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yklistick˘ orientaãní závod Bike
Adventure letos ovlivnil nejen
tûÏk˘ kopcovit˘ terén, ale také

promûnlivé povûtrnostní podmínky. Byla
to jedna z nejtûÏ‰ích soutûÏí v historii to-
hoto podniku. Absolutními vítûzi se stali
Lubomír Tomeãek s Janem Lauermanem
ze Start t˘mu. 
Dvoudenní Bike Adventure se jela v
Kru‰n˘ch horách s centrem ve sportov-
ním areálu u Horského hotelu Lesná. Zú-
ãastnila se více neÏ tisícovka závodníkÛ
ve dvouãlenn˘ch druÏstvech. Orientaãní
cyklistick˘ závod dvojic kombinuje MTB
maraton a navigaci v pfiírodû podle turis-
tické mapy. 
Strmé stránû, hluboká údolí a divoké lesy
pfiipravily cyklistÛm nároãné chvilky. Po-
ãasí si zahrávalo nejen se závodníky, ale
také s pofiadateli. Náhle se stfiídaly prudké
de‰tû, siln˘ vítr a pfiíjemné sluníãko, tak-
Ïe bylo chvíli velmi teplo a chvíli zima. 
Centrum závodu umístûné na vrcholku
kopce bylo posledním pomysln˘m hfie-
bíãkem do rakve nûkter˘ch ambicí. V ta-
kov˘chto terénech je velmi tûÏké odhad-
nout síly a ãas návratu, proto mnoho zá-
vodníkÛ podcenilo dobu potfiebnou pro
jízdu zpût do cíle, a tak pfiekroãili ãasov˘

limit, za coÏ se jim strhávaly bodové
hodnoty. 
"Asi mi dé‰È, bláto a zima vadí na kole
ménû neÏ ostatním závodníkÛm, kaÏdo-
pádnû jsme si to docela uÏívali," hodnotil
poãasí v Kru‰n˘ch horách Lubo‰ Tome-
ãek z vítûzného Start teamu, kter˘ v po-
dobn˘ch povûtrnostních podmínkách 
vyhrál tento závod uÏ v roce 2005 na
Drahanské vrchovinû. ■

NA VLASTNÍ   OČI

Text: Kamil Arnošt. Foto: Miroslav Rygl

C
NÁROâNÁ BIKE ADVENTURE
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Ve ãtvrtek jsem byl na stezkách uÏ podruhé,
tentokrát se mi povedlo zdolat celou trasu.
Dalo to pfies dvanáct kilometrÛ stezek a ãa-
sovû asi ãtyfii hodinky. Bylo hodnû popada-
n˘ch stromÛ a velk˘ch vûtví plus zastávky
na focení. Pepík W.

Taková "jednostopá" je pûkná nuda a hu-
máã. ·koda niãit les proto, aby jim mohly

jezdit mimina na kole. Na to je v‰ude dost lesních cest a ‰otolinek. Je smutné, Ïe i v âes-
ku, kde je spousta super zajímav˘ch pû‰ín, se ‰ífií trend znásilÀování pfiírody honbû za
tzv. turistickou atraktivitou. Hlavnû, Ïe se to svûtovû jmenuje singltrek. To je snad treko-
vá seznamka pro osamûlá srdce? Ve Svatém Mofiici je teì módní odstraÀovat z hor-
sk˘ch pû‰in kameny, aby po nich mohly jezdit paní radové, co je‰tû nepochopily, ze
brzdy mají víc neÏ dvû polohy otevfieno/zablokováno. Lenka K.

V tuzemsk˘ch podmínkách povaÏuji singltrek za módní pitomost. Takov˘ch krásn˘ch pû-
‰in je v‰ude. Zlatá Marie Terezie a voln˘ vstup do lesÛ! Lukas B.

Nezlobte se na mû, ale jeÏdûní na singltreku je prostû super a má to urãitû v˘znam. UÏ
jen proto, Ïe to zatraktivní cyklistiku více lidem, pfiitáhne to turisty do oblastí, kam dfiíve
nejezdili, a sv˘m zpÛsobem zlegalizuje jeÏdûní po lese. Chcaldo Mandolini

Ne kaÏdého uspokojuje se kodrcat na cestách rozbit˘ch tûÏkou lesní technikou a celoÏi-
votní prohledávání hor, kde Ïe ty pûkné pû‰inky vlastnû jsou. Na tomto rodinném singl-
treku jsem si uÏil do sytosti. Nara

aké ji cítíte? Nervozitu? Stačí jeden
nebo dva víkendy, kdy nemůžeme
vyrazit někam ven a už jsme nervóz-

ní jako ratlíci, nepříjemní a rozladění. 
V prstech bychom nejraději drželi skálu,
pod nohama aby nám křupal sníh a ve vla-
sech bychom chtěli cítit slunce a vítr. Jen-
že se právě léčíme z prasečí chřipky, do-
háníme zpoždění v zaměstnání či ve škole,
nebo máme rodinné povinnosti, jako třeba
hlídání dětí, oslavy kulatých narozenin, 
případně kutíme něco na baráku či v bytě.
Všichni ale víme, že starosti jednou pomi-
nou a my se ocitneme venku, za dveřmi,
outdoor! Pozdravíme se s kamarády a
vrhneme se na to, co nás tak moc baví.
Budeme trpět, mrznout, potit se, ztrácet
se a nacházet, bát se, budou nás bolet
nohy a budeme šťastní.
V tomto čísle Horydoly možná najdete 
inspiraci, kde si to užít. Za prašanem vás
zveme do italského Courmayeru. Nahoru
se vyvezete lanovkou a dolů pofrčíte po
pás v prašanu. Je libo klasický horolezec-
ký výstup? Máme pro vás zasněžený hře-
ben Stüdl na Grossglockner. Feráta? I ta
může na začátku zimy zajímavá. Podívejte
se s námi do Karwendelu. Chcete si 
s rodinou jen tak zalyžovat? Pojeďte na
Špičák, do Nassfeldu, nebo třeba do pol-
ských skiareálů.
Přeji čtení a prohlížení, které vás bude 
bavit, ale také vás nakopne, abyste už 
konečně někam vypadli. Je to jenom na
vás a vašich kámoších!

Skol!

T
NERVOZITA V PRSTECH

Co si myslíte...

Kuba Turek, šéfredaktor

LEGENDÁRNÍ VIDLOV¯ H¤EBEN WWW.HORYDOLY.CZ/VYPSAT.PHP?ID=12474
BlahoÏelám za pekn˘ a vecn˘ ãlánok. O klasick˘ch tú-
rach sa teraz bohuÏial uÏ vela nepí‰e. Myslím si. Ïe je
dÛleÏité, aby sa liezlo korektne, aby sa vyuÏilo pekné
poãasie a aby mal ãlovek radosÈ. Vidlove veÏe a hrebeÀ
boli v mladosti mojím obºuben˘m terénom.Nastupovali
sme zo Skalnatej chaty. Vtedy to bola opu‰tená krajina
a poãas celého dna si nestretol ani jedného ãloveka.

Alex Luczy

Se v‰emi na‰imi technick˘mi vymoÏenostmi a dokona-
l˘m ji‰tûním bychom se mûli uãit od klasick˘ch lezcÛ a
jejich stylu lezení (Buhl, Rebufat, Kuchafi a spol). Ono

totiÏ aplikovat jistící techniku vymy‰lenou pro ‰estkové lezení na trojkové hfiebeny není
moc dobr˘ nápad aã se tak dnes v podání nûkter˘ch lidí ãasto na horách dûje.

Radek Zoban Lienerth

Z VYSOK¯CH TATER MIZÍ HOSTÉ WWW.HORYDOLY.CZ/VYPSAT.PHP?ID=12460 
Jenom bych podotknul, Ïe mûfiím 181 cm a vy‰lo na mû do Tater v novém spacím vago-
nu horní místo, kde postel je dlouhá 150 cm! PrÛvodãí mi fiekl, Ïe mû chápe, a Ïe si mám
stûÏovat. InÏen˘r, kter˘ ji navrhoval, by mûl na ní spát za trest. Libor Hroza

U nás v oddíle kdyÏ se domlouváme na Tatry, tak vÏdy se slovy: "Pojeìme vlakem, je to
takové dobrodruÏnûj‰í.“Zvlá‰È pokud se rozhodnu pro noãní Laborec, tak je to fakt ma-
zec. Mnohdy je cesta vlakem opravdu vût‰ím záÏitkem neÏ samotné lezení. Belial

Pfiidaná hodnota vlaku? Je pomalej‰í, za to vsak draÏ‰í a ‰pinav˘. M.

SINGLTREK POD SMRKEM V JIZERKÁCH WWW.HORYDOLY.CZ/VYPSAT.PHP?ID=12504
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NOVÁ FERÁTA ADLER

První sezonu má 
za sebou zajištěná
cesta Adler (Orel)
na horu Karkopf 
v pohoří Mieminger
Kette. Na kletter-
steig se vychází od

chaty Neue Alplhütte. Klíčové místo
má obtížnost D, zbytek je výrazně
lehčí. Text a foto: Klára Havlíčková 

a Martin Krédl

ISLANĎANÉ JSOU 

NA KOLENOU

Není lepší čas na návštěvu Islandu,
než nadcházející léto. Ostrov je
vlastní vinou ekonomicky na kole-
nou, měna klesá k minimu a Islan-
ďané se zoufale snaží přitáhnout
aspoň nějaké peníze z turistiky.
"Oproti minulým letům klesly ceny
zájezdů na třetinu," uvádí Jiří Krá-
čalík z cestovní kanceláře Turistika
a hory. "Levnější jsou trajekty,
kempy i jídlo." Třítýdenní poznávací
cesta autobusem a spaní ve vlast-
ních stanech v kempech přijde v je-
ho levné cestovce příští rok na čty-
řiadvacet tisíc korun. Jídlo a případ-
né vstupné není v ceně.

Skandinávský specialista Periscope
prodává zájezdy o třídu výše a tedy
o poznání dráž. Pořád jsou to ale
dobré ceny. Dvoutýdenní zájezd au-
tobusem tam a letadlem zpět s uby-
továním v penzionech se snídaní
přijde na osmadvacet tisíc korun. 

Text: kt

HORYDOLY MĚŘÍ 
NETMONITOR

Inzertní síť Outdoornet začala měřit
návštěvnost svých serverů metodi-
kou NetMonitor od 1. listopadu. Do
sítě Outdoornet patří vedle dalších
serverů také portál Horydoly.cz a ča-
sopis Horydoly. Dosud byly servery
měřené systémem iAudit. "Síť je již
poměrně velká a iAudit pro její potře-
by pomalu nebude stačit," vysvětluje
ředitel Outdoornetu Ondřej Turek.
"Navíc většina významných inzerentů
mimo naši specifickou outdoorovou
klientelu vyžaduje data z NetMonito-
ru." K dispozici budou oproti iAuditu
navíc data o demografii uživatelů.
Měřící systém ovšem nijak nezjišťuje
jednotlivce a nijak tedy nenarušuje
soukromí čtenářů. Text: hd

KOMPAKTY TÁHNOU

Po celé planetě se oživil trh s foto-
grafickými přístroji. Táhnou ho
především digitální zrcadlovky na
poloprofesionální a profesionální
použití. Celosvětově roste také trh
kompaktních fotoaparátů, ale Evro-
py se růst netýká. Konkurencí pro
kompakty jsou mobilní telefony a

kamery - oboje dokážou udělat ob-
rázky, které stačí na solidní fotku 
z rodinné oslavy nebo hospodské
tancovačky. Renomovaná agentura
GfK v Česku za loňský rok zaregi-
strovala meziroční propad prodejů
kompaktů o 20 % v kusech 
a o 30 % v cenách. Text: kt

MEDVĚDI SVAČÍ 
NA SKALNATÉ CHATĚ

Medvědice s mládětem se dostala
do Skalnaté chaty ve Vysokých Ta-
trách a doslova ji vyžrala. Chatař La-
co Kulanga se zabarikádoval v ložni-
ci, pustil nahlas televizi a lux a tím
ochránil aspoň sebe. Medvědi odešli
teprve poté, co vyplenili veškeré zá-
soby v kuchyni.

Text: Ondřej Bílek – Tatry.cz. 
Ilustrační foto: Pavol Lenko

ADAM ONDRA VYHRÁL

SVĚTOVÝ POHÁR V LEZENÍ

Brněnský horolezec Adam Ondra vy-
hrál poslední závod Světového pohá-
ru v lezení na obtížnost v Kraji. Stal

se tak záro-
veň absolut-
ním vítězem
světové série.
Napodobil tak
svého o pár
let staršího
rodáka Tomá-

še Mrázka, který pohár také již v
minulosti získal. Text a foto: hd

KOUPÁNÍ MĚNÍ VYDAVATELE

Server Koupání, jehož jádrem je
přehled tuzemských akvaparků, ba-
zénů a koupališť, mění vydavatele.
Jeho duchovní otec a dosavadní ma-
jitel Petr Ptáček se dohodl na pro-
deji s novým vydavatelem Ike Me-
dia. Až dosud byl součástí největší-
ho vodáckého serveru Raft.cz.
Důvodem prodeje je specializace
Petra Ptáčka výhradně na vodácký
sport. Provozuje v Novém Městě
nad Metují server, Vodáckou školu
záchrany a půjčovnu lodí Metuje.
Server Koupání najdete nově na sa-
mostatné adrese www.koupani.cz. 

Text: hd. Logo: fil

LYŽE SPORTEN DO TERÉNU

Novinkou letošní sezonu od Sporte-
nu je skialpinistická lyže Guru za
dvanáct tisíc korun. Její sestrou je
freeridová speciálka Storm (18 500
Kč). V terénu jim sekundují starší
bratranci backcountry Highlander
(3300 Kč), Forester (3600 Kč) 
a Ranger (4000 Kč). Text: kt

ŘETĚZY NA OSTRÉM 
ROHÁČI

Další kus hřebenovky Západních Ta-
ter byl přejištěn. Nové řetězy dosta-
ly během léta a podzimu úseky přes
Ostrý Roháč a Baníkov. Práce vedl
Pavol Havlík z Horské služby.

Text: Libor Bolda – Tatry.cz

PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ
Atraktivní multimediální výstavu připravilo Národní mu-
zeum v Praze. Sály této důstojné instituce se otřásají,
hlučí, bouchají a rudě probleskují. Návštěvníci jsou
vtaženi do Příběhu planety Země. Výstava potrvá do 
6. července. Vstupné stojí 150 Kč, rodinné 200 Kč,
školní 50 Kč a každé první pondělí v měsíci se neplatí
nic. Podrobnosti na internetu www.planeta-země.cz

Text a foto: kt
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CHLADÍ, KDYŽ SE POTÍTE, 
HŘEJE, KDYŽ JE VÁM ZIMA.
Funkční prádlo X-Bionic® Functional Underwear umožňuje tělu udržet si optimální 
teplotu po delší dobu. Je prokázáno, že takto uchovanou energii dokáže vaše tělo 
využít ke zvýšení svého výkonu. Svou energii potřebujete k důležitějším věcem, než je 
pocení nebo zahřívání se. Funkční prádlo X-Bionic® Functional Underwear hřeje, chladí 
a vysušuje právě tam, kde je to potřeba - nejen tam, kde to lze.

Více informací o produktech X-BIONIC® najdete na www.x-bionic.com a www.progresscycle.cz
Katalog Progress Cycle 2010 si objednejte zdarma na info@progresscycle.cz

SweatTraps™

brání prosakování potu už od začátku fyzické 
aktivity. Radikálně jsme zvětšili Evaporation 
SurfaceExpander™, abychom pomohli 
odpařování potu ze SweatTraps™.

AirGuides™

fungují jako mezery a okraje kolem 
AirConditioning Channel®.

ElbowPads™

chrání lokty před chladem.

ponechává zbytky vlhkosti na povrchu 
kůže, které však tělo nevyhodnocuje jako 
mokro. Tělo nemá senzory potu. Můžeme 
ho vnímat pouze mechanicky. Vytvoří se 
kapičky a začnou stékat, což je moment, při 
kterém registrujeme „mokro

„
. SweatTraps™ 

pohlcují toto mokro dříve, než jej ucítíte 
a odvádějí ho pryč, aby se pot mohl odpařit. 
Na kůži zůstává pouze minimum vlhkosti, 
které slouží k ochlazování těla. Protože bez 
vlhkosti není ochlazování.

ISO-Pad™

udržuje oblast boků v teple.

AirConditioning Spot™

ventiluje kolena aniž by došlo k jejich 
podchlazení.

Innerlap AirConditioningZone™

tkaná síťovina bez izolační funkce umožňuje 
cirkulaci vzduchu a pomáhá ochlazovat tělo, 
jakmile se začnete potit.

ExpansionKnee™

chrání kolena před chladem. Koleno se může 
ohnout až do úhlu 160°. Pro spodní prádlo 
je těžké se přizpůsobit ohybu, aniž by došlo 
k jeho zeslabení a následně ke ztrátě funkce 
hřát. Princip harmoniky u ExpansionRibs™ 
izolační vlastnosti spíše zdokonaluje, než 
že by je spodní prádlo ztrácelo, je-li koleno 
ohnuté. Systém komůrek a kanálků poskytuje 
izolaci díky teplému vzduchu zadržovánému 
uvnitř. ExpansionKnee™ je vysoce ohebné, aniž 
by docházelo ke shrnování v průběhu pohybu.

hl jí t t k dří ž j j ítít

Systém 3D-BionicSphere®

Systém 3D-BionicSphere®

BÍLÝ KŘÍŽ PRO HOROLEZCE

Jihomoravská skála v rezervaci Bílý kříž u Dyje se letos v létě dočkala
horolezecké sanace a také nových prvovýstupů. Dosahují výšky až 45
metrů. Stěny dostaly názvy Pohraniční stráže,  Dezertérů a Tora Bora.
Lezení je kvůli hnízdění ptáků zakázané od 1. února do 30. června.
Hlavní stěna je otočená k jihu, a tak se tu dá lézt i za slunečných pod-
zimních a zimních dní. Text a foto: kt

KRKONOŠE SE UVOLŇUJÍ PRO TURISTY

Od začátku roku 2010 bude uvolněn pro turisty vstup do národního par-
ku Krkonoše. Mimo značené cesty budou moci vstupovat do přírody ta-
ké ve druhé zóně. Doposud to bylo možné jen ve třetí zóně. Mapy Krko-
noš najdete na serveru mapy.krnap.cz. Text: hd

ROUBÍČKOVÁ MLUVÍ ZA MINISTERSTVO

Petra Roubíčková se stala tiskovou mluvčí Ministerstva životního prostře-
dí. Její předchůdce a zároveň ředitel vnějších vztahů ministerstva Jakub
Kašpar odchází podle svých slov z osobních a rodinných důvodů. Text: hd

MERCEDES VIANO 
V KEMPINKOVÉ ÚPRAVĚ

Mercedes-Benz přiváží na tuzemský
trh svůj velkoprostorový model Viano v
úpravě Marco Polo. Vyspí se v něm pět
lidí, střechu lze zvednout jako stan,
další střechu lze rozvinout do strany
jako předsíň, uvnitř je stabilní kuchyň-
ka s ledničkou a sporákem. Třílitrový

diesel s automatickou převodovkou přijde na jeden až jeden a tři čtvrtě
milionu korun. Text a foto: Kuba Turek

ČESKÝ KŘEMENNÝ VAL

Český křemenný val na Domažlicku, tvořený skalkami čistého křemene, byl
vyhlášen přírodní památkou. Úředně vyhlásila Správa chráněné krajinné ob-
lasti Český les za chráněnou pouze část u Chodova, ale skalnaté pásmo se
táhne v délce třiceti kilometrů od Folmavy k Bělé pod Radbuzou. Podobné
skalky vystupují v podobě útesů jako Goethovy skály dokonce až u Aše.

Text: Jakub Kašpar

ZMĚNA LOGA ČESKÉHO KRASU

Chráněná krajinná oblast Český kras dostala no-
vé logo. Podrobnosti o okolnostech jeho vzniku
si můžete přečíst na webu www.horydoly.cz/vy-
psat.php?id=12530.

Text: hd. Logo: Jana Štěpánová



PRÁVĚ   TEĎ

ž je to tady zase. Ledový vítr vibruje mezi zmrzlými skalami, modeluje fantastické sněhové převěje
a lyžařům se pění krev. Luxusní pětihvězdičkové skiareály Obergurgel a Hochgurgel kousek od Söl-
denu nabízí parádní freeride ve volném terénu. Hora Gaislachkogl vypadá jako velký kotel, jehož

středem vede lanovka, a je k lyžování v prašanu jako stvořená. Vytipované trasy lze díky lanové dráze pře-
dem prohlédnout a pak se v nich lehce orientovat. ■

U
STUDENÉ VIBRACE Text a foto: Jiří Lužnický
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CESTA Z DOLNÍ SVùTLÉ NA SEVER NÁS DOVEDE DO SEDLA NA HLAVNÍM H¤EBENI LUÎICK¯CH HOR, KDE 
JE·Tù NEDÁVNO STÁVALA ZÁVORA. TEë JE TU JEN NùKOLIK VELK¯CH BALVANÒ P¤ES CESTU, ABY DO 
CHRÁNùNÉ KRAJINNÉ OBLASTI NEVJÍÎDùLA AUTA Z âESKÉ ANI NùMECKÉ STRANY.

SKITOURING   

emûli jste potíÏe s ães-
k˘mi pohraniãníky?"
ptá se postar‰í Nûmec
na procházce. "Tady se

pfiece nesmí v lese chodit pfies
hranici." Sdûluji mu novinku, Ïe
uÏ dva roky jsme oba státy v
Schengenském prostoru a ãeskou
policii turisté nezajímají. "Ach
so, Schengenraum, Schengen-
raum!" zklamanû povzdechne nû-
meck˘ v˘letník.
Na nûmecké stranû vede silnice,
stojí nûkolik domÛ, je tam ote-
vfiená hospoda a ãil˘ turistick˘
ruch. V âesku je les, turistick˘

rozcestník a pomník za boj ães-
k˘ch celníkÛ se sudetonûmeck˘-
mi bojÛvkami tûsnû pfied 2. svû-
tovou válkou.
Procházíme osadou a stoupáme
na LuÏ (792 m n.m.). Serpentiny
bereme hákem, na skialpov˘ch
lyÏích to jde pfiímo nahoru. Les
se postupnû prosvûtluje, smrkové
monokultury se mûní na pfiiroze-
n˘ horsk˘ les.
Sjezd je stejn˘ jako v‰ude v Lu-
Ïick˘ch horách. Slalom mezi
stromy stfiídají prÛjezdy mlázím,
vodorovné pfiejezdy a prÛjezdy
mal˘ch roklí.  ■

LUŽICKÝ FREERIDE

N
Pískovcová vûÏ Falkenstein získá 
v zimû fantaskní atmosféru

Na to uÏ nikdo nehraje!

Sudetská hospoda pod LuÏí

Text a foto: kt
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SE ROZRŮSTÁ POD RUKAMA REDAKCE I POD TLAKEM ČTENÁŘŮ. VĚNUJE VELKÝ PROSTOR VŠEM, 
KTEŘÍ AKTIVNĚ SPORTUJÍ, LEZOU PO HORÁCH, JEZDÍ TŘEBA V KÁNOI NEBO NA KOLE 

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

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

Vykročte vstříc zážitkům!

HOROLEZCI
www.horydoly.cz/horolezci

ReportáÏe ze závodÛ, zprávy
z horolezecké komu-

nity, tipy na skalní
lezení v âesku 

a horolezecké
túry ve Vyso-
k˘ch Tatrách.
Ochutnejte
okouzlující
hfiebenovku 

na Îabího ko-
nû, podívejte se

na video z Bofinû,
nebo si projdûte ob-

sáhl̆  seznam umûl̆ ch lezec-
k˘ch stûn.

VODÁCI
www.horydoly.cz/vodaci

Jarní fiíãky a potoky, boj o zákaz lodí na Vltavû, aktu-ální vodácké zpráviãky a fo-togalerie, nejvût‰í seznampÛjãoven lodí v âesko-Sloven-sku. Splujte s námi znásilnû-
nou KnûÏmostku,

zkouknûte
filmy z Krum-
lovského
maratónu,
nebo pád-
lujte skrze
Prahu.  

LYÎA¤I
www.horydoly.cz/lyzari

Je‰tû nemáme dost snû-
hov˘ch radovánek. 
V zimû v létû
vyráÏíme na lyÏe. 
Prohlédnûte fas-
cinující fotore-
portáÏe z World
Freeride Tour, 
vychutnejte jarní
pra‰an v Chamo-
mix a fotogalerii z
osmitisícové Dhaula-
giri. NezapomeÀte, na 
Horydoly si moc sjezdovek
neuÏijete, jezdíme do terénu!

DùTI
www.horydoly.cz/deti

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

Je krásné ukázat
dûtem hory,
fieky, skály,
lesy... Nabí-
zíme tipy na
letní cyklis-
tické túry,

které zvlád-
nou i malé dûti.

stále aktualizujeme pfie-
hledy lanov˘ch center a
aquaparkÛ, uvefiejnili jsme
fotoreportáÏ ze setkání
vodních skautÛ 
a jako bonbónek
pí‰eme o turis-
tice s lamami
v Alpách.

SPOT¤EBITELSKÉ
TESTY

www.horydoly.cz/testy
Pfiehledy vybavení, spotfie-
bitelské rady a nezávislé
testy najdete ve speciální
rubrice. Vyzkou‰eli jsme 
vtefiinové stany Quechua.
Zji‰Èovali jsme, jestli jsou

lep‰í ponoÏky Moira
nebo Canard. 

Testujeme super-
marketové vy-
bavení i v˘stroj
nejlep‰ích svû-
tov˘ch znaãek.

OUTDOOROV¯ BYZNYS
www.horydoly.cz/firmy

Cestovní a sportovní prÛmysl je

mocn˘m odvûtvím ekonomiky. De-

setina národního dÛchodu proudí

právû odtud. To je více, neÏ doká-

Ïou vydûlat automobilky,
strojírny, nebo zemû-

dûlské farmy. Pro-
hlédnûte seznam
outdoorov˘ch ob-
chodÛ. Cestovky
pozorují, Ïe stále
ménû turistÛ jezdí
na Balkán. Kem-

pafii pociÈují odliv 
z tábofii‰È.

OUTDOOROVÁ MÉDIA
www.horydoly.cz/media

Co se dûje v mediální krajinû? Vznikají a zanikají 
ãasopisy, objevují se nové zajímavé weby, redaktofii se
pfiesouvají a obãas se objeví nûjaká kauza. Sledujeme

vznikající internetové stránky a informujeme 
o pfiipravovan˘ch tiskov˘ch konferencích. 

W W W. H O R Y D O LY. C Z
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Vrtulník bdí nad bezpeãím lyÏafiÛ 
a snowboardistÛ, ale nikdo nechce
letût do nemocnice.
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o Francie vede známé ledovcové
údolí Vallée Blanche. Dvacetikilo-
metrov˘ sjezd je obvykle vyjet˘
mnoha vÛdci a jejich klienty. Za
pûkného poãasí pfiipomínají ledov-

cové zlomy ‰iroké sjezdovky. Mezi nimi se
dlouze traverzuje a na závûr se plouÏíme
ploch˘m údolím. NejobtíÏnûj‰í je zaãátek
sjezdu, kdy musíme prokliãkovat ledovco-
v˘m zlomem pod Kapucínem (Grand Capu-
cin). Tady hor‰tí vÛdci navazují své klienty
na lano. I zku‰ení skialpinisté musejí mít
oãi na stopkách. Trhliny jsou tu obrovské
a nevyzpytatelné. 

V polovinû sjezdu si mÛÏeme zaskoãit na obûd,
nebo jen na pivo ãi kávu na chatu Requin. Sem
se sjíÏdûjí dva proudy lyÏafiÛ. První jedou 
z francouzské Aiguille du Midi (3843) a druzí z
italského Helbronneru. Na konci ledovce sjíÏdí-
me k umûlé ledovcové jeskyni. âtyfii eura za
prohlídku nedáme, a tak rovnou háÏeme lyÏe na
ramena a stoupáme po Ïelezn˘ch schodech ke
kabinkové lanovce. Ta nás vynese k nádraÏíãku
Montenvers. 

Zubaãka nás sveze dolÛ do Chamomix. Na-
zpátek do Courmayeru se vrátíme autobu-
sem nebo taxíkem skrze tunel pod Mont
Blankem. Autobus je v cenû permanentky.
Máme v nohách dvacet kilometrÛ na lyÏích.
Na v˘let je dobré vyhradit si cel˘ den. 

TOULA 
Ostfiej‰í sjezd nazvan˘ Toula je krat‰í 

a vrací nás zpût do Itálie. Od lanovky ob-
krouÏíme samotnou skálu Punta Helbron-

ner a vlevo za ní pfiijedeme do ‰irokého
sedla. Pod ledovou pfievûjí vidíme 

obrovské Ïelezné schodi‰tû. Pfie-
konává skalní pasáÏ. Ke scho-

dÛm spou‰tûjí vÛdci
své klienty na

lanech, nû-
která druÏ-
stva sla-

Àují, ale

D

MONT BLANC JE MEKKOU FREERIDINGU.
DRSNùJ·Í A DEL·Í VYSOKOHORSKÉ SJEZDY

NAJDETE NA SEVERNÍ FRANCOUZSKÉ
STRANù NAD CHAMONIX. ZA POHODOV¯MI
SJEZDY PO PÁS VE SNùHU POD MODROU
OBLOHOU SE JEZDÍ NA JIH DO ITALSKÉHO

COURMAYERU. PROSLULÉ JSOU DVA
DLOUHÉ DOBRODRUÎNÉ SJEZDY.

VYVEZEME SE LANOVKOU NA HELBRONNER
(3459 M N.M.)  A MÒÎEME SI VYBRAT, JESTLI

POJEDEME DO ITÁLIE, NEBO DO FRANCIE. 

Text a foto: Jakub Turek
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pro zku‰ené lyÏafie není problém nûja-
k˘ch dvacet v˘‰kov˘ch metrÛ se‰oup-
nout po tvrdém snûhu. Pod schodi‰tûm
nás ãeká obrovsk˘ snûhov˘ kotel pln˘
hlubokého pra‰anu. 
V polovinû ho pfieru‰uje mohutn˘ le-
dovcov˘ zlom s velk˘mi trhlinami. Dá
se objet zleva nebo zprava podél skal. 
Zleva k nûmu sbíhají dva prudké ku-
loáry pfiímo od horní stanice lanovky.
Jsou vyhrazené pro opravdu dobré
jezdce. V místech, kde konãí ledovec,
traverzujeme doleva k mezistanici la-

novky Pavilon. Tady se obvykle konãí
a lyÏafii sjíÏdûjí  lanovkou dolÛ do
mûsta. Sjezd aÏ do Courmayeuru ob-
vykle nemívá dost snûhu a kdyÏ na-
padne, tak na travnat˘ch svazích hrozí
akutní lavinové nebezpeãí. 

MONT CHETIF 
Zatímco lanovka na Helbronner je tro-
chu odsunutá z centra Courmayeru,
skiareál se systémem sjezdovek okolo
vrcholu Mont Chetif (2343) se rozklá-
dá pfiímo nad mûstem. 

Nabízí obrovské plánû více ãi ménû
rozjeÏdûného pra‰anu pfiedev‰ím nad
údolím Val Vény. Najdete tu krátké 
terénní vloÏky mezi sjezdovkami, zá-
mûrnû neupravované boulovaté tratû 
i dlouhé odlehlé svahy. Nejzábavnûj‰í
jsou fiídké lesy ve strm˘ch kopcích,
kterém poskytují variabilní linie. Pfii
lyÏování je potfieba rychlá reakce, dob-
r˘ odhad kvality snûhu a my‰lení na
pár obloukÛ dopfiedu. 
Tady bylo natoãeno mnoho lyÏafisk˘ch
filmÛ a nafotografováno nespoãet fo-

„Sjezd po ledovci Toula je vyhlíd-
kov ,̆ prudk˘ a nekoneãn .̆“

Permanentky
Na oblast Courmayeur lze koupit místní permanentku. Jíz-
du na Helbronner se vyplatí koupit pouze jako jeden lístek
nahoru. Platí tady také regionální skipas Chamonix Un-
limited, který zahrnuje Courmayeur, střediska na fran-
couzské straně Mont Blanku a také tamní dopravu vlaky 
a skibusy včetně autobusu mezi Chamonix a Courmayeur. 
Doprava 
Příjezd do Courmayeru je možný placeným tunelem pod
sedlem Velký Svatý Bernard. Sedlo samotné je přes zimu
zavřené. Druhá možnost příjezdu je od Ženevy po placené
francouzské dálnici, případně od Martigny přes sedlo For-
claz, které je již otevřené. Tunel pod Mont Blankem je pla-
cený. Průjezd oběma směry stojí osobní auto 43 eur. Na
dálnice ve Švýcarsku je potřeba zakoupit celoroční známku,
v Německu se neplatí nic. 
Doporučené vybavení 
Bezpodmínečně nutné pro lyžování v terénu je lavinové vy-
bavení (pípák, lopata, sonda). Nanejvýš vhodná je lékárnič-
ka, krém proti slunci, tmavé brýle a nepromokavé oblečení.
Do terénu se jezdí v přilbě a na širokých lyžích. Čím jsou
širší, tím se budete v prašanu cítit lépe. Nezapomeňte ma-
pu, mobil a permanentku. 
KOMPLETNÍ MANUÁL Lyžování v Chamomix 
najdete na webu www.horydoly.cz/vypsat.php?id=12131



Dokonalé ‰iroké
sjezdovky 

ve Val Veny

tografií. Îluté slunce, jiskfiiv˘ bíl˘ sníh,
modrá obloha a kulisa nedalekého Mont
Blanku dûlají z tûchto míst ideální foto-
grafické studio pod ‰ir˘m nebem.

CRESTA D´ARP 
Pokud se prokou‰eme v‰emi lanovkami
aÏ na nejvy‰‰í ‰títy, mÛÏeme sjet dvû
dlouhé skiroute. Jízda po nich je vysoko-
horsk˘m záÏitkem. Nejsou nijak znaãené,
jejich zákres najdete na orientaãních
mapkách skiareálu. 
Z Cresta Youla (2624) mífií po ‰irok˘ch
luãinat˘ch pláních trasa Arp Vieille 
do údolí Vény do osady Zerotta ke stej-
nojmenné lanovce. Pokud si nejste jisti
orientací, nejezdûte sem. Mohli byste sjet
do úzk˘ch údolí s ledopády, lavinami 
a skalnat˘mi prahy. Je‰tû o nûco v˘‰e z
Cresta d'Arp (2755) startuje trasa La Bal-
me. Pohádkov˘mi údolími mezi skalními
útesy se sneseme aÏ do Courmayeru. ■

Mysteriozní hfieben Pueterey
vede aÏ na Mont Blanc

Extrémní sjezd z Helbroneru
na ledovec Toula

INZERCE

Lanovky ve skiareálu Chetif 



yÏafisk˘ v˘let na SnûÏku zaãíná v
Karpaczi, rekreaãním mûsteãku,
které je polskou protiváhou ães-
kého ·pindlerova Ml˘na. Platí-

me za parkovi‰tû, vstup do Krkono‰ a la-
novku. Naskakujeme na prastaré jedno-
místné sedaãky a vezeme se na Kopu
(1350 m n.m.). Nahofie vyskakujeme za
plné jízdy, na‰tûstí nepotfiebujeme pomoc
pfiipraven˘ch vlekafiÛ. Vût‰inu Ïen a dûtí
ov‰em musejí brát do náruãí, protoÏe by
to samy nedokázaly. 

STOVKY VÝLETNÍKŮ 
Nazouváme lyÏe, pásy není potfieba lepit,

a za pár minut mírného stoupání jsme na
Slezské boudû (1400) pár metrÛ od ães-
k˘ch hranic. Zatímco z Polska se hrnou
pfiedev‰ím pû‰áci, z âech pfiijíÏdûjí bûÏ-
kafii. Obãas se objeví nûjak˘ skialpinista,
nebo turista na snûÏnicích. 
Chodník s fietûzov˘m zábradlím na SnûÏ-
ku je plnû obsazen˘. Lidsk˘ had se vine
nahoru i dolÛ. Zvlá‰tû sestup po zasnûÏe-
né pû‰inû je pikantní – klouÏou po nûm
desítky polobotek, tenisek a bûÏkafisk˘ch
bot. Na‰tûstí je teplo, bezvûtfií a svítí slun-
ce, takÏe se Ïádné drama nekoná, aãkoliv
pohled do oãí nûkter˘ch v˘letníkÛ tomu
neodpovídá. 

SEVERNÍ STĚNA 
Na vrcholu SnûÏky (1602) nazujeme ly-
Ïe, pfiekroãíme zábradlí za polskou hos-
podou ve tvaru létajících talífiÛ, a sjíÏdíme
opatrnû mezi kameny do nev˘razného 
a ‰irokého centrálního Ïlabu. Není moc
prudk˘, mÛÏe dosahovat sklonu nûjak˘ch
35 stupÀÛ. V horní polovinû b˘vá vyfou-
kan˘ nebo umrzl˘.
V polovinû sjezdu kfiiÏujeme starou su-
detskou silnici, která vede od Slezské
boudy do sedla mezi SnûÏkou a Svoro-
vou horou. Pod silnicí b˘vá ve Ïlabu
mûkk˘ sníh, a pokud máme ‰tûstí, tak i
pra‰an. Vlevo i vpravo ho ohraniãuje ko-
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Severní strana nejvy‰‰í ãeské hory
SnûÏky je pro vût‰inu tuzemsk˘ch
skialpinistÛ jako odvrácená strana
Mûsíce. V‰ichni o ní vûdí, ale 
málokdo ji sjel.

ZE SNùÎKY ZE SNùÎKY 

Text a foto: Kuba Turek

SKIALPINISMUS  
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sodfievina a suÈ. Na mûkkém snûhu se
projevuje rozdíl ve sjezdov˘ch stylech.
Oldschool (tedy já) toãí krátké sm˘kané
oblouãky jeden za druh˘m, newschool
(ãili puberÈáci) volí dlouhé a rychlé fieza-
né oblouky. Za námi se fiítí jako nekontro-
lovatelná stfiela dospûlá lavoristka. 

PĚTIHODINOVÁ VÝPRAVA 
SjíÏdíme k potoku, chvíli podél nûho je-
deme, pfiejíÏdíme pár snûhov˘ch mÛstkÛ
a nakonec musíme zastavit v hustém mlá-
zí. Hodíme lyÏe na ramena a pû‰ky vy-
stoupáme do levého svahu stovku metrÛ
na cestu. 

Mírn˘m klesáním po ãervené znaãce se
dostaneme k turistické chatû Nad Lom-
niczka (1012). Dá se tu najíst a napít, ne-
bo posedût na laviãkách venku. U chaty
uh˘báme doleva na cestu Dr. Orlowicza,
pfiepínáme vázání na chÛzi a mírn˘m sva-
hem jedeme na parkovi‰tû pod lanovkou
na Kopu (750). 
Celá v˘prava Karpacz - SnûÏka - Karpacz
nám trvala v pomalém tempu a s pfiestáv-
kou na obûd v UFO na SnûÏce pût hodin. 
KdyÏ pfiijdeme na SnûÏku z ãeské strany,
sjedeme jen do kotle potoka Lomniczka,
odtud vytraverzujeme pod svahy Kopy na
Slezskou boudu a podle snûhov˘ch pod-

mínek znovu vyjdeme na SnûÏku. Z vr-
cholu se spustíme na jih do Obfiího dolu 
a dále do Pece pod SnûÏkou. Pfii nebez-
peãn˘ch lavinov˘ch podmínkách vyne-
cháme prudké svahy a sjedeme po turis-
tické cestû pfies RÛÏohorky, nebo tfieba
pfies Luãní boudu.  ■

 NA SEVER NA SEVER

Rychl˘ sjezd po
zmrzlém firnu

OtuÏil˘ lyÏafiLanovka na Kopu

Návrat z hor po jarním snûhu

Severní stûna SnûÏkyLétající talífie na vrcholu

Pozor! 
Severní stěna Sněžky 

a svahy pod Lomnickou
kopou jsou velmi 
lavinézní terény! 

Přehled čtyř desítek skialpinistických sjezdů 
v Krkonoších najdete na webu

www.horydoly.cz/vypsat.php?id=10877 

Slezská bouda

LyÏafii v Polsku
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celé Evropû bylo toto léto v‰eli-
jaké. Dole v údolích byly zápla-
vy, nahofie v Alpách snûÏilo. 
âíhali jsme na "okno" dobrého

poãasí nûkolik t˘dnÛ. Podle meteorolo-
gick˘ch serverÛ se mûlo otevfiít pfiesnû 5.
srpna. Tfietího 3. srpna tedy nasedáme 
v Praze do auta a k veãeru zastavujeme
na rozlehlém parkovi‰ti u penzionu Luck-
nerhaus pod Glocknerem. Lije jako z
konve. Stavíme stan a doufáme, Ïe pfied-
povûì nelhala.
4. srpna sice stále pr‰í, ale kapky padající
z nebe se zmen‰ují. Okolo poledního pfii-
chází dal‰í dobré znamení - auta zaãínají
zaplÀovat parkovi‰tû. Místní turisté zfiej-
mû vûdí, Ïe zítra bude hezky. 
Jdeme tedy známou cestou na chatu
Stüdlhütte (2802 m n.m.). KdyÏ údolím
stoupá turista, jistû obdivuje velebnost
hor a divokost vodopádÛ, ale horolezec
myslí jen na to, aby uÏ byl na chatû a mo-
hl se pustit do lezení.

RANNÍ ÚPRK DO HOR 
SE NEKONÁ
Vstáváme v pût hodin. V tento okamÏik
se otevírá jídelna. NeÏ se obléknu a zajdu
na záchod, uplyne ãtvrthodina. Za tu do-
bu zmizely ze stolÛ nejlep‰í kousky jídla,
bíl˘ chléb je snûden˘ a na mû zb˘vá uÏ
jen tmav˘. Je v˘born˘, ale takhle pfied
svítáním se Ïv˘ká pomalu.
Jeník s Robertem pfiicházejí o dal‰í
ãtvthodinu pozdûji a snídají zbytky. V tu
chvíli jsou uÏ mnozí hor‰tí vÛdci se sv˘-
mi klienty na cestû. Nûkolik druÏstev mífií
na Stüdlgrat.
Ve tfii ãtvrtû na ‰est jsem vztekem bez se-
be. Proã jsme se tak brzo vykopali zpod

deky, kdyÏ je‰tû nikam nejdeme? Robert
fie‰í maãky, Jeník pfiichází s tûÏk˘m bato-
hem. Posílám ho nazpátek, aÈ z nûho polo-
vinu vûcí nechá na chatû. Ukazuje se, Ïe si
ani jeden z nich nepfiipravili vûci na túru
uÏ veãer, ale v‰echno fie‰í aÏ teì ráno.
"Je to tak trochu moje vina," snaÏím se
uklidnit, protoÏe Jeník poleze na horách
poprvé a Robert toho na horách za sebou
také nemá moc nalezeno. Snad to bude

poslední komplikace dne‰ního dne, kdyÏ
chatu opou‰tíme aÏ ve ãtvrt na sedm.

DLOUHÝ NÁSTUP MŮŽEME
JÍT BEZ LANA
Následuje úmorn˘ nástup sutí do mûlké-
ho sedla Schere (3031). Tam bychom se
mûli pfiezout do maãek, navázat na lano 
a stoupat ledovcem Teischnitz.
Ledovec je po ránu utuhl˘ a místo snûhu
je na nûm led. Zkusíme tedy variantu bez
ji‰tûní. Zahneme doprava na skalnat˘ hfie-
ben Luisengrat a jdeme po jeho ostfií nebo
trochu v levém úboãí pfies nejvy‰‰í bod
Luisenkogel (3209). 
Po sestupu do sedélka Luisenscharte
(3175) stále maãky ani lano napotfiebuje-
me, a tak rychle po snûhu vy‰lápneme
pod nástupov˘ kout. V nûm uÏ lezou tfii
druÏstva. Jde jim to rychle, horsk˘ vÛdce
jim ukazuje cestu.

POLEZEME SNĚHEM. 
OPRAVDU...
Tady koneãnû pfiichází slíbené pfiekvape-

V LÉTĚ PO SNĚHU
NA STÜDLGRAT

V

Text: Kuba Turek. Foto: Jan Urban, Robert Kessl, Kuba Turek 

HOROLEZECK¯ V¯STUP H¤EBENEM STÜDLGRAT NA GROSSGLOCKNER JE NOTORICKY ZNÁM .̄ JAKO NEJKRÁSNùJ·Í
TÚRA NA NEJVY··Í RAKOUSKOU HORU BYL MNOHOKRÁT POPSAN¯ V HOROLEZECK¯CH PRÒVODCÍCH, NAFOTO-
GRAFOVAN¯ A NAFILMOVAN .̄ KAÎD¯ HOROLEZEC TEDY P¤EDEM P¤ESNù VÍ, KUDY A JAK MÁ LÉZT. P¤ESTO SI PRO
NÁS LETOS P¤IPRAVIL VELKÉ P¤EKVAPENÍ.

Pod zasnûÏen˘mi horami
se zelenají údolí

Horolezecké vybavení 
vyplní cel˘ batoh
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ní. Stüdlgrat si na nás pfiichystal férové
zimní podmínky. V‰ude je plno snûhu,
ãasto se leze po ledové krustû. Nasazuje-
me proto maãky, bereme cepíny a obléká-
me v‰echno, co máme s sebou v batozích.
Polezeme vût‰inou ve stínu.
Na nástupu zaãíná jako na kaÏdé oblíbené
túfie boj s padajícími kameny o první
místo. Kdo se první oblékne a naváÏe na
lano, má cestu volnou. Ostatní musí po-
ãkat a pfiípadnû se smífiit s ãekáním.
Souboj ãtyfi druÏstev vyhráváme. Jdu na
to. Hned první metry lezení ukazují, Ïe
Stüdlgrat se nedá zadarmo. Poctivá trojka
vede mokr˘m a zasnûÏen˘m koutem (3
UIAA). V maãkách a s cepínem v ruce se
musím jistit pomocí velk˘ch vklínûncÛ.
Robertovi za mnou se dafií vlézt v poho-
dû, ale Jeník padá. Zespoda do nûj strkají
dal‰í horolezci, já ho tahám nahoru. Tepr-
ve na ‰tandu si vyjasÀujeme, Ïe kdyÏ to

nejde jinak, má se pfiitáhnout za lano a
nefie‰it ãistotu stylu. Nejsme na skalkách.
Zleva pfiichází jednodu‰‰í varianta nástu-
pu Peterstiege (1-2 UIAA), ale dneska
jsou to zasnûÏené kamenné bloky, a tak ji
nikdo nezkou‰í.
Aãkoliv jsme ve dvojkovém terénu, stále
se jistíme od ‰tandu ke ‰tandu. LeÏí tu
spousta snûhu a navíc mám odpovûdnost
za své dva spolulezce. Prolézáme Rin-
nenkamin (2+ UIAA), coÏ je v˘razn˘ po-
loÏen˘ komín pfiímo v hfiebenu. Máme s
sebou vyti‰tûného prÛvodce, kter˘ lehké
pasáÏe ignoruje, a tak se domníváme, Ïe
jsme u Frühstücksplatz a máme tedy za
sebou nejménû tfietinu túry. 

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA 
NA HŘEBENI
Plácáme se dál snûhem mezi vûÏiãkami 
a plotniãkami, obtíÏnost je stále mezi jed-

niãkou a dvojkou. Pfiedbíhají nás dva pa-
desátníci v za‰l˘ch bundách, okopan˘ch
pohorkách, bez maãek a s naraÏen˘mi
kulichy. První je horsk˘ vÛdce a vede
svého klienta na krátkém lanû. Oba jsou
evidentnû pfiátelé uÏ desítky let.
Dal‰í dvojka leze bez lana. Kluk s holkou
jsou vybavení jako z katalogu, na nohou
maãky, v rukou cepíny, na hlavách helmy.
V‰e poslední modely. 
S obûma dvojkami si dáváme pfiednost,
usmíváme se a pfiejeme si ‰tûstí na túfie.
Jak˘ je to rozdíl oproti normálkám na
známé hory, kde se zarputile bojuje 
o kaÏd˘ metr prostoru.
DruÏstva za námi postupnû odpadají 
a vracejí se, protoÏe zimní podmínky na
hfiebeni jsou pro nû pfiíli‰ obtíÏné. Posled-
ní byla polská dvojice, kdyÏ dolezla na
Frühstücksplatz (3550). Na tabuli se do-
zvûdûla, Ïe tady mûla b˘t za tfii hodiny od
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Nejvy‰‰í rakouská hora 
Grossglockner (3798 m n.m.)

Na Lucknerhütte se 
pasou celé léto krávy

Robert jistí nad
Malou plotnou

Ekologická chata Stüdlhütte
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nástupu a jestli to nestihla, tak se má
vrátit. Îe hlavní obtíÏe cesty jsou teprve
nad ní.
My jsme také mûli namále. Na SnídaÀo-
vé místo jsme se dohrabali aÏ za pût 
hodin, ale pfiiãítal jsem to snûhu. Ten
zpomalí vÏdycky. Doufám, Ïe samotné
skalní lezení uÏ bude rychlej‰í. Robert 
i Jeník jsou nalomení a pfiem˘‰lejí o se-
stupu, tak radûji rychle vyráÏím do kou-
ta (3 UIAA), aby nemohli protestovat.
Sundávám si maãky, ale je to pra‰È jako
uhoì. Skalní kout je ãásteãnû zalednûn˘
a kus vede v suché skále. Postup urych-
luje erární konopné lano a hojné lepené
skoby. 
Za pár minut stojím na úchvatném bal-
konku Kanzel neboli Kazatelna. Kluci
za mnou si nechávají maãky, ale vyle-
zou ke mû také. Místo je tu jen na dva
stojící, a Robert proto zÛstává na poliãce
pod námi.
Chvíli pfiemítám, kudy dál. Pak mû pfie-
svûdãí série skob, Ïe mám udûlal dlou-
h˘ pfiekrok doleva za roh. Dvû krásné
délky vût‰inou ve skále mû provedou
traverzem (3) okolo dvou vûÏí. Není 
to nijak tûÏké, ale spousta vzduchu 
pod zadkem dûlá lezení napínav˘m.
Následuje zase klasické lezení po hfie-
beni a dostáváme se pod první ze tfií
klíãov˘ch míst. Drahtseilverschnei-
dung (3+A0 UIAA) by ‰lo pfiesnû pfie-
loÏit jako vhloubení s drátûn˘m lanem,
ale jde o prudk˘ skalní v˘‰vih zaji‰tû-

n˘ podobnû jako feráta.
I kdyÏ se obãas pfii-
drÏím ocelového lana,
obtíÏnost je minimálnû
trojková. V takové nad-
mofiské v˘‰ce je to vy-
ãerpávající kus lezení.

MALÁ A VELKÁ
PLOTNA JSOU
ZAJIŠTĚNÉ
Nahofie pfiebírá vedení
na‰eho druÏstva Robert.
UÏ je sice ménû snûhu 
a více suché skály, ale
pfiesto se mu lépe leze v
maãkách. Tû‰í se na dal-
‰í klíãové místo Kleine
Platte (3+). Malá Plotna
je ve skuteãnosti hfiebí-
nek ostr˘ jako nÛÏ. Mûfií
sice jen deset metrÛ na
délku, ale obejít se nedá.
Je v‰ak dobfie zaji‰tûn˘
borháky, a proto Rober-
tovi ani nám dvûma za
ním neãiní zvlá‰tní potí-

Ïe. Do posledního tûÏkého úseku Platte
(3+) nalézám uÏ zase já. Dostat se na
plotnu je pfii mé malé v˘‰ce docela po-
tíÏ, ale následn˘ traverz je uÏ jednodu-
ch˘. Je fie‰en˘ ferátov˘m lanem zleva
doprava. Na jednu stranu je mi líto, Ïe
byl tímto zpÛsobem znesvûcen klíãov˘
úsek krásné cesty, ale na druhou stranu
vím, Ïe se tady mnohokrát bojovalo o
Ïivot. Teì za krásného poãasí o mnoho
nejde. Staãila by v‰ak krátká snûhová
nebo de‰Èová pfieháÀka, a byli bychom
namydlení.

U KŘÍŽE SE FOTÍ KAŽDÝ
Lehãími skálami dokliãkujeme pfies 
v˘raznou Rampu na vrchol. Robert do-
stává pfiednost a poslední délku k vrcho-
lovému kfiíÏi na Grossglockne (3798)
vytáhne na prvním konci lana.
Spodní ãást ledovce je sice rozmoklá 
a my se brouzdáme v ledové ka‰i, ale 
uÏ v nûm nejsou trhliny. Nemusíme se
tedy navazovat na lano. Na kamenité
morénû nûkolikrát ztratíme cestu, av‰ak
nakonec se udrÏíme ve správném smûru
a na chatu Stüdlhütte dorazíme pfied 
desátou hodinou. ■

U vrcholového kfiíÏe
se fotí kaÏd˘

Doporučené vybavení:
jednoduché lano, 7-10 expresek, 

5 dlouhých smyček, cepín,  mačky, 
šrouby do ledu (každý horolezec jeden),

helma, běžná horolezecká výstroj, 
teplé oblečení
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RODINNÉ   SJEZDOVKY

zhledem k tomu, Ïe se skiareál
nachází pfiímo na hranicích s Itá-
lií, panuje v nûm pfiíjemná at-
mosféra smûsi italské a rakous-

ké horské kultury. Pokud sledujete sjezdo-
vé lyÏování, zfiejmû víte, Ïe tady
dlouhodobû trénoval fenomenální Franz
Klammer, nebo dal‰í Raku‰an svûtové ex-
tratfiídy Armin Assinger. 

SNÍH JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
Jedeme panoramatick˘ sjezd Carnia od
horní stanice lanovky (1919 m n.m.) ze
zaãátku trochu pomalu, ale po vjezdu do
zalesnûné ãásti nás sklon doslova nakopne
a rychlost narÛstá. Doporuãuji celou sjez-
dovku napoprvé projet spí‰e v pomalej‰ím
tempu, protoÏe o pfiíkré sjezdy, traverzy
ani ostré zatáãky se zmûnou smûru pod
horizontem zde není nouze. 
Stfiedisko Nassfeld se fiadí mezi nejvût‰í a
nejmodernûj‰í lyÏafiská centra rakousk˘ch
Korutan na hranicích s Itálií. Stovka kilo-
metrÛ sjezdov˘ch tratí se nachází v nad-
mofiské v˘‰ce 600 aÏ 2000 metrÛ. To spo-
lu s rozsáhl˘m systémem zasnûÏování ga-
rantuje dobré snûhové podmínky bûhem
celé sezony. To se ukazuje v posledních
letech, kdy v celé Evropû chybí sníh, jako
klíãová v˘hoda.
Tratû jsou pfiehledné a upravené a orienta-
ci na nich usnadÀují informaãní tabule,
které ov‰em z mého pohledu nebyly vÛ-
bec potfieba, protoÏe po nûkolika jízdách
se v celém areálu dá bezpeãnû orientovat. 
Od horních stanic lanovek vedou pfiede-
v‰ím stfiednû tûÏké sjezdovky, z nichÏ hor-
ní ãást je vÏdy na otevfieném terénu a zby-
tek pokraãuje lesem aÏ k nástupním stani-

cím. Dole najdeme informaãní centra, 
restaurace a bary s venkovními terasami. 

JSTE DOST TRENDY?
Velmi populární je bar U Schneemanna
(snûhuláka) pfiímo na sjezdovce Carnia. Já
jsem ho vyuÏíval jako záchytn˘ bod celé-
ho areálu. 
Zkrátka nepfiijdou ani vyznavaãi bûÏecké-
ho lyÏování. Pro nû je zde pfiipraveno pfies
tfii stovky kilometrÛ upraven˘ch tratí. Vo-
lit mohou vysokohorské okruhy, nebo mé-
nû nároãné údolní tratû. Pro vyznavaãe
snowboardingu je k dipozici U-rampa
(1/4 pipe a 1/2 pipe) a snowpark s bûÏn˘-
mi pfiekáÏkami. 
Mezi oblíbené aktivity v Nassfeldu patfií
také bruslení. Blízké jezero Weissensee
zamrzá do hloubky nejménû 40 cm. Vzni-
ká tak ledová plocha o rozloze sedmi kilo-
metrÛ ãtvereãních.
Nejdel‰í sjezdovka Carnia mûfií 7,6 km, z
toho je 2,2 km kaÏdou stfiedu osvûtleno
pro noãní lyÏování. KaÏdoroãní oblibû se
tû‰í snowpark, kde si kdokoli mÛÏe vy-
zkou‰et nejnovûj‰í trendové sporty. Snow-
boardisté mají k dispozi pfiedev‰ím oceÀo-
vané U-rampy. 
Nassfeld patfií do první desítky nejnav‰tû-
vovanûj‰ích lyÏafisk˘ch stfiedisek v Ra-
kousku. 

DOBRÉ RADY OD MÍSTNÍCH
LoÀskou novinkou je skiservis skoro za-
darmo. Vyjedeme lanovkou Millennium
aÏ na vrchol Madritsche (1919 m n.m.),
udûláme pár krokÛ a ve skiservisu odevz-
dáme lyÏe. Máme pût minut na kávu s da-
lek˘m v˘hledem na hory i do údolí. Po-

tom ukáÏeme permanentku, zaplatíme 5
eur a odjedeme s nabrou‰en˘mi hranami 
a namazan˘mi skluznicemi. 
Dole v údolí stojí stejná sluÏba okolo dva-
ceti eur. "Lanovky v Nassfelu provozují
na jednu permanentku tfii nezávislé spo-
leãnosti," vysvûtluje pracovník zdej‰ího
marketingu Thomas Lenterhofer. "Jedním
z prostfiedkÛ boje o zákazníka je i tento
vrcholov˘ skiservis." 
KdyÏ uÏ jsme u technick˘ch vymoÏeností,
nezapomeÀte vyzkou‰et své schopnosti ve
slalomu. "Nahofie hodíte do automatu jed-
no euro, odstartujete a v cíli vám automat
zmûfií ãas," fiíká zdej‰í instruktor Ján Kri-
váÀ. "Je to zábavné pfiedev‰ím pro vût‰í
kolektivy, aby si navzájem porovnaly své
v˘kony." Dal‰í mûfiení je zdarma. MÛÏete
si vyzkou‰et svoji maximální rychlost ve
sjezdu na rovné bezpeãné trati. "Jezdí se
tu mezi sedmdesátkou a osmdesátkou,"
upozorÀuje Ján KriváÀ. 
Na závûr si poznamenejte ãíslo perma-

V

NA PRVNÍ POHLED VYVOLÁVÁ RAKOUSKÁ SKIARENA NASSFELD-HERMAGOR DOJEM MALÉHO ZIMNÍHO
ST¤EDISKA, ALE S P¤IB¯VAJÍCÍMI DNY STRÁVEN¯MI NA SJEZDOVCE POSTUPNù ZJI·ËUJEME, ÎE JSME
SE M¯LILI. NEJDEL·Í SJEZDOVKA CARNIA Mù¤Í TÉMù¤ OSM KILOMETRÒ, HLAVNÍ LANOVKA MILLENNI-
UM EXPRESS JE ·ESTIKILOMETROVÁ. TO JSOU âÍSLA, ZA KTERÉ BY SE NESTYDùLA ANI FRANCOUZSKÁ
âI ITALSKÁ ST¤EDISKA V NEJVY··ÍCH ALPÁCH. 

NASSFELD
LYŽOVÁNÍ PRO RODINY
Text: Petr Miškovský, Vladimíra Vojíková.  Foto: kt 

LyÏafisk˘ instruktor
Ján KriváÀ
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nentky. NaÈukáte ho do internetu a vypadne na vás pfie-
hled, kolik jste toho den po dni nalyÏovali. 

DOBROU CHUŤ!
Nejlep‰í, nejvût‰í a nejlevnûj‰í pizza v Nassfeldu je u jeze-
ra Pramollo. Dvû restaurace stojí uÏ na italské stranû a je
to znát. „O chlup lep‰í je pizza na vzdálenûj‰ím konci je-
zera, kam se musí na lyÏích kousek po rovinû. Tam totiÏ
vafií otec. Syn postavil restauraci o kus blíÏ k vlekÛm, táta
ho mnohému nauãil, ale desítky let zku‰eností je‰tû nedo-
hnal,“ usmívá se Kán KriváÀ.  ■

Kabinka Millenium Express

Horsk˘ statek pfiemûnûn˘ na penzion

Vyhlídková restaurace LyÏafiská hospoda Madritchen

Boule na Tressdorfer Höhe

90 % učení
Slovenský lyžařský instruktor Ján Kriváň učí každý rok přes zimu v
rakouském Nassfeldu. Poté se stěhuje za svou prací do Jihoafrické
republiky. Ve volném čase vyráží na freeriding po celém světě. 

Jaké je lyžování v Nassfeldu? 
Je to skiareál především pro rodiny s dětmi.
Zároveň je to středisko, kde můžete lyžovat celý
týden a nebudete se nudit. 
Proč si lidé najímají instruktory? 
Tady v Nassfeldu obnáší naše práce 90 % učení a
10 % něco jiného – guidování, snowpark a
freeriding. To je rozdíl třeba od velkých fran-
couzských středisek, kde klasické učení zabírá
méně času. 
Je možné si objednat někoho, kdo mluví česky
nebo slovensky? 
Když to zarezervuješ dost napřed, tak budeš mít
jistotu. Letos jsme tu dva Slováci, vloni s námi
učila ještě jedna Češka. Všichni ostatní rakouští
kolegové mluví nejen německy, ale také anglicky,
takže se nemusíš obávat, že by ses s nimi ne-
domluvil. 
Kolik peněz zaplatí průměrný klient za týden? 
Nejčastěji je to tak asi 120 eur. To je pár hodin
rozdělených na několik dní. Zažil jsem ale i
českého fotbalového trenéra, který dal šestnáct
set eur, abych celý týden lyžoval s jeho malou
dcerou. To bylo ale spíš jako úschovna dítěte, než
radost z práce. 
Jak v Nassfeldu vypadá freeride? 
Možnosti jsou hodně omezené. Když napadne

sníh, dá se tu najít dost pěkných lajn, ale do
druhého dne jsou rozježděné. Nejčastěji se jezdí
v řídkém lese. Jako všude jinde i v Nassfeldu
platí, že příjemnější a bezpečnější svahy jsou na
jihu a lepší prašan na severu. 
...skialpinismus? 
Spíš se tady jedná o skitouring. Vyjede se lanovk-
ou někam hodně nahoru, a pak se jede dlouhým
údolím do vesnice pod horami. Je potřeba vědět,
kudy jet. Kdo to tu nezná, může se jednoduše
ztratit, nebo se nestrefí do správného údolí. Také
je potřeba zorganizovat návrat zpět, protože se
nelze spoléhat, že zrovna pojede místní autobus.
Nejlepší trasy vedou z Gerlitzen a Troghöhe. 
Můžeš doporučit nějaké další atrakce? 
Nejlepší jsou podle mě skiboby. Perfektní jsou
závody, jezdíme je ve velkých partách. Dá se jet
po normálních sjezdovkách, ale na závodění jsou
lepší tak zvané Boboweg, což jsou úzké cesty,
které se kroutí v hodně zatáčkách. Za vyzkoušení
stojí airbordy, tubing a novinka D-fox, stolička 
na jedné lyži bez řídítek. Vše je zdarma v rámci
lyžařských kurzů, nebo se platí 12 eur za půl
dne. Abych nezapomněl – dole jsou výborně 
upravené běžecké trasy a jezero Weissensee je
proslulé díky bruslařským maratonům. 

■



al‰í novinkou na ‰umavském
·piãáku je úprava nejprud‰ího
úseku sjezdovky ·ance na bou-
lov˘ svah. Dá se tu jezdit disci-

plína naz˘vaná jízda v mogulech. Strmost
je aÏ 40 procent. "Mnoho lyÏafiÛ bylo
zklamáno, Ïe jsme tuto ãást upravovali.
Ptali se, proã niãíme nejlep‰í traÈ pfiírod-
ního lyÏování v tuzemsku. Tak jsme jim
vy‰li vstfiíc," uvádí Vladimír Kasík, jed-
natel spoleãnosti Sport Service, která pro-
vozuje skiareál ·piãá. "Ostatní pasáÏe tra-
ti na ·ancích ale upravovány budou."

SKIBUSY, VELKÁ
PARKOVIŠTĚ A VLAK
Novû bude jezdit kyvadlov˘ skibus z nej-
vût‰ího parkovi‰tû Kaskády aÏ k po-

kladnám na ·piãáku. "O víkendech a
svátcích bude jezdit zadarmo skibus mezi
parkovi‰ti Kaskády (parkování zdarma) a
u hotelu Karl ve ãtvrthodinov˘ch interva-
lech," uvádí Vladimír Kasík. "Lidé vy-
stoupí u hotelu Sirotek a na lyÏích sjedou
novou pfiivádûcí cestou aÏ k pokladnám a
vlekÛm."
Do‰lo také k roz‰ífiení soukromého par-
kovi‰tû pfiímo u areálu na dvojnásobek.
Nyní má kapacitu 130 míst. Navíc 50 % z
parkovného dostanou lyÏafii vráceno u
pokladny sedaãkové lanovky. Dennû je
také moÏno vyuÏít velk˘ch skibusÛ mûsta
Îelezná Ruda za 20 korun mezi parkovi‰-
tûm hotelu Karl a Gerlovkou. U pokladen
‰piãáckého

areálu bude toto jízdné zcela vráceno tím,
Ïe ho pokladní zapoãítají do ceny jízden-
ky na vlek. 

SLEVY PRO VELKÉ 
RODINY S DĚTMI
Nové jsou v˘razné slevy celosezónních
jízdenek pro rodiny s tfiemi aÏ ãtyfimi do-
spûl˘mi ãleny, které mají levnûj‰í lyÏová-
ní aÏ o 20 %. Dûti do 6 let získají slevu
80 %. ·kolní kurzy pfii zakoupení pûti-
denního denního skipasu mohou uplatnit
slevu aÏ 40 %. 
LyÏafii a snowboardisté mohou jezdit po
pûti hlavních tratích o celkové délce 8,4
km. Pfiepravu zaji‰Èuje zejména ãtyfise-
daãková lanovka a deset dal‰ích vlekÛ.

DOMÁCÍ   SKIAREÁL

D

Text: Lucia Jamrichová. Foto: Sport Service, Tomáš Léba 

Špičák

NEJVùT·Í ·UMAVSKÉ LYÎA¤SKÉ ST¤EDISKO ·PIâÁK PONECHALO V LETO·NÍ ZIMNÍ SEZONù CENU JÍZDENEK NA LO≈SKÉ ÚROVNI A ZÒSTÁVÁ
TAK NEJLEVNùJ·ÍM Z VELK¯CH TUZEMSK¯CH SKIAREÁLÒ. CELODENNÍ PERMANENTKA PRO DOSPùLÉHO V HLAVNÍ SEZONù P¤IJDE NA 490 
KORUN. NOVINKOU BUDE NEOMEZENÁ RODINNÁ JÍZDENKA PRO JAK¯KOLI POâET VLASTNÍCH DùTÍ DO 14 LET, KTERÁ STOJÍ 980 KORUN.

NEJVùT·Í ·UMAVSKÉ LYÎA¤SKÉ ST¤EDISKO ·PIâÁK PONECHALO V LETO·NÍ ZIMNÍ SEZONù CENU JÍZDENEK NA LO≈SKÉ ÚROVNI A ZÒSTÁVÁ
TAK NEJLEVNùJ·ÍM Z VELK¯CH TUZEMSK¯CH SKIAREÁLÒ. CELODENNÍ PERMANENTKA PRO DOSPùLÉHO V HLAVNÍ SEZONù P¤IJDE NA 490 
KORUN. NOVINKOU BUDE NEOMEZENÁ RODINNÁ JÍZDENKA PRO JAK¯KOLI POâET VLASTNÍCH DùTÍ DO 14 LET, KTERÁ STOJÍ 980 KORUN.

:Pátefií skiareálu 
je ãtyfisedaãka

Dûtské hfii‰tû na dojezdu sjezdovek
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Veãerní lyÏování za umûlého osvûtlení je naplánováno ve
stfiedu, pátek a sobotu na sjezdovce Lubák od 18:30 do
21:00 hodin. Patnácti- a víceãlenné skupiny mohou objed-
nat veãerní lyÏování i na kter˘koliv jin˘ den. Za turistic-
kou sjezdovkou ãíslo 1 najdou bûÏkafii pravidelnû udrÏo-
vané okruhy pro klasiku i bruslení v délce 3,5 kilometru.

DALŠÍ SLUŽBY USNADŇUJÍ POBYT
Na pokladnách je moÏné platit nejen v hotovosti, ale 
také platebními kartami. Pravidelné informace o stavu sjez-
dovek zaregistrovan˘m zájemcÛm zasílá personál areálu
dennû na e-mail po celou zimní sezonu. V budovû u pokla-
den je novû zfiízena místnost pro pfiebalování dûtí. Lze téÏ
vyuÏít sluÏbu na hlídání dûtí v nedalekém skiareálu Nad
NádraÏím v Îelezné Rudû. Pfiipojení k WIFI  internetu naj-
dou zájemci na chatû BlaÏenka.  

■

·umava je rájem bûÏkafiÛ

Uãení je radostÚzk˘ prÛsek lesem

Když se nelyžuje 
● sauna v hotelu Čertova chata (1 km) 
● bazén, sauna a masáže v hotelu Horizont (3 km) 
● ricochet v hotelu Rixi (1 km) 
● bowling a autodráha v penzionu U Larvů (5 km) 
● diskotéky v Železné Rudě (4 km) 
● Motomuzeum v Železné Rudě (4 km)
● Muzeum Šumavy v Železné Rudě (4 km) 



FERÁTY

MLHA SE VALÍ Z ÚDOLÍ A ZARÁÎÍ SE O JEDNU STRANU H¤EBENE. DRUHOU STRANU PRO-
SVùTLUJÍ H¤EJIVÉ SLUNEâNÍ PAPRSKY. VYCHUTNÁVÁME SI KRÁSNÉ PODZIMNÍ POâASÍ. 

Horní stanice lanovky
Karwendelbahn

ZasnûÏená 
Linderspitze

Schody v soutûsce

VYSOKÁ 
CESTA 
V KARWENDELU
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edete po nezpevnûné cestû," tvrdí
Ïensk˘ hlas v navigaci, zatímco se fií-
tíme autem stovkou po dálnici smû-

rem na Mnichov. AÏ doma zjistíme, Ïe
stavafii právû dokonãili poslední úsek dál-
nice z Ambergu na Norimberk a ten v na-
vigaci chybûl. Na‰ím cílem je pohofií
Karwendel a v nûm dlouhá vysokohorská
stezka s ferátov˘mi úseky Mittenwalder
Klettersteig.
V̆ chodiskem na ferátu Mittenwalder
Klettersteig je bavorské mûsteãko Mitten-
wald, leÏící zhruba na cestû mezi Gar-
misch-Partenkirchen a Innsbruckem. 
Na hfiebenech Karwendel uÏ leÏí první
sníh. Ne nadarmo se na‰í trase fiíká také
Mittenwalder Höhenweg (Mittenwaldská
vysoká cesta). Cesta nás povede po ra-
kousko-nûmecké státní hranici. Karwen-
del patfií obûma zemím a rozdûluje je prá-
vû vysok˘ a úzk˘ hfieben.
V Garmisch jsme odboãili z dálnice na
v˘chod a po chvilce parkujeme v Mitten-
waldu. Z ãasov˘ch dÛvodÛ volíme cestu
nahoru lanovkou Karwendelbahn za
13,50 eur na osobu. Pû‰ky by to byla
dlouhá celodenní túra. 
Z kabinky pozoruji pû‰inu traverzující
pfiíkr˘ svah. Uklouznout na mokré trávû
by tady mohlo mít osudové následky. Na-
hofie nás vítá sníh. Jsme ve 2244 metrech
nad mofiem. 

KLASICKÁ HŘEBENOVKA
Nástup na ferátu je jen ãtvrt hodiny od la-
novky. Udûlali jsme si krátkou odboãku
na vrchol Westliche Karwendelspitze
(2384) a pak uÏ hajdy na ferátu. Kletter-
steigatlas Alpy od Paula Wernera cestu
klasifikuje jako mírnû obtíÏnou, v pís-
menné klasifikaci nese obtíÏnost B. Po-
kud bychom nepouÏili lanovku, celá túra
by nám trvala osm hodin. Takhle to byl
pfiíjemn˘ v˘let. 
Cesta je ze zaãátku zasnûÏená, coÏ nás
trochu pfiekvapuje. Poté, co se pfiehoup-
neme na druhou stranu hfiebene, zbudou
ze snûhu jenom malé ostrÛvky. PfieváÏná
ãást pût a pÛl kilometru dlouhé trasy ko-
píruje nûmecko-rakouskou hranici. Je to
klasická hfiebenovka s nádhern˘mi v˘-
hledy. 
Pfiesto i zde, nûkde na zaãátku trasy, za-
hynul turista, kter˘ uhnul protijdoucím 
a spadl dolÛ. ZmiÀuje se o tom Pit Schu-
bert ve své populární knize Bezpeãnost 

a riziko na skále a ledu. Na ferátovém se-
tu mu povolily uzly. Na vinû bylo pravdû-
podobnû domácí neodborné sloÏení setu. 

KAVČATA JAKO 
OD HITCHCOCKA
Posouváme se po vzdu‰né a zasnûÏené
lávce. Oddychneme si, aÏ teprve kdyÏ se
dostaneme ze zóny snûhu. 
Po lehk˘ch hfiebíncích nás ãeká krátk˘ tra-
verz stûnou. Je to jediné místo, kde hrozí
padající kameny. Následuje Ïebfiík, úzká

cesta zpevnûná dfievûn˘mi stupni a poma-
lu se dostáváme na dal‰í vrchol cesty Süd-
liche Linderspitze (2305). 
Na‰eho odpoãinku vyuÏívají kavky Ïluto-
zobé a jedna zobe Petrovi rovnou z ruky.
ZdrÏuji se focením a po chvíli zjistím, Ïe
jsem na vrcholu zÛstal sám. Ne tak docela.
Kavek pfiib˘vá a okolo mne zaãíná krouÏit
celé hejno. Vybaví se mi HitchcockÛv film
Ptáci a volím kvapn˘ ústup. 
Mlha se valí z údolí a zaráÏí se o jednu
stranu hfiebene. Druhou stranu prosvûtlují
hfiejivé sluneãní paprsky. Vychutnáváme
si krásné podzimní poãasí. Pfiekraãujeme
poslední úsek mezi Sulzleklammspitze
(2321) a Kirchlspitze (2301), kter˘ by
mohl rozhodit slab‰í povahy. Skalní hfie-
bínek se zuÏuje a po obou stranách spadá
prudk˘ sráz. Je tu ale nataÏeno lano 
a chce to jen vynechat pohledy dolÛ. 
Skalnat˘ terén pfiechází definitivnû 
v travnat˘. Sundaváme úvazky a pfiichá-
zíme do sedla k chatû Tiroler Hütte
(2153). Odtud se sestupuje dolÛ. Malebná
esíãka na protûj‰ím svahu vrcholu Brunn-
steinspitze (2180) nás zlákají k dal‰í malé
odboãce. Nahofie nás uvítá mlha a pofiád-
n˘ fiãák. Vracíme se zpût do sedla. Odtud
sejdeme za pár hodin nazpátek do Mit-
tenwaldu. ■

J
Text a foto: Pavel Fojtík

Na slunci je
pfiíjemnû…

Horské kavãe

: …ve stínu se brodíme snûhem

DOPRAVA
Autem po dálnici na Mnichov, pak 
na Garmisch-Partenkirchen a tam
odbočit na Mittenwald. Z Prahy je to
necelých šest set kilometrů, které
zvládnete za sedm hodin.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ
S sebou musíme nést v létě pouze
ferátový set, oblečení, přilbu, 
svačinu, pití a lékárničku v batohu.
Vhodné jsou kotníkové pohorky. 
V pozdním podzimu a na jaře je

potřeba zimní horolezecké vybavení
včetně maček, cepínu, lana a jis-
tících prostředků. 
Komentované průvodce na feráty 
najdete na webu
www.horydoly.cz/vypsat.php?id=734 



entokrát jsme testovali pfiíruãní
kufr Peli 1400 vhodn˘ pro bez-
peãné pfiechovávání drahé elektro-
niky v nejrÛznûj‰ích a nejdrsnûj-

‰ích situacích. Pro‰el s námi v‰emi Ïivly. 
A opravdu jsme ho ne‰etfiili! 

PLAVÁNÍ JE ZÁKLAD 
Îe by mûl takov˘ kuffiík b˘t v první fiadû
vodotûsn˘, je snad samozfiejmé. Profilo-
vané víko a ‰irok˘ tûsnící krouÏek sk˘tal
mnoÏství nadûje. 
Rozhodli jsme se ale nedÛvûfiovat pfiíli‰
v˘robci a jeho údajÛm a v‰echno fiádnû
pfiezkou‰et. Divok˘ Sever a ãtrnáctidenní
splouvání fiek do obtíÏnosti WW IV pro-
vûfiilo kvality kuffiíku. Bylo to podobné,
jako s jeho mal˘m bratfiíãkem
"http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=1
1740" Peli PM 1010, kterého jsme tahali
ve vodáckém pytli, nechali povalovat na
dnû kajaku a umoÏnili mu i samostatnou
plavbu. Co by to bylo za test, kdybychom
jej ponechali prázdn˘ a neovûfiili, co by se
v‰echno mohlo stát drahé elektronice uv-
nitfi, Ïe? TakÏe vût‰inu testÛ proÏil s útro-
bami naplnûn˘mi redakãní digitální zrcad-
lovkou a jejími dvûma objektivy. Ale
pssst! ·éfredaktorovi to radûji nefiíkejte! 
Nevyskytl se jedin˘ problém. Dovnitfi 
se násilím nedostala ani molekula vody.
Kdybyste pfieci jen chtûli eliminovat i
vzdu‰nou nebo zbytkovou vlhkost, která
se do kuffiíku dostane ãast˘m otevíráním
ve vlhkém prostfiedí, doplÀte kuffiík 
s ochrannou pûnovou vycpávkou je‰tû 
o originální lapaã vlhkosti Silica-Gel. 

OPERACE POUŠTNÍ BOUŘE 
S ãist˘m svûdomím mÛÏeme prohlásit, 
Ïe zabráníte-li vniknutí vût‰ího mnoÏství
písku mezi profilované víko a tûsnûní 
(a dál), kufru (a niãemu uvnitfi) nemá ‰an-
ci ublíÏit. Pfiezky s pfiehledem podrtily pí-

sek uvízl˘ v jejich ãelistech a pfiemûnily
jej na substanci vhodnou snad leda do pfie-
s˘pacích hodin nebo jemn˘ch brusn˘ch
past. Netfieba snad nijak zvlá‰È zdÛrazÀo-
vat, Ïe na zavfieném kufru si píseãné duny
– obraznû i doslova – vyskfiípaly zuby. 

ZKOUŠKA OHNĚM 
Na zkou‰ku ohnûm jsme se tû‰ili ze v‰eho
nejvíce. V litrové láhvi tekutého podpalo-
vaãe je‰tû asi tfietina zb˘vala. Kufr, podpa-
lovaã a sirky se záhy ocitají v rukách ‰íle-
n˘ch pyromanÛ. Kufr je potfiísnûn vût‰ím
mnoÏstvím podpalovaãe, sirkou je ‰krtnu-
to – a nic. Oz˘vají se vûty 
ne nepodobné tûm z Cimrmanovy Afriky:
"Nechce to chitit, je to asi vlchkí!" Po ne-
úspû‰n˘ch pokusech pfiichází radikální 
akce. Zbytek podpalovaãe je spravedlivû
rozdûlen mezi kufr a doutnající táborák.
Teì se pravda odkope! Zprvu se ohni ku-
ffiík moc nelíbil a radûji si jej moc nev‰í-
mal. Pak ale blafl podpalovaã a plameny
zaãaly mlsnû olizovat svûfien˘ outdoorov˘
materiál. Po nûkolika minutách vypro‰Èu-
jeme kuffiík z pekelného obûtí a kontrolu-
jeme vzniklé ‰kody. Na‰kvafiené dno, 
víko ãásteãnû speãené s tûlem kufru, oho-
fielá guma na rukojeti. Teplota uvnitfi ku-
fru vzrostla. Ne v‰ak katastrofálnû – izo-
laãní pûna dává uloÏené elektronice slu‰-
né ‰ance na pfieÏití. Kufr po násilném
otevfiení nejeví ze své vnitfiní strany Ïá-
dná po‰kození. ■
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T
Stfiednû velk˘ kufr Peli 1400 
si poradí s nástrahami pfiírody

Pod vodou

Pod autem

V písku

Text a foto: René Kujan

nezapálili!
Vždyť vy jste ho 

NE, NEBOJTE, NEJSOU TO SLOVA KRÁLE ZIK-
MUNDA SMùREM K PAPEÎSKÉ KURII A NENÍ
¤Eâ O JANU HUSOVI. TAKTO VYJAD¤OVAL
SVÒJ ZÁRMUTEK VEDOUCÍ PRODEJNY, KTER¯
REDAKCI ZAPÒJâOVAL K TESTOVÁNÍ RÒZNÉ
OUTDOOROVÉ VYCHYTÁVKY, KDYÎ JSME MU
VRACELI PRVNÍ TESTOVAN¯ KUF¤ÍK PELI-CASE.
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estovali jsme nov˘ model ãesk˘ch
snûÏnic na ‰v˘carsko-francouzském
pomezí v okolí sedla Forclaz (1527 m
n.m.) a v údolí Vallée du Trient (cca

1200). Forclaz patfií do Wallisk˘ch Alp. Neda-
leké mûsteãko Trient se fiadí k masívu Mont
Blanc. Dal‰í dva postar‰í páry pfiíleÏitostnû
pouÏíváme uÏ pfies dvacet let. Tehdy se vyrá-
bûly pod jinou znaãkou, ale konstatujeme, Ïe
nic podstatného se nezmûnilo. Snad jen pásko-
v˘ v˘plet je z malinko tvrd‰ího a odolnûj‰ího
materiálu. IFTAR Norway jsou tedy ãasem
provûfienou klasikou. Nemluvû o tom, Ïe vy-
cházejí z tisíce let starého indiánského vzoru,
tak zvané medvûdí stopy. Dnes stojí dvanáct
set korun. ■

T

Text a foto: kt

SNĚŽNICE Z ČECH
Klasické snûÏnice IFTAR Norway jsou pomûrnû lehké, jednodu‰e se pfiipevÀují na jakékoliv pohorky a bez 
problémÛ je lze pfiivázat na kter˘koliv batoh. Hodí se pfiedev‰ím tam, kde se stfiídá hlubok˘ sníh a firn s odtál˘-
mi úseky cesty. Jsou obratné v komplikovaném lesním terénu. Svah by pfii tom nemûl b˘t extrémnû strm .̆ 

+ Sněžnice jsou levné!
+ Jejich doménou je firn, krusta a pevný sníh. Dobře se v nich chodí

na rovinatých úsecích a do mírných svahů. 
+ Odolnost je přiměřená. Při občasném používání vydrží desítky let.
+ Jednoduchost konstrukce zaručuje co nejmenší možnost poškození.
+ Dvěma pásky lze připnout ke sněžnicím jakékoliv pohorky.
+ Mírně prohnutý tvar rámu umožňuje pohodlnou chůzi po zledovatělém firnu 

i na krátkých úsecích bez sněhu.
+ Ploché sněžnice lze jednoduše přivázat na batoh, kde

zabírají jen málo místa.

- Sněžnice nezvládají velmi prudká
stoupání a při extrémních sestupech

se mění na neovladatelné lyže.
Traverzy jsou v nich nepříjemné, protože nohy 
v jednoduchém páskovém upínání šmajdají.
- Chůzi je potřeba nacvičit, protože sněžnice 
se utahují ke špičkám i patám bot. Nechodí 
se v nich tedy s volnou patou jako běžkách. 

- Při chůzi v prašanu vyhazují zadní části
sněžnic sníh na zadek a stehna svých ma-
jitelů.

- V extrémně špatném počasí (mráz,
vichřice, vánice) je problematické zapnout
pásky do přezek (mechanismus je stejný
jako na pásku u kalhot).

- Sněžnice nejsou módním ani technolog-
ickým výstřelkem, nemůžete se v nich 
tedy předvádět jako outdoorový
manekýn/manekýnka.
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d startu z mnichovského le-
ti‰tû ‰lo v‰e jako po drátku.
Dokonce i letadlo z Islama-
bádu do Skardu letûlo v
plánovan˘ den, coÏ je mal˘

zázrak. ·tûstí jsme mûli i na poãasí, coÏ
bylo pro úspûch expedice moÏná nejdÛle-
Ïitûj‰í. Pobyt v horách se ale samozfiejmû
neobe‰el bez dramatick˘ch okamÏikÛ a
pern˘ch chvilek.
V Askole je potfieba se na dlouhou dobu
seznámit se stanem a karimatkou. Dlou-
h˘ch ‰est dní pochodu na ledovci Baltoro
Ráno zaãíná neskuteãn˘ shon, neboÈ je
potfieba vypravit osm desítek nosiãÛ. 
O práci je ve vsi zájem. Zdá se, Ïe o po-
slední náklad se místní poperou. Vyhrál
mladík, kter˘ s batohem utekl zadem
pfies zídku. 

Zaãíná ‰estidenní trek po ledovci Baltoro,
údajnû jeden z nejkrásnûj‰ích na svûtû.
Mára se ZdeÀkem, ktefií tento trek jiÏ ab-
solvovali nûkolikrát, ale tvrdí, Ïe je to
akorát nekoneãn˘ Èapkání v prachu a ‰u-
trech. První úsek do tábora Jula nás Ïádné
nádherné scenérie neãekají, jde se podél
fieky Braldo, jeÏ vytéká z ledovce Balto-
ro. V Jule sníme nûkolik prvních slepic,
vykoufiíme nûkolik sv˘ch oblíben˘ch ta-
bákov˘ch v˘robkÛ a jdeme spát. 

V ZÁKLADNÍM TÁBOŘE 
NEJSME SAMI
Cestou do druhého campu Paiju se terén
zaãíná zvedat a i v˘hledy jsou zajímavûj-
‰í. Dal‰í den jdeme do Goro II. Je to nej-
nároãnûj‰í úsek, je tfieba nastoupat po
morénû ledovce. Odmûnou jsou scenérie
se slavn˘mi Trango Towers. 
Pfiedposlední úsek vede po ledovci s v˘-
hledem na Masherbrum a na chvíli se
ukazuje i K2. Na místû zvaném Concor-
dia, kde se stékají ãtyfii ledovce Baltoro,
je v‰ak K2 vidût v celé své nádhefie a ve-
likosti hrozivé pyramidy. 
Mífiíme doprava dále po ledovci Baltoro
ke GasherbrumÛm do tábora Sharing. Po-
slední den nás ãeká uÏ jen krátk˘ úsek do
base campu. I ten v‰ak není zadarmo, ne-
boÈ se pohybujeme uÏ ve v˘‰ce nad pût ti-
síc metrÛ nad mofiem. Základní tábor se
nalézá na úzké morénû mezi dvûma le-

dovci. Na ní stojí v fiadû tábory jednotli-
v˘ch expedic, polské, íránské, ‰panûlské
a nûkolika mezinárodních skupin. Z malé
zemû uprostfied Evropy jsme jediní. 
Tábor stavíme nedaleko PolákÛ a vzty-
ãujeme národní vlajku. Nosiãi se pomalu
trousí zpût do údolí. ZÛstává s námi jen
kuchafi Ali a jeho pomocník Azahir. Za-
bydlujeme se ve stanech, vysedáváme ve
spoleãenském stanu a vedeme poklidn˘
bejzov˘ Ïivot.
Nad na‰ím táborem stojí je‰tû jeden tábor.
Ponûkud se odli‰uje od ostatních, neboÈ
jde o základnu pákistánské armády. Ne-
jednou kolem nás procházejí skupinky 
lidí obleãen˘ch do star˘ch svetrÛ a navá-
zan˘ch na lanû, v rukou tfiímající samopa-
ly. Pod vojensk˘m táborem se na ledovci
jako mr‰ina povaluje havarovan˘ vrtulník.
Pr˘ jsou na ledovci dal‰í dva. Zdá se, Ïe
transport vrtulníkem není v tûchto konãi-
nách stoprocentnû spolehliv˘. 
Cesta z base campu do 1. tábora je nej-
vût‰í peklo na zemi. Je tfieba nastoupat
tisíc v˘‰kov˘ch metrÛ, a cesta vede po
ledovci, kter˘ je samá trhlina, sam˘ snû-
hov˘ most, samé zrádné nebezpeãí. Mu-
síme vyráÏet nejpozdûji ve ãtyfii hodiny
ráno, protoÏe pokud jdete pozdûji nebo
jste pfiíli‰ pomalí, musíte jít horní ãást
cesty v nelidském vedru, nehledû na to,
Ïe na slunci sníh povolí a s ním i snûho-
vé mosty a cel˘ ledovec se stane pastí.

DVA VÝSTUPY NA
GASHERBRUM I
Text a foto: Kamil HavlíčekText a foto: Kamil Havlíček

NA VRCHOL GASHERBRUMU I. 
VYSTOUPILI V SRPNU âTY¤I âLENOVÉ
SPOJENÉ PLZE≈SKO-PRAÎSKÉ HORO-
LEZECKÉ EXPEDICE. JAN TRÁVNÍâEK,

MÁRA HOLEâEK, DAVID KNILL 
A JARDA NETÍK BYLI NAHO¤E NEJEN

DÍKY SVÉMU ÚSILÍ VE STùNù, ALE TAKÉ
DÍKY HLADCE FUNGUJÍCÍ ORGA-
NIZACI. ZA NÍ STÁL P¤EDEV·ÍM 
NEJZKU·ENùJ·Í HIMALÁJISTA 

MÁRA HOLEâEK.

O
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Kdo je na cestû po desáté hodinû dopo-
lední, je ztracen. Tábor se nalézá na snû-
hovém platu, odkud se vyráÏí na Gas-
herbrum I. i II. V zásadû je to pfiíjemné
místo obklopené zasnûÏen˘mi vrcholy.
V noci zaãíná snûÏit, a to trvá tfii noci,
takÏe kluci jsou uvûznûni v prvním tá-
bofie. Jen zku‰ení matadofii Mára a Zde-
nûk vyráÏejí dále a postupnû se dostáva-
jí aÏ do tfietího tábora (7000 m n.m.) Já
a Li‰in hlídáme base camp, i nás vûzní
snûÏení. KdyÏ se poãasí umoudfií, kluci
scházejí do base campu. Den odpoãívají
a pak uÏ spoleãnû znovu vyráÏíme do
prvního tábora.

VÝSTUP NA VRCHOL 
URYCHLILI KOREJCI
Mára se ZdeÀkem vyráÏejí do jihov˘-
chodní stûny, startují pokus o prvov˘s-
tup dosud neslezenou cestou alpsk˘m
stylem. Na ‰est dní mizí z dohledu. My
jdeme opût pfies nenávidûn˘ ledovec do
jedniãky, a poté spolu s ostatními dál do
dvojky, nûktefií s cílem pokusit se o
vrchol. 
Na kopci se objevuje poãetná korejská
expedice, která pfiilétá vrtulníky z Na-
nga Parbatu. Cílem je v˘stup korejské
horolezkynû na její tfiináctou osmitisí-
covku. Poãetn˘ t˘m ‰erpÛ fixuje k na‰í
radosti vrcholov˘ úsek, aby byl v˘stup
pro korejskou horolezkyni co nejjed-
nodu‰‰í. 
Na vrchol poleze ãtvefiice Tráva, David,
Kuba a Jarda. Odcházejí ve tfii hodiny
ráno, spolu s Korejci a skupinou ·panû-
lÛ, na kopci je tedy ru‰no. Dobrá pfied-
povûì vyhnala v‰echny ze stanÛ. Kluci
postupují pomalu, ale jistû, vrchol se
zdá na dosah. 
Kubovi v‰ak docházejí síly a tfii sta me-
trÛ pod vrcholem otáãí. Tráva, David 
a Jarda stanou na vrcholu za krásného
poãasí. Neuvûfiitelná dfiina, krev, pot 
a slzy jsou odmûnûny pûti minutami na
vrcholu. Na první pohled se zdá jako
blbost, Ïe se tam nûkdo drápe, ale kdo
nûkdy stál na vrcholu hory, rozumí. 
Pfii sestupu dochází k dramatické událos-
ti. Tráva pfied sebe pou‰tí ‰panûlskou ho-
rolezkyni, odcvakne se z ji‰tûní a v tu
chvíli za‰kobrtne maãkou a sebere se o tfii
sta metrÛ níÏ. Pfii jeho kotrmelcích po fir-
novém svahu se v‰em tají dech. "Lucky
man," poznamenávají nepál‰tí ‰erpové,
kdyÏ vidí Trávu, jak se zázrakem zastavu-
je, zvedá a vrací se pro ztracen˘ cepín.
Do 3. tábora kluci jiÏ pfiicházejí bez neho-
dy kolem osmé hodiny veãer. 
Dal‰í den pokraãuje sestup. Tráva je po-
nûkud potluãen, takÏe se podûlíme o vût-

‰inu jeho vûcí. Ten den se dafií sestup aÏ
do base campu, aãkoliv cesta po ledovci
pfies polední parno se opût rovná peklu. 
V základním tábofie se setkáváme s Má-
rou a ZdeÀkem, ktefií se ze stûny vrátili,
ale bohuÏel vrcholu nedosáhli. ZdeÀka
dostihly zdravotní problémy v podobû
opakovaného zvracení, které jej natolik
vysílily, Ïe se ve v˘‰ce nad sedmi tisíci 
se museli otoãit. 
KdyÏ jsme v‰ichni ‰Èastnû v base campu,
je potfieba fiádnû oslavit úspû‰n˘ v˘stup.
Ali peãe dort a zásoby alkoholu se v˘raz-
nû tenãí. Na morénû se vylidÀuje, sezóna
konãí, brzy vlaje jiÏ jen ãeská vlajka. 

Poãasí je stále pûkné. Mára se rozhoduje
pro je‰tû jeden pokus o vrchol, tentokrát
ale normálkou. VyráÏíme tedy na posled-
ní cestu z base - Mára, Kuba a já. Ostatní
uÏívají zaslouÏen˘ odpoãinek. Do jedniã-
ky doráÏíme bez potíÏí, pfiespáváme v
pfiipraven˘ch stanech. Kuba, kter˘ je te-
prve tfietí den po vrcholovém pokusu, po-
nûkud vadne a druh˘ den nikam nepÛjde.
V jedniãce byla spousta jídla a plynu, kte-
ré nám darovaly ostatní v˘pravy, a Kuba
byl ten nejpovolanûj‰í, aby se postaral 
o jejich likvidaci. 
Já a Mára vycházíme do dvojky. Já tu
zÛstávám a Mára pokraãuje ten sam˘ den
do trojky. Jeho tempo se nedá stíhat. Za-
baluji camp 2 a sestupuji za Kubou. Nalé-
zám ho leÏícího ve stanu, s levou rukou
zabofienou v pytli s jídlem, jak se cpe. Le-
Ïí tam asi pomûrnû dlouho, protoÏe se jiÏ
zaãal protávat ledovcem. VyleÏel si tam
útuln˘ dolík. 
Veãer se vysílaãkou dozvídáme, Ïe Mára
je na vrcholu, a je v pofiádku v trojce, jen
chudák nemÛÏe moc mluvit. Ráno doráÏí
do dvojky, kde ho vítáme, jak se patfií. Je-
ho v˘kon je opravdu heroick˘: Sólo v˘-
stup na vrchol, je‰tû v nelehk˘ch podmín-
kách, kdy musí prakticky celou cestu pro-
‰lapávat. Námaha na nûm je vidût, ale je
to pa‰ák! 
Balíme vûci a jdeme na poslední sestup
po ledovci do base campu. Opût pfies po-
ledne, opût peklo. V jednu chvíli nám ná-
hle Mára mizí z oãí. ProhlíÏí si zblízka
jednu trhlinu, není z nûj vidût ani bambul-
ka na ãepici. Je‰tû Ïe jsme na lanû. V zá-
kladním tábofie se situace opakuje. Dort 
a meruÀkovice. ■

Hory v‰ude okolo

Základní tábor

Vrchol
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Text: Horydoly. Foto: Canon, Azub, Ortlieb, Horydoly

Armada Ant
Mohutné lyže kategorie big mountain jsou ur-
čené pro opravdové chlapy. Vyrábějí se jen v
délkách 181 a 191 cm. Větší mají rozměry

133-107-123 mm a poloměr zatáčení 27 m.
Hodí se tedy pouze do hlubokého neupravova-
ného sněhu. V krustě jedou jako tank, v praša-

nu plavou a mokrý rozbitý sníh bez 
rozpaků válcují. Nic pro stylaře,

hračičky a elegány! 
Info: www.armadaskis.com
Orientační cena: 16 000 Kč

Sulov Fashion 
a Texas

Dámské brusle v atraktivním módním 
(Fashion) nebo jeansovém (Texas) designu

vyrábí značka, která vstala z mrtvých. 
Nerezové nože jsou vepředu opatřeny 

nezbytnými zoubky, boty mají uvnitř 
zateplování výstelku.

Info: www.sulov.net
Orientační cena: 1100 Kč 

(Fashion) a 900 Kč (Texas)

Canon EOS 7D
Nová zrcadlovka patří na špičku vyšší ama-

térské třídy fotoaparátů. K tomu se vyrábí tři
základní objektivy. Kvalita přístroje EOS 7D

by se měla pohybovat mezi 50D a 5D. 
Jádrem je dvojice procesorů pro vysokou

rychlost zpracování a vysokou kvalitu obrazu
za každých světelných podmínek. Umožňuje
rozsah citlivosti až do ISO 12 800, souvislé

fotografováním rychlostí 8 snímků za sekun-
du. Přístroj umožňuje rychlé přepnutí z foto-
grafování přímo do režimu filmování. Rozliše-

ní odpovídá Full HD. Uživatel může nastavit ex-
pozici a rychlost snímání. Zajímavá je 

rychlost 24 políček za sekundu, která vyvolává dojem po-
dobný celovečernímu filmu. Při tom je velikost obrazu 1920 bodů. Při

720 bodech lze docílit rychlosti 50-60 políček za sekundu.
Info: www.canon.cz

Orientační cena: 40 000 Kč (pouze tělo)
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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.

X-bionic Tracksuit
Long Leg

Posledním výkřikem technologického vývoje
sportovního prádla je X-bionic. Hřeje, chladí,
odvádí pot. Komplety dlouhých spodků a tri-
ček s dlouhými rukávy oblékají především
lyžaři a cyklisté v chladném počasí. Slabší
materiál používají především běžkaři za te-
plejších dní, nebo cyklisté na zimních vyjížď-
kách. Sjezdaři a skialpinisté spíše sahají po
silnějších a teplejších materiálech. Výrobce
uvádí tři klíčové technologie. Pod názvem

37°C CCR se skrývá snaha o udržení těles-
né teploty chlazením i ohříváním podle vněj-
ších podmínek. 3D Bionic - Sphere jsou tex-
tilní mřížky všité na místa, kde se lidé nejvíce
potí. Skin Nodor je syntetická příze s anti-

bakteriální úpravou, která snižuje zápach tě-
la během sportovního výkonu.

Info: www.x-bionic.com
Orientační cena: 4890 Kč

Ortlieb Shuttle 
Pevný kufřík na fotoaparát nebo kameru ve tvaru ba-

tůžku vrhla na předvánoční trh firma Ortlieb. Její zkuše-
nosti s všemožnými batohy a především cyklistickými
nepromokavými brašnami jsou zárukou, že váš foťák

zůstane za všech okolností v suchu. Základem je poly-
karbonátový pevný kufr s kolečky a teleskopickým

madlem. Záhy se ale může změnit na špičkový kufřík
pro fotografy na cestách. Stačí ho jenom dovybavit
vnitřně nastavitelným polstrováním pro fototechniku.
Navíc lze dokoupit ramenné popruhy pro použití jako
batoh nebo upevnění na nosič kola. Shuttle tak může

být kufrem na dovolenou, fotobatohem, taškou na note-
book nebo odolnou taškou na kolo. Váží necelých 5 ki-

logramů a vnitřní objem dosahuje až 25 litrů.
Info: www.azub.cz 

Orientační cena: základní kufřík 
4490 Kč, vnitřní vybavení pro 

přenos fotoaparátu 
2390 Kč a popruhy na batoh nebo 

upevnění na kolo 1790 Kč.

Pyranha 
Fusion S

Menší verze loňského veleú-
spěšného modelu kajaku 

Vision je určená pro vodáky 
a především vodačky menších
postav. Je to univerzální kajak
na divokou vodu. Hodí se na

turistiku, expedice, playboating,
creeking, ale zvládá i sjezdy
vodnatých řek. Výhodou je

uzavíratelný prostor pro 
zavazadla.

Info: www.
vodak-sport.cz 

Orientační cena: 
26 600 Kč

Dahon IOS
Skládačka od leadera skládacích kol se začne prodávat až na jaře příštího roku. Už teď je ale

jasné, že bude využita nejlepší technologie – hliníkový rám, organické tvarování a rychlé skládá-
ní. Navíc je oznámeno několik vychytávek, jako pumpička v sedlovce, osvětlení zabudované do
představce či dynamo v předním náboji. Praktická bude možnost nabíjení mobilních telefonů,

GPS a všech dalších přístrojů, které pro nabíjení využívají USB port.
Info: www.dahon.com

Orientační cena: nebyla zatím určena
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WELLNESS

ení divu, kdyÏ nabízí lep‰í sluÏ-
by neÏ vût‰ina tuzemsk˘ch lá-
zeÀsk˘ch center. Za nûkolik
málo tisícovek se tady dá strávit

t˘den nebo víkend vodních hrátek, léãi-
v˘ch i relaxaãních procedur a pfiíjemného
odpoãinku s polopenzí. Pfiíli‰ drahá není
ani jednodenní náv‰tûva zamûfiená na

koupání, saunování a pobyt v páfie. Ceno-
vû se Raku‰ané pfiibliÏují k úrovni neda-
lek˘ch slovensk˘ch termálních lázní. Pfii-
bliÏnû 70 % denních hostÛ pfiijíÏdí z Ra-
kouska a skoro ve‰ker˘ zbytek je z âeské
republiky. "Wellness dovolená zaãíná b˘t

v âeské republice stále více in," míní ge-
nerální fieditelka komplexu Therme Laa
Bettina Spiesová. 
Zajímav˘ je údaj o prÛmûrné délce poby-
tu v lázních. Bylo to 5,01 hodin, z toho
pfiipadá 22 % na pobyt v saunû.
Uteãte pfied sychrav˘m a chladn˘m poãa-
sím a pfiijeìte se zahfiát a odpoãinout do

jednoho z nejvût‰ích termálních a sauno-
v˘ch svûtÛ v Rakousku pfiímo na ãesk˘ch
hranicích. Nabízí se vám velk˘ termální
bazén, venkovní vífiivka, vodopády, soln˘
venkovní bazén s podvodní hudbou a te-
plotou vody 36 °C, venkovní bazén s te-

plotou vody 28°C, saunov˘ svût (proce-
dury se solí, medem, mlékem, ãokoládou,
bylinkové sanatorium, aromatická, finská
a hradní sauna, solné a královské parní
láznû, odpoãinkové a relaxaãní místnosti
s vodními lÛÏky), masáÏní programy, od-
poãinkové místnosti, zimní zahrada, ter-
mální kino, péãe o tváfi i celé tûlo. 

Pro chladné podzimní dny
pfiipravil komplex Therme
Laa rÛzné varianty cenovû
v˘hodné nabídky, která se
dá vyuÏít do 24. prosince.
Napfiíklad za Relaxaci v t˘d-
nu (5 nocí ve dvoulÛÏkovém
pokoji s polopenzí) zaplatíte
za osobu 79 EUR/noc. Za
Wellness a odpoãinek v t˘d-
nu (4 noci ve dvoulÛÏkovém
pokoji s polopenzí) zaplatíte
za osobu 89 EUR/noc. Maji-
telé psÛ zaplatí za svého zví-
fiecího pfiítele 15 EUR/noc.
Speciálním bonusem pro

hosty z âeské republiky a Slovenska je
personál hovofiící ãesky. Více informací 
o rakouském lázeÀském komplexu Ther-
me v ãeském jazyce najdete na webu
http://www.therme-laa.at/xxl/_lang/cs/in-
dex.html  ■

THERME LAA 
NA DYJI

N

âím blíÏ pfiírodû, tím lépe

RAKOUSK¯ LÁZE≈SK¯ A WELLNESS KOMPLEX THERME LAA, KTER¯ SE NACHÁZÍ 
NA âESKO-RAKOUSK¯CH HRANICÍCH P¤IBLIÎNù HODINU CESTY OD BRNA, P¤ITÁHL 
V MINULÉM ROCE 116 TISÍC NÁV·TùVNÍKÒ Z âESKA.

Vodní svût Saunov˘ svût

Text: Ondřej Hampl, Hana Korcová
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xtrémní lyÏafi Axel Naglich zhlu-
boka d˘chá v chladném noãním
vzduchu. Paprsku ãelovky svûfiu-
je obavy o sebe, svÛj t˘m a svoji

cestu. Polární záfie svítí nad horou Svaté-
ho Eliá‰e jako aura nad svûtcovou hlavou.
Na Tyndallovû ledovci vládne mráz ãtyfii-
cet stupÀÛ pod nulou. Axel pojede nejdel‰í
svah svûta na lyÏích.
"You crash, you’re dead," fiíká rakousk˘
lyÏafi Axel Naglich o sjezdu z
Mount St. Elias (5488 m n.m) k
oceánu. Spadne‰ a zabije‰ se.
Spolu s Raku‰anem Peterem
Ressmannem a Kanaìanem Jo-
nem Johnstonem vystoupají a
sjedou onûch 5488 v˘‰kov˘ch
metrÛ. Vûfií tomu. Architekt Na-
glich pfii‰el na nápad lyÏovat z Mount St.
Eliass, kdyÏ nad ním letûl v letadle. Pose-
dlost sv˘m projektem okamÏitû pfienesl na
svého pfiítele a lyÏafiského instruktora
Ressmanna. Na poslední chvíli se k t˘mu
pfiipojil stavitel Johnston.
T˘m se dostává na HaydenÛv hfieben
(3000). Pfiedpovûì zní na nûkolik dní fan-
tastického poãasí díky stálé tlakové v˘‰i.
Je to pro lyÏafie skuteãn˘ dar bohÛ.
Trojice Naglich - Ressmann - Johnston
není první, kdo se o slyÏování nejvût‰ího
pfiev˘‰ení svûta pokou‰í. Naposledy zku-
sili zvládnout tento husarsk˘ kousek
Ameriãané Aaron Martin a Reed Sanders
v roce 2002. Byli aklimatizovaní, mûli nû-
kolik dní v˘borného poãasí, ale tûsnû pod
vrcholem je zabila boufie. Jejich tûla neby-
la nikdy nalezena a Eliá‰ si je nechal jako
rituální obûtiny. Zvedá se vítr a na dvanáct
hodin pfiibíjí lyÏafie do bivaku. Následující
den se vracejí difuzním svûtlem s nulovou
orientací zase na HaydenÛv hfieben. Je to
dal‰í prohraná bitva s mnoÏstvím naku-
mulovaného snûhu. Jsou rádi, Ïe se Ïiví
dostávají zpût. Po tfiech dnech je druÏstvo
letecky pfievezeno do bezpeãí. Okno rela-

tivnû dobrého poãasí se uzavírá.
Jon Johnston akci vzdává. Podle
nûj jde v‰echno na levaãku. "Po-
kud bychom mûli je‰tû jeden den
hezkého poãasí, byli bychom na-
hofie," pozdûji uvedl Johnston.
"Kdybychom strávili je‰tû jednu
noc na hofie, byli bychom v pûk-

né bryndû." Návrat na Mount St. Elias je
ve znamení stfiídmosti. Zatímco první po-
kus podporovaly desítky lidí, teì jsou na
v˘stup jen ãtyfii. LyÏafii Naglich a Ress-
mann, kameraman a horsk˘ vÛdce. Jejich
pfiístup je typicky evropsk˘ - chtûjí b˘t
lehcí a rychlí. Bûhem nûkolika dní jsou
zpût na Haydenovû hfiebeni. V noci zdolá-
vají strmé skalní stûny, kde se Ïula rozpa-
dá pfii prvním doteku. Lana z prvního po-
kusu jsou rozedraná a nepouÏitelná. T˘m
balancuje na hranû rozhodnutí, zda se oto-
ãit podruhé. Nakonec Naglich bere roz-
hodnutí na sebe a jde se dál. Noc tráví
spoleãnû ve ãtyfiech tisících metrech. Do
rána napadne mnoÏství ãerstvého zrádné-
ho snûhu. Pod sebou pozorují deskové la-
viny, reálné nebezpeãí hrozí i jim. Na
plo‰‰ích úsecích, kde lze oãekávat ledov-
cové trhliny, se druÏstvo jistí lanem. Ve
strmûj‰ích pasáÏích lezou pro urychlení
kaÏd˘ zvlá‰È. Naglich komentuje taktiku
lapidárnû: "Jeden na lanû spadne a ãtyfii
jsou mrtví. Proto jsem poãítal s tím, Ïe
bez lana spadne jeden a ostatní pfieÏijí."
DÛleÏité je, Ïe jsou rychlí, coÏ je klíãem k
úspûchu na hofie, kde se poãasí mûní kaÏ-

d˘m okamÏikem. Poslední tábor je posta-
ven ve 4700 metrech. V‰ichni probdí ce-
lou noc, protoÏe teplota klesá na ãtyfiicet
stupÀÛ pod nulu.

SUMMIT DAY TEĎ 
ANEBO NIKDY
Ve vrcholov˘ den v‰ichni velmi riskují.
Bofií se po pás do snûhu, nahofie prolamují
ldovou kÛru, dole nafiezávají deskové la-
vinky. Eliá‰ brání sv˘ch posledních pade-
sát metrÛ strm˘mi nestabilními séraky.
Nagel mezi nimi nachází úzk˘ prÛchod a
prudk˘m vylednûn˘m Ïlábkem dolézá na
vrchol. Axel Naglich a Peter Ressmann
stojí na vrcholu Mount St. Elias. Na vrcho-
lu pobyli deset minut. Ne více. Nabírají
trochu kyslíku do plic, nazouvají lyÏe a je-
dou nestabilním snûhem. Navrch je ledová
kÛra, pod ní rÛznorod˘ pra‰an. "Nebylo to
super lyÏování, tato hora ho nikdy nepos-
kytuje," míní Naglich. Za hodinu jsou v tá-
bofie (4700). Balí vybavení a natûÏko sjíÏ-
dûjí o tábor níÏ (4000). Tam naposledy
pfiespávají. Vyjedou uÏ v pÛl tfietí ráno, 
aby jim slunce nerozmûklo terén pfii dal-
‰ím sjezdu. V poledne jsou na Haydenovû
hfiebeni (3000). Musejí se navzájem pfie-
svûdãovat, aby udrÏeli pozornost. Tyndal-
lÛv ledovec pomalu ztrácí sníh, trhliny
jsou nebezpeãné a ãasto nejsou vidût. Pfie-
sto oba v pofiádku dorazí k mofii na Icy
Bay. Sjeli nejdel‰í svah na svûtû s pfiev˘‰e-
ním 5488 metrÛ. Od vrcholu aÏ k mofii. 

■

Text: Amanda Follett. Foto: Red Bull - Volker Holzner a Vítek Ludvík

Jednoznaãnû nejlep‰í a nejpÛsobi-
vûj‰í film leto‰ního Mezinárodního
festivalu outdoorov˘ch filmÛ je ski-
alpinistick˘ snímek Mount St. Elias.
Aãkoliv festivalová porota je‰tû nez-
vefiejnila v˘sledky, je to podle názo-
ru redakce Horydoly hork˘ kandidát
na vítûze soutûÏní ãásti festivalu. 

Mezinárodní festival
outdoorových filmů
na internetu najdete

na webu www.mfof.cz.
Poslední promítání 
se konají v Českých
Budějovicích 1.-3.
prosince a v Praze 

27. listopadu - 
5. prosince.

E

NEJLEP·Í LYÎA¤SK¯ FILM Z ELIÁ·E
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olomitenmann je jeden z nej-
tvrd‰ích sportovních podnikÛ
tohoto druhu na svûtû. Schází
se na nûm nejvût‰í konkuren-

ce a pofiadatelé, diváci i závodníci ho
pokládají za neoficiální mistrovství
svûta v terénních ‰tafetách. Závod 
excelentnû rozbûhl Novozélanìan 
Jonathan Wyatt z INT t˘mu Kolland
Topsport, kter˘ nebyl deset let poraÏen
v bûhu do vrchu a drÏí traÈov˘ rekord.
Dvanáctikilometrovou horskou traÈ 
s pfiev˘‰ením neuvûfiiteln˘ch 1950 me-
trÛ zvládl za 1 hodinu 23 minut 
11 sekund. 

Tím zadûlal na vítûzství ostatním tfiem
ãlenÛm svého mezinárodního t˘mu.
Ten se tak po 3 hodinách a 54 minutách
mohl radovat z vítûzství v kategorii
profesionálních t˘mÛ ve sloÏení Jona-
than Wyatt (NZL, bûh), Christian Amon
(AUT, paraglide), Herwig Natmessnig
(AUT, kajak) a rakousk˘ místní biker
Alban Lakata. 
âtyfii minuty ztratil t˘m Robotunits,
kde na biku závodil nestárnoucí Pallhu-
ber Hannes. Pfiekonal nejrychleji 1400
m pfiev˘‰ení na trase dlouhé 22,5 km 
s 26% stoupáním. Sjezd po sjezdovce
mûfiil 14,5 km.

Se sv˘m t˘mov˘m kolegou bûÏcem
Marcem Gaiardem prokázali dobrou
formu, stejnû jako kaÏd˘ rok. Herald
Hudetz se stal nejrychlej‰ím kajakáfiem
na 5 km dlouhé trase osázené 32 brána-
mi s protivodn˘mi v˘jezdy a sedmime-
trov˘m skokem na startu. 
Bronz získalo druÏstvo Rossignol/Giga-
sport/Austrialpin. V nûm se jako jedna
z pfiedních osobností tohoto závodu
pfiedstavil znám˘ italsk˘ bûÏec Marco
de Gasperi, kter˘ po dlouhém nelíto-
stném boji s Jonathanem Wyattem zíkal
nakonec tûsnû druhé místo mezi bûÏci.

■

SMOLNÝ
Dolomitenmann

D
Text: Martin Kráčalík. Foto: Česká asociace extrémních sportů

Smůla Fackelmannu
ejlepší česká štafeta Fackelmann vybojovala 4. místo, ale
při týmu letos nestálo sportovní štěstí. Poté co běžec

Krupička udržel kontakt s mistrem světa Wayattem z Nového
Zélandu, se paraglidistovi Škrabálkovi zamotaly na druhém star-
tu padákové šňůry, k tomu kajakáři Kamilu Mrůzkovi spadla na
startu krycí deka, musel vylézt na břeh a vylévat vodu z kajaku.
I přes ztráty kvůli uvedeným technickým problémům dokázali
předat štafetu v kontaktu na 4. místě. Biker Robert Novotný
prokázal návrat do světové špičky. Ve výjezdu do vrchu porazil
Italy Pallhubera i Deha a vyjel rovnocenný čas s vicemistrem
světa Laktaou. Fantastický výkon znamenal posun na 3. místo
s náskokem 30 vteřin. Ve sjezdu udržoval třicetivteřinový
náskok i přes zauzlený  řetěz a nutnost jeho opravy. V posled-
ní brance na sjezdovce světového poháru však dostal defekt 
a následný pád znamenat smolný propad na 4. místo. ■

N

âesk˘ t˘m Fackelmann stojí na pódiu.
Na Dolomitenmannu se tam dostane

pût nejlep‰ích t˘mÛ

Kajakáfi mizí hluboko pod hladinou

NA START DOLOMITENMANNA SE LETOS POSTAVILO 110 âTY¤âLENN¯CH T¯MÒ SLOÎEN¯CH 
Z BùÎCE, PARAGLIDISTY, KAJAKÁ¤E A CYKLISTY. JAKO KULISY SLOUÎÍ UÎ DLOUHÁ LÉTA LIENZSKÉ
DOLOMITY VE V¯CHODNÍM TYROLSKU. 



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

7.– 10. 10. 2010
BRNO – V¯STAVI·Tù
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níh a vlhkost, které se Ïenou do
Evropy po rovinách od Baltu a
Severního mofie, se totiÏ zasta-
ví aÏ o Krkono‰e, Orlické hory

a Vysoké Tatry, kdyÏ se jim postaví do
cesty. Za hfiebenem se vytvofií rotor a sníh
spadne do âeska nebo na Slovensko.
V‰echny hory na polsko-ãeském pomezí
spadají prudk˘mi severními srázy do ro-
vin. Je to daleko vût‰í kontrast, neÏ u ães-
k˘ch hor, které se k hfiebenÛm propraco-
vávají pomalu pfies pahorkatiny a podhÛfií
a samotné hfiebeny nejsou tak impozant-
ní, jako na polské stranû. 
Ideální stav obvykle nastává koncem led-
na, kdy je mráz, dost snûhu a tratû jsou
sjízdné. Druhé pûkné období je v dubnu,

kdy uÏ si moc nezalyÏujete, sníh je mok-
r˘ a dole uÏ sjezdovky odtávají. Nahofie
leÏí v tu dobu bíl˘ sníh a dole se zelená
tráva a v˘hledy do jarních rovin jsou
skvostné. 

BĚŽKOVÁNÍ V PRÁZDNÉ
STOPĚ
Poláci vybudovali v Krkono‰ích systém
turistick˘ch a kondiãních bûÏeck˘ch tras
podobn˘ jako je na ãeské stranû, ale lyÏu-
je v nich o mnoho ménû lidí. 
Nástupní místa jsou pro âechy vhodná
pfiedev‰ím v Novosvûtském sedle nad
Harrachovem a na Pomezních boudách.
Do stopy se tam nastupuje pár metrÛ za
celnicí. Jizerky jsou vhodnûj‰í spí‰e pro

turisty. Stopy jsou sice
upravené, ale pro na-
‰ince je tam dost dale-
ko. Hory na polské
stranû jsou opu‰tûnûj‰í
neÏ na ãeské. Mûsteãka
i vesnice jsou daleko
od náhorní plo‰iny.
Sem lze vyjet z Novo-
svûtského sedla nebo
vyuÏít hraniãní pfiechod
pro pû‰í na hofie Smrk
kousek od nové roz-
hledny. 

SJEZDOVKY 
VE VYSOKÝCH
TATRÁCH
Nejznámûj‰ím lyÏafi-
sk˘m stfiediskem na se-

verní stranû Tater je Zakopané. Odtud
jezdí moderní lanovka na Kasprowy 
wierch, coÏ je modla polského lyÏování.
Je nejv˘‰ a sjezdovky jsou na nûm nejdel-
‰í. Skiareál pro zaãáteãníky je nedaleká
Gubalowka, kter˘ je mimo jiné vybaven˘
kolejovou lanovkou. O kousek dál se jez-
dí v malém kompaktním skiareálku 
Nosal. Podobné je to ve skiareálu Polana
Szymoszkowa.
Na kopeãcích pfiímo v Zakopaném je v
provozu dal‰ích osm nezávisl˘ch vlekÛ
vesmûs vhodn˘ch na pár hodin v˘uky ly-
Ïování nebo snowboardingu. Moderní
malé kompaktní stfiedisko pod Vysok˘mi
Tatrami je Czorsztyn. 

POLSKÁ STRANA KRKONOŠ
Nejvût‰í Krkono‰ské stfiedisko je Kar-
pacz. Odtud se jezdí prastarou lanovkou
na Velkou kopu s nûkolika modr˘mi a
ãerven˘mi sjezdovkami. KdyÏ je sníh,
b˘vá tu pfieplnûno. Ale za to se jede nûko-
lik kilometrÛ pofiád z kopce. 
BûÏkafii odtud vyráÏejí na hfiebenovku.
Nejvíc je pû‰ích turistÛ, ktefií stoupají 
na SnûÏku. 

ZA ORLICKÝMI HORAMI
Dal‰í známé polské stfiedisko je Zieleniec 
v Orlick˘ch horách na pÛl cesty mezi De-
‰tn˘m a Duszniky Zdrój. Hranice pfiekro-
ãíme na ·erlichu u Masarykovy chaty, na
lyÏích dojedeme po rovinû dvû stû metrÛ
k horní stanici vlekÛ a mÛ-
Ïeme se vozit na sjezdov-
kách. ■

Lyžujeme v PolskuLyžujeme v Polsku

S

ZIMNÍ POLSKO JE LÁKAVÉ P¤EDEV·ÍM PRO LYÎA¤E, KTE¤Í BYDLÍ NEDALEKO HRANIC A ZÁROVE≈ CHTùJÍ POZNAT NùCO JINÉHO. 
NEV¯HODOU POLSK¯CH SVAHÒ JE MEN·Í MNOÎSTVÍ SNùHU. JSOU NA SEVERNÍ A TEDY NÁVùTRNÉ STRANù HOR. 

KDYÎ SE ALE PODA¤Í POâASÍ A LEÎÍ DOST SNùHU, JE V POLSKU KRÁSNÉ LYÎOVÁNÍ.

ZIMNÍ POLSKO JE LÁKAVÉ P¤EDEV·ÍM PRO LYÎA¤E, KTE¤Í BYDLÍ NEDALEKO HRANIC A ZÁROVE≈ CHTùJÍ POZNAT NùCO JINÉHO. 
NEV¯HODOU POLSK¯CH SVAHÒ JE MEN·Í MNOÎSTVÍ SNùHU. JSOU NA SEVERNÍ A TEDY NÁVùTRNÉ STRANù HOR. 

KDYÎ SE ALE PODA¤Í POâASÍ A LEÎÍ DOST SNùHU, JE V POLSKU KRÁSNÉ LYÎOVÁNÍ.

Text a foto: kt

ZA HRANICEMI

Internet
http://www.narty.pl
http://narty.onet.pl
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aÏd˘ rok na zaãátku zimy zaãí-
ná boj o nás lyÏafie. Na frontû
ve válce o klienta proti sobû

stojí velké cestovní kanceláfie, firmiã-
ky o pár zamûstnancích, nízkonákla-
dové cestovky a masivnû se zapojují i
jednotlivá zimní stfiediska podporova-
ná vládami.
Své polínko do ohnû obãas pfiiloÏí v˘-
robci obleãení a v˘zbroje, sdûlovací
prostfiedky i poji‰Èovny. LyÏování je
totiÏ velk˘ byznys. Zdaleka nejde jen
o svezení na vleku, ale také o dopravu,
poji‰tûní, ubytování, zábavu a nakonec
image regionu. 
Na jedné stranû stojí nezaplatitelné zá-
Ïitky z vysok˘ch hor prozáfien˘ch
sluncem a na druhé nekfiesÈanské pení-
ze, které lyÏafii platí. 
Pro základní orientaci, anebo inspiraci
pfiiná‰íme pfiehled cestovních kancelá-
fií, které se specializují na lyÏování.  ■

K

LYÎA¤SKÉ 
CESTOVKY

Adventura Praha www.adventura.cz 
Alexandria Praha www.alexandria.cz 
Alpin-tour Týniště n.O. www.alpintour.cz 
Alpina Brno www.alpina.cz 
Alpy Praha www.alpy.cz 
Atis Bruntál www.atis.cz 
Atlantika Brno www.atlantika.cz 
Autoturist Praha www.autoturist.cz 
Beta-tour Praha www.betatour.cz 
Blue Bell Rakovník www.bluebell.cz 
Conti Praha www.ckconti.cz 
Consultour Jičín www.consultour.cz 
Čedok Praha www.cedok.cz 
Energotour Praha www.ckenergotour.cz 
Euroski.cz Plzeň www.euroski.cz 
Firo-tour Chomutov www.firotour.cz 
Happy Tour Mladá Boleslav www.ckhappytour.cz 
Horizont Travel Brno www.horizont-travel.cz 
Inex Plzeň www.ckinex.cz 
Interhome Brno www.interhome.cz 
Intertrans Plzeň www.intertrans.cz 
Juhász Orlová www.juhasz.cz 
Kontakt Rakovník www.ck-kontakt.cz 
Kudrna Brno www.kudrna.cz 

Maxi Tour Praha www.maxitour.cz 
Millenium Praha www.1hory.cz 
Nev-Dama Praha www.nev-dama.cz 
Petrs Praha www.petrs.cz 
Pux Travel Brno www.puxtravel.cz 
Quicktour České Budějovice www.quicktour.cz 
Salve Praha www.salve.cz 
Skialpin Melcher Rožnov p.R.
www.skialpinmelcher.cz 
Skipas Praha www.skipas.cz 
Skol Praha www.skifrance.cz 
Skitur Praha www.skitur.cz 
Slan Tour Slaný www.slantour.cz 
Smart Travel Chomutov www.smarttravel.cz 
Sport-S Chomutov www.sport-s.cz 
Talpa Praha www.talpa.cz 
Tempo Tours Praha www.tempotours.cz 
Tipatour Třebíč www.tipatour.cz 
Trip Jablonec nad Nisou www.ck-trip.cz 
Victoria Praha www.victoria-ck.cz 
Vlna Chomutov www.vlna.cz 
Vsacan Tour Vsetín www.vsacantour.cz 
World Travel Plzeň www.worldtravel.cz 
Zlín Tour Zlín www.zlintourtrips.cz 

Marmolada (Itálie)

Kleinwalsertal
(Nûmecko)

Nassfeld (Rakousko)



klopit zadní sedaãky, lyÏe naházet
do auta, k tomu hÛlky, lyÏafiské bo-
ty, nasednout a jede se ke sjezdov-

kám. Málokdo si v tu chvíli uvûdomí, co
mohou volnû pohozené pfiedmûty zpÛso-
bit. Staãí náraz v rychlosti 50 km/h a lyÏe
s ostr˘mi hranami letí kolem hlavy fiidiãe,
dvoukilové boty najednou ohroÏují spolu-
jezdce váhou dospûlého muÏe.
LyÏe a sáÀky uvnitfi auta se pfii nárazu
promûní v nebezpeãnou lavinu. LyÏe ani
dal‰í velká zavazadla proto nesmí zÛstat v
autû volnû poloÏené. Nejlépe je pfiipoutají
napínací popruhy ve spojení s oky na dnû
kufru. 

NEBEZPEČNÝ VÝLET NA LYŽE
Nárazov˘ test autoklubÛ nûkolika zemí
západní Evropy ukázal, jak nebezpeãn˘
mÛÏe b˘t v˘let na lyÏe. 
Pfied prvním nárazem testovacího auta
naloÏili technici za pfiední sedadla dvoje
lyÏe, dva páry lyÏafiské obuvi, hÛlky, dva
batohy a mezi fiidiãe a spolujezdce posta-

vili do drÏáku termosku s hork˘m ãajem.
Na pfiední sedadla usadili figuríny a auto
rozjeli do padesátikilometrové rychlosti. 

POGROM V KOKPITU
Následoval náraz do pfiekáÏky. Zpomale-
né zábûry na videu a fotografie z testu
ukazují, jak lyÏe letí okolo hlav figurín.
KaÏdé vych˘lení dráhy letu lyÏí do strany
by znamenalo sráÏku s hlavou fiidiãe nebo
spolujezdce. 
Sanû naráÏejí do krku fiidiãe. Termoska se
tfií‰tí a horká voda stfiíká okolo. Batoh
rozbíjí ãelní sklo. LyÏafiské boty sice ne-
opustily zadní ãást auta, ale narazily do
pfiedních sedadel zezadu. 
"UÏ pfii nárazu v rychlosti 50 km/h se bo-
ty váÏící dva a pÛl kilogramu mûní na
stfielu o váze 75 kilogramÛ, coÏ odpovídá
hmotnosti dospûlého muÏe," upozorÀuje
na stránkách rakouského autoklubu
ÖAMTC k v˘sledkÛm testu ‰éftechnik
Max Lang. Autoklub pfiipomíná, Ïe za-
tímco konstrukce dne‰ních aut umoÏÀuje

pfiipoutan˘m cestujícím pfiestát náraz v
padesátikilometrové rychlosti bez násled-
kÛ, ‰patnû upevnûná zavazadla znamenají
pro posádku velkou hrozbu. 
Video z testu si mÛÏete prohlédnout na we-
bu www.horydoly.cz/vypsat.php?id=12540 
Autor je ‰éfredaktorem Autembezpeãnû.cz 
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Lyže nebo sáňky v autě
vás mohou zabít 

Text: Petr Buček. Ilustrační foto: kt



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 20. prosince 2009 a vyhrává ten, kdo nejlépe odpoví na kví-
zové otázky na www.horydoly.cz/kviz. Ceny do soutěže darovalo sdružení 
Almliesl, které nabízí pobyty v horských chatách a salaších v rakouských Alpách
na území Salcburska a Tyrolska, a outdoorový magazín Horydoly.

www.horydoly.cz ročník V  číslo 28 Cyklistika 2009

outdoor magazín

TÉMA: LABSKÁ 

CYKLOSTEZKA

RUJANA 
NA KAJAKU:
LETNÍ DOVOLENÁ 

U STUDENÉHO MO¤E

SEZNAM OUTDOOROV¯CH PÒJâOVEN
BùHÁME 
PO ·UMAVù
BùHÁME 
PO ·UMAVù

BIKE PARK
LEOGAND

X-ALPS 
NA PADÁKU
P¤ES ALPY
X-ALPS 
NA PADÁKU
P¤ES ALPY
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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.
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