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voní budík. ZtûÏka se zvedám z postele, bolí

mû ruce a v krku ‰krábe. Vãera jsem pádloval

po Sánském kanálu. Patnáct kilometrÛ na ka-

jaku ve ‰pinavé a studené vodû jsem se probíjel sedm

hodin. Zarostlé koryto mû pfiivádûlo k zufiivosti.

Mnohokrát jsem vystupoval na bfieh a pfiená‰el padlé

stromy i nízké lávky. Najíst se a napít nebylo kde.

Nepotkal jsem jediného ãlovûka. n

NA VLASTNÍ   OČI

Text a foto: Kuba Turek

Z

SÁNSK¯ KANÁL

LOKALITA: Polabí
SPLUTÍ: 7 hodin, 15 km 
CHARAKTER: umělý kanál v rovinaté 
krajině s velmi mírným proudem, velmi
zarostlé koryto, množství nízkých ale
většinou průjezdných lávek a mostků 
SJÍZDNOST: po většinu roku
KILOMETRÁŽ: www.horydoly.cz/vodaci



OHLASY

HORYDOLY 5

Tûch 150 km neudûlá‰ na hfiebeni Tater, i kdyÏ jde‰ tam
a hnedka zpátky. Délka hfiebenÛ je zhruba 42 km (Západní),
26 km (Vysoké) a 16 km (Belianské) + nûjak˘ ten pfiepoãet
na pfiev˘‰ení a "objíÏìky." Otakar Brandos

Jestli zaãali nûkde u Zuberce a skonãili nûkde v Beliansk˘ch,
a k tomu nûkolikrát byli donuceni slézt s kopcÛ dolÛ a pak se
zase vyháãovat nahoru, urãitû jim to pfiipadalo jako tisíce
kilometrÛ. Osin s dal‰ími to nakonec museli zabalit a z tûch
tfií, ktefií do‰li aÏ na konec, nám uÏ Ïádn˘ nepoví, jak to

vÛbec bylo. KdyÏ budu dnes vyprávût mlad˘m, Ïe v na‰í
dobû jsme nemûli Ïádné hexcentriky, vrtané n˘ty, slaÀo-
vací osmu, pfii lezení Ïe jsme pouÏívali Ïelezné hasiãské
karabiny a kované skoby, tak mû budou mít za Barona
Prá‰ila. Michael Beránek 

Klobouk dolÛ. Já tu dobu zaÏil, a vím dobfie v ãem a s ãím
se tehdy v zimû lezlo. CHC

Za co sedûl Pavouk? 2x normální defraudace, 1x pokus o
únik pfied ní do ciziny. Nechal si peníze, které nebyly jeho.

V̆ sledkem byly dva pobyty ve vûzení - oba oprávnûné - k tomu tvrd˘ tréning uvnitfi a
pak vrcholné v˘kony na horách pomocí drog, lékÛ a asi i prvních anabolik. JN

oda je úžasný živel. Od malička nás

fascinuje vír na dně umyvadla, po

potoce pouštíme dřevěné lodičky 

a někteří z nás se stanou vodáky. Kdo si

představuje, že je to pouze zábava pro staré

páprdy, kteří v sombréru na otlučené kánoi

jedou od jednoho tábořiště k druhému, je

úplně vedle. Na řece vedle indiánských ká

noí plují obrovské rafty, řádí omladina ve

vlnách pod jezem a mezi brankami se pro

plétají slalomáři. 

Opravdu divoká voda stéká především po

úbočí hor. O něco níže dávají lodě na vodu

sjezdaři, kteří se řídí nejjednodušším pravid

lem: „Kdo bude nejrychleji v cíli, vyhraje.“

Větší průtok a širší řeku potřebují raftaři. 

Máte rádi seriozní sport? Precizní pravidla?

Tréninkovou dřinu? Branky, body a vteřiny?

Tohle všechno vám splní vodní slalom. 

Závodí se na umělých kanálech. Free a

cool. Klíčová slova označují nejmladší 

vodáckou disciplínu freestyle, která se blíží

gymnastice na jedné vlně.

O tom všem je tradiční vodácké číslo 

Horydoly, které právě čtete.

Ale nejenom pádlováním se bavíme o

prázdninách. Prošli jsme Rychlebské hory,

ochutnali Mozartovy koule v Salcburku, po

dívali se za domorodci na Borneo a testova

li batohy. Doufáme, že vám články o tom

všem budou užitečné.

Ahóóój!

V

ÚÎASN¯ MOKR¯ ÎIVEL

Co si myslíte...

Kuba Turek, šéfredaktor

PRECHOD MASÍVOM TATER WWW.HORYDOLY.CZ/VYPSAT.PHP?ID=7972
Byl jsem v tom druÏstvu, které Pavel Pochyl˘ dohnal a posléze pfiedehnal. ·li jsme
spolu nûkolik dní. Bylo mizerné poãasí, v‰ichni jsme toho mûli plné kecky. Pokud
Pavel zobal, tak prá‰ky na spaní. Mûli jsme spolu asi ãtyfii bivaky. RozloÏil kanárkovû
Ïlutou karimatku (v té dobû to byla novinka), nohy si dal do kletru a bûhem deseti
minut chrápal. ¤íkal, Ïe trénoval na holé zemi v nápravném zafiízení. My jsme ro-
zloÏili „bublinky,“ vlezli do „dodo“ spacákÛ a byla nám zima. TC

PAVOUK DRÁÎDIL ORTODOXNÍ HOROLEZCE WWW.HORYDOLY.CZ/VYPSAT.PHP?ID=8015
Sama existence Pavla Pochylého byla v nûkter˘ch dobách takfika tajná. Pfiitom to byl
horolezec svûtové tfiídy. Jeho v˘stupy v Tatrách, nebo kdyÏ se mu náhodou podafiilo
vyjet ven, to je klasa. Diretku Eigeru, vylezenou svûtovou extratfiídou lezcÛ za pouÏití
expediãní techniky pfielezl, 15 let po prvov˘stupu, sólo a je‰tû ji narovnal. Ti co u toho
byli, vzpomínají na jeho první nájezd na písek, na kterém pfied tím nikdy nebyl a hned
se nahrnul do tehdy nejtûÏ‰ích cest a vylezl je. Ov‰em ani jeho brácha nebyl Ïádn˘
"ofiezávátko." Jan Dag Puš

150 KILOMETRÒ PO H¤EBENU TATER WWW.HORYDOLY.CZ/VYPSAT.PHP?ID=12919

Kompletní zimní přechod hřebene Západních, Vysokých a Belianských Tater stále
vyvolává pozornost. Nejprve se podařil velké skupině pod vedením bratrů Pochylých
roku 1970. O devět let později ho sólo zopakoval Pavel Pochylý. Tento nejtěžší
horolezecký  podnik v Tatrách se zatím nepodařilo nikomu zopakovat a čeká tedy
jako výzva jedenatřicet let. 

VYSOKÉ TATRY NAJDETE NA WEBU www.horydoly.cz/vysoketatry.
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HORY A SNÍH
Učebnici lyžování ve volném terénu
Hory a sníh napsal převážně Jan
Palič Pala, známý skialpinista ze
Vsetína. Důležitou spoluautorkou
mu byla Iva Filová, slovenská ex-
trémní skialpinistka. Na objemné
knize pracovali i další spoluautoři.
Kniha je určená pro skialpinisty,
telemarkery, freeridery, snowboar-
disty, backpackery, milovníky sněž-
nic a všechny ostatní příznivce ne-
upraveného zasněženého terénu.
Věnuje se metodice pohybu v ho-
rách, zejména s ohledem na prak-
tické dovednosti a to od základů
určených začátečníkům až po po-
kročilé techniky. Text a foto: kt

HOROLEZEC SE ZŘÍTIL 
Z DRÁTNÍKU
Osmapadesátiletý horolezec spadl v
neděli 6. června z jihozápadní stěny
Drátníku na Vysočině. Dvacetime-
trový pád nepřežil. Utrpěl vážná zra-
nění. S nimi byl převezen do brněn-
ské nemocnice, kde zemřel. Z do-

stupných informací se zdá, lezl só-
lo. Pod převisem cesty Petra v sek-
toru Sokolí stěna zřejmě udělal chy-
bu při slaňování. Text: kt

CREATIVE COMMONS 
NA HORYDOLY
Vydavatel internetového deníku Ho-
rydoly.cz ohlásil přechod pod licen-
ci Creative Commons. Umožňuje zá-
jemcům volně přebírat materiály z
webu, sdílet je a upravovat. Vždy
však vyžaduje uvedení jména autora
a zdroje www.horydoly.cz. Text: hd

BĚŽ DO SCHODŮ!
Běžci se letos znovu utkávají na
schodech výškových budov po celém
Česku. Přihlášky do seriálu Run-Up
je možné podávat na internetu
www.run-up.cz. Závody se konají 
na těchto místech: 
Ostrava: 3. června Nová radnice 
Zlín: 18. června Krajský úřad
Liberec: 9. září Krajský úřad
Olomouc: 17. září RCO
Praha: 24. září City Empiria  Text: hd

DUEMSTUFF PŘIŠEL 
DO ČESKA
Na českém trhu se objevila nová
značka vodáckého oblečení Duem-
Stuff. Je to slovinský výrobce ne-
oprenových oděvů, neoprenových
krycích zástěr pro lodě na divokou
vodu, plovacích vest a oděvů do 
extrémních vln a válců zvaných
šprickobundy. Katalogy můžete
stáhnout z adresy
www.horydoly.cz/vypsat.php?id=12
938. Text: hd

EVEREST NENÍ PRO DĚTI
Povolení k výstupu na Mount Everest
z čínské strany už nedostanou horo-
lezci mladší 18 let. Je to nové naříze-
ní čínské vlády. Podobné omezení za-
čalo platit i pro horolezce starší še-
desáti let. Prezident Mezinárodní
unie horolezeckých svazů (UIAA) Mi-
ke Mortimer rozhodnutí čínské vlády
uvítal. Měl výhrady pouze k šedesáti-
letým lezcům. Čínská horolezecká
asociace proto uvedla, že by jim
mohla udělit výjimky po lékařském
vyšetření. Nepálská strana podobný
zákaz nevydala.                    Text: hd

TŘI VODÁCI LETOS 
UTONULI
Deštivý začátek vodácké sezony při-
nesl vodákům plná koryta řek, ale

nevyhnulo se jim ani neštěstí. Tři li-
dé přišli o život. Ohře: Raftař vypadl
z lodi na jezu v Lokti a utonul. Sá-
zava: Kanoista vypadl z lodi po ná-
razu do kamene pod jezem v Ka-
menném Přívozu a mrtvý byl nale-
zen až na Žampachu. Bystřice:
Manželská posádka kánoe se zvrhla
na jezu v Hrubé Vodě. Proud je táh-
nul dva kilometry a živý dostal z vo-
dy jen muž. Text: kt

PNEUMATIKOVÁ SOCHA
VYROSTLA A SPADLA 
V PRAZE
Na cyklostezce podél Rohanského
nábřeží v Praze byla postavena so-
cha ze starých pneumatik. Někdo
si dal práci a poskládal pohozené
pneumatiky na smetišti vedle stez-
ky. Vypadalo to parádně. Byl to
krásný příklad, jak si lidé mohou
ozvláštnit zanedbaný prostor. Bo-
hužel za pár měsíců sochu zničili
vandalové. 

Text a foto: Pavel Fojtík

NULA NA LABI 
SE POSUNULA
Plavba po Labi se dočkala významné
změny. Nultý kilometr už není na
soutoku Labe s Vltavou, ale až při
ústí řeky Labe do moře. Vedla 
k tomu novelizace zákona o vnitro-
zemské plavbě. Dříve se plavební 
kilometry počítaly od nuly na obě
strany z Mělníka. To působilo mno-
ho zmatků.  Zajímavosti od Labe
najdete v internetové rubrice
www.horydoly.cz/polabi.
Jez Dolní Beřkovice nová kilometráž
830,576 km / původní kilometráž
6,670 km 
Jez Obříství 843,504 km / 6,146
km 
Jez Lobkovice 850,306 km /
12,980 km 
Jez Kostelec nad Labem 857,430
km / 20,123 km Text: Petr Skála

SURVIVAL SMAZAL HANDICAPY
Akademické mistrovství v survivalu se konalo v Hluboké nad Vltavou. Závodníci se
24 hodin nepřetržitě potýkali s dvaceti disciplínami rozesetými po ideálně zvolené
trati přesahující 150 km. Nebylo ale obtížné překonat díky chybám v mapování číslo
začínající dvojkou. Letos přibyla kategorie vozíčkářů. Trať pro handicapované kopí-
rovala tu, kterou absolvovali všichni ostatní. Start, cíl i řada disciplín byly shodné.
Změť zdravých a postižených, která se po startovním výstřelu společně ponořila do
tmy, vytvořila neuvěřitelnou atmosféru plnou jediné emoce - touhy dokončit závod.
Závodníci na kolech zjišťovali, že vozíčkáři na handbiku (trojkolka poháněná ručním
pohonem) jsou schopni jet stejně rychle a mnohdy rychleji, že dokáží zdolat převis

lezecké stěny i zastřílet brilantně 
z luku nebo pistole. Přestalo jít 
o soucit a shovívavosti, tohle byl zá-
vod. Mezi vozíčkáři vyhráli Heřman
Volf a  Roman Kalousek, mezi ostat-
ními Tomáš Petreček a Pavel Kurz.
Fotogalerie na webu: www.horydo-
ly.cz/handicap. Text: Marek Hájek,

Jan Smolík. Foto: ČAES
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Jak zatím vypadá začínající vodácká sezona?
Bude asi trochu hor‰í neÏ vloni. Nutno

ale fiíci, Ïe vloni bylo pro témûfi v‰echny

vodácké prodejny, pÛjãovny a dal‰í

sluÏby mimofiádnû úspû‰né léto.

Jaký je k tomu důvod?
V televizi se vloni uÏ od ledna vysílaly

dva vodácké seriály s Luká‰em Pollertem

a Luká‰em Vaculíkem. ZároveÀ zaãínala

ekonomická krize a lidé si fiekli, Ïe nepo-

jedou k mofii a radûji sjedou fieku. Letos

je krize uÏ v plné síle a lidé uÏ nepojedou

ani na vodu. Navíc televize nic vodácké-

ho nevysílá.

Projevilo se to i ve vašich aktivitách?
Obrat pÛjãovny zatím klesl o dvacet pro-

cent, kurzy evidují pokles o ãtyfiicet pro-

cent a prodej nov˘ch lodí je niÏ‰í o polo-

vinu.

Kam se letos jezdí nejvíc?
Vodáci dávají ãím dál vût‰í dÛraz na

sluÏby u fiek. PoÏadují dobré hygienické

zázemí, splachovací toalety, kempy,

pÛjãovny a stravování. Proto

dfiíve bezkonku-

renãní

LuÏnice

zaÏívá stagnaci. 

Kempy uÏ ãasto neodpovídají

poÏadova-

n˘m standardÛm. 

Trvá zájem o Sázavu, Vltavu a

Ohfii. Registrujeme vzestup zájmu o

Moravu, Berounku a velmi oblíbe-

nou se stala i dfiíve trochu opomíjená

Otava. Pfiekvapením se staly Jizera a

Plouãnice, je‰tû pfied pár lety fieky,

kam se skoro nejezdilo. Nûkolik pÛj-

ãoven a cestovních kanceláfií hlásí

zv˘‰en˘ zájem o slovensk˘ Hron, kde se

lze svézt na rychlej‰í vodû.

Jaké modely lodí jsou na tuzemských řekách ne-
joblíbenější?
Jednoznaãn˘ ústup registrujeme u lami-

nátu. Naprostá vût‰ina soukrom˘ch lodí i

lodí z pÛjãoven jsou vyrobené z plastu

nebo jsou to nafukovací modely. UÏ jsou

rozdané karty mezi typy lodí. Turistické

rafty nesou vût‰inou znaãku Colorado,

kter˘ vyrábí bfieclavsk˘ Gumotex. Plasto-

vé kanoe vycházejí z modelu Vydra a

prodávají se pod rÛzn˘m i jmény od nû-

kolika v˘robcÛ. Pomalu, ale jistû, uÏ nû-

kolik let se zvedá zájem o stabilní kanoe

pro tfii osoby. Na klidné hladinû jsou sta-

bilní a rychlé. Dá se do nich naloÏit nejen

celá rodina, ale také mnoho bagáÏe. V

meandrech se dají dobfie fiídit a nedûlají

jim problémy ani jezy ãi men‰í pefieje.

Mění se poměr mezi majiteli vlastních lodí, klientů
cestovních kanceláří a půjčoven?
Kdo se chtûl zbavit vlastní lodi, uÏ to

dávno udûlal. Nové lodû

kupují

pfiedev‰ím

pÛjãovny a nebo ti, kdo

obnovují svÛj ojet˘ lodní park.

TakÏe soukromé lodû jsou na stále

stejném poãtu po rychlém pokle-

su na pfielomu tisíciletí. Pfiib˘vá

nezávisl˘ch vodákÛ, ktefií

vyuÏívají slu-

Ïeb pÛjãoven a jinak

pádlují na vlastní pûst. Vodácké

cestovní kanceláfie se i nadále uÏiví, ale

na velk˘ rozvoj to nevidím. Jezdí s nimi

pfiedev‰ím lidé, ktefií si sami na vo-

du netroufnou, pfiípadnû zájemci o

TITULEK TITULEK
Míla PraÏák je majitelem vodácké pÛjãovny Dronte, ste-
jnojmenné kajakáfiské a kanoistické ‰koly, zastupuje na
ãeském trhu britského v˘robce kajakÛ Pyranha,
spolupracuje s Karlovarsk˘m krajem na zlep‰ování

Text: Kuba Turek. Foto: archiv Míly Pražáka

vodácké infrastruktury
Ohfie a organizuje podz-
imní hromadné splutí
Rokytky. Sám si vodu
pofiád uÏívá. KdyÏ má
ãas, sedne do kanoe a
pádluje dolÛ fiekou.

fieky, kam se obvykle nejezdí, nebo ti, ktefií

nena‰li pfiátele, ktefií by jezdili s nimi.

Hodnû se mluví o mofisk˘ch a jezerních

kajacích. Je to móda, která rychle pomine,

nebo se budou masovû roz‰ifiovat?

Módní v˘stfielek to urãitû není. Je parádní

pádlovat na mofii nebo jezeru, vézt si s se-

bou v˘bavu na t˘den, ale není to pro kaÏ-

dého. Sice se vyrábí dvojkajaky, ale hezké

je to pfiedev‰ím sólo, a to se kaÏd˘ ne-

odváÏí. Právû proto si nemyslím, Ïe by

pfies v‰echny v˘hody, které mofiské kajaky

mají, nûjak mohly konkurovat turistick˘m

kánoím.

Jaké tuzemské fieky doporuãuje‰ vodá-

kÛm?

Pro zaãáteãníky je nejvhodnûj‰í Berounka,

i kdyÏ skr˘vá na nûkter˘ch jezech pûkné

‰peky. Podobnû krotká je stfiední Sázava.

Pro romanticky zaloÏené vodáky  doporu-

ãuji LuÏnici a Otavu. Jestli chcete poprvé

ukázat svému partnerovi krásu vodní turis-

tiky, doporuãuji Ohfii. Horní rok je klidn˘

a je moÏné se na nûm nauãit pádlovat.

Spodek je potom adrenalinov˘ a pefiejnat˘,

kde si to v‰ichni uÏijí.

Rozhovor vznikl ve spolupráci s Hospo-

dáfisk˘mi novinami. 

n



PRÁVĚ   TEĎ

istrovství světa ve sjezdu na divoké vodě se ko-
nalo na řece Noguera Pallaresa ve španělském
Sortu pod Pyrenejemi. Hladina den ode dne

stoupala a proud byl stále divočejší. Dva dni dokonce
pořadatelé nepustili vodáky do příliš nebezpečných vln.
Češi měly zlaté žně v hlídkách (tříčlenných družstvech).
Čtyři nejdražší kovy získali deblkanoisté a kajakáři ve
sprintu a singlkanoisté a kajakáři na klasické dlouhé
trati. Stříbrní skončili deblíři na klasice. Nejlepší indivi-
duální výsledek pro české barvy, bronzovou medaili, vy-
bojoval kajakář Tomáš Slovák ve sprintu. n

M

DIVOKÁ ¤EKA 
NOGUERA PALLARESA
Text a foto: David Knebel

Video, foto a podrobný průběh závodů najdete na
www.horydoly.cz/vodaci
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DELFÍN Bohuslava Němce 15 Přerov 776 036 046 delfin.brontosaurus.cz

MILAN KAPOUN Loděnice - Bezručova 4 Přerov 602 754 469 www.webpark.cz/pujcovnalodi

PK LODĚ Sport. areál Ohrada (u tenisu) Vsetín 605 592 939 www.pklode.cz

TAJMEN Smetanova 1061 Vsetín 603 928 913 www.tajmen.xf.cz

VV SPORT CLUB Sklený kopec 1852 Hranice 606 418 193 www.vvsportclub.zeal.cz

ADRESABEČVA TELEFON WEB

PODROBN¯ 
KOMPLETNÍ SEZNAM

KANOE 
TURISTICKÁ

KANOE 
NAFUKOVACÍ

RAFT KAJAKY, KANOE 
NA DIVOKOU VODU

MOŘSKÉ
KAJAKY OBCHOD DOPRAVA INSTRUKTOR

6Kč

7-12Kč

8-10Kč

PÒJâOVNY V âESKU

WATER ELEMENT Veslařská Brno - Komín 737 332 592 www.vodacke-centrum.cz

- VODÁCKÉ CENTRUM www.vodacke-akce.cz

VODÁCKÝ KLUB JIHLAVA Romana Havelky 1 Jihlava 603 314 189 www.vkj.cz

ADRESAJIHLAVA TELEFON WEB

8Kč

POVODA Moravcova 856 Kolín 2 736 539 489 www.povoda.cz

CVOK Jiráskova 29 Pardubice 466 614 825 www.cvok.cz

NOE Jana Palacha Pardubice - Zelené předměstí 466 304 432 www.plastovky.cz

ULTIMATE Liblice 140 Mělník 315 698 002 www.ultimate.cz

YETTISPORT Štrossova 122 Pardubice 466 614 598 www.yettisport.cz

ADRESALABE TELEFON WEB

6Kč

6-9Kč

VOKOTUR Pionýrů 167 Stráž pod Ralskem 487 851 452 www.vokotur.cz

KH SPORT Klášterská 821 Mnichovo Hradiště 604 922 315 www.khsport.cz

A1 Polesná ul. Praha 9 - Újezd nad Lesy 602 307 119 www.a1pujcovnalodi.cz

MALOSKALSKO Malá Skála 136 Železný Brod 728 360 908 www.maloskalsko.eu

ŽLUTÁ PLOVÁRNA Malá Skála Železný Brod 775 580 388 www.zlutaplovarna.cz

KLOKOČÍ Klokočí 73 Klokočí 604529084 www.klokoci.cz

ADRESAJIZERA TELEFON WEB

14Kč

4,90Kč

80Kč

A1 Polesná ul., Praha 9 - Újezd n.. 602 307 119 www.a1pujcovnalodi.cz

ASK SPORT, s.r.o. Roztoky u Křivoklátu Křivoklát 605 266 162 www.asksport.cz

BEROUNKA Jasmínová 1188 Hořovice 603 835 139 www.berounka.cz

BISPORT Ing. Fr. Janečka 511 Týnec nad Sáz. 317 701 460 www.bisport.cz

DRONTE kemp Dolanský most Chrást u Plzně 274 779 828 www.dronte.cz

H2O SPORT Zručská cesta 1743/104 Plzeň 1 - Bílá Hora 737 829 373 www.pujcovnalode.cz
SIKYTA

PŮJČOVNA LODÍ NIŽBOR Nižbor 331 Nižbor 737 567 187 www.rekaberounka.cz
PŮJČOVNA LODÍ ZDICE Zahradní 886 Zdice u Berouna 311 685 605 lode.gweb.cz

PUTZER kemp Dolanský most Chrást u Plzně 606 902 310 www.putzer.cz

U LÁVKY 5. května 832 Dobřichovice 257 711 573 lode.kvalitne.cz

VO-FR Staroveská  9 Plzeň 736237935 www.vo-fr.wz.cz

ADRESABEROUNKA TELEFON WEB

jednorázový
poplatek 800Kč

ZDARMA

10Kč

12Kč

8Kč

7-10Kč

12Kč

7Kč

8Kč

WS-SKI-RENT rybník Bucek Třtice 602 562 256 www.ws-skirent.cz

ADRESAKAČÁK TELEFON WEB

AJV OC Nová Zdaboř (TESCO), Žežická 599 Příbram VII 318692712 www.ajvpribram.cz

ADRESALITAVKA TELEFON WEB

4,90Kč
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ČÁP Na Bělidle České Budějovice navodu.webpark.cz

VIKING SPORT Tlustice 60 Hořovice 316 514 421 www.sweb.cz/kayaking/kayaking/

A1 Polesná ul. Praha 9 - Újezd nad Lesy 602 307 119 www.a1pujcovnalodi.cz

BISPORT Ing. Fr. Janečka 511 Týnec nad Sázavou 317 701 460 www.bisport.cz

VERONICA Foglarovo nábřeží Veselí nad Lužnicí 603 242 669 www.vtrcomp.cz/veronica/

TRAMP Alšova 493 Suchdol nad Lužnicí 384 781 287 pujcovna-tramp.hyperlink.cz

JOLA Parkány 986 Bechyně 381 213 614 www.jolabechyne.wz.cz

MARIE Pleše 86 Kardašova Řečice 380 427 612 www.pujcovna-marie.cz

PŮJČOVNA KÁNOÍ Skálova 2654 Tábor 381 281 519 lode.webpark.cz

VODÁCKÁ ZÁKLADNA LUŽNICE Suchdol nad Lužnicí 608 776 014 www.vzluznice.sweb.cz

ADRESALUŽNICE TELEFON WEB

6Kč

4,90Kč

ZDARMA

6Kč

6Kč

7Kč

BUFUR

Střelice 122 Střelice 608 614 362 www.bufur.cz

TYDRA Šumavská 17 Šumperk 775 766 765 www.tydra.cz

VODÁK SPORT Kyselovská 57 Olomouc - Slavonín 587 406 101 www.vodak-sport.cz

DELFÍN 17. listopadu 47 Olomouc 776 036 046 delfin.brontosaurus.cz
MILAN KAPOUN Loděnice - Bezručova 4        Přerov 602 754 469 www.webpark.cz/pujcovnalodi

MONZUN Vřesová 1956/8 Šumperk 722 505 000 www.monzun-sro.cz
PK VODÁCKÁ PŮJČOVNA Břetislavova 13 Olomouc - Řepčín 605 592 939 www.pklode.cz

RA ZLÍN Náves 36 Zlín - Prštné 577 516 990 www.ck-ra.cz

CENTRUM VODNÍ TURISTIKY Přístaviště „U jezu“ Hodonín 603 281 591 www.batacanal.cz

RK COMPANY Lukavice 86 Zábřeh na Moravě 608 820 269 www.rkcompany.com

STANISLAV HAMPALAPŘÍSTAVIŠTĚ Na Rejdě Spytihněv 329 603 802 691 www.pujcovnalodi.cz

ADRESAMORAVA TELEFON WEB

5Kč

10Kč

A1 Polesná ul. Praha 9 - Újezd nad Lesy 602 307 119 www.a1pujcovnalodi.cz

BISPORT Ing. Fr. Janečka 511 Týnec nad Sázavou 317 701 460 www.bisport.cz

DRONTE Loket nad Ohří www.dronte.cz

PUTZER kemp Tršnice 606 902 310 www.putzer.cz

LEŠTINA kpt. Jaroše 1373 Kadaň 777 283 232 www.canoe-kadan.cz

PIRRAT Atletická 2003 Sokolov 736 101 570 www.pirrat.cz

KALOUS Karla Buriana 4639 Chomutov 774 107 832 www.asiotus.cz

MAROTA OUTDOOR Odboje 1035 Sokolov www.marota-outdoor.cz

PAINTBALL BŘEZOVÁ 737 975 968 www.paintballbrezova.cz

SPORTSERVIS NAVRÁTIL Pohraniční stráže 160 Velká Hleďsebe 354 623 810 www.sportservisnavratil.wz.cz

ADRESAOHŘE TELEFON WEB

4,90Kč

10Kč

ZDARMA

7-10Kč

12Kč

ADRESANISA TELEFON WEB

10Kč

VODÁCKÁ ŠKOLA ZÁCHRANY

Pod Výrovem 1045 Nové Měs.n.Metují 491 473 011 pujcovna.reky.cz

ČEČOUN Teplice n. Metují 219 Teplice n.Metují 491 586 156 www.seakayaking.cz

ADRESAMETUJE TELEFON WEB

9-10Kč

6Kč

6Kč

8-10Kč

7-12Kč

9-15Kč

9Kč

6Kč

SPOLEK VOD.CAMPANULA Nádražní 116 Ostrava 1 731414205 www.svcampanula.cz

DELFÍN 17. listopadu 47 Olomouc 776 036 046 delfin.brontosaurus.cz

DENALI Na Pastvisku 82 Opava 5 777 326 506 www.denali-ac.cz

VV SPORT CLUB Sklený kopec 1852 Hranice 606 418 193 www.vvsportclub.zeal.cz

ADRESAMORAVICE TELEFON WEB

11Kč

6Kč

ADRENALIN CENTRUM Na Bídě 567/8a Liberec 486 112 250 www.adrenalin-centrum.cz

ACTIVE GUIDE 483 380 796 www.activeguide.cz

VERONICA

RAFT.CZ

WWW.BUFUR.CZ

dohoda
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ADRESAORLICE TELEFON WEB

VODÁCKÁ ŠKOLA ZÁCHRANY Pod Výrovem 1045 Nové Město n.Metují 491 473 011 pujcovna.reky.cz

KČT Horal  vod. tábořiště Cakle Ústí n.Orlicí 604 644 418 www.kcthoral.cz

ORLICETOUR Krňovice 20 Třebech.p. Orebem 774 302 708 www.orlicetour.cz

RAMPASPORT Mostecká 24 Týniště nad Orlicí 773 285 141 www.rampasport.cz

12-15Kč

ADRESAOSTRAVICE TELEFON WEB

11Kč

VODÁK SPORT Sokola Tůmy 1536/5 Ostrava - Hulváky 603 851 317 www.vodak-sport.cz

CENTRUM VODNÍ TURISTIKY Univerzitní náměstí 3 Karviná 596 398 258 opf.slu.cz/vsk

IVPOS OSTRAVA Nádražní 116 Ostrava 1 596 133 907 www.lodekpujceni.cz

PK LODĚ Lázně Mor.Ostrava Sokolská tř. 44 605 592 939 www.pklode.cz

LODĚ PÁDLA Pod Vodojemem 2339 Frýdek-Místek 604 782 589 www.lodepadla.cz

MIRAGO Klínova 6/840 Ostrava 9 596 627 373 www.mirago.cz

ADRESAOTAVA TELEFON WEB

ZDARMA

6Kč

7-10Kč

12Kč

8Kč

10Kč

10Kč

14Kč

4,90Kč

6-10Kč

BISPORT Ing. Fr. Janečka 511 Týnec nad Sázavou 317 701 460 www.bisport.cz

ČÁP Na Bělidle České Budějovice navodu.webpark.cz

KÁNOE PÍSEK V Lukách 140 Písek 382 281 637 www.pujcovna-kanoe.cz

LODĚ SLAVÍK Sídliště 1. Máje 1146 Strakonice 604 460 493 www.lode-slavik.com

OTAVA U Kapličky 355 Sušice II. 376 522 008 www.otava.info

RAFTY NA OTAVĚ Jiráskova 440 Strakonice 777 936 436 raftynaotave.webpark.cz

SAMBA Pražská Sušice 604904737 www.pujcovna-lodi.cz

SPORT EFEKT Zámek 1 Žichovice 603 289 907 www.mujweb.cz/sport/sportefekt

LODNÍ SERVIS Virt 2 Strakonice 603 475 955 www.skolous.cz/Vylety/vylety.htm

PLOUČNICE Polesná Praha 9 602307119 www.11pijcovnalodi.cz

VOKOTUR XXXXXXXXXXXXXXX Stráž p.Ralskem 487851452 www.vokotur.cz

A1 Polesná ul. Praha 9 - Újezd nad Lesy 602 307 119 www.a1pujcovnalodi.cz

BISPORT Ing. Fr. Janečka 511 Týnec nad Sázavou 317 701 460 www.bisport.cz

DRONTE kemp U kouzelníka Kácov 274 779 828 www.dronte.cz

PŮJČOVNA LODÍ SAMBA Č. Šternberk 17 Zruč nad Sázavou 604 904 737 www.pujcovna-lodi.cz

SÁZAVA-TOUR Husova 331 Pyšely 739 464 480 www.sazava-tour.cz

PETR KOVAČKA Anenská ulice Sázava-Černé Budy 777 261 462 www.sweb.cz/pujcovny

ADRESASÁZAVA TELEFON WEB

4,90Kč

ZDARMA

10Kč

10Kč

10Kč

ADRESASVRATKA TELEFON WEB

8Kč

7Kč

ADRESAÚPA TELEFON WEB

12KčCK KLÍČ Havlíčkova 7 Trutnov 499 818 308          www.ckklic.cz

LODĚ ÚPA Popluž 83 Havlovice nad Úpou 603 493 247

RAFT.CZ

HIKO SPORT Zahradníkova 24 Brno 541 215 548 www.hiko.cz

VODÁK SPORT Bratislavská 31 Brno 545 214 430 www.vodak-sport.cz

WATER ELEMENT - VODÁCKÉ CENTRUM www.vodacke-centrum.cz

Veslařská Brno - Komín 737 332 592 www.vodacke-akce.cz

ALBRIDGE Sadová 541 Říčany u Brna 724 216 588 www.albridge.cz

NOVET SPORT Vodařská 5 Brno - Komárov 737 543 203 http://www.volny.cz/novet

SPORTRONTOUR Labská 2106 Brno 608 615 317 www.sportrontour.cz

PODROBN¯ 
KOMPLETNÍ SEZNAMPÒJâOVNY V âESKU
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ADRESAVLTAVA TELEFON WEB

8Kč

4,90Kč

ZDARMA

12Kč

6Kč

8Kč

5Kč

8Kč

7Kč

6Kč

9Kč

12Kč

4,50Kč

ZDARMA

6Kč

10Kč

ADRESAŽELIVKA TELEFON WEB

8KčMAKU SPORT Velký Rybník 603 901 304           maku.kanoe.cz

AQUA BM SPORT Císařská Louka 27 Praha 5 - Smíchov 257 215 439 www.vodackyraj.cz

– VODÁCKÝ RÁJ

A1 Polesná ul. Praha 9 - Újezd n.Lesy 602 307 119

BISPORT Ing. Fr. Janečka 511 Týnec nad Sázavou 317 701 460 www.bisport.cz

DRONTE Nad Vodovodem 8 Praha 10 728 102 594 www.dronte.cz

HIKO SPORT 5.května 1137 / 57 Praha 4 241 401 384 www.hiko.cz

HG SPORT Zborovská 60 Praha 5 251 510 464 www.hgsport.cz

PUTZER Kemp Pod hrází Vyšší Brod 602 129 817 www.putzer.cz

WS-SKI-RENT U Hrušky 31/15 Praha 5 602 562 256 www.ws-skirent.cz

BOATPARK Sokolovská 146 Praha 8 284 826 787 www.boatpark.cz

ČÁP Na Bělidle 1 České Budějovice navodu.webpark.cz

HONZA CENTRUM Sluneční n.2583/11 Praha 5 257 324 484 www.honza-centrum.cz

INGETOUR Míru 379 Vyšší Brod 380 746 139 www.ingetour.cz 

KANAK Kemp Branná Rožmitál na Šumavě 775 061 444 www.kanak.cz

KORÁL Karla Majera 171 Všenory 603815068 www.koral.cz

MAKU Karafiátova 54 Praha 10 602 268 336 maku.kanoe.cz

ODYSEA Šindlovy Dvory 58 České Budějovice 602 151 125 www.odyseatour.cz

ONTARIO Josefy Kolářové 12 České Budějovice 723 463 396 www.loderafty.cz

PIRÁT areál letiště České Budějovice 608 121 312 www.pujcovnaraftu.cz

PLASTEX Plav 2 České Budějovice 602 182 002 www.pujcovna-lodi-raftu.cz

RAFT CENTRUM Pujmanové V3 Praha 4 271 741 729 www.raftcentrum.cz

SPORT-S Outdoorová základna Č.Krumlov - Nové Spolí 296 301 696 www.sport-s.cz

SURFSPORT Kájovská 63 Český Krumlov 775 959 400 www.surfsport.cz

TITANIC Nerudova 833/29 České Budějovice 387 315 777 www.navodu.cz

VOTUS Branišovská 3 České Budějovice 606 782 027 www.votus.cz

WHITE WATER CENTRE Vodácká 789/8 Praha 7 - Troja 283 850 477 troja.kanoe.cz

ZDENĚK KLOIDA Opatovická 19 Č.Budějovice - Nemanice 607 557 044 www.volny.cz/rafty-lode

ABC-SPORT Moskevská 74 Praha 10 - Vršovice 603 874 629 www.abc-sport.cz

ALTEUS J. Bendy 1381/22 České Budějovice 603 110 642 www.alteus.cz

AMK VOLARY Mlýnská 284 Volary 388 333 271 www.sweb.cz/soumarak

DAGGER Tachovská 1439/14 Praha 5 - Radotín 608 931 931 www.karabina.cz

GURU SPORT Husitská 13 Praha 3 222 543 042 www.gurusport.cz

KÁ SERVIS Plavská ulice České Budějovice 386 462 305 www.ka-servis.cz

LORA Šumavská 87 Boršov nad Vltavou 606 260 723 www.lode-rafty.cz

MALEČEK Rooseveltova 28 Český Krumlov 380 712 508 www.malecek.cz

MAZEL Sídliště Míru 310 Horní Planá 606 455 524

www.pujcovna-lodi-mazel.cz

PE-LA Vyšší Brod 120 606 955 631      

www.geocities.com/pujcovna_lodi

PROFIPLAST Vodácká 136 Praha 7 - Troja 233 542 825 www.profiplast.cz

SEDMA Lipno nad Vltavou 7 Lipno nad Vltavou 721 982 732 www.pujcovna-lodi-7a.cz

ŠTIKA České Budějovice 602 839 625 stika.web2001.cz

TESTUDO Jaromírova 26 Praha 2 - Nusle 224 937 107 www.testudo-sport.cz

VEMÍK Krynická 491/1 Praha 8 732 425 778 www.sweb.cz/vemik

VYDRA Třeboňská 670 Rudolfov 387 228 308 www.vydra.info

VYDRA CANOE Habřina 33 Smiřice 603 254 150 www.canoe.cz

10Kč

6-8Kč
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PODROBN¯ 
KOMPLETNÍ 
SEZNAM

KANOE 
TURISTICKÁ

KANOE 
NAFUKOVACÍ

RAFT KAJAKY, KANOE 
NA DIVOKOU VODU

MOŘSKÉ
KAJAKY OBCHOD DOPRAVA INSTRUKTOR

PÒJâOVNY NA SLOVENSKU

Vodák Jasovská 12, 851 07 Bratislava 421 918 455 587 www.vodak-sport.sk 

Vodák.sk Kapicova 4, 851 01 Bratislava 421 911 700 290 www.vodak.sk 

Dunaj Klub 931 01 Šamorín - Čilistova 420 905 864 200 splavy.szm.sk

DUNAJ

Dronte Nemecká, 974 01 Banská Bystrica 421 907 604 638 www.dronte.cz 

Hastrman Riečka 102, 974 01 Banská Bystrica 421 915 814 917 www.pozicovnalodi-hastrman.sk 

Rio Granus Nový Tekov, 935 33 Nový Tekov 421 905 300 999 www.granus.sk 

Votus Hronská Dúbrava 159, 966 12 Hronská Dúbrava 421 905 387 362 www.votus.sk 

Klub vodných športov Lučenecká cesta 2288/14, 960 01 Zvolen 421 904 607 406 www.kanoezvolen.sk

Majo Kynceľová 88, 974 01 Banská Bystrica 421 905 953 097 www.splavhrona.sk

ADRESAHRON TELEFON WEB

Pieniny Sport Centrum Červený Kláštor 45, 059 06 Červený Kláštor 421 907 477 412 www.rafting-pieniny.sk 

DUNAJEC TELEFON WEB

Vrátna - Starý dvor, 013 06 Terchová 421 903 546600 www.splavovanie.sk

ADRESAORAVA TELEFON WEB

Rafting Adventure Areál vodního slalomu, 031 01 Lipt. Mikuláš 421 907 411 699 www.raftingadventure.sk

ADRESAVÁH TELEFON WEB

ADRESA

Sport

Damaro -
Riecky

12Kč

15 Kč

10 Kč

10 Kč

11 Kč

14 Kč

14 Kč

TELEFON WEB

ADRESA

Pefieje mezi skálami na
Dunajci. Foto: Pieniny
Sport Centrum
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PÒJâOVNY V ZAHRANIâÍ
AUSSTEIGER 

www.der-aussteiger.de
BOOTSLADEN

www.der-bootsladen.de
ELBE-KANU www.elbe-kanu.de
FUNKAJAKS www.funkajaks.de
KANURADO www.kanurado.de

KANUTOURS SACHSEN
www.kanutours-sachsen.de

KAJAK-TOURS 
www.kajak-tours.de

KANU ACTIV
www.kanu-aktiv-tours.de 

KANU BASIS MIROW
www.kanubasis.de
PADDEL-MEIER 

www.paddel-meier.de
SPORT KIEFER 

www.sport-kiefer.de 
WASSERSPORT GRIMMA

www.wassersport-sachsen.de

ARWEX www.arwex.at
BICGLMOSER OBERHOFER
www.wandern-klettern.de 

GRABNER
www.grabner-sports.at 
GENZ www.fliegfix.com

KANUPANZI 
www.kanupanzi.com

KEHRWASSER
www.kehrwasser.at 

SPORTCAMP WILDALPEN
www.sportcamp.net

SURFSCHULE
www.surfschule.co.at

PŮJČOVNY V RAKOUSKU

AS-TOUR www.splywy.pl 
CAMPY www.splywy.net 

EKOTURYZM www.ekoturyzm.pl
HOBBIT

www.hobbit.suwalki.com.pl 
JAKUBOWSKA

www.kajaki.swornegacie.biz 
MATI www.splywykajakowe.pl 

MAZURY PTTK
www.mazurypttk.pl

ROSPUDA www.rospuda.pl 
SZEKLA www.szekla.pl
UROCZA www.urocza.pl

KAJAKI-SZCECZIN 
www.kajaki-szczecin.pl

ROKANA www.rokana.com.pl

PŮJČOVNY V POLSKU

ALPES MANCELLES 
www.canoelocation.com

CANOES SERVICE VALLON PONT
dArc www.ardeche-canoe.com

CANOË MONTANA 
www.canoeherault.fr 

Canoë 34 www.canoe34.com
CANOE - KAYAK 

www.canoe-france.com
COMPAGNIE DES CANOËS 

DE ST-GUILHEM
www.les-cevennes.com

WESTERN CANOË
www.western-canoe.com

PŮJČOVNY VE FRANCII

EXTREME WAVES 
www.extre-mewaves.it

RAFTING CENTER
www.rafting-center.it 
TWN www.twn-rent.it

PŮJČOVNY V ITÁLII
CANODAL www.canodal.com

MH FRITID TEKNIK 
www.mhfritek.se

NODRID DISCOVERY 
www.nordicdiscovery.se
SVENSK KANO FERIE

www.svenskkanoferie.dk

PŮJČOVNY VE ŠVÉDSKU

KOLOVESI www.sealtrail.com
SAIMAA www.saimaaholiday.net

WILD TOURISM www.sealtrail.com 

PŮJČOVNY VE FINSKU

PŮJČOVNY V NĚMECKU

Rafting na R˘nu. 
Foto: Nûmecká centrála 
cestovního ruchu
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náme dokonce jméno vÛdce pruské
druÏiny, kter˘ vedl první ránu. Jme-
noval se Sikk. Posvátn˘ háj se naz˘-
val Kunter. Je známé, Ïe SikkÛv o‰-

tûp nebyl smrteln˘, a proto rozsudek doko-
nali sv˘mi o‰tûpy jeho druhové. 
Archelogick˘ v˘zkum, kter˘ trval dvacet let,
pfiinesl i pravdûpodobnou mapu Vojtûchovy
poslední cesty. Kaliningradsk˘ archeolog
Viktor Kulakov sestavil stfiípky znalostí o
tehdej‰ím terénu, osídlení a zvycích obyva-
tel, které zapadají do písemn˘ch zpráv o Voj-
tûchov˘ch posledních dnech.
Pokud máte dost ãasu, nad‰ení a zku‰eností s
pádlováním po mofii i fiekách, mÛÏeme se po
Vojtûchov˘ch stopách vydat.
Biskup Vojtûch ze Slavníkovského rodu je
znechucen mocensk˘mi i morálními pomûry
v âechách a zároveÀ se chce obûtovat evan-
gelizaãní cestou k pohanÛm. Konzultuje cíl
své cesty s polsk˘m králem Boleslavem
Chrabr˘m. Vybírají bohat˘ polostrov Sambie
v Prusku, severov˘chodnû od dne‰ního Kali-
ningradu. Panovníka zajímá mocensk˘ vliv,
kfiesÈanského funkcionáfie zase vliv církevní.
Padnou si do noty. n

POSLEDNÍ 
Vojtěchova misie 

Z
Začátek dubna 997

Boleslav Chrabrý dává k dispozici Vojtěchovi, jeho
nevlastnímu bratrovi Radimovi (Gaudentius) a mni-
chovi Benediktovi k dispozici loď a třicet vojáků.
Po Visle doplují do Gdaňska, už tehdy významného
obchodního přístavu. Ještě téhož dne pokřtí mnoho
lidí a nazítří se vydají dál na východ podél mořského
pobřeží. Při dnešní plavbě musíme mít na paměti,
že pobřeží Baltu se od 10. století velmi změnilo.
Především Vislanskou, Baltijskou a Kurskou kosu,
které jsou dnes jednolitými pásy země, tvořilo tehdy
několik oddělených ostrovů. Ústí řek Visly a Pre-
goly byla hlubší a tvořila delty. 

14. dubna

Vojáci vylodí tři muže na ostrůvek v ústí řeky Beek.
Dnes se jmenuje Rybačij a vyčnívá z hladiny vý-
chodně od města Cranz (Zelenogradsk). Plavbu do
Kurského zálivu umožňovala skutečnost, že Kurská
kosa nebyla do 12. století spojena s pobřežím. Pro-
tínala ji úžina Brokist, kterou obchodní lodě pro-
plouvaly. 
17. dubna

Misionáři stráví na ostrůvku tři dni. Prusové střežící
své hranice je poté vyhánějí. Odehraje se známá
scéna, kdy Vojtěchovi vyhrožují zabitím a poté ho
pro výstrahu udeří veslem. Trojice mužů se tedy pře-
plaví v malé loďce na jižní břeh řeky do osady Gar-
bik. V současné době je zaniklá, ale archeologický
průzkum potvrdil její existenci. Vojtěch prohlásí, že
přišel z Čech a stává se pruským apoštolem.
Prusové mu na to odpovídají, že na jejich území
vládne jeden zákon a jedna víra. Pokud zemi Vo-
jtěch rychle neopustí, najde v ní smrt.
17.-18. dubna

Misionáři ještě v noci odplouvají z Garbiku. Veslují
proti proudu řeky Beek a potom Brast (Trosrjanka).
Po necelých pěti kilometrech narazí na osadu War-
genau (Malinovka). Dnes z ní zbývají už jen ruiny,
ale ve Vojtěchově době to bývalo významné sídliště.
18.-22. dubna

Wargenau obývají nejenom Prusové, ale také Slo-
vané. Tři druhové pod jejich ochranou tedy mohou
načerpat síly na další cestu.
23. dubna

Ráno se misionáři vydávají z osady Wargenau na
pěší cestu. Jdou na jih do vnitrozemí a opouštějí
relativní bezpečí civilizovaného pobřeží. Rychle
ztrácejí orientaci. Zřejmě z neznalosti překračují
posvátné pohřebiště Izerkapinis. Za ním vcházejí do
lesa s obětištěm Kunter. Odpoledne se Vojtěch
modlí. Jeho dva průvodci ulehnou na louce a usnou.
Jsou od sebe, co by kamenem dohodil. Prusové ve-
dení svým duchovním Sikkem Vojtěcha zpozorují a

napadnou. Průvodce nechají na živu. Má to zřejmě
dva důvody. Jednak oba nebyli v tu chvíli v posvát-
ném okrsku a druhak mají doma podat zprávu, co
se s Vojtěchem stalo. Prusové se totiž těsně před
definitivní christianizací velmi tvrdě brání křesťan-
ské propagandě. 
Vojtěch je útočníky odvlečen z posvátného lesa
Kunter na jih k osadě Ochsenrdesch (Priozernoje).
Zde archeologové odkryli kultovní místo, které
přesně odpovídá všem dostupným zprávám o konci

svatého Vojtěcha. Chrání ho dva kamenné valy a na
vnější straně jednoho z nich stojí obětní oltář. Na
něm byly objeveny stopy po úderech sečného
nástroje. Uprostřed valů je vykopaná jáma, do níž je
vsazen kůl. Metr od ní roste mohutný strom. Oko-
lo obětiště je sedm jamek po tyčích zasazených do
kruhu. Strom a kůl v nevelké vzdálenosti od něj,
mezi nimi deska s Vojtěchovým tělem a hlava
naražená na vrcholku kůlu - to je odkryto na
obětišti u Ochsendresch, což zároveň odpovídá
slovním popisům i vyobrazením ne starším než půl
druhého století od Vojtěchova mučednického
konce. 
Že byla Vojtěchovi useknuta hlava, potvrdil arche-
ologicko-lékařský výzkum pozůstatků světce, jenž
proběhl roku 1980 v Praze. Stalo se tak v poloze na
břiše. Hlava byla poté naražena na ostrý kůl. Po ně-
jaké době byla ovařená. Posléze ji Prusové prodali
i s tělem nazpátek Boleslavu Chrabrému. To
odpovídá faktu, že u Ochsendresch nebyly nalezeny
žádné kosterní pozůstatky. n

BISKUP VOJTùCH SE ROKU 997 STAL MUâEDNÍKEM A PATRONEM âECH 
I POLSKA. STAâILO K TOMU MÁLO. OMYLEM VSTOUPIL DO POSVÁTNÉHO

PRUSKÉHO HÁJE A BYL ZA TO POTRESTÁN PODLE TEHDEJ·ÍCH OBYâEJÒ. PRUSOVÉ HO CHYTILI,
VYVEDLI K POSVÁTNÉMU STROMU A NA OLTÁ¤I HO PROKLÁLI SEDMI O·TùPY. 
Text: Kuba Turek. Foto: Ladislav Hanyk

Seriál o polských řekách najdete na
www.horydoly.cz/polsko

xxxxxx

Mapa: Google a Horydoly
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Canon Power
Shot D10

K fotografování existuje jen málo
krásnějších míst, než je podmořský
svět. Zachytit pomocí digitální tech
niky úchvatné mořské tvory, proudy
s planktony či pestrobarevné korá
ly je při tom velmi jednoduché. Sta
čí trocha praxe a vhodné vybavení.
Pro amatéry je určený kompaktní
fotoaparát PowerShot D10, který

je vodotěsný do hloubky 10 m, od
olá nárazu na tvrdý povrch při pádu

z výšky 1,22 m, je prachotěsný a
plně funkční do 10 °C. 

Info: www.canon.cz
Orientační cena: 6250

Kč (fotoaparát) 

Marin Bear Valley
Americká značka Marin prodává novou řadu dámských

kol WGF. Jejich geometrie je navržena tak, aby se přizpů
sobila fyziognomii ženského těla a využila jeho silový roz

sah. Ženy mají ve srovnání s muži kratší trup, drobnější ru
ce a menší sílu, proto má kolo kratší horní rámovou trub
kou. Řídítka jsou užší s menším průměrem. Brzdové páky
a řazení jsou podloženy excentrickými podložkami, aby se
dal lépe nastavit jejich sklon a vzdálenost od rukou. Lehčí
model odpružené vidlice je nastavený na tlumení nižší vá

hy. Speciální dámské sedlo zajistí komfortní jízdu. Pro
technické fajnšmekry ženského pohlaví uvádíme základní

údaje: Rám 6061 Alu, HydroEdge Double Butted. Vidlice
Spinner 300, Lockout, 80 mm. Brzdy
Tektro Auriga Comp hydraulické ko

toučové. Přehazovačka Shimano Deo
re. 

Info: www.marinbikes.com
Orientační cena: 14 490 Kč. 

Schöffel Saturn
Schöffel Saturn je lyžařská bunda na nejvyšší
úrovni. Výrobce ji ušil z nejlepších materiálů a
podle nejnovějších designových trendů. Za to

samozřejmě zaplatí zájemce hodně vysokou ce
nu. Technický střih nabízí volnost pohybu. Nikde

se tedy nekrčí, neshrnuje ani nevyhrnuje. Je uši
tá z goretexu, což zaručuje nepromokavost, od
olnost proti větru a při tom prodyšnost. O teplo

se stará podšívka z primaloftu. Okolo krku je na
šitý jemný a na omak příjemný materiál melon.

Uvnitř najdeme odnímatelný elastický snow cat
cher, neboli límec proti vnikání sněhu. 
Info: www.sportkoncept.cz

Orientační cena: 15 600 Kč

Text: Horydoly. Foto: Schöffel, Canada
Goose, Canon, Klättermusen, Marin, 
Ortodox

NOVINKY   NA TRHU
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Popisované zboží vybírá redakce nezávisle na výrobcích, dovozcích a prodejcích. Orientační ceny jsou uvedeny podle aktuální situace na trhu. 
Redakční testy si přečtěte na webu www.horydoly.cz/test.

Canada Goose Chilliwack
Módní, drahé, hřejivé... Kanadská husa přiletěla 

do Čech. Oděvní značka Canada Goose oficiálně
vstoupila na český trh teprve vloni. Je synonymem 

pro stylové, luxusní a teplé oblečení, které nezklame 
za žádných podmínek. Kanadská husa šije oblečení 
z prachového husího peří, špičkové látky a hlavně 

v nadčasovém designu. Nosí se od vědeckých 
základen na Jižním pólu, Arktidě, přes vesničky 

v Alpách až po rušné ulice Stockholmu, Milána, New
Yorku a nyní i Prahy. Model Chilliwack je kompromi

sem mezi městskou a expediční bundou.
Info: www.sportkoncept.cz 
Orientační cena: 17 000 Kč

Thule Pacific 600
Střešní box Thule Pacific 600 vyhrál
ve srovnávacím testu střešních boxů
německého autoklubu ADAC. Získal
nejlepší ocenění za design, odolnost
proti vodě, malý vliv na řízení vozidla a
také za crashtest. Zákazníka navíc po
těší pětiletá záruka. Celá řada Thule
Pacific byla uvedena na trh už v roce
2007 a stále patří mezi moderní klasi
ku. Skládá se ze tří modelů různých ve
likostí a má rychloupínací montážní
systém, umožňuje oboustranné oteví
rání a centrální zamykání.
Info: www.thule.com
Orientační cena: 6000 Kč

Ortovox 3+
Ortovox přijde na zimní sezonu s novým modelem lavinového vyhledávače S3+.
Přístroj si vybírá nejsilnější a potlačuje slabší signály. Při hledání zasypaného lavi
nou se automaticky nastaví taková vysílací anténa, která má nejlepší pozici vůči
hledajícímu, čímž zajistí nejlepší možnou cestu pro hledajícího. Výrobce snížil množ
ství informací na nejdůležitější položky a dodává tedy jasné instrukce i ve streso
vých situacích. Kulatý LCD displej vykresluje vzdálenost a pozici oběti. Zobrazuje
až tři zasypané. Vyhledávač e vybaven pouze jedním tlačítkem. Jedna baterie AAA
vydrží 250 hodin. Celková hmotnost je dvě stě gramů 
Info: www.sunsport.cz, Orientační cena: 7500 Kč 

Ortovox Beast
Nová série sněhový lopat Ortovox Beast se na trhu objeví ve třech

barevných provedeních a dvou způsobech použití. Jsou určené
především pro skialpinismus, ale mohou se hodit komukoliv. 

Tvar lopaty a oválného topůrka je stejný pro všechny verze. Spodní díl
topůrka je opatřen pískovým nástřikem, který umožňuje jistější úchop.

Model s pilou uloženou v posledním dílu teleskopického topůrka je
určený pro nejnáročnější outdoorové situace v opuštěné přírodě. Pila
má ostré zuby, které si poradí nejenom s ledem a sněhem, ale také
se dřevem. Lopata váží 710  gramů bez pily a 770 gramů s pilou.  

Info: www.sunsport.cz
Orientační cena: zatím není určena
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ZÁVODY

o startovním v˘stfielu a nûkolika
úvodních kilometrech po asfaltu
se traÈ staví vytrvalcÛm ráznû do
cesty. No pasarán, neprojdou,

huãí okolní lesy po vzoru vá‰niv˘ch ‰pa-
nûlsk˘ch obráncÛ republiky. V‰echno to
zaãíná u vaduzského zámku, dodnes sídla
zdej‰ích kníÏat. A kdyby snad zbloudil˘
bûÏec zatouÏil pokochat se jeho náv‰tû-
vou, konstituãní monarcha mu ústy v bar-
vách vyvedené cedule sdûlí, Ïe má smÛlu,
Ïe zámek jest domovem soukrom˘m a tu-
díÏ vefiejnosti nepfiístupn˘m. Tak to aby-
chom bûÏeli dál. V pfií‰tích okamÏicích se
ocitáme nad hranicí 1500 metrÛ, na
vrcholu prvního z velk˘ch stoupání. Po
25 kilometrech si oddychnou ti ‰Èastnûj‰í,
ktefií bûÏeli pouze pÛlmaraton (v lichten-
‰tejnském podání Halbmarathon Plus – a
jak asi tu‰íte, to Plus znamená v tomto
pfiípadû dal‰í ãtyfii kilometry). Ostatní po-
kraãují ve své úmorné kratochvíli. 

Rákosníček by zajásal
Aãkoli je lichten‰tejnsk˘ státní rozpoãet
prÛhledn˘ jako sen malé lesní víly a stát-
ní dluh jde tady jako v jedné z mála zemí
do záporn˘ch ãísel, zdej‰í povûtfií se v˘-
znamnû zahu‰Èuje. Mlha hustá tak, Ïe by
se dala krájet, bûÏci se proplétají mezi
kapkami de‰tû a jedin˘, kdo by tady volal
je‰tû! by byl zfiejmû Rákosníãek. Celkem

osm obãerstvovacích stanic po cestû se
obãas snaÏí zpestfiit bûÏcÛm jídelníãek i o
takové vûci, jako je tepl˘ hovûzí v˘var
(chvályhodné) ãi vychlazenou kolu

(vzhledem k nasycenosti nápoje CO2 a
teplotû okolního vzduchu ménû chvály-
hodné). 

Čech na bedně
V cíli jsou uÏ v tuto chvíli, po zhruba
tfiech hodinách od startovního v˘stfielu,
první vytrvalci. Co nás asi mÛÏe tû‰it ze
v‰eho nejvíce je, Ïe se ztrátou ‰estnácti
minut (i na tomto údaji je vidût, zaã je
toho v Lichten‰tejnsku loket) na vítû-
zného Wiesera ze ·v˘carska dobíhá 
ãesk˘ borec Honza Bláha z KromûfiíÏe. 
S nakonec tfietím Italem Trincherim 
a ãtvrt˘m Nûmcem Geisenbergerem
musel svést lít˘ boj. Tito tfii probíhají 
cílem ve stejné minutû.

Kdo nepracuje, ať nejí! 
Tvrdou kÛrku zdej‰ího chlebíãku okusí
kaÏd˘ pfiihlá‰en˘. Rozmazlen˘ PraÏ-
sk˘m mezinárodním maratonem, oãeká-
vá na‰inec pfii vyzvedávání startovního
ãísla ranec sponzorsk˘ch darÛ spoleãnû
s památeãním triãkem. TÛdle! K mání je
jen startovní ãíslo a ãip pro ãasomíru.
Zbytek na konci trasy, v cíli. Kdo nedo-
bûhne, zbabûle vzdá, nemá nic. A je‰tû
se musí postarat o to, aby pofiadatelÛm
vrátil ãip a nemusel tak platit vysokou
pokutu. Dobûhnuv‰í dostanou upomín-
kové triko. n

KNÍŽECÍ MARATONKNÍŽECÍ MARATON

P

Text: René Kujan. Foto: archiv autora

LICHTEN·TEJNSKÉ KNÍÎECTVÍ SE SV¯MI STO ·EDESÁTI KILOMETRY
âTVEREâNÍMI NEPAT¤Í MEZI VELKÉ ZEMù. VELKÉ JE P¤EDEV·ÍM HRUB¯M
NÁRODNÍM PRODUKTEM. VELKÉ A MOCNÉ JE TAKÉ V PO¤ÁDÁNÍ MEZ-
INÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH AKCÍ. ALPSK¯ MARATON JE JEDNOU Z NICH.

INTERNET: 
www.lgt-alpin-marathon.li



TURISTIKA

TAM, KDE LIŠKY 
DÁVAJÍ DOBROU NOC

„Chce‰-li b˘t ‰Èastn˘ jeden
den – najez se. Chce‰-li b˘t

‰Èastn˘ jeden rok – oÏeÀ se.
Chce‰-li b˘t ‰Èastn˘ cel˘ Ïiv-

ot – dej se na turistiku!“
Heslo ãistotného stráÏce

BorÛvkové hory Ivana.

·afáfiova skála a její
pralesnat˘ porost.

INTERNET: 
www.rychleby.cz
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ãkoli se Rychlebské hory svojí
rozlohou fiadí k nejmen‰ím hor-
sk˘m celkÛm na‰í republiky, pfie-

sto skr˘vají mnoho zajímav˘ch míst, pfií-
rodních krás a tajemn˘ch koutÛ. My se za-
stavíme v jejich nejsevernûj‰í ãásti. 
Strategicky v˘hodn˘m v˘chodiskem na-
‰ich cest je mûsto Javorník. Jezdí sem vla-
ky i autobusy. Pokud se vydáte na cesty v
útrobách plechového ofie, pokraãujte po
silniãce agonicky se svíjející mezi kopci aÏ
do vesnice Travná, popfiípadû je‰tû o dva
kilometry dál k hraniãnímu pfiechodu, kde
je moÏné ãtyfikolého, a nyní jiÏ znaãnû zta-
haného siláka, odstavit.
Z Travné se vydáme po modré turistické
znaãce smûrem na takzvané Leti‰tû. Hned
pfii opu‰tûní vesniãky narazíme na restau-
rant malého rodinného typu Waldheim.
Pr˘ je snad v nouzi nejvy‰‰í moÏné tam i
pfiespat. Ale kdo by se zastavoval, kdyÏ
cesta je‰tû pod nohama ani nezaãala po-
fiádnû ubíhat? Rozhodnutí pokraãovat je
po nûkolika krocích odmûnûno hezky udr-
Ïovanou kaplí a decentnû radioaktivním
pramenem Panny Marie Salettské, coÏ
hlavnû ti z nás, co nemají to ‰tûstí, Ïe bydlí
kousek od Temelína, dokáÏí zvlá‰tû ocenit
a bujafie si zaionizují pfii ochutnávce vody
stráÏené Ïenou nejpovolanûj‰í.
Na rozcestníku u Leti‰tû, kde kupodivu Ïá-
dné stroje startovat neuvidíme, se vydáme
po zelené pod Bílou skálu. K samotné ská-
le je to necel˘ kilometr, komu nevadí od-
boãky, vydá se po ãervené na necelé dva
kilometry vzdálen˘ Vysok˘ kámen. Dosta-
teãnou satisfakcí mu bude neopakovatelná
romantika solitérního skalního útvaru, na
nûjÏ je moÏno bez problémÛ vystoupit a na
nûkteré z jeho plo‰in opfiít své v˘stupem
zmoÏené tûlo o instalované zábradlí a ko-
chat se v˘hledy do nezmûrn˘ch dálav a
hloubek zdej‰ích pfieváÏnû smrkov˘ch a
bukov˘ch lesÛ. 

Šafářova skála
Budeme-li zpod Bílé skály pokraãovat dá-
le na sever, protoÏe právû tam to táhne
kaÏdého vûtrem o‰lehaného muÏe a kaÏ-

dou biãem ãerstvého povûtfií zkrá‰lenou
Ïínku, projdeme kolem Tfií lip a ocitneme
se u ·afáfiovy skály. Mohutn˘ skalní útvar
je u svého úpatí vybaven jednoduch˘m tu-
ristick˘m piknikov˘m pfiístfie‰kem a slepá
odboãka zelené turistické trasy vede aÏ na
ploch˘ vrchol skalisek. Zdej‰í rula Ïene
své strmé a nûkdy i pfievislé stûny do v˘-
‰ky aÏ 35 metrÛ. A to nemohli ani horolez-
ci nechat bez pov‰imnutí.

Zatrpklé Polsko
AÏ se nabaÏíte skal a jejich krásného oko-
lí, k nûmuÏ patfií tfieba stalet˘ památn˘
buk, vydáte se Hlubok˘m dolem po zele-
né dále na Bílou vodu, nejsevernûj‰í v˘-
spu tohoto kraje. První v˘raznûj‰í budo-

va, kterou budete míjet, je malebn˘
Lichten‰tejnsk˘ zámeãek slouÏící
dnes jako psychiatrická léãebna. Bu-
dete-li mít stejné ‰tûstí jako my, také
potkáte zdej‰í milé svûfience léãící se
ze závislosti na alkoholu nebo jin˘ch
návykov˘ch látkách. Ov‰em cestu
do hospody vám neporadí. Nesmí
tam. A i kdyby vám ji poradili, nepo-
bavíte se. Na námûstíãku sice po
chvilce pátrání sv˘mi orlími zraky
objevíte budovu s nápisem Hostinec na
‰títû, leã dvefie zamãené. A cedulka s ote-
vírací dobou také záhadnû chybí. Okoloj-
doucí pán, zfiejmû místÀák, zcela chápe
na‰i smûs rozhofiãení a nepochopení, ale
ani on nenabízí mnoho nadûje: Tam dale-

ko za hranicí je nejbliÏ‰í polsk˘ hostinec.
A za pivo se tam platí zlotem. Nebo ma-
ximálnû tak je‰tû eurem. âecháãky tam
nemají rádi. A jejich korunu je‰tû ménû.
To teda nasazuje celé situaci korunu! Sbí-
ráme svou batoÏinu i hofice zatrpklou Ïí-
zeÀ a vydáváme se po hraniãních sloup-
cích okusit, o kolika kÛrkách b˘val chle-
bíãek chrabr˘ch stráÏcÛ hranic. Za
vesnicí je‰tû míjíme b˘valou vápenku a
prcháme do zvlnûn˘ch hvozdÛ se zbytky
ostnat˘ch drátÛ. (Mimochodem, jednu
velice hezky zrekonstruovanou vápenku
zpfiístupnûnou vefiejnosti jste míjeli ces-
tou z Javorníku na Travnou. Zdej‰í oblast
je bohatá na v˘skyt vápence a vápno se
zde pálilo uÏ od stfiedovûku.)

Opravení rozhledna
Historie zdej‰í rozhledny je velmi pohnu-
tá, aÏ nás snad nûkdy mÛÏe naplÀovat i cy-
nick˘m úsmûvem. RÛzné druhy staveb se
tady po odslouÏení pár let fiítily a v tros-
kách neváhaly zraÀovat i nevinné turistky.
Na‰tûstí v novodobé historii pfiispûchal
program pfiíhraniãní spolupráce, jenÏ pfied
ãtyfimi lety vyústil ve slavnostní otevfiení
zcela nové, bytelné rozhledny s nosnou

konstrukcí z pev-
né oceli a oplá‰-
tûním ze ztepilé-
ho dfieva, které
vhodnû zapadá
do zdej‰í krajiny.
Pomy‰leno bylo
dokonce i na zdû-
n˘ pfiístfie‰ek pro
turisty. Nutno fií-
ci, Ïe místo se
skvûlo neb˘valou
a nevídanou ãis-
totou a útulností.
Pan Ivan byl

ochoten snad i vlastní Ïivot dát v sázku o
to, Ïe se nám napfiíklad na zemi nepodafií
najít jedin˘ cigaretov˘ nedopalek. „V‰ech-
no svinstvo jsem tady vysbíral, do posled-
ního vajglu!“ pfiísahal nám slavnostnû. 
A nekecal! n

A

TAM ZA MNOH¯MI HORAMI, MNOH¯MI ¤EKAMI, TAM, KDE OBRYS NA·Í REPUBLIKY NA MAPù VYTVÁ¤Í SEV-

ERNÍ MORAVù MOCNÉ A BOJOVNÉ ROHY TRâÍCÍ KU POLSKU, ROZPROSTÍRÁ SE NENÁPADNÉ, LEâ KRÁSNÉ 

POHO¤Í JMÉNEM RYCHLEBSKÉ HORY. MOÎNÁ SE JEN KVÒLI NIM NEVYPRAVÍTE NA DALEKOU CESTU, ALE

BUDETE-LI SE POHYBOVAT V OKOLÍ, URâITù STOJÍ ZA NÁV·TùVU. MÍSTNÍ TVRDÍ, ÎE JSOU TO POSLEDNÍ NA·E

HORY, KDE JE·Tù DÁVAJÍ LI·KY DOBROU NOC.

Text: René Kujan, foto: archiv autora

BorÛvková hora
s rozhlednou a
pfiístfie‰kem pro
turisty.

Na území RYCHLEBSKÝCH HOR se
kromě lišky běžně vyskytuje i zmije.
Na konci minulého století tady pobý-
vala i medvědice, občas se podaří
zachytit stopu rysa. 
Rychlebské hory zaujímají rozlohu
276 km2, nejvyšším vrcholem je Smrk
(1125 m n. m.) a hlavní hřeben
dosahuje délky necelých 50 km. 
Skalní útvary Vysoký kámen a Šafářo-
va skála jsou využívány horolezci.
Značení na skále, osazeno lepenými 
a šroubovanými nýty.
Popisovaným územím vede cyklostez-
ka č. 6044 Bílá Voda – Růženec – Ja-
vorník – Račí údolí – Hraničky – Sko-
rošice – Žulová klasifikovaná jako
„náročná“, s délkou 47 km a
převýšením 727 m.



apsiãka z ãerného neoprenu je
osazena dvûma kfiidélky z
jemné síÈoviny, které obejmou
zvolen˘ popruh od batohu (to

mÛÏe b˘t ramenní, bederní a, pokud
máte hrudník o rozmûrech dÛlního ba-
gru, tfieba i prsní) a spojí se such˘m zi-
pem. Nûmeãtí návrháfii podumali nad
jeho umístûním a háãkovou ãást zipu
správnû umístili tak, aby se do ní ale
opravdu ani náhodou nic nepfiichytlo. 
·tûnice, nebo klí‰tû? 
Stabilitu kapsiãce a pfietrvávající pocit
spolehlivosti a bezpeãí vám propÛjãí
dvû protibûÏné packy ukryté na vnûj‰í
zadní stranû futrálku. 
Právû ty zpÛsobí, Ïe se kapsiãka ani v
ãase zbûsilého bûhu ãi stfiemhlavé jízdy
na kole po popruhu batohu neposouvá,
nepfietáãí ani nezpÛsobuje jakékoli dal-
‰í komplikace. Prostû si tam ti‰e sedí a
drÏí. No jako klí‰tû. 

Dvě velikosti kapsičky
Pfiístup do útrob pouzdra nám zpro-
stfiedkovává kvalitní zip YKK se zoub-
ky otoãen˘mi dovnitfi, podobnû jako u
tak zvan˘ch vodotûsn˘ch zipÛ, opatfie-
n˘ na jezdci ãernou ‰ÀÛrkou. 
Dodat futrálku zdobnosti a vzne‰enosti
se pokou‰í ãerno-bílé pryÏové logo na-
‰ité na boku kapsy. 
V˘robce nabízí dvû velikosti kapsiãek
S a M. Zatímco men‰í bez problémÛ
pohltí jak˘koli bûÏn˘ mobilní telefon,
do vût‰í z nich se nám vedle mobilu
dafiilo vetknout i MP3 pfiehrávaã. 
Máme jenom dobré zku‰enosti
Není asi tfieba zdÛrazÀovat, Ïe telefonu
je v objetí neoprenu obzvlá‰tû útulno a
bezpeãno. Kapsiãka telefon v˘bornû
chrání proti otfiesÛm, po odepnutí z ba-
tohu ji lze dále pouÏívat jako bûÏné
pouzdro, ve kterém se va‰e malá pfií-
ruãní mikrovlnka bude povalovat v pfií-
padû nepotfieby. 

S kapsiãkou jsme za více neÏ rok sjez-
dili svûta kraj. Pfiená‰eli v ní mobil na
dlouhé vzdálenosti v mûstském i hor-
ském terénu, o lesním ani nemluvû.
Drncala s námi pû‰ky, bûhem bûhu, na
kole, na lyÏích, ba i letadlem s námi
pocestovala. 
PouÏit˘ neopren není tzv. such˘, tedy
pro vodu nepropustn˘. Ani zip si ne-
hraje na vodotûsnou variantu. Pfiesto
jsme s pfiekvapením nalézali po drob-
n˘ch de‰tících mobil v pouzdru such˘.
Na opravdové slejváky v‰ak futrálek
není stavûn˘. Ale pokud s ním na ces-
tách nebudete zrovna rozráÏet trnité os-
truÏiní, bude vám slouÏit dlouhé a spo-
kojené ãasy. Jako nám.  n
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Velikost pfiesnû na mobil.

Jednoduché upínání.

Text a foto: René Kujan

Kapsička na mobil
Deuter Phone Bug
NA ROZDÍL OD OPRAVDOVÉ ·TùNICE VÁM DEU-
TEROVSKÉ POUZDRO NA MOBIL KREV PÍT NE-
BUDE. A NA ROZDÍL OD DOTùRNÉHO HMYZU,
AKTIVNÍHO HLAVNù V NOCI, BUDETE MOCI
PHONE BUG HRDù VYTÁHNOUT I NA DENNÍ
SVùTLO. OSTUDU VÁM NEUDùLÁ.

Deuter Phone Bug větší/menší model

Barva: pouze černá / černá

Hmotnost: 40 / 45 g 

Rozměry: 13,5 x 7 x 4 cm / 16 x 7 x 4 cm 
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érie Mach hledá – a nachází –
skloubení co moÏná nejmen‰í
hmotnosti s co moÏná nejvût‰ím
komfortem a maximální uÏitnou

hodnotou. Batohy se vyznaãují velmi od-
lehãenou, a pfiesto pevnou konstrukcí nos-
ného systému. Ramenní popruhy mají
komfortní polstrování ze sofistikovanû od-
lehãené síÈoviny. TotéÏ polstrování je
pouÏito i v horní a spodní ãásti zad. Mezi
nimi dochází i k pfiimûfiené v˘mûnû vzdu-
chu. Pevnost zad zaji‰Èuje polotuhá pûno-
vá konstrukce.

Dvojitý velbloud
K obrovsk˘m pfiednostem batohu patfií
zdvojen˘ systém pro vodní vaky. Jeden z
vakÛ se umisÈuje pod pruÏnou síÈku nava-
zující na zádov˘ systém uvnitfi batohu.
Druh˘ vak mÛÏete umístit do vnûj‰í kapsy
promy‰lenû pfiekryté horním polstrováním
zádového systému. V kaÏdém ramenním
popruhu je univerzální vyústûní pro jednu
hadici. Je jen na vás, z kterého vaku pove-
dete Ïivotadárné tekutiny vpravo ãi vlevo.
Kapsy pojmou v‰echny bûÏné typy vakÛ
do objemu tfií litrÛ. Dohromady tak na zá-

dech nesete aÏ ‰est litrÛ; nejeden drabafi
nebo dromedár po vás zle loupne závisti-
v˘m okem. 

Stabilita na prvním místě
Samozfiejmostí je prsní a bederní popruh.
Co batohu propÛjãuje opravdu v˘bornou
stabilitu i pfii prudk˘ch pohybech a vy-
‰‰ích rychlostech, je pfiídavn˘, po vnûj-
‰ím obvodu batohu veden˘ elastick˘ be-
derní pás s otvory pro odvûtrávání.  UÏi-
vatel má moÏnost jeden z pásÛ, popfiípadû
oba odepnout. Nám se osvûdãila varianta
nechat klasick˘ bederák doma a pouÏít
jen ten elastick˘. SníÏí se tak hmotnost,
zv˘‰í se komfort (protoÏe vás netlaãí pfie-
zka bederáku) a u stability jsme rozdíl ne-
zaznamenali. Dal‰í obrovskou vychytáv-
kou je kompresní systém u vût‰ího z
obou batohÛ. Jak bûhem zbûsilé jízdy na
horském kole nebo po del‰ím bûhu teré-
nem ub˘vá tekutiny a energetick˘ch tyãi-

nek z batohu, klesá objem nákladu a mo-
hl by zaãít na zádech dûlat nepfiíjemnosti.
Îádn˘ problém. Staãí rychlé zatáhnutí za
‰ÀÛrky a je vyfie‰eno – bfiemeno opût
krásnû pfiilne, batoh mu nedovolí Ïádn˘
nepfiíjemn˘ pohyb. Oba batohy jsou vy-
baveny expanderem. Takov˘ jsme tomu
alespoÀ my dali pracovní název. Hlavní
kapsa má dal‰í pfiídavn˘ zip po tfiech
ãtvrtinách svého obvodu. Po jeho otevfie-
ní se uvolní doposud uvûznûná textilní fia-
sa a zvût‰í se objem batohu (o ty ãtyfii lit-
ry, co jsou v názvu batohu za znaménkem
plus).  Oba batohy mají ve spodní ãásti
vnûj‰í kapsiãku ukr˘vající síÈku napfiíklad
na cyklistickou helmu. Staãí procvaknout
dvû umûlohmotné karabinky k tomu ur-
ãen˘mi oãky – a je pfiipravena k pouÏití.
Vût‰í z batohÛ má na stejném místû je‰tû
dva popruhy s pfiezkami a trojzubci. To
kdyby se vám tfieba uÏ do batohu neve‰la
tfieba bunda. n

Text a foto: René Kujan
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BATOHY BERGHAUS
MACH 7+4 A 12+4

S

Batohy vûhlasné znaãky s odkazem na je‰tû vûhlasnûj‰ího fyzika Ernsta
Macha* nenechávají nikoho na pochybách. Batohy jsou urãeny pro nej-
rychlej‰í z nejrychlej‰ích, blesky, hromy, sviÏníky a speedery v‰eho druhu.

Vnitfiní uspofiádání.

Vnûj‰í kapsa na láhev
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ozartovy koule, v originále
Mozartkugeln, nejsou jedi-
nou cukrovinkou spojovanou
s hudební osobností, jeÏ

v˘znamnû ovlivnila svoji dobu. Vzpo-
meÀme na Karla Ha‰lera, kter˘ sv˘m
jménem na bonbónech s modro-bíl˘m
obalem tehdy dost pomohl továrníkovi
Franti‰ku Lhotskému z Michle. U Mo-
zarta tomu bylo maliãko jinak. Svého
ãasu jiÏ vyhlá‰en˘ salcbursk˘ cukrovin-
káfisk˘ velikán Paul Fürst si rodícího se
„velkého salcburského syna“ velmi ob-
líbil a rozhodl se mu tímto zpÛsobem
pomoci a zv˘‰it jeho popularitu a pre-
stiÏ. A vytfiíbená kvalita
a jemná chuÈ zaãaly brzy
nést své ovoce.

Když se rodí koule
Bylo to roku 1890, kdy
pan Fürst po dlouh˘ch
pokusech s pistáciov˘m
marcipánem, nugátem a
tmavou polevou pfiedsta-
vil svému mlsnému pu-
bliku originální Mozart-
kugeln. Roku 1905 se ho
porota PafiíÏské v˘stavy
fiemesel rozhodla ocenit
zlatou medailí. Je‰tû
dnes se v téÏe ulici
Brodgasse 13 v Salcburku ruãnû vy-
rábûjí Original Salzburger Mozartku-
geln. Poznáte je jednodu‰e. Vypadají
tak, jak si vût‰ina z nás myslí, Ïe
„opravdické“ Mozartovy koule nevypa-
dají. Ode v‰ech ostatních se odli‰ují
obalem stfiíbrné barvy s modr˘m potis-
kem. A ode v‰ech ostatních se li‰í sv˘m
„pupíkem“. Po ruãním vyválení pistá-
ciového jádra se kuliãka obaluje v jem-

ném nugátu a máãí se v polevû nabod-
nutá na dfievûnou ‰pejli. Po té sa-
mozfiejmû zÛstává v cukrovince malá
dírka. A ta se právû zaslepuje drobnou
kapkou ãokolády, jeÏ dává vzniknout
onomu charakteristickému hrbolku. 

Dobrý nápad, špatný marketing
Pan Fürst byl bezesporu vynikající v˘-
robce cukrovinek. A ‰patn˘ marketér. V
jeho v˘kladní skfiíni dodnes mÛÏete najít
dobov˘ glejt, kter˘ mu dává v˘sadní prá-
vo pouÏívat název „originální Mozartovy
koule“. Samotn˘ název Mozartkugeln si
ale patentovat nenechal. Byl ze staré ‰ko-

ly a razil zásadu, Ïe kvalita se chválí sa-
ma a sama dospûje k vûãné slávû. 

Originální, nebo opravdové?!
V dÛsledku tûchto souvislostí dnes mÛ-
Ïe vyrábût Mozartovy koule v podstatû
kaÏd˘. Na trhu najdete kuliãky mnoha
vrstev, barev, chutí a konec koncÛ i tva-
rÛ. Mirabell (souãást nadnárodního po-
travináfiského gigantu Kraft Foods) na-

pfiíklad vyrábí Echte Salzburger Mozart-
kugeln, tedy „opravdové“. Jsou to ty,
které asi kaÏd˘ z nás vidûl i jedl. Ve zla-
tém staniolu, v ãerven˘ch krabiãkách,
pytlících ãi srdíãkách atd. se zlat˘m rá-
mováním. Chrlí se po tunách a vyváÏejí
se do celého svûta. MÛÏete je dostat
kdekoli. Tfieba i na benzínové pumpû v
nûjaké zapadlé vísce daleko, daleko od-
sud. 

Placaté koule
Dal‰ím v˘robcem Mozartov˘ch koulí je
firma Victor Schmidt. Také pojmenova-
ná po svém zakladateli, salcburském
cukráfii. Schmidtovy koule uÏ nejsou ani
pravé, ani originální. Zato jsou alespoÀ
Salcburské. Dal‰í stejnojmenné cukro-
vinky pocházejí z provenience vídeÀské
firmy Hofbauer. I v Nûmecku existuje

v˘robce Mozartov˘ch koulí. Firma Re-
ber z Bad Reichenhallu si na ochrann˘ch
známkách zvlá‰tû potrpí, a tak pouze u
ní dostanete „echte Reber Mozart-Ku-
geln®“. V‰echny tyto v˘robky od ostat-
ních snadno odli‰íte. Opût jsou vyrábûny
strojovû, ale do finální polevy se nena-
máãí. LeÏí na velkém platu a poleva se
pfies nû pfielévá – jejich spodní ãást tedy
v koneãné fázi zÛstává plochá. n

M

MOZART
chlapík s koulema
WOLFGANG AMADEUS PAT¤Í BEZESPORU MEZI V¯ZNAMNÉ A VÁÎENÉ
OSOBNOSTI NEJEN 18. STOLETÍ A NEJEN SALCBURSKA. DODNES 
ZASAHUJE DO NA·ICH ÎIVOTÒ SV¯M MOHUTN¯M UNIKÁTNÍM 
UMùLECK¯M DÍLEM. A TAKÉ SV¯MI KOULEMI. TEDY ZNÁM¯MI 
A VYBRAN¯MI CUKROVINKAMI. 

Text: René Kujan, foto: Café Konditorei Fürst, Scio’s Specereyen

Tak to vypadalo tenkrát / Café Konditorei Fürst

Tunkvorgang – Namáãení do polevy/ 
Café Konditorei Fürst Übersicht

INTERNET: 
www.salzburgerland.com
www.original-mozartkugel.com 
www.mozartkugeln.org
www.stranzundscio.com
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KOMPLETNÍ ZNĚNÍ PETICE 
V souãasné dobû Ministerstvo Ïivotního prostfiedí pfiipra-
vuje vyhlá‰ení pátého národního parku v âeské republice -
Kfiivoklátska. 
Stav na‰í pfiírody nám leÏí na srdci a nezpochybÀujeme
potfiebu ji chránit. KvÛli vyhlá‰ení národního parku v‰ak
na Kfiivoklátsku bez dÛvodu a naráz pfiijdeme o moÏnost
se svobodnû projet na kole po lesních cestách a stezkách. 
My, níÏe podepsaní, Ïádáme, aby Ministerstvo Ïivotního
prostfiedí v procesu pfiípravy vyhlá‰ení Národního parku
Kfiivoklátsko bralo ohled na: 
1. dosavadní zvyklosti v uÏívání krajiny Kfiivoklátska, 
2. dosavadní zku‰enosti, které ukazují, Ïe na území Kfiivo-

klátska cyklistika není problémovou a konfliktní aktivitou, 
3. vûdecké studie, které poukazují na to, Ïe vlivy cyklistic-

kého vyuÏívání krajiny jsou srovnatelné s pû‰ím, 
4. to, Ïe z hlediska ãesk˘ch zákonÛ mají obecnû cyklisté 

na jízdu po cestách v krajinû právo, a tak tomu dosud 
je i na Kfiivoklátsku (s v˘jimkou nûkolika národních 
pfiírodních rezervací). 

Na základû v˘‰e uveden˘ch argumentÛ Ïádáme, aby pfii 
vyhlá‰ení Národního parku Kfiivoklátsko zÛstal na tomto 
území stejn˘ rozsah pfiístupu cyklistÛ, jako je tomu doposud. 

Václavu Voldán Ïije v Kublovû utopeném uprostfied 
kfiivoklátsk˘ch lesÛ. Nemá nic proti pfiipravovanému
národnímu parku ani novû vzniklému lesnickému parku,
ale rád by i nadále jezdil na kole stejnû svobodnû jako
dosud. Proto shání podpisy do své petice Kola Na 
Kfiivo(klátsku).

ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINA Č. 114/1992 §16 ODST.F:
"Na celém území národních parků je zakázáno provozovat
horolezectví a létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na
kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souh-
lasem orgánu ochrany přírody." 

INTERNET: 
Petice Kola Na Křivo: www.kolanakrivo.cz, Český kras a Křivoklátsko
na Horydoly: www.horydoly.cz/ceskykras, Chráněná krajinná oblast 
Křivoklátsko: www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz

KOLA NA 
K¤IVO(KLÁTSKU)
Foto: archiv Václava Volrába
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fiíbûh se odehrál v dávn˘ch
ãasech, kdy fieka Sapulut je‰tû
tekla mezi vesnicemi Punggul a

Tinahas. Bylo to v dobû, kdy vesniãané
vlastnili jen nûkolik málo lodí. V ten os-
udn˘ veãer vyhasl MurutÛm v Punggulu
oheÀ, a tak volali pfies divokou fieku na
své sousedy ve vesnici Tinahas, aby jim
poskytli nûkolik Ïhav˘ch uhlíkÛ. âluny
ve vesnicích zrovna nebyly, a tak lidé na
obou bfiezích rokovali, jak uhlíky pfies
dravou vodu dostat 
Jeden muÏ z vesnice Tinahas nakonec
dostal nápad. NaloÏil Ïhavé uhlíky na zá-
da svému psu a poslal ho do pefiejí. Di-
voké vodní víry v‰ak brzy stáhly ne‰Èast-
né zvífie ke dnu. Vesniãané vypukli v hu-
rónsk˘ smích. Nûkdo navrhl, Ïe by bylo
dobré, poslat pfies fieku kohouta. MuÏ
vzal tedy kohouta, naloÏil mu oharky na
záda a vyhodil ho nad rozboufienou fieku.
Ne‰Èastn˘ kohout v‰ak nevdûãnou zátûÏ
dlouho neunesl, spadl do vody a utopil
se. To uÏ se za bfiicha popadali i ves-
niãané z protûj‰ího bfiehu. 
U‰tûpaãn˘ smích vyvolal hnûv bohÛ z
dÏungle a ti promûnili obû vesnice i s je-
jich obyvateli v kámen. Nikdo nepfieÏil
aÏ na muÏe, kter˘ se za pomoci zvífiat
snaÏil dostat oheÀ pfies fieku. Ten byl
uvûznûn v jeskyni, ze které se nemohl
dostat ven. 
Za nûjak˘ ãas do míst tragédie pfii‰li
lovci z vesnice na dolním toku fieky Sa-
pulut. Ke svému velikému pfiekvapení
zde na‰li pouze dvû obrovské skály. Po
vesnicích jako by se zemû slehla.
Vy‰plhali tedy na bílá skaliska a vstou-
pili do jejich nitra. Úzké vchody, hladké
podlahy a velké sály jim vnukly
my‰lenku, Ïe vstoupili do samotn˘ch
dlouh˘ch domÛ zmizel˘ch vesnic. Tu
usly‰eli z dáli hlas. Vydali se za ním a
na‰li onoho posledního vesniãana, kte-

rému v‰ak nebylo moÏno pomoci. Pro-
sili ho tedy, aby jim fiekl, co se stalo.
MuÏ jim z posledních sv˘ch sil v‰e po-
pravdû vypovûdûl a skonal. 
Lovci se vrátili do své vesnice, kde cel˘
pfiíbûh vyprávûli ostatním soukme-
novcÛm. Nakonec uspofiádali velkole-
pou tryznu jako vzpomínku na ne‰Èastné
lidi z Batu Punggulu a Batu Tinahas.
Mnohem pozdûji zmûnila fieka svÛj tok.
Oba dva dlouhé kamenné domy stojí
dnes na jednom z jejích bfiehÛ. âní vy-
soko nad dÏungli jako varování v‰em,
ktefií zde procházejí. n

P

Text a foto: Petr Kalač

Před sto lety byli Muruti obávanými lovci lebek a jejich
jméno vzbuzuje dodnes mezi indonéskými etniky na
Borneu respekt. Mladý muž se mohl oženit jen tehdy,
když přemohl svého prvního nepřítele a usekl mu hlavu.
Tento drsný zvyk byl vymýcen až za koloniální nadvlády
Britů, kteří naopak verbovali Muruty do řad své policie,
pro jejich loajálnost a odvahu. 

1. Neuvûfiitelná barevnost pfiírody. 2. Borneu se dnes jmenuje Kalimantan. 3. Muruti Ïijí v divoké krajinû mezi mûsty Keningau, Tenom a Pensiangan.
4. Tradiãní dlouhé domy. 5. Pestr˘ mot˘l. 6. Pfied sto lety byli v‰ichni Muruti obávan˘mi lovci lebek. w7. Muruti Ïijí kolem fiek, potokÛ a vodopádÛ.
8. Zemûdûlství pomalu ale jistû pfiebírá nadvládu nad lovem

PfiestoÏe jsou Muruti tfietí nejvût‰í domorodé 
etnikum bornejského Sabahu, je o nich známo
jen velice málo. Celkem se jedná pfiibliÏnû 
o padesát tisíc lidí, jejichÏ pÛvodní domovina 
se nalézá v pfiíhraniãních oblastech Bruneje,
Sarawaku a Kalimantanu. 

Vstup na území KurátÛ 
budí respekt a strach
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ejvût‰í vodácká akce na Moravû
se koná kaÏd˘ rok na Svratce. Po
loÀském roãníku v Brnû se vrací

na divokou vodu pod pfiehradou ve Víru.
Welká Wodácká PouÈ je pojmenovaná
po stupnici obtíÏnosti divoké vody WW
I – WWWVI. Koná se o víkendu 7.-8.
srpna. V sobotu je na programu origi-

nální soutûÏ v rodeu na nafukovacích
kanoích, záchranáfiská osvûta, vodácká
módní pfiehlídka a veãerní bál. V nedûli
se splouvá fieka z Víru do ·tûpánovic,
coÏ je bratru 35 kilometrÛ pádlování v
rychlém proudu.
Pofiadateli jsou brnûnsk˘ vodáck˘ oddíl
Racek a síÈ specializovan˘ch obchodÛ

Vodák sport. Vstup je zdarma, za splutí
se platí 20 Kã na osobu a vítáni jsou za-
ãáteãníci i experti, kajakáfii, kanoisté i
raftefii. Jedinou podmínkou úãasti je po-
vinné bezpeãnostní vybavení v podobû
pfiilby a plovací vesty. n 

Video reportáž z ročníku 2009 zhlédněte na

www.horydoly.cz/brno
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