlny se zvût‰ily na metr a pÛl.
Z balvanitého bfiehu nedokáÏeme odplout.
Veãer trávíme zase na pláÏi. K ‰ílenství
nás pfiivádûjí hejna beru‰ek a vosiãek.
Na‰tûstí nekou‰ou ani nepíchají. Je ale ne-
pfiíjemné, Ïe neÏ strãíme namazan˘ krajíc
do úst, uÏ na nûm visí desítky kusÛ hmy-
zu. Mysleli jsme si, Ïe je to jen v národ-
ním parku. JenÏe o pár dní pozdûji si ku-
pujeme noviny - jsou plné fotek beru‰ek
a titulky hlásají: "Invasion! Rügen!" Jsou
na celé Rujánû. Tfietí den je hladina jako
sklo. V mozku vypneme centrum my‰lení

Rujána 
na seakajaku

U

VYJEDETE Z PRAHY NA TEPLIC-
KOU DÁLNICI, OSMKRÁT ZATO-
âÍTE VOLANTEM A PO SEDMI
STECH KILOMETRECH JÍZDY
VYSTOUPÍTE NA RUJÁNù. DO
NOSU VÁM UDE¤Í SLAN¯ MO¤-
SK¯ VZDUCH, MO¤SK¯ KAJAK
·OUPNETE DO VODY A JSTE
NA SVOBODù! PÁDLUJETE PO-
DÉL POB¤EÎÍ. STAN POSTAVÍ-
TE, KDE SE VÁM ZACHCE, KOU-
PAT SE MÒÎETE NAZÍ NEBO V
PLAVKÁCH, VODU DOSTANETE
ZADARMO V P¤ÍSTAVECH A
JÍDLO SI VEZETE S SEBOU.

Text: kt. Foto: op 

Balík kajakÛ
na stfie‰e

MOŘSKÉ   KAJAKY



a pádlujeme podél monotónního pobfieÏí
do Glowe. Táhne nás tam vidina zmrzliny,
kterou nám slíbila správkynû pokladny na-
‰í v˘pravy. Po tfiech dnech romantické
plavby skoro bez lidí se ocitáme na pláÏi,
kde se opékají rodinky s dûtmi, naháãi
a hned vedle ve vyhrazeném prostoru i psi.
Po pláÏi rejdí zmrlináfii s pojízdn˘mi led-
niãkami. Slib je splnûn a ochutnáváme nû-
meck˘ cuc na kládû. K veãeru opou‰tíme
pláÏ a popojedeme o dva kilometry dál.
PláÏ se táhne snad deset kilometrÛ, a tak
si vybíráme místo ke spaní nazdafibÛh.
Nocovat mimo národní parky je na Rujánû
tolerované. Platí v‰ak pfiísn˘ zákaz rozdû-
lávání ohnû. Vafiíme tedy cel˘ t˘den na
plynovém vafiiãi.
âtvrt˘ den bude odpoãinkov˘. Ráno tedy
nespûcháme, vyplouváme aÏ pfied poled-
nem. Stejnû za hodinu zastavujeme. Nej-
jemnûj‰í písek, nejlep‰í ochrana proti vûtru
a nejpfiíjemnûj‰í koupání jsou místním re-
kreantÛm dobfie známé. Na dlouhé pláÏi se
v tûch místech vytváfiejí hrozny lidí, a tak
pfiiráÏíme ke bfiehu a uÏíváme si mofie.
Voda má sedmnáct stupÀÛ Celsia, vzduch

pûtadvacet. Vypadá to, Ïe Nûmci to pova-
Ïují za ideální letní poãasí ke koupání.
Nám naskakuje husí kÛÏe uÏ pfii prvním
smoãení. Odpoledne doráÏíme do kempu
Wittow. Zatímco muÏi vyná‰ejí lodû z mo-
fie na tábofii‰tû, správkynû lodní pokladny
platí na recepci. "âtyfii lidi a mal˘ stan,"
vypoãítává u paní recepãní. "âtyfii lidi a je-
den stan?" nedÛvûfiivû si ji mûfií pokladní.
Pak nauãen˘m postupem pfiipoãítává na
úãet: "Je‰tû auto, elektriku, teplé sprchy..."
KdyÏ sly‰í: "Ne, dûkuji, jen stan a ãtyfii li-
di," rezignuje. Îe neví, co si má myslet, je
vidût z jejího vydû‰eného v˘razu.
V um˘várnû získáváme trochu civilizova-
n˘ vzhled. Po ránu si dáme ãerstvé peãivo.
Tankujeme pitnou vodu. To nám staãí ke
‰tûstí a vydáváme se na pát˘ den plavby.
Pfiipadáme si jako na obraze nejstra‰nûj‰ího
k˘ãafie. Plujeme po jasnû modrém mofii, na
bfiehu se choulí staré rybáfiské domky po-
kryté slámov˘mi do‰ky, nad nimi se zdvi-
hají bílé kfiídové útesy a na nich stojí
funkãní maják. Samozfiejmû pfiiráÏíme ke
bfiehu a jdeme se k majáku podívat. Kap
Arkona je nejna‰tûvovanûj‰í místo na
Rujánû. Koncentrují se tady dûjiny.
Na‰ince by mûly zajímat asi nejvíc valy
hradi‰tû Jaromarsburg. Jsou svûdky ‰esti-
setleté okupace Pobaltí slovansk˘mi kme-
ny. Tady nad nimi zvítûzil roku 1168 dán-

sk˘ král Waldemar I., zniãil poslední dÛle-
Ïit˘ chrám a zpeãetil tím nadvládu Germá-
nÛ. Ti pfiinesli oproti v˘bojn˘m, nevzdûla-
n˘m a pohansk˘m SlovanÛm ãásteãn˘
klid, kulturu a kfiesÈanství.
Pod vesnicí Varnkevitz nacházíme malou
pláÏiãku. ZÛstáváme na noc s tím, Ïe zítra
ty dva aÏ tfii kilometry dorazíme jednodu‰e.

RYCHLE PRYČ!
Po ránu ‰estého dne se jako obvykle vyva-
lujeme na sluníãku, odháníme beru‰ky
a leno‰íme. Dvojice opû‰al˘ch NûmcÛ,
která spala pár desítek metrÛ od nás,
lelkuje také.JenÏe najednou otevfiou pusy
a koukají na nás jako na zjevení. Na‰e po-
hyby se velmi zrychlily, stany balíme bez
ladu a skladu, vûci háÏeme do lodí a ve
spûchu odráÏíme na mofie. Nad námi se
totiÏ znenadání objevil mrak a zvedly se
dlouhé táhlé vlny od ‰irého Baltského mo-
fie. Potfiebujeme se dostat do kempu Ba-
kenberg, kde mÛÏeme vytáhnout kajaky
na bfieh a pfiijet si pro nû autem. Jinde by-
chom tûÏké lodû dostávali na útesy velmi
obtíÏnû. Stíháme to jen tak tak. Na pláÏi
u nudistického kempu pfiistáváme za de‰tû
a ve velk˘ch vlnách. Za ãtyfii dny pádlová-
ní jsme ujeli padesát kilometrÛ. KaÏd˘ den
jsme byli na mofii v prÛmûru necelé tfii ho-
diny. Byla to pfiece rodinná rekreace... ■
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Mofie je hladké jako sklo

Letní dovolená Pfiístav Lohne Bivak na pláÏi

DESET ZKLAMÁNÍ LETOŠNÍCH PRÁZDNIN
1) Prý pojedeme na kajaky k moři. Vybrali si studené severní Německo!
2) Oni to myslí opravdu vážně! Rozhodnutí je konečné. Pojedeme na Rujanu!
3) Čtyři kajaky se nám na střechu auta opravdu vejdou.
4) Popruhy nesnesitelně bzučí celých deset hodin po dálnici do Stralsundu.
5) Oni tady nemluví jinak než německy. Fuck! S angličtinou se nechytám.

6) Vosičky a berušky právě pořádají invazi na německé pobřeží. 
Člověk aby se z nich zbláznil!

7) Cože? Musí se pádlovat? To jsme mohli zůstat někde na českém rybníku.
8) Medůzy. Všude plavou medůzy. Bože, jak se jich bojím!
9) Pádlujeme skoro každý den.
10) Zima je tady jako v morně. Na pláži fouká vítr a moře je studené.
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alcbursko je pro âechy nejoblíbe-
nûj‰í rakouskou zemí," fiíká jedna-
tel tamní turistické centrály Salz-

burgerland Leo Bauernberger. 60 % ná-
v‰tûvníkÛ pfiijíÏdí v létû a zbytek za
zimními radovánkami. "Tradiãnû se k
nám jezdí za pû‰í turistikou, památkami a
folklórními slavnostmi. Novû také kvÛli
vínu a sportu, pfiedev‰ím cyklistice."
Okolí Salcburku kfiiÏují tisíce kilometrÛ
znaãen˘ch i neznaãen˘ch cyklostezek,
které slouÏí nejen k v˘letÛm, ale také den-
nodennímu dojíÏdûní místních obyvatel
do práce nebo do ‰koly. Tfii dálkové cy-
klostezky jsou ov‰em nejznámûj‰í. Pfii
sportovním stylu jízdy se dají zvládnout
za prodlouÏen˘ víkend. V klídku ale vy-
drÏí cykloturistÛm tfieba na t˘den. 

TAUERNSKÁ CYKLOSTEZKA
Okruh Taurami podél fiek Salzach a Saa-

lach mûfií 280 kilo-
metrÛ. Je jednodu-
ch˘ a vhodn˘
pfiedev‰ím pro rodi-
ny s dûtmi. UÏije si
na ní ov‰em kaÏd˘,
kdo vychutnává
krásu krajiny ze se-
dla kola.

MOZARTOVA
CYKLOSTEZKA
Salcbursko-bavor-
sk˘ okruh mal˘mi i
vût‰ími mûsteãky
vede okolo pÛsobi‰-
tû velkého skladatele. Cel˘ mûfií 450 km.

MURSKÁ CYKLOSTEZKA 
Cyklostezka v okolí ·t˘rského Hradce
dlouhá 340 km provede cyklisty v‰emi

druhy krajiny, které Rakousko nabízí.
Jede se zpod ledovcÛ ve Vysok˘ch Tau-
rách, okolo divoké fieky Mur, pfies pa-
horkatinu s vinicemi, aÏ do rovin okolo
Grazu. ■

Text: kt. Foto: Salzburgerland Foto: CNAWR

5.– 8. 11. 2009  BRNO – V¯STAVI·Tù

mezinárodní 
SPORTOVNÍ

veletrh

www.sport-life.cz

mezinárodní
CYKLISTICK¯

veletrh

www.bike-brno.cz

mezinárodní v˘stava
LODÍ A VODNÍCH

sportÛ

www.boat-brno.cz

mezinárodní v˘stava
KARAVANÒ

a obytn˘ch automobilÛ

www.caravaning-brno.cz

Kontakt: Veletrhy Brno, a.s. / V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno / Tel.: +420 541 152 624 / Fax: +420 541 153 068 / E-mail: sport-life@bvv.cz / www.sport-life.cz

INZERCE

RAKOUSK¯ REGION SALCBURSKO JE ZASLÍBEN¯ V·EM DRUHÒM CYKLISTIKY OD SJÍÎDùNÍ NEJ-
DRSNùJ·ÍCH TERÉNÒ PO POHODOVOU CYKLOTURISTIKU. ZA AKTIVNÍM ODPOâINKEM NA KOLE
SE SEM NAUâILI JEZDIT I âE·TÍ CYKLISTÉ.

S
Internet
www.tauernradweg.com
www.mozartradweg.com
www.mur-radweg.at
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rzy by mûly oãi vefiejnosti spatfiit
kilometrov˘ skluz vedoucí z jed-
noho okraje údolí horské bystfii-
ny Saalbach na druh˘. Nemûlo

by se na nûm jezdit v klasick˘ch sedácích,
ale celotûlov˘ch úvazcích s kotvením na
zádech. Cestující milec adrenalinu si tak
vychutná cel˘ let z perspektivy netop˘fií-
ho muÏe. UÏ dnes vás ale ãekají nepfieber-
né atrakce ve v˘‰inách – sestavy, takzva-
né parkúry v nûkolika obtíÏnostech, které
by si mûl vychutnat ostfiílen˘ opiãí lid
stejnû zhluboka jako lid nelezoucí a zaãá-
teãnick˘. Jednodu‰‰í parkúry jsou speciál-
nû stavûné pro men‰í sportovce, takÏe po-
kud va‰e ratolesti dosáhly v˘‰ky alespoÀ
130 centimetrÛ, mohou se smûle pfiipojit.
Samozfiejmostí je prvotní za‰kolení, pfii
nûmÏ se na cviãném mini-parkúru od pro-
fesionálÛ dozvíte, kterak správnû zacházet
se zapÛjãen˘m vybavením – pfiilbou, se-
dákem a v neposlední fiadû s dvojit˘m ji‰-
tûním do „Y“ a kladkou. Vy‰kolení trenéfii
vám poskytují podporu a odborn˘ dohled
po celou dobu tarzansk˘ch hrátek.
K zajímavostem zdej‰ího parku patfií nej-

neuvûfiitelnûj‰í létající pfiedmûty, na kte-
r˘ch se mÛÏete bûhem svého pobytu ve
v˘‰kách projet. Najdete tu napfiíklad visu-
tou sáÀkafiskou dráhu, vzdu‰n˘ snowbo-
ard nebo dfievûné kolo.
Tvofiitelé parku se py‰ní dodrÏováním
pfiísn˘ch prÛmyslov˘ch bezpeãnostních
standardÛ, nepfietrÏitou údrÏbou a kaÏdo-
roãním pfiezkou‰ením stran TÜV Austria.
Vstupné zahrnující tfiíhodinov˘ pobyt 
a zapÛjãení ve‰kerého vybavení obná‰í
pro dûti 12 eur a pro dospûlé 20 eur. V na-
bídce jsou i kombinované vstupenky pro
jednoho rodiãe a dítû od 27 eur. ■

BNEJVùT·Í A NEJNOVùJ·Í RAKOUSK¯ LANOV¯
PARK VYRÒSTÁ V SAALBACH HINTERGLEMM.
V ÚDOLÍ HER ZAâAL VZNIKAT MINUL¯ ROK,
KDY BYLO ZP¤ÍSTUPNùNO NùKOLIK PRVKÒ.
NYNÍ V PARKU POD KORUNAMI MOHUTN¯CH
STROMÒ, UPROST¤ED HORSKÉ KRAJINY 
S LÁKAV¯MI ROZHLEDY NAJDETE PLATFORMY
A STANICE MEZI OCELOV¯MI LANY, SKLUZY,
MÒSTKY, MOSTY A VISUT¯MI LÁVKAMI VE 
V¯·KÁCH OD T¤Í DO 15 METRÒ. 

Text: René Kujan. Foto: Roland Haschka, Tourismusverband 
Saalbach Hinterglemm, René Kujan 

ADRENALIN

NEJVĚTŠÍ
LANOVÝ PARK



PfiekáÏky se nejlépe zdolávají
v dobré spoleãnosti

I blond˘na
po za‰kolení
ví, jak b˘t 
v bezpeãí
VzhÛru dolÛ!

Internet
Lanový park: www.hochseilpark.at 
Sallbach Hinterglemm: www.saalbach.com
České lanové parky: www.horydoly.cz/
vypsat.php?id=1770 
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BĚH

BĚHÁNÍ A BROUZDÁNÍ 
PO ŠUMAVĚ, 
NOVOHRADKÁCH 
A ČESKÉM LESE

BĚHÁNÍ A BROUZDÁNÍ 
PO ŠUMAVĚ, 
NOVOHRADKÁCH 
A ČESKÉM LESE

Text: Miloš Škorpil Foto: Miloš Škorpil, Martin Zaňka

umava mi za‰umûla do u‰í po-
prvé v roce 1989. Od té doby
nebylo roku, kdy bych do ní
alespoÀ na pár dní nezavítal.

KdyÏ uÏ jsem se nemohl toulat po jejích
pfiekrásn˘ch a tajemn˘ch lesních stez-
kách, tû‰it se z mlÏn˘ch obrázkÛ, kouzlí-
cích na kaÏdém kroku ty nejroztodivnûj‰í
a nejrozmanitûj‰í pohledy na stoleté veli-
kány nebo blikotající svût˘lka nad ra‰eli-
nov˘mi jezírky, alespoÀ jsem si o tom
ãetl v knihách Karla Klostermanna.
Tehdy, koncem osmdesát˘ch a zaãátkem
devadesát˘ch let minulého století, to bylo
o to romantiãtûj‰í, Ïe ·umava nás oddûlo-
vala od svobodného svûta. 

NEVINNÁ ŠUMAVA
·umava v tom tedy byla nevinnû.
Mohli za to tavári‰ãi druzjá ob˘vající
docela jiné konãiny tohoto svûta nûkde
v daleké velké zemi na v˘chodû. 
Zemi py‰nící se tím, Ïe kdo nedûlá pro
nás, aÈ zhyne, kdo nechce dûlat pro
nás, aÈ zãerná nûkde v hluboké dífie,
kde bude pro nás dob˘vat bohatství
zemû. Nás mûlo znamenat "my v‰ich-

ni", ale jak uÏ to tak b˘vá, znamenalo
"my blahorodí." 

RUDÍ KUMPÁNI MOHLI
VŠECHNO
TakÏe nûkolik blahorod˘ch a jejich vûr-
n˘ch kumpánÛ sedících za rud˘mi pultí-
ky tu i onde se rozhodlo, Ïe na ·umavû
postaví dráty, které pomohou zavfiít lidi
Ïijící na jedné stranû pohofií, lemujícího
jednu malou zemiãku uprostfied Evropy,
do veliké králíkárny. 
Navíc se rozhodli, Ïe vstup k té nejzele-
nûj‰í trávû bude regulován, aby snad nû-
kdo napasen tím nejlep‰ím paÏitem neza-
touÏil okusiti je‰tû zelenûj‰ího paÏitu za
plotem. TakÏe kdyÏ jsem jel prvnû na ·u-
mavu, byl jsem ve vlaku zadrÏen na‰imi
hrd˘mi a odváÏn˘mi stráÏci hranic, ti mû
odvlekli do své nory a jali se provûfiovat,
nakolik jsem ve ãtrnácti letech nebezpeã-
n˘ hatit jejich plány. 

BYL JSEM LAPEN KRÁSOU 
A VOLNOSTÍ
Nakonec mû nechali i s pfiítelem Petrem
projít z Lipna aÏ do Su‰ice. Sice jen po

vyznaãen˘ch cestách a v dostateãném
odstupu od jejich plotu, ale to staãilo,
abych byl lapen tajemnou a nespoutanou
·umavou. 
·umava se tak pro mne nestala jen sym-
bolem úchvatné krásy, ale i symbolem
volnosti sm˘‰lení a volnosti ducha. Vol-
nosti Ïivota. 
KdyÏ mi bylo nejhÛfi, popadl jsem tele,
sbalil deku, e‰us, kus ‰peku a sk˘vu chle-
ba, sedl na vlak a za pár hodin mû pohltil
ãern˘ les. Toulal jsem se po zakázan˘ch
cestách, kde jste nepotkali ãlovíãka, zato
kolem vás to cvrlikalo, bzuãelo, zurãelo,
metelilo, létalo – prostû Ïivot tu proudil
jak o Ïivot. 
·umava, Novohradské hory a âesk˘ les
Tady zrál mÛj odpor ke v‰em zákazÛm 
a pfiíkazÛm, které si vym˘‰lejí lidi na lidi,
aby z nich udûlali poslu‰ná hovádka. Dí-
ky tomu plotu, tûm v‰em pfiíkazÛm a zá-
kazÛm v‰ak zÛstala ·umava, ale i No-
vohradské hory a âesk˘ les, které jsem 
objevil pozdûji, kdyÏ jsem roz‰ifioval 
teritoria svého toulání, panenskou pfiíro-
dou, kterou ruka ãlovûka velmi málo po-
zmûnila. ■

Š
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Novohradské hory âesk˘ les

Nûmeck˘ poutní kostel

Abychom nezapomnûli



Strmilova na pomezí jiÏních
âech a Vysoãiny je kraj jako
stvofien˘ pro v˘lety na kolech.

âeská Kanada je protkaná silniãkami,
kde jezdí málo aut. Nebojíme se tady
jezdit ani s dûtmi ve vozíku nebo se-
daãce. ÚÏasnou krajinu, kde se je‰tû
nemusí moc ‰lapat do kopce, ale uÏ to

není monotonní rovina,
protínají desítky kilometrÛ znaãen˘ch
cyklostezek. Koupání, hrady, louky, le-
sy, úzkokolejná Ïelezniãka Co si víc
mÛÏe rodina na kolech pfiát?  
Strmilov a okolí: web.strmilovsko.cz
Kemp Komorník: www.autokempko-
mornik.cz ■
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Jeď s partou
do Rakouska !

SOUTĚŽ 
S HORYDOLY 
O TÝDENNÍ

POBYT 
ŠESTI LIDÍ 
V ZELL AM

SEE

Zúčastněte se velkého podzimního kvízu na Horydoly.cz a získejte
mnoho hodnotných cen:
1. cena – týdenní pobyt pro šest lidí v horském penzionu v Zell am See
2. cena – prodloužený víkend pro osm lidí v horském penzionu v Maishofenu
a dalších deset cen v podobě ročního předplatného outdoorového magazínu 
Horydoly
Soutěž probíhá do 15. prosince 2009 a vyhrává ten, kdo nejlépe odpoví na kví-
zové otázky na www.horydoly.cz/kviz. Ceny do soutěže darovalo sdružení Almli-
esl, které nabízí pobyty v horských chatách a salaších v rakouských Alpách na
území Salcburska a Tyrolska, a outdoorový magazín Horydoly.
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Kvíz najdete na adrese www.horydoly.cz/kviz

Almliesl – Dovolená v horách
Horské chaty, salaše a penziony

Užijte si báječnou dovolenou v horských
chatách a salaších v salcburských 

a tyrolských Alpách.



www.sportkoncept.cz

SUPER LOCK SYSTEM
„S třiceti letou zkušeností s trekovými 

holemi mohu potvrdit, 
že přestavitelný systém SLS je ten 

nejlepší a nejbezpečnější 
systém, kterému plně důvěřuji.“

Reinhold Messner

A hůl pevně drží!

Hůl drží!

Hůl povolena!

< OTEvříTzAvříT >

CO SE dějE
UvniTř HOLE?

360°

UdRží 
140 Kg 
TLAKU                       

720°

900°

Hmoždinka 
se otočením

roztáhne a tlačí 
na vnitřní stěnu  

hmoždinka 
povolena: žádný 
tlak na vnitřní 
stěnu

1x

2x

3x

✔ CERTifiKáT TÜv dO 140Kg TLAKU nA HůL

✔  jEdinEčné zAjišTění PROTi nECHTěnéMU
zASUnUTí: HůL SE nEzASUnE Ani Při 
nECHTěnéM POOTOčEní díLů O 360°

✔ všE PRO vAší ULTiMATivní bEzPEčnOST

Nordic Walking

Udrží bezpečně 
140kg tlak 

Trekking

nepovolí ani při 
otočení o 360°

Japanese Consumer 
Product Safety 
Association (CPSA)

Hole Leki používá Horská služba české republiky
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