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PŘIPRAVIL JIŘÍ ČERVINKA

Vychytané akce
Co nesmíte minout

Výstava stanů a vybavení do přírody (30. 5.–9. 8. 2015, PVA Expo, Praha Letňany) – Prodejní výstava vybavení
pro pobyt v přírodě, turistiku a kempování. www.vystavastanu.cz

Rock Point Horská výzva (12.–13. 6. 2015, Krkonoše) – Druhý závod seriálu horského běhu/trekingu dvojic bude hostit Pec
pod Sněžkou. www.horskavyzva.cz

Respect festival (13.–14. 6. 2015, Praha) – Tradiční festival world music už 18 let mapuje neznámé hudební oblasti. Letos propojí
nejčerstvější objevy s tím nejlepším z let minulých. www.rachot.cz

Adrenalin Cup (27. 6. 2015, Beskydy, Ostravice) – Extrémní závod čtyřčlenných štafet (běh do vrchu, MTB, paragliding a kajak).
www.adrenalincup.cz

Craft 1000 Miles Adventure (5. 7. 2015, SR, ČR) – Pátý ročník extrémního závodu o délce 1000 mil pro bikery, běžce, chodce
i koloběžkáře vede ze slovenské Nové Sedlice až na západní výspu Česka (také trasa 500 mil). www.1000miles.cz

Veletrh OutDoor 2015 (15.–18. 7. 2015, Friedrichshafen Německo) – Nejznámější evropský outdoorový veletrh, určený
sice pouze pro obchodníky a odborníky, ale hodně důležitý. www.outdoor-show.com

X-Trial Zubr Cup (18. 7. 2015, Ujčov) – Závod ze seriálu Czech Outdoor Tour je už 10. ročník triatlonu (připravuje se běh 8,5 km, kajak
5,5 km a MTB cross country 27 km) pro jednotlivce i týmy. www.czechoutdoortour.cz

Rock Point Horská výzva (14.–15. 8. 2015, Krušné hory) – Třetí závod seriálu horského běhu/trekingu dvojic se uskuteční
na božím Daru. www.horskavyzva.cz

Slapy – Praha (15. 8. 2015, Třebenice) – 6. ročník vodáckého závodu (letos se nejede závod České Budějovice – Praha) pro všechny
možné vodáky, včetně dračích lodí, SUP a pramic (32 km). www.budejovicepraha.cz

Salomon Slezský Maraton (22. 8. 2015, Beskydy) – Horský maraton v překrásné krajině Beskyd (40,5 km) v okolí Dolní Lomé.
www.slezskymaraton.cz

Wenger Czech Adventure Race (27.–30. 8. 2015, Dobronice u Bechyně) – Nejtěžší expediční outdoorový závod Adventure Race v ČR (časový limit 55 h a Mini 18 h) pro čtyřčlenné týmy (min. 1 žena). www.adventurerace.cz

Císař Summer Challenge (29. 8. 2015, Píšťany u Litoměřic) – Druhý ze série závodů v přírodním víceboji dvojic se koná
v Píšťanech u Litoměřic, Marina Labe. www.cisarchallenge.cz

Dolomitenmann (12. 9. 2015, Lienz, Rakousko) – Legendární extrémní závod štafet prověří nejlepší týmy světa (běh, paragliding, divoká voda a MTB). www.redbulldolomitenmann.com.

Rock Point Horská výzva (25.–26. 9. 2015, Šumava) – Čtvrtý závod seriálu horského běhu/trekingu dvojic se bude konat
na Šumavě. www.horskavyzva.cz

Císař Prague Challenge (26. 9. 2015, Praha) Třetí ze série závodů v přírodním víceboji dvojic bude nově v Praze. Účastníci se
kromě MTBO a OB mohou těšit také třeba na rafting či disc golf. www.cisarchallenge.cz

X-trial Réva Cup (28. 9. 2015, Hodonín u Kunštátu) – Posledním závodem seriálu Czech Outdoor Tour je závod jednotlivců
na horských kolech na 15 a 30 km. www.czechoutdoortour.cz

Další outdoorové akce najdete na www.pohora.cz a termínovku běhů všeho druhu na www.SvetBehu.cz
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EDITORIAL
TEXT JIŘÍ ČERVINKA

Léto v pohybu
Extrémní koching

Před letní záplavou outdoorových sportů bychom neměli
zapomínat na jednu z královských disciplín, na extrémní koching.
A to i přesto, že jde o sport náročný, s řadou zdravotních rizik
a s vysokými nároky na vybavení. Pro českou kotlinu je příznačné,
že prvním propagátorem kochingu nebyl sportovec, ale legendární
lékař Dr. Skružný. V 80. letech 20. století svému koníčku obětoval
čas, majetek i zdraví a má lví podíl na rozšíření a popularizaci tohoto
drsného adrenalinového sportu.
Jedinci s nízkým prahem pudu sebezáchovy uplatní koching všude.
Z článků v tomto čísle Světa outdooru můžete namátkou zvolit packrafting (S lodí v batohu), freestyle kayaking (Za vlnami do Ugandy)
či klasický treking (Velmi větrná země).
Jistým problémem jsou nároky na vybavení. Oříškem jsou už boty.
Trekové sandály stejně jako pohorky třídy C a D rychle devastují
nárazy na kameny, skaliska, triangulační patníky, výmoly i drny.
Kalhoty i bundu po těžkých pádech brzy odepíšete pro natržené
skoby a celkové poškození. Záleží ovšem na kvalitě, opravdu dobré
nepropro oblečení vydrží dvojnásobně až trojnásobně déle než
běžné věci, které zničíte prakticky za jedinou akci. Po intenzivním
prožitku zůstane plno věcí zapomenutých v kempu, na tábořišti
či odpočívadle. Ztráty cyklistických, horolezeckých a vodáckých
specialistů si jistě dovedete představit sami.
Důležitý je zdravotní stav! Musíte být v kondici, abyste měli šanci
přečkat nástrahy tohoto sportu. Pády do trhlin, rigolů, spár, škarp,
škrapů i strží jsou na denním pořádku a je prakticky jisté, že dříve
či později vás těžký pád potká zas. Hrozí nárazy do stromů, skal,
tyčí zimního značení a menhirů, nebezpečné jsou čelní srážky se
stožáry. Už Dr. Skružný riskoval s přítelem Karlem von Bahnhof své
zdraví a nebýt šťastné těžké otravy, skončil zřejmě na invalidním
vozíku. K tomu připočtěte zničené stromy, ploty, vrata i dva automobily a máte účet prvních průkopníků.
Naštěstí byl přínos doktora Skružného zachycen ve filmu „Vesničko
má středisková“ a extrémní koching se stal záhy drogou. Kdo tento
naučný film přímo nezná, jistě o posedlosti krásami přírody minimálně slyšel a nejspíš i sám viděl sportovce zaujaté kocháním, jak
se zraky upřenými do dálky bezmocně padají do příkopů pohřbeni
vlastními těžkými batohy nebo se marně snaží uvolnit ze zapasování
ve skalních průrvách. Přes veškerou zdravotní i materiální újmu není
v takové chvíli větší odměna, než vlídně pronesená magická formule:
„Pane doktore, vy jste se zase kochal!“ Toto ocenění bohatě zúročí
vynaloženou námahu a leckterého drsňáka dojme k slzám. Ani letos
proto nezapomeňte vyhradit pro kochání patřičný čas!
Jiří Červinka,
šéfredaktor Světa outdooru

AIR ROUND GTX RR
Teprve v botách s nejnovější GORE-TEX® SURROUND ™
technologií zažijete opravdový fičák.
• 3D mesh svršek s PU krytím
a membránou GORE-TEX® SURROUND ™
• Zamberlan Vibram Speed Hiking Lite podešev
• Elastický materiál pro přesné usazení na noze

www.rockpoint.cz
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TÉMA ČÍSLA: LÉTO V POHYBU
TEXT MATĚJ FRANĚK, FOTO SUPAI ADVENTURE GEAR

Na kole,
s lanem,
po svých
i s pádlem
v ruce
S radostí jsme v redakci opět přivítali
sluníčko a letní teploty, které vybízí
k tomu, abychom vstali od stolů,
přestali se zabývat jen prací a vrhli
se do činností, které nás baví ještě
víc než psaní článků, zpracovávání
recenzí, přinášení rad o vybavení
a diskutování nad ožehavými
outdooráckými tématy.
Na dalších stranách přinášíme
tipy na aktivity, které se dají
v létě provozovat, a destinace,
kam se za nimi vypravit. Dlouho
jsme se vyhýbali kolům, i když
je cyklistika společně s během
jedna z nejoblíbenějších českých
aktivit vůbec. Proto představíme
nejznámější české singletrackové
areály a v dalších článcích se
dočtete, kam na kola vyrazit za naše
hranice. Nechybí ani tipy na feraty,
tentokrát nad italským Lago di
Garda. Dočtete se, že i v Tatrách se
najdou lehké lezecké cesty, a objevíte
turisticky téměř nedotčenou polskou
řeku. Opomenut nezůstane ani
pořádný trek, i když přeci jen trošku
vzdálenější od našich krajin, a to
patagonský. Vodních hrátek bude
také požehnaně, nejenže Ondra
Křivánek ukáže, jak se pěstuje
freestyle kayaking na ugandských
řekách, ale dočtete se, že
v Portugalsku jde sjíždět mořské vlny
na paddleboardu stejně jako na surfu.
A věděli jste, že raft jde sbalit
do batohu jako dvoukilový balíček?
A dá se na něj přidělat i to kolo, takže
se dá spojit několik aktivit najednou.

Téma čísla:
léto
v pohybu

TÉMA ČÍSLA: SINGLETRACKY
TEXT MATĚJ FRANĚK, FOTO PETR SLAVÍK

Největší české
singletracky
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Jednosměrky
lesem
i mýtinou
Jízda na kole patří v české kotlině
k nejoblíbenějším letním aktivitám.
Není to jen sportovní vyžití,
ale poskytuje nám příležitosti
k poznávání krásy přírody kolem
sebe. I u nás politici na různých
úrovních pochopili, že je potřeba
o české cyklisty dbát a budovat
sítě cyklostezek. To pravé spojení
s přírodou však nepředstavuje
hladký rovný asfalt, ale pořádně
zvlněná lesní cestička, klikatící
se mezi statnými stromy, křižující
průzračné bystřiny a kopírující
terén okolo majestátních skal
a bludných balvanů. Tento
přirozený pohyb na kole přírodou
představují právě singletracky.
Jak samotné pojmenování napovídá, jedná
se vesměs o jednosměrné cesty, které
vznikly úpravou obslužných technických
lesních cest a které musí splňovat určité
parametry, aby se na nich dalo jezdit
za každých povětrnostních podmínek. Je to
tedy celkem věda. Předchůdci singletracků
se začaly tvořit v USA, které jsou kolébkou
mountainbikového pojetí cyklistiky. Ideální
podmínky pro stavbu těchto cyklostezek
však panují i v drsné přírodě na britských
ostrovech, kde vznikly první singletracky
v pravém slova smyslu. A právě odtud přišla
myšlenka na jejich budování také k nám,
do našich luhů a hájů. Na území Česka
můžeme najít tři plnohodnotné singletrackové areály, které nabízejí desítky kilometrů
stezek pro všechny výkonnostní kategorie.
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TÉMA ČÍSLA: SINGLETRACKY
TEXT MATĚJ FRANĚK, FOTO PETR SLAVÍK, MARTIN HUSÁR, ONDŘEJ PĚNIČKA

Singltrek pod Smrkem
Délka tras: cca 80 km
Obtížnost: 4 stupně
Parkoviště: ano, placené
Občerstvení: ano
Půjčovna kol: ano
Servis kol: ano
Poplatek: ne
Ubytování: ano, kemp, případně ubytovací kapacity v Novém Městě pod Smrkem
Web: www.singltrekpodsmrkem.cz

Při jízdě po trailech Singltreku pod Smrkem
se můžete oddávat extrémnímu kochingu.

Síť lesních cyklistických stezek u Nového Města pod Smrkem v Jizerských
horách položila základy singletrackům na našem území a v dnešní době
je největším takovým areálem s délkou tras blížící se 80 km, včetně těch
na polské straně hranic. Na tratích nechybějí dřevěné lávky, klopené
zatáčky, skoky a kamenné chodníky. Jízdu po stezkách si užije opravdu
každý, síť trailů je rozdělena barvami (zelená, modrá, červená a černá)
na jednotlivé úseky podle výkonnostní kategorie jezdců. Jízdu z kopce
a do kopce si tu užijí jak rodiny s dětmi (zelená barva), tak i ostřílení borci,
kteří vyrostli na strmých trailech pod lanovkami zimních sjezdařských
areálů (černá barva). Z výše položených míst jsou nádherné výhledy
na Jizerské hory. Celý komplex stezek je podporován dobrou infrastrukturou, nechybí tady několik restaurací a občerstvení, cykloobchod, půjčovna
a servis kol a kemp. Nástupním místem pro všechny bikery je Singltrek
centrum, kde se nachází všechno potřebné včetně myčky kol a sprchy.

Rychlebské stezky
Délka tras: cca 60 km
Obtížnost: 4 stupně
Parkoviště: ano
Občerstvení: ano
aPůjčovna kol: ano
Servis kol: ano
Poplatek: dobrovolný (měsíční 50 Kč, roční 500 Kč)
Ubytování: ano, kemp, případně ubytovací kapacity v Černé Vodě
Web: www.rychlebskestezky.cz

Ze starých loveckých chodníků v okolí obce Černá Voda
v Rychlebských horách vznikly trailové trasy o celkové délce
zhruba 60 km pro všechny kategorie jezdců, kteří chtějí
Vstříc výhledům a sjezdům se i na Rychlebských stezkách musí
být v blízkém kontaktu s přírodou. Své trasy si tu vybere
šlapat do kopce, foto Martin Husár a Ondřej Pěnička.
opravdu každý, setkáte se tady jak s technickými sjezdy,
klopenými zatáčkami a pumpovacími vlnkami, tak i s traily určenými pro úplné začátečníky, které cyklisty zavedou k panoramatickým
výhledům na vrcholky Rychlebských hor (od nejlehčích modře značených po těžké, značené černě). Stezky jsou koncipovány tak, že
záleží na dovednosti každého bikera, jak svou jízdu pojme, chce-li si užít pohodovou jízdu, nebo náročné skoky. Všechno samozřejmě
záleží i na vybavení, se kterým však dokážou pomoct na Základně v Černé Vodě, kde se nachází jak prodejna kol, tak i jejich půjčovna
a lektoři jízdy na trailovém kole. Samozřejmostí je restaurace a depo, ve kterém je možno si kolo před cestou autem domů umýt,
protože Rychlebské stezky jsou sjízdné za každého počasí, takže o přilepené bláto na rámu není nouze. A pakliže bikery přestane jízda
na kole bavit, je možno si v okolí trailů zaboulderovat, lezečky tedy určitě s sebou.

Náročné technické pasáže World Cup Trailu
v Cyklo Aréně Vysočina, foto Petr Slavík.

Cyklo Aréna Vysočina

Model Aura je novinkou v naší
nabídce. Tunelová konstrukce
nabídne dostatek místa a díky
patentovanému systému TBS
i bezkonkurenční stabilitu.
V deštivých dnech oceníte
i velkou stříšku nad vchodem.

Délka tras: cca 30 km

Aréna v Novém Městě na Moravě je známá především díky úspěchům našich biatlonistů, ale svou
Parkoviště: ano
zásluhu na tom nese také pravidelné pořádání
Občerstvení: ano
Světového poháru horských kol. A právě okruh
Půjčovna kol: ano
pro MTB profesionály se stal inspirací projektu,
Servis kol: ano
který zpřístupnil tento areál veřejnosti, kdy se
Poplatek: ne
opět jezdci všech výkonnostních kategorií mohou
Ubytování: ano
na svých jednostopých vehiklech pohybovat
Web: www.vysocina.bike
po jednosměrných stezkách a trailech. Nacházejí
se tu jak bezpečné stezky pro děti, tak i imitace
trati Světového poháru, po které se prohání třeba Jaroslav Kulhavý. V Cyklo Aréně
Vysočina šli vlastně ještě o kus dál, některé stezky jsou sjízdné i pro hendikepované
na kolečkovém křesle nebo handbiku. Obtížnost je rozdělena do pěti stupňů, od fialově
značených cest pro ty nejmenší, přes zelenou, modrou a oranžovou/červenou, až
po černě značené, které jsou určeny technicky a fyzicky zdatným bikerům, kteří vyhledávají adrenalin na každém metru. Celková délka sítě singletracků přesahuje 30 km
a volně navazuje na silniční trasy, které protkávají Žďárské vrchy. Vzhledem ke konání
velkých zimních i letních světových akcí jsou na místě veškeré služby, včetně půjčovny
a servisu kol, ubytovacích kapacit a tréninkových kempů.
Obtížnost: 5 stupňů

Na stezkách u Nového
Města na Moravě si užijí jízdu
na kole i děti a hendikepovaní,
foto Petr Slavík.

Spacáky Wilderness Vás nejen
zahřejí, ale i pohladí díky
příjemnému vnitřnímu materiálu
z broušeného polyesteru.

Kempový stolek Birch s ocelovým
rámem je navrhnut tak, aby byl
díky polohovacím nohám
stabilní i na nerovném terénu.

CAPTURE
THE MOMENT.

vango.cz
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TÉMA ČÍSLA: FERATY NAD LAGO DI GARDA
TEXT MICHAL KROUŽEL, FOTO MARKÉTA VAŠKOVÁ A JAROSLAV BRZEK

Feraty

kolem Lago di Garda
Italské jezero Lago di Garda na severu země se každoročně stává cílem mnoha sportuchtivých dovolenkářů.
Poskytuje totiž nepřeberné množství možností jak aktivně strávit volné chvíle, ať už na jeho hladině, březích
či v blízkém v okolí, kde jsou ideální podmínky pro provozování vodních sportů, cykloturistiky i trekingu.
Leží mezi skalními dominantami Dolomit, tudíž je vyhledávanou lokalitou i pro horolezce a vyznavače ferat.
Níže naleznete tři tipy na feraty, které můžete v okolí jezera navštívit.

Via Ferrata Che Guevara
Délka: 8 hodin
Převýšení: 1385 m
Výchozí místo: Pietramurata (248 m)
Obtížnost: C

Relativně nová feratová cesta
s nádhernými výhledy a velkou
zelenou loukou jako vrcholem.
To je středně obtížná, ale velmi
dlouhá Via Ferrata Sentiero
attrezzato Che Guevara.

Severně od jezera Lago di Garda je malá vesnice Pietramurata,
na jejímž severním konci je velký kamenolom, kde je ideální místo
pro zaparkování. Po půlhodinové cestě lesem narazíte na první
ocelový „klettersteig“. Vzhledem k neustálému rozšiřování lomu se
začátek feraty může přemístit, jak už se několikrát stalo. Velmi strmá,
dobře zajištěná cesta s krásnými expozicemi trvá na vrchol Monte
Casale (1632 m) asi 5 hodin. Vezměte si proto s sebou dostatek
tekutin a jídla. Po celou dobu budete mít pod sebou opticky se
zmenšující kamenolom a krásný pohled na obří údolí, táhnoucí se
až k Lago di Garda. Samotné jezero však odsud neuvidíte. Konec
feraty zajišťuje ocelový žebřík, nad nímž vás zřejmě zaskočí velká
zelená louka. Pokud budete chtít až na úplný vrchol k velkému
ocelovému kříži, odhoďte zátěž a vyběhněte posledních 360 výškových metrů po louce nahoru. Sestup po hřebenovce a následnou
jištěnou strmou cestou v hustém lese vám zabere dlouhé 3 hodiny.
Zpět po feratě se kvůli možné vlhkosti některých úseků lézt
nedoporučuje.
TIP: Katalog ferat
Ferata Che Guevara se vine po skalních stěnách, ze
kterých je nádherný výhled do údolí.

naleznete na webu
www.pohora.cz

-

-

Via Ferrata Rio Sallagoni
Délka: 3 hodiny
Převýšení: 180 m
Výchozí místo: Drena (200 m)
Obtížnost: C

Velmi hezká, zajímavá ferata, vedoucí
Lanový most za světla čelovek.
úzkou soutěskou těsně nad kaskádami
potoka. Je sice velmi krátká, ale přesto je
něčím jedinečná. Feratou se za krátký čas dostanete k zřícenině hradu Drena, ale zajímavější je fakt, že feratu je možné lézt v noci za tmy.
Pro nástup na feratu je nejlepší přiblížit se vozem do obce Dro, odtud jet směrem
na obec Drena a po čtyřech kilometrech zastavit po pravé straně na velkém parkovišti
u hřiště. Cestu k soutěsce už najdete snadno. Po 15 minutách dojdete k začátku jištěné
cesty. Ta po celou dobu vede velmi úzkou soutěskou přímo nad potokem. Lezení
za tmy dodává místu jedinečný charakter. Většinou úseků se chodí po kramlích, místy
vedou i v mírném převisu. Všudypřítomná vlhkost pak dopřává místní vegetaci ideální
podmínky pro růst, a tak se tu setkáte s břečťanem, mechem i kapradím. Třešničkou
na dortu je pak lanový most, kde za světla čelovek můžete snadno ztratit představu
o okolním prostoru. Před koncem feraty se můžete rozhodnout, jestli jít až k hradu
Drena, anebo dojít k silnici, kterou se dostanete zpět k vozu.

Via Ferrata Amicizia
Délka: 5 hodin
Převýšení: 1170 m
Výchozí místo: Riva del Garda (78 m)
Obtížnost: C

Riva del Garda je italské městečko ležící
v severozápadní části jezera Lago di Garda,
78 m nad hladinou moře. Z údolí, kde
se Riva rozkládá, velmi rychle stoupají
vrcholky Alp. Na jeden z nich, pojmenovaný
Cima S.A.T., můžete vystoupat po feratě,
aniž byste opustili město.
Než nastoupíte na samotnou feratu,
musíte dojít pěšky na místo Capanna S.
Barbara. Tady se cesta dělí na turisticFerata Amicizia začíná přímo
kou trasu a na samotnou feratu. Nástup
v městečku Riva del Garda.
není nikterak obtížný, ale po krátkém,
lany jištěném úseku se objeví první žebřík. Tady je vždycky na jedné straně k dispozici
jisticí lano a místy budete opravdu vděčni, že tam je. Některé příčky žebříku totiž budí
podezření, že se s vámi každou chvíli utrhnou. V tomto duchu je pak téměř celý zbývající
úsek feraty. Nespornou výhodou žebříků je velmi rychlé stoupání, nevýhodou pak může
pro slabší jedince být přílišná expozice a nebezpečí od padajících kamenů. Navíc se
nedoporučuje tuhle feratu lézt v létě, protože stěna s žebříky je vystavena přímému
slunci, a železo je tak velmi rozpálené. U nejdelšího z žebříků, téměř osmdesátimetrového, to pak může být velmi nepříjemné. Po trase navíc není nikde přístup k vodě, takže
by výstup nemusel dopadnout dobře. Vrchol feraty poznáte podle italské vlajky. Jako
po celou dobu výstupu je i tady úchvatný výhled na jezero Lago di Garda a na městečko
Riva del Garda. Sestup po turistické cestě je už rychlý, ale neuvěřitelně strmý a vedený
po nepříliš pohodlné cestě mezi skalními průrvami.

Vyberte sioké
ze šir
nabídky ho
outdooroevnétu
sortim

b/brands

is.cz/tn
na www.herv
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TÉMA ČÍSLA: LEZENÍ

Lomnický štít (2634 m).

TEXT A FOTO JAN HARÁČ

Skalní výstupy v Tatrách
Kde začít?

Vzpomínáte si, jak jste v dětství při turistice ve Vysokých Tatrách
potkávali podivně vypadající chlapy s lanem a spoustou cinkátek? Rodiče
vám asi řekli: „To jsou horolezci“ a možná někteří dodali: „ti blázni“.
Je pravda, že nad tím, co někteří dokážou v Tatrách přelézt, opravdu zůstává rozum stát,
ale dnes ve mně tato skutečnost vyvolává místo údivu obdiv. Ale ne všechny cesty jsou
v „nejmenších velehorách na světě“ mimo realitu a schopnosti třeba i začínajících lezců.
Důležité je uvědomit si, že nároky na morál a metodické znalosti jsou vysoké. Zároveň
objektivní nebezpečí, a to především kvůli nekompaktní skále, několikanásobně roste
v porovnání se skalkami sportovního charakteru.

Jsou lezci, kterým Tatry za takovou námahu nestojí
Zmiňují, že pod stěnu se musí hodiny štrachat s třicetikilovým batohem, dobré lezení
je až od poloviny stěny, do té doby se cítíte spíš jako zahradník nebo skladník, často se
nedá slanit, sestupy jsou úmorné a často nebezpečnější než samotný výstup, na štandu
je zima, z ničeho nic se může pokazit počasí. Ale víte, co za to všechno získáte? Zážitky.

Vybavení na tatranský výstup.

Stěží dokážete vzpomenout na všechny
cesty, které jste lezli
na sportovkách,
ale co si vylezete
v Tatrách, to se vám
dostane pod kůži
a budete si to pamatovat po celý život.
Lezení v Tatrách
prostě obnáší jistý
druh nezaměnitelného dobrodružství.
Přidanou hodnotou
je pro mě navíc

krása horského prostředí, které je na konci
dne skvělé pozorovat s hrnkem čaje přímo
ze spacáku a diskutovat při tom nad dalšími
výstupy.

Obtížnosti si vybírejte
raději nižší
Především absence pevného jištění,
zmiňované proměnlivé počasí a množství
materiálu sráží výkonnost oproti sportovním
cestám. Proto je dobré si pro začátek vyzkoušet lehčí cesty a být s někým, kdo už má
s lezením v Tatrách zkušenosti, především
se zakládáním jištění a vytvářením štandů.
Samozřejmostí jsou i další metodické znalosti, jako je například sestrojení kladky pro
vytažení zraněného spolulezce ke štandu,
práce se skobami apod. V létě, a především
v lehkých cestách z hlediska škály obtížnosti,
byste si měli vystačit s friendy, smyčkami
a vklíněnci.
Jak ve východní, tak v západní části Vysokých Tater najdeme velké množství cest
všech obtížností. Od obrovských ploten, před
kterými jen kroutíte hlavou, kudy že ta cesta
vede, přes krásné logické linie všech obtížností až po cesty, které znamenají z velké
části chození a jen v některých pasážích je
potřeba použít čistě lezecké dovednosti.
Příklady dále zdaleka nejsou všechno, co
můžete v Tatrách vyzkoušet z lehčích cest,
ale pro nácvik metodiky, rozlezení či prostě
jen k jednoduchému lezení v Tatrách a užívání si jejich krásy poslouží výborně.

Následující popis cest je dost stručný a určitě není dostačujícím materiálem pro výjezd
do Tater. Není nic lehčího, než sednout k počítači a dohledat si další potřebné informace o cestě. Pokud vám ale můžu poradit, tak si kupte průvodce od M. Bobovčáka
a M. Jaciny (knihy jsou to dvě, a to pro východní a západní část Vysokých Tater).

Západní část Vysokých Tater
Žabí kôň (2291 m) – V hřeben (III)

Klasika, co se „technicky snadných“ výstupů v Tatrách týče. To však neznamená, že je
to cesta zadarmo. Lezení jako takové začíná ze Žabieho sedla (2225 m) a první zhruba
40metrový úsek hřebene se nazývá Dolný kôň. Za ním následuje asi 10metrový výšvih. Další
část hřebene se nazývá Horný kôň. Na jeho konci je další výšvih, tentokrát menší (asi 3 m).
Následující postup hřebenem už není tolik strmý a vede až na vrchol.
Jedná se o krásné exponované lezení o třech délkách, kdy na plotnách musíte věřit nohám
a neleknout se toho, co vidí oči. Sestup je obvykle západním hřebenem pomocí slanění/
slézání přes Vyšné Žabie sedlo až k Žabiemu plesu.

Volia veža (2370 m) – J žebro (III)
Hned vedle Žabieho koňa je další vrchol, na kterém se dá najít pěkná a lehká cesta přes jižní
žebro. Volia veža se při pohledu ze slovenské strany nachází vlevo od Žabieho koňa. Mezi ně je
vklíněna ještě Žabia veža. Na rozdíl od výše popsaného vrcholu se dá na Voliu vežu vyškrábat
i bez lana, a to přes západní hřeben. Lezce však asi bude určitě zajímat spíš ta dobrodružnější
varianta.
Jak už jméno napovídá, výstup je veden z jihu, tedy jižním žebrem/pilířem. Pod něj se
dostaneme z Popradského plesa přes Mengusovskou dolinu a později Kotlinu Žabích plies.
Ocitneme se tak tváří v tvář jižní stěně, kterou začneme svahem obcházet zprava, až narazíme
na výrazný zářez, který je napravo od jižního žebra. Tím se vydáme vzhůru k vrcholu. Ve vrcholových partiích se charakter lezení změní a leze se po výrazně nakloněných plotnách.

Gerlachovský štít (2654 m) – S hřeben (II – III, Martinova cesta)
Martinka je nejdelší cestou mezi lehkými výstupovými trasami na nejvyšší vrchol Slovenska. Při
plánování je na tuhle skutečnost dobré brát ohled. Zároveň však hřebenovku mnozí mají za tu
nejkrásnější ze všech čtyř lehčích cest na Gerlach.
Nástup na hřeben je možný ze dvou míst. Buď ze sedla Poľský hrebeň, anebo z Litvoroveho
sedla. Z časového hlediska je lepší vyrazit z druhého jmenovaného, protože před vámi bude
ještě pořádný kus lezení po hřebeni, při kterém překonáte Lučivianske veže, Litvorove veže,
Lavínovú vežu a Lavínový štít, až se dostanete na Zadný Gerlach. Z něj musíte sestoupit
do Gerlachovského sedla. Tady začíná nejhezčí pasáž celého výstupu po vzdušném a ostrém
hřebeni. Chytů a stupů je tady dostatek, ale dejte si pozor na množství uvolněných kamenů.
Sestup je pak veden přes Batizovský žlab do Batizovské doliny.

Východní část Vysokých Tater

Javorový štít (2418 m) – JZ stěna (III, levou částí stěny na Z vrchol)

Cesta stará téměř jedno století začíná v levé části JZ stěny, která má úctyhodných 300 metrů.
Stěna je často navštěvovaná a všechny výstupy vedou na sutinovou vrcholovou galerii. Nejlépe
se k ní dostanete Velkou Studenou dolinou přes Zbojnickou chatu.
Samotná cesta z počátku stoupá žlabem, který vede do Javorovej škáry. Těsně nad čtvrtým
převisem musíte traverzovat ostře doprava na lávku a po ní postupovat zhruba 100 metrů
za roh stěny. Následně směřujete šikmo doprava směrem do středu stěny. Zhruba v poslední
pětině výstupu se dostanete do roklinky, kterou vystoupáte na zmiňovanou galerii.

Kežmarský štít (2556 m) – J stěna (IV, Birkenmajerova cesta)

Linie, která je označována jako jedna z tatranských klasik, vede v jižní stěně Kežmarského
štítu, ke kterému se obvykle stoupá od Tatranské Lomnice přes Skalnaté pleso a stejnojmennou chatu.
Cesta vede zhruba středem stěny od okraje mohutného jižního pilíře, kde musíte vyhledat
výraznou římsu táhnoucí se doprava nahoru. První polovina cesty je na orientaci trochu
náročnější, ale od té druhé se dostanete na obrovský pilíř, který směřuje šikmo na vrchol. Tahle
poslední část výstupu, tzv. rampa, je dokonce zajištěna borháky, pokud budete postupovat
vlevo ve žlabu.

14

TÉMA ČÍSLA: NA VODU DO POLSKA
TEXT JIŘÍ „ŠAKAL“ ŠKALOUD, FOTO PETR DOUBRAVA

Dvě stě třicet sedm
zatáček v písku...
Dvě stě třicet sedm zatáček v písku, osmdesát kilometrů klidné,
ale stále tekoucí vody, žádný jez, jedno městečko, rákosí a písek.
Písek, který máte po čase úplně všude. Polská řeka, velmi
oblíbená i u českých vodáků. Vhodná pro malé děti i úplné
vodácké začátečníky, ale přesto často liduprázdná, s příjemnou
a neponičenou okolní přírodou – Pilica.
Těch dvě stě třicet sedm berte s rezervou. Záleží, jak kdo a odkud počítá. Ve skutečnosti
zatáčíte skoro pořád. I tam, kde je řeka rovná, se proud přelévá od břehu ke břehu mezi
mělčinami, rákosovými ostrůvky a písečnými náplavy. Dno řeky opravdu tvoří v naprosté
většině písek, kamenů je poskrovnu, pouze v městečku Przedbórz řeka proráží morénový
val a v korytě se objeví tři snadno sjízdné prahy a nějaké kameny. Celá Pilica je dlouhá
řeka, sjízdných je 290 kilometrů od Szczekocin. Horních 60 kilometrů se ale příliš nevyužívá. Nejčastěji splouvaný úsek začíná od města Koniecpol nebo lépe až od malé vesnice
Pukarzowa či osady Maluszyn. Z Koniecpolu do Maluszyna je stále ještě lepší jet bez
bagáže - je tu šest jezů a stavidel. Řeka je tu úzká a kroutí se v meandrech. V Maluszyně
začíná zmíněný osmdesátikilometrový úsek bez jezů a bez jakékoliv překážky. Je tady
jeden z hlavních a nových mostů. U něj se dá bivakovat a je to jedno z mála tábořišť,
přístupných pohodlně auty. Po osmdesáti kilometrech jízdy, pod městem Sulejów, je překážkou další plavby přehrada (Zalew Sulejowski), proto většina vodáků končí nejpozději
právě v Sulejowě. Ovšem i pod přehradou je řeka využívána.

Vis
la
Varšava

a
Pilic

la
Vis
Krakow

jde. Proud řeky u nárazového břehu odebírá
písek a odnáší ho jinam. Stojí-li řece v cestě
písečný kopeček či duna, vznikne urwisko.
Nestabilní písečný břeh se sune do řeky,
případné stromy postupně padají do koryta,
vrchní vrstva písčité a jílové půdy často vytváří
převisy. Eroznímu působení vody napomáhala
naše robátka velmi usilovně, jejich nejmilejší
zábavou se stalo skákání z prudkých svahů.
Písek ve svahu ujíždí pod každým dotykem,
a tedy i pětimetrový skok do něj je velice měkký
a docela příjemný.

písečné dno a čistá voda dovoluje
vystupovat z lodí i uprostřed řeky
Charakter řeky pod přehradou je už jiný, voda je rychlejší, údolí sevřenější a řeka mohutnější.
Spodní úsek určitě stojí za splutí, přesto však valná většina vodáků míří na pískoviště horního
toku. Je-li teplo na koupání, je Pilica rájem pro děti. Voda je tekoucí, a přece velmi klidná.
Písečné dno a čistá voda dovoluje vystupovat z lodí i uprostřed řeky, brodit se v širokých
a mělkých rozlivech i plavat řekou za lodí v hlubších pasážích. Absence kamenů způsobuje,
že vodní rostliny se nemají na čem držet, a tak jen rákosí u břehů znepříjemňuje vylézání
z vody. Ovšem i písečných pláží, náplavů a ostrůvků je dostatek. Na nohy to chce určitě
vodácké obutí, hlavně kvůli klackům a ostrým škeblím. Další písečnou atrakcí jsou vysoké
břehy v meandrech (jesepy). Poláci jim říkají „urwiska", a tohle jméno hezky napovídá, o co

Pilicu vystihuje písek a nedotčená příroda.

Hlavním lákadlem Pilici je tedy pískové
koryto, čistá voda a absence překážek. Nic,
kromě počasí, nebrání pohodovému letnímu
lenošení na samovolně a stále jedoucích
lodích a nekonečnému koupání. Jak to tak
v Polsku bývá, řeka je ponechána svému
osudu mnohem víc, než jsme zvyklí od nás.
Řečiště není poutané navigacemi a umělými
úpravami. Jen místní hospodáři občas „upravují" nárazové břehy přivázáním otepí křoví
tak, aby jim řeka neubírala pastviny a pole.
Jinak je Pilica sympaticky přírodní, a tedy
krásná. Okolní lesy jsou převážně borovicové,
střídají se s mokřady, rákosím, pastvinami,
poli i neobdělávanou půdou. Mostů je tu šest,
z toho silniční jen tři, pro pěší pak navíc dvě
dřevěné a houpající se lávky.

táboří se tam, kde je
volno a možno
Dalším plusem polských řek je táboření.
Přestože se v poslední době pravidla
a podmínky vinou zvyšování počtu vodáků
přiostřují i na polských řekách a přibývají
i negativní zkušenosti s polskými zloději,
stále ještě platí, že se táboří tam, kde je
volno a možno. Hlavně ti, kteří si vezou věci
v lodích, mají otevřenou širokou paletu
možností. Ovšemže je třeba si dobře vybírat
a být tolerantní. Někteří majitelé soukromých pozemků nás u sebe prostě nechtějí.
Někdy je třeba se slušně zeptat. Ale i kolem
Pilici je řada míst, která patří buď k řečišti,
nebo jsou lesním či obecním pozemkem.
Tam je pak tolerance veliká. Vyberete-li si
místo, kde už jsou ohniště, případně i vyležená místa po stanech a viditelné místo
přistávání lodí, je prakticky jisté, že vás
nikdo nevyžene. Maximálně může ráno přijít
majitel či správce a chtít po vás nějakou tu
zlatku. My jsme ovšem neplatili ani jednou,
a vybírali jsme si opravdu jedno místo lepší
než druhé.
Pokud převážíte věci auty, je situace obtížnější – míst, kde se řeka potkává alespoň
s polní cestou, je velmi málo a jízda autem
za zákazy vjezdu po lesních cestách už
opravdu vyžaduje hroší kůži. Zkrátka řečeno
– nechte auta v Sulejowě. Bagáž v lodi
na Pilici moc nevadí, není třeba nic přenášet.
A nejlepší divoká tábořiště jsou stejně
v nepřístupných pasážích.

MŮŽE SE HODIT
Průvodce: „Przewodnik
po Pilici“, s mapami (autor
Marek Lityňsky) je k dostání
pravděpodobně pouze v Polsku.
Lze se bez něj obejít.
Maluszyn – Sulejow: 81 km,
pohodlně sjedeme za 4 dny.
Řeka je přehledná, nečetná
rozdělení toku jsou krátká
a jasná, žádné jezero. Vodočet
pro střední tok je v městě
Przedborz a jeho stav se dá zjistit
např. na www.pogodynka.pl.
Optimální průtoky se pohybují
v oblasti nízkých a středních
stavů, v rozmezí 5 – 10 m3/sec
Při vyšší vodě mizí pláže a voda
je zkalená.

JAKO
PERFEKTNÍ
STŘIH

Normální
HANWAG
kopyto

Pitná voda: Pouze u místních
obyvatel či v obchodech
a kempech. Studánky v písčité
půdě nenajdete.
Půjčovny a vodácké cestovky:
www.splyw-pilica.pl nebo
www.przystan.tm.pl
Parkování a půjčení lodí:
www.lesnaprzystan.com
(Ciemetniky pod Maluszynem).
Spojení Sulejow – Maluszyn:
Vlakem spojení neexistuje, dá
se sehnat taxi. Vzdálenost osad
po silnici je asi 70 km, navigace
ukazuje 1:38 min, svižnou
jízdou se to dá ujet asi za hodinu
(hodně dlouhých vesnic).
Cesta z Čech: Po dálnicích
do Ostravy, pak polské
A1 a A4 kolem Katovic
a po čtyřproudých silnicích
1. třídy přes Czestochowou
směrem k severu. Dálnice
se v Polsku platí mýtem,
ale zmíněné úseky jsou
nezpoplatněné. Cesta
do Maluszyna z Prahy
po dálnicích (580 km) trvá asi
7 hodin. Bez dálniční známky
je druhá možnost cesty přes
Náchod na Opoli a mimo dálnice
přímo na Czestochowou; tato
trasa je asi o 100 km kratší, ale
minimálně o hodinu delší.

Střih zůstává tím
nejdůležitějším
kritériem při výrobě
trekové obuvi.
Kolekce Hanwag obsahuje modely, které jsou vyráběny na různých kopytech: rozšířené v přední části, s dostatkem prostoru na
prsty, pro extra úzké nohy, nebo
jeden model pro ty kteří trpí problémem Halux Valgus – vybočení
kloubu palce.
Napříkklad model Tatra od ﬁrmy
HANWAG je k dispozici ve čtyřech provedeních.
WWW.HANWAG.COM

TIPY NA CESTY: ŠVÝCARSKO
TEXT KATEŘINA SMOLOVÁ, FOTO SWISS-IMAGE.CH

sledují jejich dvanáct set metrů dlouhý pád.
Tolik vytoužený prvovýstup si vyžádal hned
čtyři lidské životy.
O tři dny později se na vrchol dostane se
svým týmem i největší Whymperův sok
v pokusu o prvenství na Matterhornu, lovec
Jean Antoine Carrel. Podaří se mu překonat
už zmiňovaný jihozápadní Lví hřeben.

Kudy na vrchol

150 let

s Matterhornem
Odvážné výstupy, ohromující
výhledy i jedinečná horská chata
Je 14. červenec 1865 a k vrcholu Matterhornu se vydává sedmičlenná
skupina horolezců. Poslední neslezená čtyřtisícovka v Alpách, ležící
na hranici Itálie a Švýcarska, se zatím pyšní přídomkem „nedobytná“ a ani
po osmi letech pokusů se nikdo nepodíval na vrchol. Onoho osudného
dne nikoho z členů výpravy nenapadne, že dosáhnou jednoho z největších
a zároveň nejtragičtějších úspěchů v dějinách zlaté éry alpinismu…
Nejvýraznější osobností týmu je anglický výtvarník Edward Whymper, který se o zdolání
Matterhornu pokoušel už mnohokrát. Po marné snaze dostat se k vrcholu po jihozápadním hřebenu přichází právě on s revoluční myšlenkou pokusit se o překonání severovýchodního hřebene Hörnli. S ním se o tuto variantu pokoušejí další tři Angličané, reverend
Charles Hudson, Robert Hadow a lord Francis Douglas, Francouz Michel Croz a dva
zermattští horští vůdci Peter Taugwalder a jeho syn.

Tragický pád
A opravdu. Tato varianta se ukázala jako schůdná a šest ze sedmi alpinistů (mladý Taugwalder čeká na skupinu níže) se ocitá na vrcholu. Nadšení má ale už brzy vystřídat smutek.
Při sestupu je celá skupina navázána na lano, a když unavený Hadow zakopne a sklouzne
ze severní stěny, postupně ho následují další muži.
Pád zachytí až Taugwalder a Whymper. Konopné lano ovšem neudrží velký nápor
a praská. Oba muži už jen s vytřeštěnýma očima hledí za horolezeckými kolegy a vyděšeně

Přesně před 150 lety díky oběma mužům vznikly
dvě tzv. normálky na Matterhorn, které většina
horolezců volí dodnes. Švýcarský hřeben Hörnli
má podle stupnice UIAA pasáže s obtížností II
a někdy také III. Horolezci obvykle startují ze
stejnojmenné chaty Hörnli ve výšce 3260 m,
čeká je tedy převýšení přes 1200 metrů. Za 150
let od prvovýstupu se cesta trochu změnila,
Whymperova skupina horní část severní stěny
traverzovala, což už dnešní výpravy nedělají.
V případě nouze je také možné při výstupu
využít bivak Solvay ve čtyřech tisících. Vzhledem
k velkému počtu lidí volících tuto cestu je výstup
poněkud pomalý a zvyšuje se riziko, že vás při
dlouhých čekáních zasáhne padající kamení.
Italský Lví hřeben, tedy tzv. italská normálka, je
sice o něco obtížnější, ale většina cesty je zajištěná, tudíž není snadné určit obtížnost. Pokud
se ale chcete pouštět po stopách Antoina
Carrela, měli byste mít alespoň základní znalosti lezeckých technik. Do cesty se zpravidla
MATTERHORN (4478 m)
Impozantní Matterhorn najdete
ve Walliských Alpách a jeho výška
mu zajišťuje status sedmé nejvyšší
hory Alp. Název se skládá ze dvou
německých slov, matte (louka) a horn
(roh), které poukazuje na specifický
tvar. Leží na italsko-švýcarské hranici
nad městy Zermatt a Breuil-Cervinia,
a i proto má také vlastní italské
jméno Monte Cervino. Ročně na tento
jedinečný vrchol vystoupí přes 3000
horolezců. Jedná se o poměrně
náročný a nebezpečný podnik, což
také prozrazuje počet lidských životů,
které si zatím Matterhorn vzal. Je jich
přes pět set a těla několika horolezců
nebyla dodnes nalezena.

Svět Outdooru 2/2015
CESTY, EXPEDICE, OSOBNOSTI, VYBAVENÍ

nastupuje od Rifugio Carrel ve výšce 3835 m,
a převýšení je tedy „pouhých“ 643 metrů.
Na Matterhornu najdete ještě mnoho dalších
lezeckých cest, které už jsou ale určené
zkušeným alpinistům. Za jednu z nejtěžších
je považována cesta Zmutt Nose neboli
North West Face, která zabere dva až tři dny
a podle západoalpské klasifikační stupnice
je ohodnocena obtížností ED+. Na vrchol se
touto cestou poprvé dostali horolezci Cerruti
a Gogna, a to 17. července 1969.
Na západní stěně Matterhornu najdete
i české stopy. Prvenství ve výstupu z této
strany drží Leopold Páleníček. Nicméně
v poslední době se některé výstupové cesty
stávají příliš nebezpečné, vlivem oteplování
totiž i nad třemi a půl tisíci metry často rozmrzá povrch a dochází k sesuvům půdy.

Matterhorn
pro nehorolezce
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a exponovaných úseků. Bude vám nicméně stačit běžné turistické vybavení. Celý okruh
nemůže začínat nikde jinde než v horolezecké Mekce, přímo v Zermattu. Chcete-li se
na začátku šetřit, počáteční náročné stoupání překonejte lanovkou na Klein Matterhorn.
V létě vyjíždí už o půl sedmé ráno a vyveze vás do 3800 metrů. Odtud už snadno dokončíte
první úsek trasy do Theodulpassu.
V následujících osmi dnech pak obejdete celý masiv, dohromady urazíte přes 160 kilometrů a vystoupáte přes 13 000 výškových metrů. Vzhledem k frekventovanosti treku si
nezapomeňte dopředu rezervovat noclehy v horských chatách.
Pokud vaše srdce patří Matterhornu, zvolte druhou možnost. Náročností je tento okruh
velmi podobný a stejně jako Tour de Monte Rosa zabere zpravidla devět dní. Začíná se
ve vesničce Randa a končí v Zermattu, kousek trasy mají tedy oba treky společné.

Architektonický skvost: Monte Rosa Hütte
A ještě jedno místo byste při návštěvě Walliských Alp rozhodně neměli vynechat. Je jím
technická a architektonická perlička ve výšce 2795 m, nová Monte Rosa Hütte. Futuristicky vyhlížející horská chata, která je z devadesáti procent energeticky soběstačná, leží
na západním úbočí stejnojmenného masivu na místě zvaném Plattje. Na ledovci Gorner
vystřídala v roce 2009 starou nevyhovující chatu a stala se švýcarskou legendou.

Ale nejen horolezci a dobrodruzi mohou těžit
z jedinečnosti této hory. Místo výstupu si totiž
klidně můžete pouze vychutnávat výhledy
na obrovskou kamennou pyramidu. Nabízí se
hned několik míst, z nichž si Matterhorn v klidu
prohlídnete. Za zmínku stojí hlavně výhledy z Gornergratu, Rothornu, Sunneggy a Trockener Stegu.
Na třítisícový vrchol Gornegrat se dokonce
dostanete historickou zubačkou, která za pouhých devět kilometrů vystoupá celých 1500 výškových metrů. Kruhový pohled na 29 alpských
čtyřtisícovek je odtud opravdu jedinečný.
Pokud ale chcete vidět Matterhorn z toho
nejznámějšího úhlu, stačí se vydat k jezeru
Riffelsee, v němž se hora dokonale zrcadlí.

Treking v okolí
Odlehlejší výhledy pak najdete na vícedenních trecích ve Walliských Alpách. Nabízí se
dvě základní varianty:
Hned v těsné blízkosti Matterhornu leží masiv
Monte Rosy s nejvyšším vrcholem Švýcarska
Dufourspitze, právě trekařský okruh Tour de
Monte Rosa stojí za doporučení. Pokud se
jej rozhodnete absolvovat, počítejte s devíti
náročnými dny plnými velkého převýšení

Pohled na výjimečnou Monte Rosa Hütte s Matterhornem v pozadí.

Její stavba začala v roce 2003 a jednalo se o poměrně náročný proces. Počet vzletů helikoptér, které dopravovaly na místo prefabrikované díly stavby, dosáhl čísla 3000. Při návrhu pětipodlažní chaty připomínající obrovský krystal se počítalo s každým detailem, voda se čerpá
z ledovce, interiér vyhřívá slunce i samotní návštěvníci. Právě odtud je na ranní Matterhorn,
na jehož vrchol vystoupili alpinisté přesně před 150 lety, snad nejkrásnější výhled.
TIP: Více se o 150. výročí zlezení Matterhornu dočtete
na www.zermatt.ch/150. Plánujete-li delší výlet po Švýcarsku, nevynechejte
ani návštěvu webu MojeSvycarsko.com.

www.marmot.eu · facebook.com/marmot.mountain.europe
Klaus Fengler

WHAT
GIVES
YOU
LIFE?
Nina Schlesener
Mountain Guide
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TIPY NA CESTY: BALKÁN

Nekonečné pastviny Šar Planiny.

TEXT A FOTO MARTIN "KOMÁR" HESSLER, PRŮVODCE CK KUDRNA

Pestré balkánské hory
S nedalekého návrší nad ní jsem spatřil v dálce srázy modrého pohoří,
zahaleného do těžkých mračen. Bylo to divoké balkánské horstvo Šar,
jehož smělý obrys mě mocně vábil již od té chvíle, kdy jsem sestoupil
polomrtvý s ozbrojenou černohorskou karavanou s chmurných výšin
zalesněného albánského pohraničí. Stará Černohorka v červeném
kabátu a zlatem vyšívané čapce, které jsem se tehdy zeptal, jak se
jmenuje vysoké horstvo v mlhách na jihu, mi odpověděla hlubokým
hlasem: „To je Šar planina kraljeviče Marka!"
Antonín Fialka, Přes devatery hory, 1946
Dnes nás do hor nevyprovází pohled Černohorky v kroji, ale slova pohraničníka Zorana: „Až přijedu domů, přidám si vás do facebooku.“ Doba se změnila, nikoliv však pohostinnost místních,
a především nádherný hřeben Šar planiny – Pestrých hor.
Těžký batoh s jídlem na týden, stará vojenská mapa udávající směr a radost z toho, že jsem zase
v horách. Srpnové slunko, které dole v údolí taví asfalt, tady nahoře příjemně hřeje. U trojmezí
Albánie, Makedonie a Kosova opouštíme kamenité cesty a loukami kavylu míříme na hřeben.
Značení tu není žádné, jen občas mineme na loukách hraniční kámen, když přecházíme mezi
Makedonií a Kosovem. Navečer stavíme
stany u salaše. Pálenka, sýr a popovídání
ŠAR PLANINA
s bači – pár slov albánsky, pár srbsky
Šar planina leží na hranici
a k tomu ruce a slovanské esperanto.
Makedonie a Kosova.
Táhne se v délce 80 km
a v délce více než 60 km
neklesá pod 2000 m. Přes svou
atraktivnost je Šar planina (s výjimkou
trasy Popova Šapka – Titov vrv) málo
navštěvovaná a sporadicky značená.
Vydejte se sem s partou super lidí
v rámci cesty Štíty hor Makedonie
a Kosova – 8denní přechod pohoří
Korab a Šar planina v termínu
24. 7. 2015 – 5. 8. 2015 s CK Kudrna
za 8500 Kč. Pro studenty je cena
7500 Kč.
www.kudrna.cz, vaše aktivní dovolená

Druhý den odpoledne odbočíme z hlavního hřebene – jdeme nalehko na Titov
vrv. Historie jména třetího nejvyššího
vrcholu bývalé Jugoslávie je klasickou
ukázkou politické poplatnosti. Původní
jméno Shar změnili Osmané na Golem
Turčin, Jugoslávci v říjnu 1934 na Alexandrov vrv (podle čerstvě zavražděného krále),
fašisté zpět na Golem Turčin a nakonec
v roce 1953 hora získala název podle
nového jugoslávského prezidenta. Abychom nešli proti proudu, pojmenujeme
naši průvodkyni Jovanka – na počest

Titovy poslední ženy. Naše Jovanka je fenka
šarplanince – jednoho z těch psů, kterého přestalo bavit hlídat ovce a radši za kolečko salámu
denně křižuje hory se skupinkami turistů. Je
to profesionálka – suverénně stoupá do svahu
a občas taktně počká na nás, dvounohé
a pomalé. Na vrcholu stojí ruina vyhlídkové
věže, ale i bez ní vidíme na kilometry daleko –
na jihozápadě Korab, nejvyšší vrchol Makedonie
i Albánie, na jihu Soluňskou Glavu s vysílačem
na vrcholu a daleko na severu střechu Kosova,
Đeravicu.
Večer u jezera. Poslední lžíce ze skromné večeře,
pak čaj a k němu stokrát přečtené Karpatské
hry. Pod zády vlhká tráva a nad hlavou na dosah
ruky hvězdná obloha, do které se zakusují zuby
Šar planiny. Zítra ráno půjdeme dál.
To pohoří bere dech – obrazně, a někdy
i doslova. Snad nikde na Balkánu nenajdete
takový hřeben: vysoký, majestátní, drsný,
liduprázdný... Zní to jako klišé, ale když zavzpomínám na skalnaté štíty hor, svahy rozkvetlých
letních luk, beznadějné hledání cesty v mlze
i euforii na vrcholcích, musím těm banálním
přívlastkům dát za pravdu. A když po týdnu
sestupujete do údolí, slibujete si, že se vrátíte.

Bačové jsou velmi vstřícní.

TIPY NA CESTY: KORUTANY
TEXT A FOTO KORUTANY.COM
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Slunečná strana
rakouských Alp
Korutany naleznete na úplném jihu
Rakouska, u hranic s Itálií i Slovinskem.
Nechte se inspirovat zajímavými náměty.
Všechny v sobě obsahují magické výhledy,
jedinečnou přírodní krajinu a srdečné
hostitele, kteří naservírují pořádnou
porci životního optimismu a radosti,
které si nakonec každý ve svém srdci
odveze s sebou zpátky domů.

Alpsko-jadranská stezka, foto Franz Gerdl.

Moher Alm, foto Daniel Zupanc.

Svět Outdooru 2/2015
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21

Šest týdnů na cestě z Alp až k Jadranu
V nejjižnější rakouské spolkové
zemi vás čeká pohodové toulání
po horských pastvinách s túrami
na alpské vrcholy s nádhernými
výhledy. Tajemství je skryto
v jedinečné kráse nepoškozené
přírodní krajiny.
V Korutanech mají milovníci pěší turistiky
nespočet možností jak si naplno užít aktivní
pohyb a odpočinek. Ať už při odpočinkových
výletech po malebných stezkách, vysokohorských túrách po Národním parku Vysoké
Taury nebo během výšlapů po Karnských
Alpách přes hranice států či biosférickou
rezervací alpského pohoří Nockberge.
Pestrost korutanské krajiny nabízí v každém
ročním období kompozici nádherných barev,
tyrkysově modrých jezer a širokých výhledů.
Každý, podle chuti a nálady, fyzické kondice
a vytrvalosti, si může zvolit z bezpočtu dobře
značených tras všech stupňů obtížnosti.

Příjemná setkání provázejí celou cestu na každém kroku, uprostřed uchvacujících
panoramat horské jezerní krajiny i u prostřených stolů místních hostinců, nabízejících
kulinářské pochoutky z alpsko-jadranské oblasti. Vliv gastronomické kultury tří zemí
charakterizuje korutanskou kuchyni, která využívá především čerstvé místní produkty
k přípravě výtečných pochutin. To vše je okořeněno nefalšovanou srdečností místních.
Typický jižanský klid a pohoda nechutná jen na talíři, odráží se také v rozesmátých
tvářích, které potkáte na cestách. Tady platí magická formulka, která zní jednoduše:
„žít život s radostí a vychutnat si ho“.
Kdo by se chtěl tady na jihu hlouběji ponořit do kulturních požitků, pro toho je určitě
tou nejvhodnější volbou dálková Alpsko-jadranská stezka. Tato 750 kilometrů dlouhá
zážitková trasa vede třemi státy – Rakouskem, Slovinskem a Itálií. Od úpatí majestátního
Großglockneru vede její trasa až do přístavu Muggia na břehu Jadranu. Cestou je možné
se také potulovat po Národním parku Vysoké Taury, po malebných jezerních údolích
Korutan, v národním parku Triglav ve Slovinsku, po vinicích v oblasti obce Collio a nebo
po známém přístavním městě Terst.
Kdo nechce šlapat celých 43 etap, může si pohodlně a jednoduše v rezervačním a informačním centru na www.alpe-adria-trail.com sestavit vlastní plán cesty a balíček služeb,
včetně dopravy zavazadel. Ale nejen alpsko-jadranská stezka nabízí skvělé zážitky
z pěších túr. Celé Korutany obecně zaručují bezkonkurenční nezapomenutelné chvíle
v nefalšované alpské krajině.

Kamenné věže na trase Alpsko-jadranské stezky, foto Franz Gerdl.

KORUTANY
O klidné noci bez starostí se tady
postarají kvalifikovaní partneři
programu Natur-Aktiv, u nichž turista,
perfektně vyspalý a po výborné
snídani, může zase nazout pohorky
a vyrazit na cestu za dalším
dobrodružstvím a poznáním. Kdo
nechce šlapat kilometry sám nebo
by se chtěl víc dozvědět o zemi a její
kulturní pestrosti, ten se může vydat
na cestu se speciálně vyškoleným
profesionálním průvodcem. Další
informace najdete na
www.korutany.com.

Vysoké Taury lákají na zážitky
Netknutá příroda je největším pokladem oblasti Národního parku
Vysoké Taury v centrální části Alp. Snaha o její zachování trvá už
po mnoho desetiletí, a o to významnější se její ochrana stala po roce
1981, kdy byla tato přírodní chráněná oblast, největší v celých Alpách,
založena a uznána.
Přes 120 impozantních třítisícovek umocňuje celkový obraz krajiny. Všem vládne
nejznámější štít Großglockneru, který je s 3798 metry nejvyšším v Rakousku a přitahuje
alpinisty z celého světa do malé obce Heiligenblut, odkud vyrážejí na vrchol. Z tohoto

Národní park Vysoké Taury, foto Franz Gerdl.

NATIONALPARK KARTA
Partnerská zařízení programu Natur-Aktiv jsou připravena hostům nabídnout
individuální sestavení pěší trasy a mají v rukávu také mnoho cenných
tipů pro výlety. Třešničkou na dortu je potom Korutanská karta Národního
parku (Nationalpark Kärnten Card) s mnoha možnostmi využití: rýžování
zlata ve zlatokopecké obci Heiligenblut, experimenty v centru Národního
parku BIOS v Mallnitzu nebo vyjížďka lanovkou do výšek nad 3000 metrů.
To všechno mají hosté zdarma a automaticky pro celou dobu pobytu. Další
možnosti jsou pak ve více než 90 partnerských zařízeních v regionu. Pro
individualisty je sestaven balíček Natur-Aktiv „Rent A Guide“, kde si můžete
objednat jednoduše rangera Národního parku a společně s ním pak zažít
jedinečné zážitky v přírodě.
Více informací na www.nationalpark-hohetauern.at/magische-momente.

Nejvyšší hora Rakouska
Großglockner nabízí nádherné výhledy,
foto Martin Glantschnig.
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historií nabitého místa startuje také jedna
část Magických chvil (Magische Momente),
což jsou speciální zážitkové programy pro
hosty Národního parku.
Program „Mýtus Großglockner“ (Mythos
Großglockner) je vlastně výstupem s horským vůdcem z Heiligenblutu po cestě prvovýstupu směrem na vrchol. Po jeho dosažení
čeká hosty jako vyvrcholení nezapomenutelná noc nad oblaky v nejvýše položené
horské chatě v Rakousku – Adlersruhe. Ti,
kdo si netroufají až na vrchol, ale chtějí se
víc dozvědět o Pasterze, největším ledovci
východních Alp, si jistě zvolí ledovcový
treking na úpatí Großglockneru. Bizarní
ledový svět, ledovcové průrvy stejně jako
ledové věže, to vše můžete pod vedením
horského vůdce osobně prozkoumat.
Zážitkem pro celou rodinu jsou dva výlety
s pozorováním divoké zvěře s průvodcem
Národního parku. Kdo dává přednost adrenalinové vodní turistice, může zažít šimravý
pocit dobrodružství při raftingu na divoké
křišťálově čisté vodě řeky Möll. Nebo se raději
nechat unášet na kánoi vodami horního toku
řeky Drávy, nejdelší alpské řeky s neregulovaným tokem. Je jedno, pro který ze sedmi
připravených jednodenních výletů plných
zážitků se rozhodnete, magie světa hor a síla
přírody se přiblíží hostům na dosah na každém z nich.
Touto úchvatnou chráněnou krajinnou
oblastí, kterou protékají hučící ledovcové
potoky s křišťálově čistými horskými jezery
a čarokrásnou kulisou hor, vedou také první
etapy dálkové trasy Alpsko-jadranské stezky.

Svět Outdooru 2/2015
Cesty, Expedice, Osobnosti, Vybavení

23

Vrcholy nad Bad
Kleinkirchheimem můžete
zdolávat i na horském kole,
foto NockBike.

Wellness
v alpských lázních
Bad Kleinkirchheim
Alpské wellness – tato dvě magická
slova přesně popisují perfektní
koktejl, který turistům servírují
v oblasti Bad Kleinkirchheimu.
Aktivní pohyb a pohodové uvolnění,
tahle kombinace se postará jak
o skvěle prožité chvíle na cestách,
tak i o momenty uvolnění
a relaxace.
BAD KLEINKIRCHHEIM KARTA
K důkladnému poznání všech
zajímavostí a koutů oblasti se
doporučuje regionální karta Bad
Kleinkirchheim Regionscard.
Platí od 25. května do 23. října
a je opravdovým klíčem k letním
nezapomenutelným zážitkům pro
celou rodinu. Aktivní programy,
jako třeba výlety s průvodcem
nebo túry nordic walking, jsou tu
nabízeny zdarma, ale ani milovníci
plavání a vody vůbec nepřijdou
zkrátka. Rodinná sportovní vesnička
Feld am See, vzdálená od Bad
Kleinkirchheimu jen pár minut, leží
na břehu malebného jezera Brennsee,
kde si můžete užít křišťálově čistou
vodu. Surfování, plachtění nebo
jen tak koupání ve vodě, kvalitou
na úrovni vody pitné, je opravdovým
zážitkem. Další informace najdete na
www.vondenpistenindiethermen.com,
www.badkleinkirchheim.at
a www.biosphaerenparknockberge.at.

Vedle měkce zaoblených alpských kopců okolo známého stejnojmenného lyžařského
střediska, kde se pravidelné jezdí světový pohár v alpském lyžování, jsou srdcem oblasti
dva termální lázeňské komplexy Therme St. Kathrein a Thermal Römerbad. Tady hosté
mohou ve třech velkoryse řešených podlažích kromě návštěvy moderně zařízených
bazénů prohřát své tělo a uvolnit mysl také ve 13 saunách. Léčivá 32 °C teplá voda láká
turisty po celodenním šlapání po stezkách v regionu dát si unavené nohy nahoru, relaxovat a zcela završit celodenní zážitky z přírody a sportu. Tento krásný chrám wellnessu
je prostě tím nejlepším místem kde zakončit letní aktivity v okolních horách.
Okolo 800 kilometrů perfektně značených a udržovaných stezek, bezpečných vrcholových túr a cest v nadmořské výšce mezi 1000 a 2400 metry vedou k dechberoucím
vyhlídkám a výhledům a k příjemným horským chatám, kde se pro každého skoro
zastaví čas.
Komu na toulkách regionem naráží do nosu pořád dokola jedinečná intenzivní vůně,
ten by měl sklonit hlavu, pohlédnout k zemi a všimnout si malé, lehce přehlédnutelné
rostlinky s bílými květy. Jedná se o vzácný kozlík lékařský, tady nazývaný Speik, a jeho
alpskou variantu, která na světě roste pouze v pohoří Nockberge. Už po staletí je elixír,
který se z něj vyráběl, vysoce ceněn. Sama Kleopatra se jím nechala natírat. Před 70
lety se stal chráněnou rostlinou a pouze dva sedláci z celé oblasti mají povolení přesně
stanovené roční množství sbírat. Speciálně označené „kozlíkové chaty“ (Speik-Hütten)
nabízejí přírodní kosmetiku založenou na kozlíku a přímo na místě si také může každý
vyzkoušet jeho účinky.
Kdo raději poznává přírodu
z cyklistického sedla, pro toho
jsou tady připraveny zážitkové
cyklostezky i adrenalinové traily.
Právě pro horské cyklisty je oblast
skutečným eldorádem. Jak pro
začátečníky na panoramatických trasách, tak pro pokročilé
na náročných trailech se speciálně vyškoleným profesionálním
cyklistickým průvodcem, který rád
poskytne rady a tipy pro zlepšení
jezdeckého stylu a techniky.

Lázně Therme St. Kathrein
v Bad Kleinkirchheimu, foto Bad
Kleinkirchheim Tourismus.
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Značená Karnská
horská stezka, foto Michael
Rauschendorfer.

Zážitky z přírody bez hranic
v jihovýchodních Korutanech
Karnská horská stezka (Karnischer Höhenweg) vede 150 kilometrů
podél rakousko-italské hranice. Turisté jsou cestou doslova neustále
jednou nohou v Itálii a druhou v Rakousku. Za pěkného jasného počasí
se dá ze stezky dohlédnout až na Jadran na horizontu.
A přece ne vždycky byla cesta tak harmonickou trasou. Za první světové války probíhala
po hraničním hřebenu fronta úmorné poziční války. Staré bunkry a opuštěná palebná
stanoviště dodnes připomínají kolem cesty dnes už pozapomenutou minulost. Tahle
pohnutá historie dala také Karnské horské stezce její přezdívku – Stezka míru. Vede ze
Sillianu ve východním Tyrolsku přes průsmyk Plöckenpass a Nassfeld až do Arnoldsteinu. Celkem je plánována celá trasa na osm až jedenáct celodenních etap s ubytováním na starých horských chatách.
Ale to je jen jedna z mnoha přitažlivých možností regionů Nassfeld – Pressegger See,
Lesachtal a Weissensee. Můžete tu nahlédnout i do 500 milionů let staré historie Země,
protože oblast je velice bohatá na prastaré fosílie. Se speciálně vyškolenými průvodci je
možné na výletech všechno okusit na vlastní kůži.
Jako výlet vhodný pro celou rodinu se nabízí 1,5 kilometru dlouhá Stezka horské vody –
„Aqua-Trail BergWasser“. Kdo by chtěl vystoupit ještě výš, je na správném místě ve skalním labyrintu (Felsenlabyrinth, www.felsenlabyrinth.at) na horské pastvině Tressdorfer
Alm v Nassfeldu. V areálu čekají lezecké trasy všech stupňů obtížnosti pro malé i velké
horolezce, stejně jako skalní věže, lanové mosty a lezení přes kaňony.
Jezero Weissensee, foto Franz Gerdl.

Kulinářské požitky si můžete
vychutnat na okružní stezce
překračující hranice Itálie podél
gailtalských pastvin. Tady jsou
servírovány chutné místní sýry
a další produkty z okolních alpských salaší. O něco severněji leží
jezero Weissensee, nejvýše položené jezero na koupání v Alpách.
Dvanáct různě obtížných okruhů
v jeho okolí, devět vybraných
pěších tras a nordic walking
trailů zaručuje pestrou nabídku.

KARNSKÁ HORSKÁ STEZKA
Víc praktických informací
o Karnské horské stezce najdete
na www.karnischer-hoehenweg.at
a www.geopark-karnische-alpen.at.
Rezervace ubytování a návazných
služeb můžete provést na stránkách
regionů Nassfeld, Lesachtal
a Weissensee: www.nlw.at.

Na severním břehu leží impozantní skály,
ze kterých je možné si pod dozorem skočit
do tyrkysové vody z výšky až 18 metrů.
Dalším údolím s nedotčenou přírodou
a přísnou ochranou životního prostředí je
Lesachtal na hranicích s Itálií. Mimo hlavní
centra masové turistiky tu milovníci pěších
výletů najdou 300 kilometrů značených cest
v Karnských Alpách, Lienzkých Dolomitech
a Gailtalských Alpách až do nadmořské výšky
2700 metrů. Certifikovaní horští a turističtí
průvodci zvou po celé léto na pestrou
nabídku týdenních programů na pěších trasách. Pro ty, kteří netrpí závratí, čeká v údolí
největší houpačka v Evropě. 70 metrů vysoko
se můžete houpat rychlostí až 100 km/h mezi
slunečnými horskými vrcholky.
Po sportu a dobrodružství v horách čeká
jezero Pressegger See a Weissensee – jen co
by kamenem dohodil od vrcholků Karnských
a Gailtalských Alp. Jezera s vodou čistou
na úrovni pitné sejmou z milovníků hor
únavu a nabídnou uvolnění po náročných
túrách.

Výhled z Hohen Steig k vrcholu
Rosennock, foto Heinz Mayer.
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Biosférická rezervace Nockberge
Panenská a nefalšovaná příroda
Pohoří Nockberge je dalším
z klenotů slunečného jihu
Rakouska. Turistická oblast
Nockberge je pevně spojena
s biosférickou rezervací stejného
jména. Zaoblené vrcholky
alpského pohoří nabízejí nespočet
tematických tras pro rekreační
turisty nebo profesionály, stejně
jako pro celé rodiny.
Biosférická rezervace vytváří současně
ideální podmínky pro pestrý svět jedinečné
fauny a flóry. Tímto rájem se také vine 34
kilometrů dlouhá horská silnice Nockalmstraße, která je perfektním výchozím bodem
pro výšlapy na vrcholy. Unikátní možnost
být blíž přírodě a zvěři je velkou chloubou
a mottem této oblasti. Bezpočet dobře
značených cest vede pěší turisty napravo
i nalevo od silnice po měkce tvarovaném
terénu. Nabídka zahrnuje všechno od rekreačních pohodových vycházek až po náročnější celodenní túry. Aby se omezil zbytečný
provoz aut, jezdí autobus Sommerbus
Nockberge od července do září podle přání
na výchozí body pěších tras.
U silnice Nockalmstraße leží Karlbad, stará
selská lázeň – v této podobě jedna z posledních vůbec. Tady si každý může užít tradiční
lázeňskou kúru a nádherně se uvolnit. Pro
hosty, kteří touží po obzvlášť speciálních
zážitcích, jsou připraveny tematické výlety
panenskou přírodou pod vedením rangerů
biosférické rezervace. Na Stezce živlů „Weg

der Elemente“, Kozlíkové stezce „Speik-Trail“ nebo na Trase tří jezer „Drei-Seen-Weg“
čekají turisty nezapomenutelné chvíle.
Kolem cest doplňují atmosféru krajiny prastaré horské chaty. Jejich srdeční hostitelé
uspokojí každého místními domácími kulinářskými specialitami. Pohoří Nockberge
zaručuje zábavu a uvolněné chvíle pro celou rodinu. O něco málo severněji leží
náhorní planina Turracher Höhe v nadmořské výšce 1600 metrů. Ta nabízí trochu jiné
zajímavosti a pobavení. Tři křišťálově
čistá jezera doplňují idylické panorama.
NOCKBERGE
A na jedinečné alpské bobové dráze
„Nocky-Flitzer“ s délkou 1600 metrů se
Ubytování a další služby v regionu
prudce sjíždí dolů. Navíc čekají na své
Nockberge můžete rezervovat
hosty také okolní vrcholky.
na www.nockberge.at, přírodní
zajímavosti a tipy najdete

na stránkách biosférické rezervace
Malým návštěvníkům poskytuje horské
www.biosphaerenparknockberge.at.
středisko Falkert všechno, co zaručeně
Pro přehled aktivit v okolí silnice
naplno rozzáří dětské oči. Horský resort
Nockalmstraße se podívejte
Heidi Alm je ideálním místem pro rodinna www.nockalmstrasse.at.
nou dovolenou na horské pastvině. Ruku
v ruce s příběhem Heidi jsou malí i velcí
seznámeni s životem na pastvině, což se stává pěkným životním zážitkem. Tady, v dětském
zážitkovém parku, se můžete opravdově uvolnit a prožít napínavá dobrodružství. Malebné
pěší trasy zvou o něco východněji na pastviny střediska Hochrindl k nezapomenutelným
panoramatickým a město Feldkirchen stejně jako zámek Albeck uspokojí svou širokou
kulturní nabídkou.

Horská silnice Nockalmstraße.

LA SPORTIVA ® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN)
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TIPY NA CESTY: DACHSTEIN

Cesta Panoramaweg
s výhledem na
„Salcburské Dolomity“.

TEXT IRENA ŠPRINGLOVÁ, FOTO CK TRIP

Rakouské Kolorádo
St. Martin am Tennengebirge učaruje konturami rozkvetlých pastvin
a kulisami Nízkých Taur, vápencových masívů Tennengebirge
a Salcburských Dolomit, jak místní nazývají Gosauský hřeben
s Dachsteinem. Tato oblast má v sobě cosi vznešeného a panenského,
což potěší romantické cykloturisty a bikery. St. Martin am
Tennengebirge je také východiskem značených tras pro nordic
walking, turistiku a nově také pro běh.

Vrchol Rossbrandu
s Dachsteinem v pozadí.

Oblast si vysloužila přezdívku Rakouské Kolorádo. Horské cesty vedou k salaším, které
v zimě slouží jako osobité hospůdky u sjezdovek lyžařské oblasti Dachstein-West,
zatímco v létě jsou útočištěm pro dobytek, pasoucí se na okolních horských pastvinách.
Své produkty jako sýry, máslo, uzeniny, pálenky, ale samozřejmě i pivo a nealko nápoje
nabízejí návštěvníkům. Nejkrásnější výhledy si užijete na šotolinových a lesních cestách
vedoucích k chatám Edtalm či dál směrem
TIP: Ubytování pro jednotlivce
k Jablonecké chatě (Gablonzerhütte) s dechbea skupiny – Pension Heidi:
roucím pohledem na ledovec Dachsteinu. Výjezd
www.apartmany-heidi.cz
si můžete usnadnit kabinovými lanovkami. Mým
tajným tipem je horská chata Hareit s překrásným výhledem na Tennengebirge, kde vás
svérázná Resi pohostí svým vyhlášeným Jagatee – domácím alkoholickým nápojem, jehož
ochutnávku před sjezdem na kole bych snad radši neměla doporučovat...

Nedaleko Werfenu odbočuje horská silnice
do Werfenwengu, kde za návštěvu stojí
Salcburské lyžařské muzeum. Z Werfenwengu (902 m) můžeme vyjet po horské
silnici na kole nebo pohodlně i s koly
lanovkou na vyhlídkový vrchol Bischlinghöhe
(1834 m). Z vrcholu vede šotolinová cesta
kolem horských chat s občerstvením a s překrásnou kulisou masivu Tennengebirge,
víceméně z kopce do St. Martina.

Zdatní bikeři mohou brázdit oblast Dachstein-West do úplné extáze. Ale také pro pohodové cyklisty se v okolí St. Martina najde spousta nenáročných tras na rovinaté Taurské
a Enžské cyklostezce a na cyklostezkách okolo jezer Solné komory. Získají si vás
fascinujícím kontrastem lehkosti jízdy po rovinaté stezce a panoramaty Alp. Z cyklostezek
odbočuje řada neznámých, ale překrásných horských údolí, která stojí za projetí. Za odbočení z Taurské cyklostezky nesporně stojí divukrásné údolí Bluntautal, vycházející z historického městečka Golling a míjející tajemný vodopád Gollinger Wasserfall, který vyvěrá ze
skály, již Keltové považovali za bránu do onoho světa.

Pokud nás naše zvědavost nasměruje na jih,
využijeme ze St. Martina cestu kolem horské
chaty Halmgut, od které nás klesající asfaltová
silnička dovede do údolí řeky Enns u Altenmarktu. Tam se otevírá bikové nekonečno
světoznámé lyžařské oblasti Ski Amadé,
ale také rovinatá Enžská cyklostezka a řada
bočních údolíček, zvoucích k probádání.

ZÁJEZDY S UBYTOVÁNÍM V PENSIONU HEIDI V ST. MARTIN AM TENNENGEBIRGE
Cyklozájezdy CK TRIP

• MTB Dachstein-West

Pěší turistika, novinka: nordic walking

• Po rovině napříč Alpami „PLUS“

• Pohodově mezi vrcholy Alp

• Nejkrásnější túry v srdci Salcburska

• Po rovině napříč Alpami „MAXI“

• Hvězdicově po Salcbursku

• Rakouské Kolorádo
• Panorama trip
• Amadé bike		
• Pohodově kolem západ. Dachsteinu

a Bavorsku
Cyklozájezdy pro (pra)rodiče s dětmi
• Rakouské Kolorádo pro děti

Novinka: running
• Rakouskými Alpami
v běžeckých botách

• Ze středověku do pravěku na kole

A dalších 150 zájezdů na kole, koloběžkách, inlinech, v pohorkách i běžeckých botách a na lyžích: www.ck-trip.cz
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Velmi
větrná země

Lákadlem patagonského
trekování je žulový masiv Fitz Roy.

CESTY, EXPEDICE, OSOBNOSTI, VYBAVENÍ

CHILE

28

Trekování v Patagonii
Patagonie má pro Středoevropany příchuť velké exotiky, ale doba se
mění a trekování na vcelku nehostinném cípu Jižní Ameriky je natolik
populární, že se v některých oblastech stává snad až příliš komerční.
Na pomezí takové popularity jsou právě treky v národních parcích
Torres del Paine a Los Glaciares, ale i tady si v odlehlejších místech
užijete liduprázdnou horskou přírodu. Následující mozaika pestré
patagonské nabídky slouží jako malé trekové pozvání.

Treky v Patagonii

Největší část rozlehlé Patagonie zabírá vysušená krajina, která doslova živoří ve srážkovém stínu And. Pokud chcete najít pohlednou přírodu, musíte zamířit z východní argentinské nebo západní chilské strany do And, které jsou tu 2000 – 3000 m vysoké. Podle
vlastních preferencí se můžete rozhodnout, jaký typ treku chcete zažít. Argentinská
strana je mírně civilizovanější než chilská, ale to tak úplně neplatí třeba pro populární
chilský Národní park Torres del Paine s nejvyšší věží Cerro Paine Grande (3050 m).
Z argentinské strany je zase nejznámější Národní park Los Glaciares, ve kterém najdete
nejen úžasný žulový masiv Fitz Roy (3405 m), ale také pro horolezce legendární jehlu
Cerro Torre (3128 m). Pokud chcete zažít naprostou divočinu a nebojíte se orientačně
náročných treků, můžete zamířit do Ohňové země, kde se můžete toulat zcela mimo
dosah civilizace.
PATAGONIE
Rozloha: 1 043 076 km2
Počet obyvatel: 1 999 540
Hustota osídlení: 1,9 obyvatele/km2
Rozsáhlé území na jihu Jižní Ameriky,
které ohraničují na severozápadě
Andy a na severu řeka Río Colorado.
Většina Patagonie náleží Argentině,
zbytek Chile.

Okruh „O“ v Torres del Paine
Jedním z nejznámějších chilských treků
je zhruba 80 km dlouhý okruh „O“ nebo
také „Circuit“ kolem horské skupiny
Torres del Paine. Kdo projde celý okruh,
má u místních uznání. Není to sice
exponovaný trek, většinou se pohybujete v nadmořské výšce 200–500 m,
s jedním výrazným sedlem, kde vystoupáte do 1200 m. Ale projití s plným

vybavením přece jen znamená slušný výkon
na 5–6 dní. Potěšilo nás, že jsme na trase
okruhu potkávali v poměru k celkovému
počtu lidí nebývale velké procento Čechů.
Do dlouhého treku se ale většina návštěvníků nepouští. Spokojí se s trekem zvaným
„W“, který se dá udělat téměř hvězdicově
a obsahuje tři údolí vedoucí z jihu do nitra
hor a stoupající do výšky 700–900 m.

Déšť a vítr mají
rozhodující slovo

Počasí je v končinách kolem Torres del
Paine (a v Patagonii vůbec) nevyzpytatelné
a tištěné průvodce i předpovědi počasí varují
před častým deštěm a minimální viditelností.
S tím je třeba při plánování počítat, vzhledem k neustálému větru čekejte nepříjemný
vodorovný déšť. A když náhodou neprší, je
v samotném národním parku na krku zase
neustálá hrozba požáru. Že nejde o plané
řeči, o tom se v roce 2005 přesvědčil i jeden
z českých turistů. Doba, kdy se tady proto
na Čechy dívali úkosem, už patří minulosti,
protože aktuálně nejhorší požár způsobil
v roce 2011 neopatrný Izraelec. Údajně
se snažil spálit odpadky, což nebyl dobrý
nápad. Fenoménem patagonských hor
a tohohle parku zvlášť je totiž neutuchající
vítr. Je místy velmi silný a dokáže rozfoukat
jakýkoliv plamínek, který jen trochu nemáte
pod kontrolou. Výsledkem zmíněného

TEXT JIŘÍ ČERVINKA, FOTO AUTOR A OLDŘICH VAJSEJTL

požáru je děsivé spáleniště táhnoucí se desítky kilometrů, oheň hnaný větrem přeskočil
i skalní výběžky bez vegetace a žárem nenávratně roztál i jeden z menších ledovců. Šli
jsme kolem spálených kmenů mnoho hodin a pohled na vybělené větve trčící vzhůru
není vůbec příjemný.

téměř všechny stromy a většina keřů
na jihu Patagonie náleží k rodu pabuků
Spartánské kempy

V kempech vzdálenějších od civilizace se připravte na spartánské podmínky. Většinou
je k dispozici pouze místo na stany, pitná voda, toalety a malý bufet s kolou, pivem
a vínem. Sprchy bývají strohé, tu jsou jen se studenou vodou, tu i s teplou, která ale
zaručeně teče v jinou dobu, než vy dorazíte. V zapadlejších kempech se do sprchy
odhodláte jen se značnou dávkou sebezapření. Naopak někde pečou chleba, mají
i nějaké potraviny a nechají přes noc nabít mobil. Lepší situace je na počátečních a koncových bodech treků, kde jsou slušné toalety i sprchy a narazíte i na jídelnu či restauraci.

Park Los Glaciares a fešák Fitz Roy

Také tento známý argentinský národní park předchází varování před možnou nepřízní
počasí a zkazky o tom, kolikrát tu kdo byl, a přitom nikdy neviděl, jak samotný Fitz
Roy vypadá. O to víc si ceníte každou chvilku, kdy se ukáže krásná scenérie. Turistů si
v parku Los Glaciares váží, v rámci možností se o ně i starají a treky jsou dobře značené.
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Tím pádem rozhodně nečekejte osamělé
putování a liduprázdnou krajinu. Na druhou
stranu, když počasí dovolí, je opravdu na co
koukat. Fitz Roy je slušivá žulová věž, výrazně
převyšující okolní terén, a pokud se vynoří
z mračného závoje, je dojem jedinečný.

U ledovců se nedá nekochat

Velkou atrakcí patagonských treků jsou
bezpochyby ledovce. To platí samozřejmě
pro park Los Glaciares, ale ledovce najdete
v Patagonii na mnoha místech, spadají až
do výšky 400, a dokonce i 200 metrů nad
mořem. Většina ledových kolosů nabízí
spektakulární představení, kdy za ohromného rachotu odpadávají z čela ledovce
desky, které občas naberou rozměry
několikapatrového domu. Ledovce se totiž
neustále sunou do údolí. Mezi nejznámější
patří argentinský rychlík Perito Moreno
(uvádí se jako Los Glaciares South a je asi
200 km jižně od Fitz Roye), který se přímo řítí
rychlostí 1,7 m za den a průběžně nabízí

Trek v parku Torres del Paine vede
podél nádherného ledovce Grey.

TÉMA ČÍSLA: PATAGONIE

www.rockpoint.cz

dramatické odpadávání ledu. Ale i jinde dochází k odlamování
ledových bloků poměrně často, nejde o známku zániku ledovců,
ale o přirozený proces, kdy se na čele odlamují přečnívající bloky
a padají do ledovcových jezer. Divadlo, které se neokouká.

Legenda Cerro Torre

Mezi horolezci je Cerro Torre (3128 m) velký pojem. Kromě tvaru
protáhlé úzké špice má totiž navíc svéráznou a neobvyklou
čepici, asi 20 m vysoký ledový hřib s extrémně obtížným lezením,
které navíc vyžaduje zcela jinou techniku než předchozí velmi
těžký výstup na žule. Cerro Torre (čti sero tore) patří dodnes
k velkým horolezeckým oříškům. Najdete ho v Národním parku
Los Glaciares asi 5 km JZ od Fitz Roye. I jeho výška je tak trochu
oříškem. Lonely Planet a anglická Wikipedie uvádí 3128 m,
místní mapy a řada dalších zdrojů 3102 m a česká Wikipedie
dokoce 3133 m.

Krása ranního svítání

Nejparádnějším a zároveň nervy nejvíce drásajícím zážitkem
jsou chvíle, kdy první ranní paprsky slunce ozáří štíty hor.
Zatímco údolí tone v šeru a slunce ještě není vidět, hory si
na okamžik oblečou pohádkové šaty v jemném odstínu šarlatu.

držitel ocenění

Nové batohy řady Atmos a Aura AG jsou
vybaveny unikátním odpruženým Anti-Gravity ™
zádovým systémem, který jako první na světě
zahrnuje plně odvětrané ramenní popruhy
a bederní pás. Ať už se vydáte kamkoliv, bezešvý
síťovaný zádový 3D panel zajistí bezkonkurenční
ventilaci a pohodlí i při vysoké zátěži.

Roztodivné tvary vytváří převládající dřevina – pabuk lenga.
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Ranní koupel sličné krásky Cerro Torre.

CESTY, EXPEDICE, OSOBNOSTI, VYBAVENÍ

Nedostatek místa pro stany
není překážkou.

Silný zážitek, ale nervy pracují, protože čas pro úžasné představení je krátký. Vstáváte
dávno před kuropěním, stoupáte tmou na vyhlídku a pak stačí, aby se na tu správnou
chvíli schovalo slunce za mrak, a vy se jen smutně vracíte do vychladlého spacáku. Ale
pokud se všechno vydaří, je zážitek veliký. Jedním takovým jsem se mohl pokochat
právě pod Cerro Torre.

Lenga a ñirre

Když projíždíte jihem Patagonie, zaujme vás malý počet stromů. Jen v horských údolích
a na březích ledovcových jezer najdete něco jako les, jinak jsou stromy snad jen kolem
lidských sídel. V horách ale narazíte v určitém výškovém pásmu na překvapivě stinný les
s mohutnými pokřivenými a větrem ošlehanými kmeny stromů, vzbuzujícími patřičný
respekt. O něco výš je potom husté křoví podobné naší kleči, ovšem tvořené listnatými
keři. Brzy k velkému překvapení zjistíte, že téměř všechny volně rostoucí stromy a většina keřů náleží k jedinému rodu. Absolutní většinu má strom Patagonci nazývaný lenga
(Nothofagus pumilio), patří do rodiny pabuků a nemá vůbec české jméno. Tu a tam
lengu doplní několik blízce příbuzných pabuků s podobnými listy, nejčastější se jmenuje
ñirre (v Chile ñire), pabuk jižní, (Nothofagus antarctica).

Ohňová země a Magellan

neomezené království. Dojem z úžasných
hrází mírně kazí skutečnost, že bobři byli
uměle vysazení v roce 1940 s cílem podpořit
v chudé oblasti obživu lovem vzácných
kožešin. Jenže po válce ztratily bobří kůže
na ceně a bobrů si nikdo nevšímal. Bez přirozených predátorů se rozmnožili natolik, že
se stali faktickými pány situace. Jejich hráze
průběžně mění podobu horských údolí, přerušují cesty i stezky a dokonale znepřístupňují divočinu. Na treku se s bobřími hrázemi
jistě setkáte a brzy poznáte, jak mocnou
zbraní je bobří stavitelský apetit.
Trekování v Patagonii má svá úskalí, ale jak
známo, zážitky nemusí být dobré, hlavně
když jsou silné. A takových se v Patagonii
dočkáte v každém případě.

Od kontinentu je Ohňová země oddělená Magallanovým průlivem. Dlouho mi vrtalo
hlavou, proč Magallan a finta je v tom, že slavný objevitel Fernão de Magalhães byl
původem Portugalec. Pro zdejší španělsky hovořící Argentince a Chilany je to Fernand
Magallanes, v Patagonii je nesmírně populární a na tuto verzi jména narážíte naprosto
všude (až v angličtině má známou podobu Ferdinand Magellan). Ohňová země je
rozdělená mezi Argentinu a Chile, na argentinské straně najdete nejjižnější město světa
Ushuaia a ještě níž je menší a málo známé chilské nejjižnější město Puerto Williams.
Několik míst nabízí krásné treky divočinou, jen málokteré jsou značené, vícedenní treky
jsou orientačně náročné a většinou jsou otázkou volného táboření.

Království bobrů

Treky v Ohňové zemi mají jednu zvláštnost. Jsou to bobři, kteří tu mají své prakticky

Ohňová země, bobr si nejspíš
právě odskočil na kafe.
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TIPY NA CESTY: UGANDA

Za freestyle
vlnami do Ugandy
Představte si, že jste kajakář a v Čechách právě přichází zima. Reálně
máte dvě varianty, jak zimu přežít. Buď nakoupit pořádně teplé
oblečení a pádlovat s omrzlýma rukama, nebo si koupit letenku
do teplých krajin. Letos padla varianta na letenku, a tak na konci
února sedím opět v letadle směr Uganda. Tento stát leží přímo
na rovníku ve východní Africe a místní obyvatelé ho právem nazývají
„perla Afriky“.

Tropický boat storage pod palmou.

Důvod, proč letím právě sem, je
freestyle kayaking. Tenhle mladý sport
se provozuje na vlnách či válcích
ve specificky krátkých kajacích, uzpůsobených pro provádění různých triků,
jako například salt či otoček. Řeky
Uganda a Nil, které tu pramení ve Viktoriině jezeře, dávají jedny z nejlepších
možností zimního tréninku na vlnách.
Po příletu do Entebbe na vás okamžitě dýchne pravé rovníkové klima,
teplo a pořádné vlhko. Uganda je
naštěstí celkem ve vysoké nadmořské
výšce, a tak i v období sucha, které
tu je dvakrát ročně, je teplota pořád
celkem snesitelná. Další zábavná
věc je dostat se z letiště k vysněným
vlnám. První možností je použití
takzvaných matatu, které každý den
zajišťují dopravu po Ugandě. Tenhle
dopravní prostředek jsou staré Toyoty
s dvanácti sedačkami a na boční straně

Trik Air Blunt na vlně Nile Special.

TEXT A FOTO ONDŘEJ KŘIVÁNEK

s nápisem, že jsou homologovány pro patnáct
lidí. Když se rozhodnete pro tenhle způsob
cestování, připravte si spoustu času a obrňte
své nervy, protože auto je vždycky naplněno
minimálně dvaceti lidmi a k tomu jako bonus
několika kuřaty či alespoň jedním kůzletem.
Druhá možnost, o něco dražší, je pronajmout
si motorkáře, takzvaného boda-boda. Nejdražší, ale zato nejbezpečnější a nejrychlejší
způsob je cestování taxíkem. Po celé zemi
je síť asfaltových cest, které vedou pouze do
větších měst, zbytek jsou prašné cesty, které
se v období dešťů stávají doslova tankodromy.
Jednou jsme dokonce museli vyskakovat
z auta okénkem, abychom vlastními silami
uchránili auto před prevrácením.

Vlny trikovky

Náš cíl je ostrov uprostřed řeky, kde se
nachází kemp Hairy Lemon. Ostrov vlastní
Jihoafričan Paul a za poplatek tu můžete
kempovat ve vlastních stanech nebo si pronajmout některou z chatek. V ceně ubytování
je také strava třikrát denně, kterou vám
TIP: Další vodácké expedice
naleznete na webu
www.HydroMagazin.cz.
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připraví místní kuchař z vlastnoručně vypěstovaných potravin. Kemp se nachází pouhých
500 metrů po proudu od už zmiňovaných vln a kromě pádlování nabízí vyžití také pro
sportovní rybáře. V okolí kempu je vyhlášená rezervace, a proto je řeka plná ryb. Je tady
možnost pozorovat téměř všechny druhy ptactva, od malých ledňáčků až po velké kormorány a čápy. Na ostrově není internet a je tam jen omezené množství solární energie. Volné
chvilky je tedy nutné místo sezení u počítače krátit za pomoci fresbee golfu, slackline či
dalších společenských aktivit. V případě úplného vyčerpání jsou tu k odpočinku zbudované dvě chill out zóny s hamakami.

Nile Special je vysoká a rychlá vlna, která
umožňuje dostat celý kajak pořádně do vzduchu
Během deseti minut můžeme vypádlovat proti proudu k vlnám a pak si už jen užívat.
Pro náš trénink jsou tu dvě světoznámé vlny, pojmenované podle lokálních piv – Nile
Special Wave a Club Wave. Club je menší, širší vlna, která je výborná na trénování nových
triků a funguje za menšího vodního stavu. Ráno většinou funguje právě tahle vlna a my
se můžeme učit nové kombinace triků, které odpoledne vytáhneme na druhé, o dost
větší vlny. Nile Special je vysoká a rychlá vlna, která umožňuje dostat celý kajak pořádně
do vzduchu. Tahle vlna funguje za vyššího vodního stavu, který přichází většinou až odpoledne. Najíždí se na ni za pomoci lana, které kajakářům za menší úplatek podávají místní
děti. Celé odpoledne je tedy u vln spousta přihlížejících fanoušků, kteří opravdu hlasitě
křičí, když se vám povede nějaký velký trik, při kterém se pořádně proletíte vzduchem.
V případě, že si jdete na břeh chvíli odpočinout, okamžitě kolem sebe máte hromadu

Nesjízdný vodopád Murchinson Falls ve
stejnojmeném národním parku.

Podvečerní trik Air Pan Am na vlně Nile Special.

tmy, a hladina adrenalinu v krvi stoupá skoro
na stejnou úroveň jako při sjíždění peřejí Nilu.

dětí, které chtějí půjčit část vašeho vybavení. Méně odvážní si půjčují vesty na plavání
a drsňáci hned zkoušejí naše kajaky. Náš život se rychle přizpůsobuje místnímu tempu:
jíst, pádlovat a spát.

Hledání nových vln

Když se tyhle dvě vlny naplnily dalšími kajakáři z celého světa, vyrazili jsme objevovat další
možná místa k pádlování. Níž po proudu od našeho kempu jsme objevili díky informacím
od místních lidí jednu menší schovanou vlnu, pojmenovanou Fanta. Je v jednom z několika menších kanálů uprostřed džungle. Po trošce tréninku jsme schopni provádět všechny
triky a plně si užíváme pádlování na novém místě bez lidí. Pokud přehrady pouštějí
ještě víc vody, v kanálu vedle Fanty se tvoří pravděpodobně nejlepší vlna na celém Nilu.
Ohromná skleněná zelená vlna s trochou pěny na vrcholku, prostě sen každého kajakáře.
Bohužel musíte mít hodně štěstí, aby vám vodní stav dovolil si tuto krásku vyzkoušet.

budete kličkovat mezi válci o velikosti
přibližně autobusu
Vodní stavy tu jsou bohužel regulovány soustavou přehrad výš po proudu, které tu během
let vznikly. Poslední z nich postavili před pěti lety na peřeji Silverback, a zatopila jeden
z nejkrásnějších big water úseků, který ročně přivedl mnoho kajakářů i raftařů do Ugandy.
Úsek pod touhle přehradou, který nám tu ještě zbyl, se nazývá Day II Section. Řeka tu má
velký průtok a její síla je obrovská. Pokud se vydáte splout tenhle úsek, čeká vás několik
kataraktů s obrovskými vlnami a válci. Řeka se často dělí do několika kanálů mizejících
do džungle za zatáčku, takže musíte vždycky znát tu správnou cestu nebo všechno
obezřetně prozkoumat. Po cestě můžete v jednom z kanálů potkat pětimetrový vodopád
Kalagala Falls či proslulou peřej Itanda, kde budete kličkovat mezi válci o velikosti přibližně autobusu. Když zdárně dokončíte tenhle úsek, čekají vás právě výše zmíněné vlny
a na nich si můžete hrát až do noci. Bohužel i tenhle úsek, přestože je prohlášen za rezervaci, bude do čtyř let přehrazen a zničen další čínskou přehradou.

Ugandou bez pádel

Když už jsme unaveni z vody tak, že nejsme schopni udržet pádlo, je čas vyrazit si odpočinout do města. Naskakujeme na motorky a zažíváme hodinku strachu na místních silnicích
s lokálním boda boda řidičem. Živí dorážíme do druhého největšího města, které se
jmenuje Jinja. Okamžitě vplouváme do davů mířících všemi směry a snažíme se najít místo
s alespoň trochu funkčním internetem, což je v Africe opravdu těžký oříšek. Po vyřízení
nutných věcí se opět vydáváme do víru města. Prvně směřujeme okouknout místní tržiště,
kde seženete úplně všechno, na co si vzpomenete. Ceny tu nejsou nijak stanovené, asi jako
všude ve třetím světě, a tak si užíváme spousty smlouvání a debat o tom, kolik zaplatíme.
Další návštěvu směřujeme do malých obchůdků s výrobky místních obyvatel. Kupujeme
buben, krásné africké obrazy, a především z Afriky nemůžete odjet bez pořádné masky
některého z kmenů. Návštěvu města končíme u našeho kamaráda, který tu žije už několik
let. Návrat zpět na ostrov se snažíme stihnout ještě za světla. Bohužel se nám tenhle plán
nedaří úplně realizovat, a tak jsou poslední kilometry po prašné cestě plné velkých děr
za tmy dost záživné. Několikrát se na poslední chvíli vyhýbáme chodcům, kteří se vynoří ze

Ugandu nemusíte navštívit jen jako kajakáři.
Na úseku Day II operuje několik komerčních raftařských společností, které vás rády
provezou po řece na raftu. V případě, že nejste
milovník adrenalinových sportů, můžete se
vydat například do jednoho z národních parků
na safari. Pravděpodobně jedním z nejúžasnějších zážitků v Ugandě je setkání s několika
z posledních horských goril, žijících ve svém
přirozeném prostředí. Několikahodinový
trek pralesem po stopách gorilí rodiny a pak
hodina strávená ve vzdálenosti menší než pět
metrů od těchhle tvorů je nezapomenutelným
zážitek. Hlavně přítomnost gorilího samce
ve vaší blízkosti umí občas bez problémů
zastavit i tlukot srdce. Další možností je
v podobném duchu navštívit šimpanzí rodiny
v národním parku Qeen Elizabeth. Zážitek,
který určitě doporučuju všem, je safari na kole.
V národním parku Lake Mburo si zapůjčíte
horská kola a vydáte se do parku po stopách
divokých zvířat. Volnost, kterou tam zažijete,
umí opravdu vyrazit dech. Člověkem téměř
nedotčená příroda plná divokých zvířat se
nedá slovy lehce popsat, to musíte zažít
na vlastní kůži. Večer si postavíte stan na okraji
jezera plného hrochů a u ohně můžete v noci
slyšet lvy při lovu. Ráno, když se probudíte
do prosluněného dne, je nejlepší jít na pěší
safari za doprovodu strážce parku, který je pro
případ potřeby řádně ozbrojen samopalem
AK-47. Po procházce máte spoustu dalších
možností, co v Ugandě zažít. Ani jsme si téměř
nevšimli a měsíc plný zážitků byl pryč a my
zase seděli v letadle na cestě domů.
ONDŘEJ KŘIVÁNEK (*1990)
Od mládí se věnuje
kanoistice a během
posledních sedmi
let aktivně závodí
ve freestylu
na divoké vodě.
Volné chvíle tráví dalšími sporty, jako
je lezení, kiting nebo snowboarding.
Další informace o něm a jeho aktivitách můžete najít na
www.pirate-production.cz
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TÉMA ČÍSLA: PACKRAFT
TEXT MARTIN LIPINA, FOTO AUTOR A SVEN SCHELLIN A MARK KREINACKER

Nejsnazší způsob cestování
na Aljašce, řeka Nenana.

Packraft

S lodí v batohu
„Jííháá! Jííháá!“ voláme při prodírání hustým křovím, abychom
nepřekvapili losa nebo medvěda. Po několika dnech přelézání
strmých horských sedel a ledovců je už řeka Eagle River na dohled.
Za normálních okolností by překonání téhle dravé ledovcové řeky
bylo nejnáročnějším a nejnebezpečnějším bodem našeho putování.
Naše sedmnáctikilové batohy však skrývají něco, co posunuje hranice
turistiky daleko dál. Něco, co dělá ze slabin přednosti a z obávaných
vodních překážek vyhledávané dopravní prostředky, které usnadní
a urychlí pohyb terénem. Tady na Aljašce, kde prakticky neexistují
žádné turistické stezky, to platí dvojnásob.
Máme dnes v nohách 40 kilometrů náročným terénem. Meleme z posledního. Chodidla
pálí, ztuhlé svaly na nohou bolí a tupě opakují automatické pohyby. Konečně se z hustého
houští vynoříme na oblázkovém břehu řeky. Z batohu každý vytáhneme válec o velikosti
sbaleného stanu a dáme se do nafukování našich člunů pomocí lehkého nafukovacího
pytle, kterým vtlačujeme vzduch do komory. Zbytek dofoukneme ústy speciálním pístem.
Oblečeme vesty, složíme pádla, zabalíme krosny a jejich obsah do odpadkových pytlů.
Celá procedura netrvá déle než deset minut a už sedíme na řece. Unavené nohy si užívají
slastného odpočinku. Mění si směnu s odpočatýma rukama. Technicky nenáročná voda
se silným proudem nás veze zadarmo a bez námahy. Kocháme se úžasnou krajinou
a vychutnáváme si zase úplně jinou perspektivu cestování krajinou. Kolem řeky potkáváme spoustu zvířat – včetně orlů bělohlavých, losů a jednoho velkého grizzlyho. Pohybujeme se dvakrát až třikrát rychleji než na souši. Díky packraftům ještě do setmění uděláme
dalších 30 kilometrů po řece.

z batohu každý vytáhneme válec
o velikosti sbaleného stanu
Poprvé jsem o packraftech slyšel v souvislosti s nevšedním počinem, který se podařil americkým manželům ze Seattlu. Erin McKittrick a Bretwood Higman se v červnu 2007 vydali
pěšky ze Seattlu na Aljašku. Ve čtrnáctikilových batozích měli výbavu na roční pochod
– včetně pádel a dvouapůlkilových packraftů na překonávání fjordů, mořských zálivů
a cestování po řekách. Jejich jediná podmínka byla za celou cestu nepoužít motor. Pěšky

těžko prostupným pralesem, na packraftech
po vodě a na skialpech po sněhu urazili
4000 mil dlouhou cestu a v červenci 2008
skončili svou pouť v Higově rodné Seldovii
na poloostrově Kenai. Myslím, že jejich příběh
nejlíp charakterizuje možnosti těchto lehkých
a skvěle navržených člunů.
Mnohokrát jsem toužil nosit v kapse malý člun
(jako ve večerníčku Autíčko s červeným srdcem) a u řeky či jezera ho nějakým kouzlem
zvětšit do reálné velikosti. Packraft mi tohle
umožnil. Do kapsy se mi sice nevejde, ale jeho
hmotnost (1,5 – 3 kg) a rozměry umožňují
VŠE PRO PACKRAFTING
Sven Schellin a Mark Kreinacker
provozují v Německu obchod zabývající se packraftingem - Packrafting
Store (www.packrafting-store.eu)
- se všemi službami, které k němu
patří, včetně pronájmu a oprav.
Jsou dovozci a distributoři výrobků,
které kombinují treking s vodními
sporty. Mají tak ve svém sortimentu
„neviditelné lodě“ včetně vhodných
doplňků, jako jsou ultralehká pádla,
voděodolné batohy a tašky, skladné
záchranné vesty. Hodně z toho pod
vlastní značkou Anfibio Packrafting
Gear, vybavení od packrafterů
packrafterům. Provozují také
blog Packrafting.de, kde se snaží
propagovat téma packraftingu.
Jejich snahou je vytvořit komunitu,
kterou by spojoval zájem o vybavení
a výlety s malými, lehkými, ale
odolnými loděmi do batohu.
Spolupracují také s výrobci
na vývoji materiálů a inovacích
vybavení.
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sbalit ho do malého batohu pro jednodenní výlety nebo do větší krosny na vícedenní až
několikatýdenní horské přechody s možností pohodlně unést všechno nezbytné vybavení
a zásoby jídla. Při posledním týdenním přechodu Alaska Range na Aljašce váha mého
batohu i se stanem, zásobami jídla a packraftem nepřekročila 20 kg.
Packraft vám dává ohromnou svobodu ve všech směrech, nejen v pohybu přírodou.
Nemusíte řešit dopravu po dojezdu řeky. S batohem můžete jednoduše stopovat,
nastoupit na vlak nebo jít pěšky. Packraft se bez problému vejde do příručního zavazadla
v letadle. V exotické zemi – jako například v Kostarice – ho pak vybalíte v deštném pralese
a jednoduše se dostanete na panenská místa mimo civilizaci, kde z řeky máte nejlepší
šanci spatřit vzácné druhy živočichů. Stačí pár hodin na řece a blízká setkání s chápany,
kajmany, vydrou velkou nebo bazilišky se stane nezapomenutelným zážitkem.

packraft vám dává ohromnou svobodu
ve všech směrech, nejen v pohybu přírodou
Packrafty však otevírají i celou řadu jiných možností. Protože mohou uvézt i velký
náklad, velmi hojně je v Americe používají lovci na přepravu svých úlovků. Stejně tak
rybáři nacházejí v packraftech široké uplatnění. Je možné na ně naložit i rozměrnější
sportovní vybavení, takže se dají naplánovat
cyklo-vodácké výlety nebo vodácko-skialpinistické expedice.
Ačkoli packrafty mohou připomínat levné
nafukovací hračky, jsou vyrobeny z překvapivě
odolného materiálu. Mají velmi nízký ponor,
což se skvěle hodí na potocích nebo mělkých
říčkách, kde byste s jiným plavidlem těžko projeli. Mezi další přednosti patří možnost snadno
a rychle měnit směr a hbitě manévrovat mezi
překážkami. Jedním silným záběrem okamžitě
dokážete člun otočit o 180°, což je při slalomu
velmi užitečné. Vzhledem k vysoké vznášivosti
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neproříznete vlny jako na kajaku, ale svezete
se po jejich hřbetu, sedíte nízko a máte větší
kontakt s vodou. I malé vlny tak mohou být
zábavné. Packrafty jsou velkorysé k chybám
a začátečníci se rychle učí zdolávat řeky až
do obtížnosti WW3. Na druhé straně packrafty
řízené zkušeným vodákem obstojí i na té
nejdivočejší vodě. Po cvaknutí je snadné
lehký člun svépomocí otočit a vyhoupnout se
zpátky na palubu.
Ačkoli v Americe i v Evropě prožívá packrafting veliký boom, v české kotlině, která je
srdcem horalů a vodáků zároveň, kupodivu
packrafty téměř nikdo nezná. A je to veliká
škoda. Nemusíte totiž jezdit daleko. České
krajina hor a řek nabízí pro packrafting skvělé
podmínky.

Obojživelné cestování Dolním Saskem (Marc Kreinacker, MRS Microraft).
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TIPY NA CESTY: PORTUGALSKO
TEXT HONZA ROTT, FOTO PADDLEBOARDSHOP.CZ

Výlet za vlnami

do Peniche
Portugalsko je známé především z historie svou expanzivní koloniální
politikou a z posledních let kvůli svým ekonomickým problémům.
Velikostí a počtem obyvatel se velmi blíží České republice, ale má
oproti nám jedno velké plus, a tím je bezmála 2000 km dlouhé
pobřeží. Portugalské pláže omývá sice místy velmi studený Atlantský
oceán, ale díky otevřenosti a dobrému tvaru dna se tam tvoří jedny
z nejlepších vln v Evropě.
V místě zvaném Nazaré jsou pravidelně zaznamenávány surfové sjezdy vůbec největších
vln na světě. Držitelem aktuálního rekordu je Brazilec Carlos Burle, který sjel v roce 2014
vlnu, která měla odhadem 100 stop, tedy bezpečně přes 30 metrů. Nazaré bohužel umí
být i kruté a obří vlny si občas vyberou svou daň. Navzdory potenciálnímu nebezpečí
proudí každým rokem na portugalské pláže desetitisíce surfařů a paddleboardistů
a snaží se chytit si svoji vlnu.
PADDLEBOARDSHOP.CZ
Založili ho dva windsurfaři
a vodní nadšenci Honza Rott
a Patrik Hrdina, jejich nový
koníček přerostl až do slibně
se rozvíjejícího podniku.
„Snažíme se lidem nabídnout
to nejlepší, co je na trhu k mání.
Sami jezdíme na stejných
prknech, která máme v nabídce.
Paddleboardingu na rozdíl
od běžných prodejců rozumíme
nejen po stránce prodeje, ale
i jezdecky, takže od nás k prknu
dostanete vždycky spoustu
neocenitelných rad. Rádi
vás také uvidíme na nějaké
akci u vody, které se snažíme
organizovat v sezoně skoro
každý víkend.“

Já jsem pro svůj výlet zvolil místo mnohem
bezpečnější než Nazaré, a to městečko
Peniche, které se nachází přibližně 100 km
severně od hlavního města Lisabonu.
Doprava z Čech je nejsnazší a vcelku levná
letecky. Z Prahy do Lisabonu létá v sezoně
přímá linka každý den. Cena letenky je
v rozpětí 3500 – 8000 Kč. Záleží na zvoleném
datu i dni vašeho odletu a příletu. Vyplatí se
letět spíš z kraje sezony a volit odlet i návrat
v půlce týdne. Lety od července a turnus
pátek – neděle bývají nejdražší. Z Lisabonu
do Peniche je možné jet ve větší skupině
taxíkem nebo si půjčit auto. Pro sólo cestovatele je možné využít autobusových linek,
případně si objednat surfový kurz dopředu,
kdy mnohé školy nabízejí i vyzvednutí svých
klientů na letišti v Lisabonu.
V Peniche žije přibližně 15 tisíc stálých obyvatel, ale během sezony se počet obyvatel
znásobí a městem začne pulzovat surfová
energie. Ubytovací kapacity jsou dostatečné
a je možné si zvolit od luxusního hotelu až

po ekonomicky výhodné apartmány a vila
domky pro větší skupinky. Snad na každém
rohu najdete surfovou školu, kde nabízejí
výuku tohoto krásného sportu v mnoha jazycích včetně češtiny. Některé školy zajišťují
dokonce absolutní full-service, kdy kromě
půjčení veškerého vybavení na vodu včetně
neoprenů, zajistí i ubytování, stravu a nápoje
na house party. Kdo vyhledává společnost,
může vyrazit do centra města. Stovky barů
lákají návštěvníky k odpočinku a zábavě
po prosurfovaném dni.

některé školy
zajišťují dokonce
absolutní full-service
To hlavní ale čeká na druhé straně pláže. Díky
malému poloostrovu, který vybíhá do moře, je
snadné si najít pláž, která je v závětří a vlny tu
nejsou rozbité. Na většinu spotů je to pár
minut autem, a tak není problém najít si místo
s vlnou pro úplné začátečníky, nebo naopak
velmi radikální vlny pro ostřílené borce.
Krásně hladké vlny chodí ve velmi
pravidelných periodách, a tak je snadné najít
si breakpoint, i když jste začátečník.
Já jsem si kromě surfu přibalil do letadla
i nafukovací paddleboard Red 9‘2‘‘ Surf Star.
Ze začátku jsem byl terčem posměchu, kam
že se s tou obludou hrnu a že matračky mají
místo na pláži, ale zjistil jsem, že nafukovací
paddleboard s laminátovou výztuhou na boku
funguje i na vlnách. Pro začátečníka je to
skvělé zpestření. Na paddleboardu stojíte výš,
a tak vidíte přicházející vlny o hodně dřív než
surfaři. Také dostat se k breakpointu je díky
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pádlu snazší a rychlejší. Jízda ve vlně není tak
agresivní, jako na surfu nebo pevném paddleboardu, ale pro začátečníky, případně mírně
pokročilého je rozdíl zanedbatelný a pohoda,
kterou skýtá možnost sbalení paddleboardu
do běžného zavazadla a s tím spojený komfort
cestování, jej bohatě vyrovná. Na vlnách
v Peniche jsem objevil i několik drobných
odlišností, například to, že zatímco na jezera
používám kroucenou leash, která se mi tím
pádem nemotá ve vodě a nezpomaluje mě,
na vlny je mnohem vhodnější leash rovná
a o hodně kratší. Do té mojí kroucené jsem
se často ve vlně zakroutil i já a nebylo to nic
příjemného. Dalším rozdílem bylo, že zatímco
pokleknutí na paddleboard v Čechách na řece
je považováno za chybu a návrat ke kanoistice,
na vlnách jezdci často překonávají shorebreak
a cestu k breakpointu právě vkleče, aby ušetřili
drahocenné síly na pádlování ve vlně. Paddleboard má tu výhodu, že si na něj můžete
v klidu i lehnout, chvilku chytat bronz, a nabrat
tak síly pro další ježdění.

na paddleboardu
stojíte výš, a tak vidíte
přicházející vlny o hodně dřív než surfaři
Týden ježdění utekl jako voda, užili jsme si
spousty krásných vln, ať už na paddleboardu
nebo surfu. Přestože bylo slunné počasí
a na břehu přes 22 °C, jezdil jsem v celotělovém
neoprenu 3:2 a musím říct, že bych často pro
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Díky otevřenosti a ideálnímu tvaru dna se v Portugalsku tvoří jedny
z nejlepších vln v Evropě.

delší pobyt ve vodě užil i silnější. Studená voda
je asi jediným minusem téhle lokality, ale
zážitek není nikdy zadarmo.
Po cestě zpátky jsme se zastavili ještě na večírek v Lisabonu, protože letadlo nám letělo
až kolem páté hodiny ranní. Tohle mohu
každému jen doporučit. Ve městě je spousta
studentů, a to i ze zahraničí, kteří sem jezdí
na výměnné pobyty v rámci programu
Erasmus, o večírky tak není nouze. Nebuďte
zklamaní, že kolem deváté hodiny se ještě nic
neděje, protože město se pořádně probouzí
až kolem půlnoci.
Výlet do Portugalska za vlnami můžu jen
doporučit, ať už ve vlastní režii či prostřednictvím některé z místních škol surfingu.

SURFAŘSKÉ POJMY
Leash – šňůra, kterou si jezdec
připevní prkno za kotník tak,
aby je ani při pádu ve vlně
neztratil.
Shorebreak – vlny, které se
lámou přímo o pobřeží/pláž,
prakticky se nedají jezdit, ale
je nutné je překonat. Dost často
mohou být pěkně záludné.
Breakpoint – místo, kde se vlna
napřímí o dno dál od břehu,
zvedne se do výšky a začne
přepadávat. V tomhle místě
je nejkolmější a právě tady je
vhodné si ji chytit a zahájit svou
jízdu.
Spot – pláž/místo, které je
vhodné pro surfing (POZOR,
některá místa se mohou
zdát vhodná pro surfing, ale
nebezpečí číhá na dně, nebo
v podobě silného proudu, proto
jezdi jenom tam, kde to znáš,
případně kde je někdo ve vodě
a můžeš se ho zeptat, jak to
na onom spotu funguje).
Neopren 3:2 – speciální surfový
oblek, který hřeje i pokud
je mokrý, čísla uvádějí sílu
v milimetrech. Síla se zpravidla
liší na těle a rukávech.

Pádlo pomáhá jak k přiblížení k vlně, tak i k jejímu sjíždění.

Erasmus (neplést s orgasmus)
– výměnný studijní pobyt pro
studenty evropských vysokých
škol. Rozuměj spousty zábavy,
večírků a sportu v zahraničí
pod záminkou studia
a za přispění EU.

OSOBNOST: MAREK AUDY
PŘIPRAVIL MICHAL KROUŽEL, FOTO ARCHIV MARKA AUDYHO

Potok Bílá voda v Amatérské jeskyni – Chodba
samoty, Moravský kras.
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Svět pod povrchem
Unikátní kus naší planety
Česká republika má vzhledem k své relativně malé rozloze pestrou
geologickou stavbu. Díku tomu tady vznikla celá řada jeskyní
a propastí. Ty nejrozsáhlejší se nacházejí na území Českého
a Moravského krasu. Jeskyně vypovídají nejen o geologických,
geomorfologických či mineralogických skutečnostech, ale obsahují
i cenné informace o vzniku a vývoji života a lidské kultury. Proto jsou
jeskyně už od samých počátků přírodních věd objektem výzkumů
a potřebné ochrany. Nejen o jeskyních v ČR jsme si povídali s českým
jeskyňářem Markem Audym.

Na počátku to byla uchopená šťastná
náhoda. Všiml jsem si mizejícího ponorného
potoka a po chvíli jsem našel i vchod do jeskyně, později nazvané Krystalové oči. Přípravy více než deseti expedic, na kterých se
pak našemu týmu podařilo objevit nejdelší
jeskyně světa v křemenných pískovcích, mě
stály spoustu energie i příprav.
Dá se v malé České republice ještě nějaká
nová velká jeskyně najít?

Speleologií se zabýváš už od útlého mladí, kdy tě k tomu vedl otec. Kam tě poprvé
vzal a kolik ti bylo let? Bylo těžké zvyknout si na stísněné prostory, anebo jsi
k tomu zdědil geny?

Rozhodně ano. Filozofickou otázkou
zůstává, co je to „velká“ jeskyně. Třeba
v Javoříčském krasu nebyly všechny možnosti zdaleka vyčerpány a tahle oblast má
jistě potenciál na objev nejkrásnější jeskyně
České republiky.

Do jeskyně mě poprvé vzala maminka. I v pokročilém stadiu těhotenství běhala
po jeskyni Býčí skála. V tom bříšku mně bylo docela fajn (smích). Ale vážně, vůbec si
nepamatuju svou první jeskyni. Úzká místa jsem v dětství vůbec nevnímal.
A taky – všechny jeskyně, myslím, nejsou plné úžin.

Je nějaká jeskyně v ČR, o které se ví, ale
ještě tam nikdo nebyl, protože je to příliš
nebezpečné?

MAREK AUDY (*1969)
Narodil se v Brně,
vystudoval
VUT Fakultu
strojní, ale už
odmala čerpal
speleologické
i fotografické
zkušenosti od svého otce. Je členem
České speleologické společnosti.
Účastnil se řady expedic do vysokohorských krasů Polských Tater,
Orjenu v Černé hoře či Kosova. V roce
2002 při expedicích ve Venezuele
objevil největší pískovcové jeskyně
světa. Patří k světově uznávaným
jeskyňářským fotografům. Věnuje se
také natáčení 3D filmů.

Co je to, co tě v podzemí tak
fascinuje a pro co podstupuješ
takové riziko?

Podzemí jeskyní je unikátní kus naší
planety. Spolu s podvodním světem
patří stále k těm méně probádaným
končinám. Odvěká touha žene člověka
za poznáním. Nejde jen o nové chodby
a propasti. V podzemí žije celá škála
živých organismů. Geologické nebo
mineralogické procesy někdy doslova
provokují ke studiu.
Podařilo se ti spolu s kolegy objevit
ve Venezuele největší křemencový
jeskynní komplex na světě. Bylo to
dílem náhody, anebo za tím stála
důkladná příprava?

Já o ní nevím. Ale v některých jeskyních
můžou existovat nebezpečné závaly,
za kterými jistě bude neznámé pokračování.
Zával nebo sifon ale není nepřekonatelná
překážka. Volné bloky se dají zapažit, odtěžit. Chce to hodně opatrnosti a samozřejmě
zkušené jeskyňáře. Sifon může proplavat
speleopotápěč.
Které české jeskyně máš nejraději a čím
jsou podle tebe specifické?

Je těžké vybrat jednu jeskyni. Nejradši
mám ale asi tlakové kanály v Bludišti
Milana Šlechty v Amatérské jeskyni. Kdysi
jsme tu s kamarádem našli 50 m vysoký
komín a na jeho vrcholu několik set metrů
dlouhý, nádherně zdobený horizont. Pro
sněhobílé podlahové sintry jsme tohle
horní patro nazvali Alabastr. Po zaměření

SPRÁVA JESKYNÍ ČR
Správa jeskyní České
republiky byla zřízena
v roce 2006 a její
součástí se stalo 14
zpřístupněných jeskyní
i odborné oddělení péče o jeskyně. Je
nedílnou součástí aktivní struktury
státní ochrany přírody a zárukou
kvalitní péče a prezentace jeskyní, ale
také dalšího rozšiřování odborných
činností ve sféře průzkumu, výzkumu,
dokumentace a ochrany krasu,
jeskyní i dalších podzemních prostor.

a zdokumentování všech chodeb jsme
z komínu odstrojili lano, aby se křehké
čisté podlahové sintry nezničily.
Proč bychom se „my z povrchu“ měli
zajímat o podzemí?

Jeskyně jsou zranitelný biotop. Dám
příklad: Bydlím ve starém domě nad
Jedovnickým potokem. V době, kdy
jsme měli žumpu, žili v potoce raci. Pak
přišla tzv. ekologická opatření a obec
musela postavit čističku, která absolutně nezvládá objem odpadních vod
zpracovat. Na stěnách jeskyně Rudické
propadání proto ulpívá bakteriální kal
www.jeskynecr.cz
a jeskyně tak nahrazuje funkci čističky.
Jedovnický potok po 12 km v Býčí skále vyvěrá a z téže vody se snaží město Adamov
dostat vodu pitnou. Svedení kanalizace do vodoteče se stalo pro podzemí ekologickou
katastrofou. Situaci nikdo nenapravuje. Raci, vranky i chvostoskoci vyhynuli. Spoléhá
se na neviditelné temné podsvětí.

Stále oblíbenější stan Helix 200,
který Vás dostane váhou
pouhých 1,9 kg, jednoduchou
duralovou konstrukcí a
velmi příznivou cenou.

Chystá se u nás zpřístupnění nějaké jeskyně pro veřejnost? Máme se na co těšit?

Když vidím, jaké nesmyslné trasy vytyčuje správa CHKO v Amatérské jeskyni a kolik exkurzí
tam vodí, zdálo by se, že to bude křehká Amatérská jeskyně. Nechci tomu ale uvěřit!
Provádíš sám v některé z českých jeskyní? Pořádáš nějaké adrenalinové akce pro
veřejnost?

Ne. Jsem rozhodně proti adrenalinovým návštěvám jeskyní. Skutečným zájemcům,
které oslovily naše turisticky zpřístupněné jeskyně a láká je zjistit, co je za zábradlím,
doporučuju připojit se k České speleologické společnosti. Náš spolek sdružuje už okolo
tisíce jeskyňářů. Pro nováčky nově funguje vzdělávací systém. Speleologie je týmová
činnost a společná radost z objevů je opravdu povznášející pocit.
Tvé fotografie z jeskyní, zvláště z Moravského krasu, jsou úchvatné. Jeskyně je
velmi specifický prostor pro focení, mnohdy stísněný a bez jediného paprsku
světla. Jak se tam fotí?

Je to krajinářská fotografie, i když trochu specifická. Fotí se tam vlastně líp než venku.
Můžu si tam instalovat osvětlení, jak chci, a nejsem závislý na počasí, na východu
slunce nebo na ročním období.

Ideální kompromis mezi
skladností, tepelným komfortem
a cenou nabízí model Latitude.
Výběr ze třech provedení
uspokojí každého turistu.

Zabýváš se také stereoskopií a natáčením 3D filmů. Jak jsi k tomu přišel?

Rudlické propadání U Hastrmana, Moravský kras.

Stereofotografie nebo 3D film se dělá nejlíp v prostoru, kde něco překáží. Hejno ryb,
větve nebo krápníky. Při fotografickém šílenství poslední epochy zůstává motiv jeskyní
tím posledním, čím mohu
okolí ještě trochu překvapit.
Chystáš něco nového?

Natočili jsme spoustu materiálu na 3D film z nejdelší Solné
jeskyně světa. Objevili ji Češi
v Perském zálivu. Věřím, že
se nám už brzo podaří něco
sestříhat.
Marku, děkujeme za rozhovor.

Karimatka Trek Mat
nabízí tři centimetry
komfortu a přitom váhu, která
z Vašeho výletu neudělá utrpení.

CAPTURE
THE MOMENT.

vango.cz
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OSOBNOST: JAROSLAV KULHAVÝ
PŘIPRAVIL MATĚJ FRANĚK, FOTO MICHAL ČERVENÝ

Jarda Kulhavý (s číslem 2-2) se žene
za vítězstvím v etapovém závodě Cape Epic.

Jarda Kulhavý:
Motivace je vždycky, když to
člověka baví a naplňuje
Na konci března stanul Jaroslav Kulhavý podruhé ve své profesionální
kariéře na nejvyšším stupni nejvěhlasnějšího etapového MTB závodu
na světě, jihoafrického Cape Epic.
Tohohle výsledku dosáhl stejně jako
v roce 2013 společně se svým parťákem Christophem Sauserem. Letos
vyhráli celkem 5 ze 7 etap, a vytvořili si tak náskok, který uhlídali až
do konce náročného závodu.
Využili jsme příležitosti a popovídali si s Jardou
o jeho pocitech z Cape Epic, jak vlastně takový
závod probíhá, o jeho plánech, ale i dalších
aktivitách, co dělá, když zrovna nevyhrává
nějaký ten závod.
Jardo, jaké pro tebe bylo druhé vítězství
na Cape Epic? Dokážeš ho porovnat s tím
prvním?

Vítězství je samozřejmě super. Byl to náš velký cíl, protože to byl zároveň poslední Cape Epic
pro Christopha. Oproti předešlému vítězství bylo to letošní hladší, protože jsme neztratili moc
času technickými problémy a de facto jsme ztrátu vždycky smazali ještě v té které etapě.
Ano, jel jsi opět s Christophem. Lišila se nějak strategie do závodu a jednotlivých
etap, když už jste věděli, jak závod vyhrát?

Taktika je vždycky stejná a reaguje se na aktuální potřeby. Do posledního dne není nic
jasně dáno, protože se může stát cokoliv a člověk může závod ztratit. Samozřejmě jsme byli
zkušenější a sehraní tím, že to byl už náš druhý Cape Epic.
Až se na tenhle závod vydáš za třetím vítezstvím, bude to už s novým parťákem,
protože Christoph letos ukončil kariéru, jak ses zmínil. Přemýšlel jsi, kdo by mohl
být jeho následovníkem nebo s kým bys chtěl tenhle závod absolvovat nejraději?

Moje další účast bude spojena hlavně s tím najít nového partnera, což nebude jednoduché.
Myslím, že teď by to bylo nejlepší s Kristianem Hynkem (loňský vítěz Cape Epic, letos druhý
v celkovém pořadí – pozn. redakce), který byl v perfektní formě. A hlavně bychom vytvořili
kompletně český tým.
Vozíte si na takové závody všechno s sebou, nebo se musí něco speciálně
převážet? Kolik kol třeba s sebou máte? Pokud jedno, co když je to neopravitelný
defekt? Tím pádem v závodě končíte?

Kolo máme každý jedno, ale na každou etapu vezeme většinu věcí na jeho opravu (náhradní
duše, CO2 bombičky, pumpičku, speciální červy na opravu plastu, nýtovač na řetěz
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Teď taková ta klasická otázka, můžeš
mluvit o svých kolezích… (smích)
Jak je to s malou a velkou potřebou
na takovémhle etapovém závodě?

Většinou se to dá vydržet bez zastávek. Při
nejdelších etapách se třeba zastaví ještě
v momentě, kdy jede velká skupina, a vyřeší se
to. Velká potřeba se neřeší vůbec. (smích)
Jsou i nějaké závody, kterých ses
účastnil, kde jedeš do vyčerpání sil
a po odpočinku jedeš dál? Myslím typ
závodu, jako je třeba známý aljašský
Iditarod, o kterém už jsme několikrát
psali?

Závody tohoto typu jsou, ale ještě jsem neměl
možnost je zkusit. To si nechávám až ke konci
kariéry.
Co používáš za výbavu? Liší se s různými
typy závodů?

Výbava je de facto vždy stejná. Jen když
jedu na závody bez zajištění svého týmu, tak
musím brát hodně náhradních dílů na kolo
a nářadí.

a multiklíč). Zároveň máme backup tým, takže nám kryje záda ještě dvojice „slabších“
závodníků, která jede v závodě třeba kousek za námi a v případě problémů nám půjčí kolo
nebo pomůže s opravou.
Když dokončíte etapu, je o vás kompletně postaráno, jak se říká, je vám
poskytován full servis, nebo máte všechno na svých bedrech?

Většina předních týmů má full servis, takže jakmile projedeme cílem, je o nás postaráno.
V cíli máme hned jídlo a pití na doplnění energie, čisté oblečeni atd. Potom následuje masáž
a další pozávodní jídlo, které dělá náš kuchař.

Zajímáš se o outdoorové vybavení? Kde
hledáš v tomto směru informace, abys
dostal to, co opravdu hledáš?

Outdoorové vybavení kromě bot a základního
vybavení (vyjma cyklistického) moc nevyužívám. Info čerpám převážné z internetu.
Co z novinek v outdoorovém vybavení ti
přijde pozoruhodné a používáš to?

Naposled jsem si pořídil navigaci Garmin. Je
neuvěřitelné, co už dneska jde všechno

Jaké je zázemí na Cape Epic? Jde o nějaké luxusnější bydlení
po hotelích s veškerým komfortem, nebo končíte v depu, kde pak
s týmem řešíte technické detaily, spíte v karavanech, stanech, tedy
něco jako Dakar?

Celé zázemí je mobilní. Většina lidí spí ve stanech a větší týmy mají obytné automobily, stejně jako náš tým, který měl čtyři auta. Tam probíhá všechno, třeba
masáže, mechanici připravují kola atd.
V minulém čísle Světa outdooru jsme v rámci běžecké přílohy
našeho webu SvětBěhu.cz rozebírali stravu běžce – před, během
a po závodu. Jak je to u MTB bikerů? Jak se v jednotlivých fázích
stravují?

Strava je hodně individuální. Někdo závod objede jen na energetické gely
a tyčinky + iontové nápoje, vodu a kolu. Já třeba už po pár dnech musím zařadit
přírodní věci, takže jsem třeba jedl slané brambory ve slupce nebo měl sáčky
s rýží. Žaludek už nedokázal vstřebávat jen sladké cukry.

Jarda Kulhavý s Christophem Sauserem oslavují své
druhé celkové vítězství na Cape Epic.

44

Svět Outdooru 2/2015
Cesty, Expedice, Osobnosti, Vybavení

změřit a jaká data získat. Kromě navigování
kdekoliv také rychlost na kole, při běhu,
na lyžích, dále tepové funkce, spotřeba kalorií,
nadmořská výška, převýšení trasy, teplota,
tlak atd.
Co bys naopak potřeboval lepší, než je
v současné době k mání?

Myslím, že nějaké ukryté blatníky a set oblečení, když se změní počasí. Pokud to má člověk
vozit pořád s sebou, je ověšený jako vánoční
stromeček a zrovna komfortně se necítí.
Jak se připravuješ na závody? Asi nejde
jen o věčné šlapání do pedálů. Co jiné
aktivity, jaký je nejlepší doplňkový sport
pro MTB cyklistiku?

Do tréninku samozřejmě zapojuju i jiné
sporty, v mém případě cvičení, posilovnu, běh
a plavání.
Když zrovna nejezdíš nebo nejsi
v plné přípravě, jak nejradši relaxuješ
a odpočíváš? Co ti dobíjí „baterky“,
věnuješ se nějakým jiným outdoorovým
aktivitám? Vyhledáváš adrenalin i mimo
cyklistiku?

Nejvíc si odpočinu, když nemám žádné povinnosti, což není zrovna často, člověk musí pořád

něco dělat nebo na něco myslet. Největší relax je pro mě v přírodě, hlavně na horách. Rád si
zajdu v zimě na túru na Kralický Sněžník, když napadne první sníh. Jinak jsem letos hodně
jezdil na snowbiku, což je super věc na zimu a dostanu se s ním na nová místa. Potom mám
rád adrenalin a rychlost. Když vezmu sportovní auto na okruh a vyblbnu se, tak mám radost.
Co ještě v zimě, pokud nejedeš bikovat do tepla? Věnuješ se kromě zmíněného
snowbiku také třeba skialpinismu?

Přes zimu se pořád držím na kole, buď v teple ve Španělsku, nebo i v ČR, a přidávám další
doplňkové sporty, o kterých jsem mluvil. Skialpy se chystám zkusit, ale občas je problém,
že je to závislé na povětrnostních podmínkách. Pro mě jako pro profesionálního sportovce
je důležité držet nějaký časový harmonogram přípravy a intenzitu, což pravě kvůli podmínkám není vždy jednoduché.
Jak nejčastěji trávíš dovolenou?

Ideální je aktivní dovolená. Ležet u moře vydržím tak dva dny, a potom už se nudím. Lákaly
by mě i Himálaje atd., to ale ve svém volnu, které je momentálně maximálně tři týdny
za rok, nestihnu. Po kariéře bych se ale rád někam podíval.
V Česku se v posledních letech buduje řada MTB center, singletrackové areály.
Jaký je tvůj názor na ně?

Myslím, že když tahle centra a trasy nenarušují ráz krajiny a přírodu, je jenom dobře, že
vznikají. Většinou se stávají letní variantou lyžařských středisek, takže se jen vysypou traily
okolo sjezdovek a je to k přírodě velmi šetrné. Další věci je, že se cyklisté tolik nestřetávají
s pěšími turisty a navzájem se neohrožují.
Češi jsou hlavně v posledních letech národem cyklistů a běžců. Kde tě můžeme
potkat při tréninku nebo jen při nějakých vyjížďkách?

Trénuju v ČR na třech místech. Doma v Ústí nad Orlicí a Orlických horách, potom v okolí
Prahy, kde mám často práci, a u přítelkyně v okolí Ostravy. Občas dojedu až do Beskyd.
Přijde mi, že helmu už by si dnes nevzal jenom
opravdový blázen. Nicméně, všiml sis nejen
na českých cyklistech nějakých nešvarů? Měl
bys nějaké doporučení, na co si dávat pozor,
čeho se vyvarovat?

Helmu už má dneska většina lidí, což se hodně
zlepšilo. Myslím, že hlavně ohleduplnost řidičů vůči
cyklistům by se měla zlepšit.
Za svou dosavadní kariéru už jsi vyhrál, cos
mohl – od mistra ČR a Evropy přes mistra
světa a celkového vítěze světového poháru až
po olympijského vítěze. Kde bereš motivaci
do dalších závodů?

Motivace je vždycky, když to člověka baví a naplňuje.
Vždycky si jde vytyčit nějaký cíl a jít za ním.
Nepřemýšlel jsi, že bys přesedlal na jiný sport,
případně do odlišného sedla?

Nějaké myšlenky mám. Ale asi to bude až po mé
aktivní kariéře. Láká mě vysokohorská turistika
a potom bych rád dal Ironnmana a běžecký
maraton.
Všechny etapy závodu Cape Epic dají závodníkům pořádně zabrat. I Jardovi.

Proč ses rozhodl zrovna pro MTB cyklistiku? Co jiné druhy? Silniční, u nás
oblíbený cyklokros atd. Kdy a jak jsi vlastně s cyklistikou začínal?

Horský kola jsou nejsvobodnější disciplínou a na horském kole se dostanu skoro všude. To
mě na ní baví. Na silnici jezdím také, a hlavně trénuji. Má své kouzlo, ale i negativa v podobě
aut a čím dál agresivnějších řidičů.

WINDBOILER
STOVE SYSTEM

Jaké jsou tvé plány na nadcházející měsíce?

Momentálně jsem uprostřed sezony a skoro každý týden závodím a do toho trénuju.
Do konce října mám tedy kalendář plný akcí po celém světě. Potom bych se rád podíval
do Ria na trať a místo olympijských her v roce 2016 a pak odletěl na tréninkový kemp
spojený s dovolenou v USA.
Máš pro naše čtenáře-bikery nějaký tip, kam by se měli určitě podívat, kde by
měli provětrat své galusky? V Čechách i jinde po Evropě nebo po světě?

Já poslední sezony jezdím do italské oblasti Trentina a musím říct, že na kolo a ostatní sporty
je to tam super. Nejznámější je asi severní část Lago di Garda. Směrem na sever je ale spousta
krásných míst na ježdění, například Bike Park Paganella.
Navíc o italské kuchyni, vínu a kávě se nemusíme
bavit, to je top. (smích)
Jardo, děkuju za rozhovor, za redakci Světa
outdooru ti přeju pevné zdraví do dalšího
ročníku Světového poháru, a ať jde příprava
na OH v Riu podle plánu, abychom se opět
mohli radovat s tebou…

JAROSLAV KULHAVÝ (*1985)
Narodil se v Ústí nad
Orlicí, kde také stále
žije. Momentálně
jezdí za stáj Specialized Racing. Miluje
hory, rychlá auta
a adrenalin. I když
odpočívá aktivně,
rád se i pořádně prospí. Agresivitu
na trati bere ze svého oblíbeného
tataráku. Výčet jeho úspěchů je
opravdu dlouhý, řadí k nim především:
tituly celkového vítěze Světového
poháru, mistra světa v cross country,
několikanásobného mistra Evropy
v téže disciplíně, mistra světa a Evropy
v maratonu na horských kolech
a samozřejmě olympijského vítěze
a dvojnásobného vítěze Cape Epic.

Jarda Kulhavý při Světovém poháru
ve francouzském Méribelu, 2014.

Oficiální stránky:
www.jaroslavkulhavy.cz

PRVNÍ
OSOBNÍ, VĚTRUODOLNÝ
VAŘÍCÍ SYSTÉM
JE V PRODEJI
www.vertical.cz

OSOBNOST: DAVID CHRIŠTOF

Běh Davida Chrištofa napříč Jordánskem

PŘIPRAVIL VOJTĚCH BOŘIL, FOTO ARCHIV DAVIDA CHRIŠTOFA

David Chrištof:

Děti mají o běh zájem všude na světě
David Chrištof, člen The North Face týmu, je jedním z nejznámějších
českých „charitativních“ běžců, který už toho má za sebou opravdu
hodně. Minulý rok například za jedenáct dní přeběhl Jordánsko. Tento
500 kilometrů dlouhý běh měl za cíl upozornit na špatné podmínky
pro vzdělávání dětí v Sýrii a Jordánsku. V současné době jsme Davida
zastihli v průběhu projektu v USA, kde se snaží i díky běhu inspirovat
děti k aktivnějšímu životu.
Davide, patříš mezi nejznámější české ultraběžce, proslul jsi zejména
dobročinným zaměřením tvých běžeckých počinů. Jaká ale byla tvoje cesta
k běhání? Běháš od dětství, nebo jsi k běhu dospěl až v pozdějším věku?

Vytrvalostním během jsem byl jako dítě velmi fascinovaný. Vlastně dodnes mě fascinuje
posouvání lidských možností – jaké má asi člověk zážitky a pocity, když dělá něco mnohem déle, než je běžné? V patnácti letech jsem začal velmi intenzivně jezdit na horském
kole, jezdil jsem juniorské závody a moc mě to bavilo.

děti nemají dost vzorů, které by jim ukázaly,
jak běh může být přínosný a zábavný
V osmnácti letech jsem se pak přestěhoval do USA a na místní střední škole se mě zeptali,
jestli bych nechtěl běhat v jejich týmu. Nadšeně jsem souhlasil a dlouholetý sen o běhání
jsem realizoval. Když skončila po dvou měsících sezona, nechtěl jsem s během přestat,
a tak jsem začal trénovat na svůj první maraton. A od té doby vlastně běhám dodnes.
Máš toho naběháno po světě opravdu hodně. Jaký byl tvůj zatím nejnáročnější
běžecký projekt?

Nejnáročnější byl asi můj trénink na stomílovku. Běžel jsem ji dvakrát v životě a v obou
případech to bylo podobné. Trénoval jsem velmi disciplinovaně, běhal pětkrát až šestkrát
týdně, větší a větší dávky. Já nejsem z těch, koho běh vždycky baví. Pro mě spočívá
trénink v tom, že tu „práci“ prostě musím udělat, abych si pak mohl užít odměnu, což je

zaběhnutý závod, z kterého pak mám navždy
skvělý pocit.
Co se týká projektů, každý z mých charitativních projektů byl v něčem náročný. Nejtěžší
asi byla druhá půlka mého koloběhu z Prahy
do Maroka. Nejenže jsem každý den buď
běžel zhruba 40 km, nebo jel tak 100 km
na skládacím kole s připojeným kočárkem.
Vlastně jsem ani neměl žádné odpočinkové
dny. Dny, kdy jsem neběžel, jsem měl vždycky
dvě přednášky na školách po cestě (celkem
jsem jich stihl 34 za dva měsíce cesty). S tím
byla také spojena spousta nervů a zařizování
během cesty. Musím přiznat, že ke konci už
jsem toho měl opravdu až až. Teď zpětně jsem
překvapen, že jsem to všechno ve zdraví přežil.
Co tě vlastně za takto náročnými
dobrodružstvími a výzvami táhne?

Myslím, že každý člověk to v sobě do určité
míry má. Ten hlas, který se ptá, jaké by to asi
bylo něco takového dokázat. Já se mu snažím
naslouchat co nejvíc, protože si myslím, že
když děláme to, co opravdu dělat chceme, tak
se cítíme štastní. Často nám v tom „za tím jít“
bráni věci, můžeme je nazvat překážkami, které
si hodně zveličujeme a přeceňujeme jejich
důležitost. Místo toho bychom si měli uvědomit, že dávat si velké cíle a dělat bláznivé věci,
které nás naplňují – tak o to v životě vlastně jde!

Je to ten pocit z dobře vykonané práce, z toho, že máte ze sebe radost. Pocit euforie
z toho, že člověk tvrdou prací a vytrvalostí může dokázat téměř cokoliv. Takový pocit mám,
když například uběhnu 21 maratonů za 6 měsíců, a přitom inspiruju žáky návštěvou na 21
školách. A ještě při tom pomůžu vybudovat studnu v Ugandě.

wave
17

V současné době jsme tě zastihli v průběhu tvého dalšího běžeckého projektu
"21 marathons, 21 schools around USA to inspire students to be more physically
active" (21 maratonů a 21 škol kolem USA jako inspirace studentů k fyzické
aktivitě - pozn. redakce). Jak se ti daří naplňovat cíle tohoto projektu? Kolik jsi
už v USA odběhl maratonů? Mají děti v USA o běhání zájem?

nástrojů
v jednom
2 bity

Právě mám za sebou 11 maratonů a 18 přednášek na školách. Projekt zatím jde dobře
– teď běžím maraton skoro každý víkend a tělo si na to už zvyklo. Děti na školách jsou
z mých projektů nadšení, a to mi dělá radost. Děti mají o běh zájem všude na světě, v tom
nejsou ty v USA nijak odlišné.

ocel 420hc

Myslíš, že by podobný projekt měl smysl i u nás v České republice? Běhání je v ČR
čím dál populárnější, i tak se ale dlouhodobě fyzická aktivita u dětí snižuje.

Rozhodně by podobná aktivita měla smysl i u nás v ČR. Vlastně všude na světě! V dnešní
přeelektronizované době mají děti až moc lákadel v podobě různých vymožeností a videoher. Nejde o to, že by třeba nechtěly běhat nebo číst knihy, jde o to, že nemají dost vzorů,
které by jim ukázaly, jak je to přínosné a zábavné. Vždycky. když studentům ukážu svůj film
o běhu z Prahy do Londýna, vidím na jejich tvářích, jak opravdu upřímně přemýšlejí o tom,
jaký sen by si oni rádi splnili. Co by oni rádi dokázali.
Vím, že je to předčasné ptát se na další projekt v průběhu tvé cesty po USA, ale
přesto mi to nedá. Máš už teď v hlavě další destinaci a dobročinný projekt, který
bys v budoucnu rád realizoval?

Další dobročinný projekt bych rád udělal u nás v ČR. Chtěl bych podpořit nějakou naši
organizaci. Tímto bych rád vyzval jakoukoli firmu nebo společnost, která by měla zájem se
mnou na dalším projektu spolupracovat, ať mi dá vědět. Jak říkal Martin Luther King, Jr.:
„Vždy je dobrý čas na to, abychom udělali dobrou věc!“

cena:
3 267,– Kč

Davide, děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů do dalších let.

Může být
tvůj
doprava
zdarma

www.hanibal.cz
David Chrištof po ukončení běhu z Prahy do Londýna (červenec 2012).
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ŽIJ BEZ LIMITŮ
Michael Meisl

Obuv Terrex Fast R GTX je stvořená pro rychlý pohyb v horách.
Díky pryži Continental™ poskytuje vynikající přilnavost, zatímco prodyšná podšívka
GORE-TEX® udrží chodidlo v suchu. Jde o víc, než jen o dosažení vrcholu,
jde i o cestu nahoru a zpět dolů.

Kolekci adidas Outdoor zakoupíte ve vybraných prodejnách:
Brno: Rock Point, Masarykova 16 • Rock Point, OC Olympia, U Dálnice 777 • Praha: Rock Point, OC Letňany, Veselská 663
• Rock Point, OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86 • Plzeň: Rock Point, Americká 54 • Olomouc: Rock Point, OC Olympia, Olomoucká
90 •

CESTY: CO SE DĚJE
TEXT KATEŘINA SMOLOVÁ, FOTO PAVEL ZÍKA

Svět Outdooru 2/2015
Cesty, Expedice, Osobnosti, Vybavení
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Cestovatelské novinky a zajímavosti
Účastníci Mistrovství ČR v autostopu
musí dostopovat do Athén a zpět

Země, kterou
musíte stihnout
co nejdřív?
Kuba!

Z prvního Mistrovství ČR v autostopu, Petra a Gabi na Gibraltaru a Petr ve Španělsku.

Po úspěšném loňském prvním kole Mistrovství ČR v autostopu, kdy 12 týmů stopovalo
na Gibraltar a zpět, letos organizátoři pořádají druhé kolo. Deset párů vyrazí 15. června
2015; tentokrát musí dojet do Athén a zpět a opět splnit pět úkolů. Závod není jen
o rychlosti, druhým kritériem budou sympatie veřejnosti. Posádky budou dostávat
hlasy publika, které je bude on-line sledovat díky GPS lokátorům v jejich batozích.
O hlasy diváků budou bojovat pomocí článků, fotek a videí, které budou vkládat
na web závodu www.jedu.cz/stop. A jak to dopadlo loni? 6000 kilometrů dlouhou
trasu projela nejrychlejší dvojice za 5 dní a 6 hodin, a to ještě strávila povinných
24 hodin na Gibraltaru.

S českým pasem bez víz či předchozích
žádostí do 138 zemí světa
Česká republika se pyšní devátým místem v celosvětovém žebříčku cestovních pasů,
který vydala americká finanční a poradenská firma Arton Capital. Při hodnocení posuzovala oficiální seznamy bezvízových cílových států držitele pasu dané země i počet
zemí udělujících víza jednoduše „on arrivel“. Držitel českého pasu může bez složitých
a zdlouhavých formalit navštívit hned 138 zemí světa (země EU a EHS a 69 zemí, s nimiž
máme bezvízový styk). Nejlépe jsou na tom občané USA a Velké Británie, kteří se takto
snadno dostanou do 147 zemí světa. Myanmarské, palestinské a jihosúdánské pasy jsou
na tom naopak nejhůř.

Nemáte rádi veřejné kempy? Stanujte
na cestách s CampInMyGarden.com
Sdílení svých obydlí formou couchsurfingu je už mezi cestovateli známé a oblíbené.
Své uplatnění nyní nachází další nápad s podobným formátem. Tentokrát ale lidé nesdílejí
gauče, ale zahrady. Většinou si hostitelé účtují drobné poplatky, ale ty zpravidla nejsou
ani polovina ceny, kterou byste zaplatili v klasickém kempu. Navíc soukromí, rodinný
přístup a často výjimečná místa vám nikdo nenahradí. Zkuste zapátrat, jestli někdo
nenabízí svou zahradu ke kempování právě ve vaší příští cestovatelské destinaci
na www.CampInMyGarden.com.

Vztahy mezi Kubou a USA se v novém roce
zásadně zlepšily, prezident Obama totiž
uvolnil restrikce na cestování a zčásti také
na obchod s tímto ostrovním státem. Navíc
se v americkém Kongresu diskutuje o úplném zrušení embarga. Co může znít jako
skvělá zpráva pro Kubu, je už méně dobrá
zpráva pro cestovatele toužící po poznání
unikátní zakonzervované atmosféry. Uvolnění rychle využila třeba společnost Airbnb,
zprostředkovávající ubytování v soukromí.
Od dubna nabízí ubytování v tisícovce
kubánských domů či bytů. Je pravděpodobné, že změny se budou na Kubě pořád
víc promítat, takže pokud ji ještě chcete zažít
takovou, jaká byla po dlouhá léta, vyrazte
co nejdřív!

Cestujete
s cestovkou?
Zorientujte
se v nabídce
prostřednictvím
HedvabnaStezka.cz
Destinace, do nichž se sami neodvážíte, nedostatek času pro plánování nebo neznalost
jazyka. Třeba to můžou být důvody, proč při
některých svých cestách využijete nabídku
cestovních kanceláří. Proto jsme pro vás
na webu HedvabnaStezka.cz připravili rubriku
„Cestuji s cestovkou“, která pomůže zorientovat se v široké nabídce. Můžete si vyhledat tipy
na zájezdy, profily cestovek i redakční doporučení. Více informací najdete na webu
HedvabnaStezka.cz/cestovni-kancelare/.

ZÁVODY: ADVENTURE RACE
TEXT ONDRA NĚMEČEK, FOTO YANG JINYANG

Dusno,
samé kopce
a nekonečné
etapy

Black Hill/OpavaNet
v raftingové sekci závodu.
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Adventure závod Baise Outdoor Quest v Číně
Český reprezentační tým Black Hill/OpavaNet vyrazil na konci dubna
do rozmanité Číny, kde se konal velmi náročný adventure podnik.
Čtveřice hájící českou trikoloru přivezla domů skvělé sedmé místo,
které vybojovala nejen mezi tvrdou světovou konkurencí!
Čtyři dny, čtyři etapy. Dvě noci pod stanem. Pět set kilometrů. Orientační běh, kolo, kajak,
rafty, práce s lanem. To čekalo na 25 nejlepších světových týmů v adventure race, které se
sjely do jihočínského Baise, aby porovnaly síly na závodě Baise Outdoor Quest 2015, který
organizoval Čínský horolezecký svaz a ukázal, že i v tak netradiční zemi pro adventure race
mohou být závody na vysoké úrovni.

z tahací gumy jsem Zuzku nepustil
snad ani na minutu
Nakonec dokončilo 19 týmů. Mezi zvučná jména světového adventure race jako Team
Thule či Team Columbia Vidaraid se suverénně usadil i český zástupce Black Hill/
OpavaNet a opět dokázal, že se s ním na podobných podnicích musí počítat na předních
příčkách do desátého místa. „Konkurence byla v Číně obrovská. Především novozélandské, severské a australské týmy se na tyto etapové závody soustřeďují a jsou pro
ně vrcholem sezony,“ hodnotí kvality ostatních týmů a konkurenci Roman Šinkovský,
jeden z členů týmu. Společně s ním se na startovní čáru postavili Jaroslav Krajník, Tomáš
Petreček a nezlomná žena Zuzana Wernerová, která vyrazila se zkušenými matadory
na svůj první velký závod. S celkovým časem 43 hodin 19 minut a 50 sekund sice nakonec
nestačili na vítězný Team Thule, který jako jediný stáhl čas pod 40 hodin (o 66 vteřin), ani
na stříbrný Team Torpedo 7, který protnul cílovou pásku 15 minut po vítězích, ale za zády
nechali dalších dvanáct profesionálních týmů.

Nekonečná únava

Kopcovitý a hornatý terén jihočínského regionu Guangxi nebyl jedinou překážkou
na strastiplné cestě do vytouženého cíle, obtížnější se všechno stávalo především
kvůli neutuchajícímu vedru a dusnu, které tam panuje. „První den jsme sice začínali
v dešti a překvapivě chladnějším počasí, což se ovšem druhý den rapidně změnilo.

I nejlepší týmy končily v brutálních křečích
a dehydrataci, spousta závodníků trpěla
tak, že například nebyli schopni raftingovou
sekci pádlovat a jen leželi v lodi. Terén
a etapy byly tak náročné, že celou trasu
bez zkrácení absolvovalo jen 11 týmů,“ říká
k náročnosti celého Baise Outdoor Quest
Roman Šinkovský.
Pro představu, co obnáší adventure race
světové kategorie: druhý den závodu čekal
účastníky 120 kilometrů dlouhý úsek na kole
s prudkými výjezdy i technickými sjezdy,
na vrcholových partiích trati museli kolo nést
na zádech. Následoval trailový běh o délce
27 kilometrů s několikerým broděním řeky
a 10kilometrový rafting, který dal některým
týmům vážně zabrat. Český tým tohle všechno
zvládl za 12,5 hodiny! „Díky dobré navigaci
jsme se dokonce ocitli během MTB sekce
na chvíli na čele závodu. Byla to opravdu
brutální kombinace MTB a trail runningu,
neustále jsme museli doplňovat tekutiny,
polévat se a chladit, ale nakonec jsme tenhle
přetěžký den zvládli velmi dobře,“ bilancuje
druhý závodní den Roman Šinkovský. Klíčem
k úspěchu byla i vhodná volba obuvi, výběr
okomentoval Tomáš Petreček: „Závodil jsem
v botách Salomon S-Lab Sense 4 Ultra SG
s velmi nízkou hmotností a agresivním
vzorkem. Hodně se osvědčily v podmínkách,
kdy se střídaly kamenité pasáže v horách
a podmáčené terény v lesích.“

Kdo je připraven, není překvapen!

Místy se jednotlivé etapy slévaly do nonstopového závodu, protože týmy byly od rána
do večera na trati, probíjely se nekonečnými etapami a čas vyhrazený k odpočinku pak
musely chtě nechtě věnovat přípravám na další dny či promýšlení taktiky. Pro některé
závodníky bylo každodenní úvodní disciplínou už pouhé vstávání a vnitřní přemlouvání se
k celodennímu výkonu.
To se nevyhnulo z části ani českému týmu, pro nějž byl závod také neobvykle vyčerpávající: „Mnohdy hlava vítězila nad tělem. Především nekonečné kopce nás ubíjely. Na kolech
jsme také řešili technické problémy. Ke konci závodu jsme už nebyli schopni ani pořádně
jíst, jeli jsme hodně na morál, ale skvělé týmové pojetí nás hodně drželo nad vodou,“
přiznává Roman Šinkovský a pokračuje hodnocením výkonu Zuzany Wernerové ze svého
pohledu: „Pro Zuzku to byl první větší závod a musím říct, že to zvládla hlavně psychicky
velmi dobře. Samozřejmě bylo znát, že nemá tolik zkušeností, ale vždycky si nechala poradit a pomoct. Myslím, že vnímala, že se na nás může celý závod spolehnout, a to ji také
hnalo hodně dopředu. Výborná byla na kole a na kajaku, při dlouhých běžeckých etapách
si asi vytrpěla peklo, když jsem ji z tahací gumy nepustil snad ani na minutu!“

tradice
legenda
dokonalost

celku i detailů

a teď i pěkné léto k tomu ...

poslední den jsme „přejeli“ druhý tým
světového žebříčku
A co k tomu říká samotná česká účastnice? „Nikdy jsem si nedokázala představit,
že by to mohlo být tak náročné, ale současně tak krásné. Díky pomoci kluků jsem
ale překonávala permanentní krize. Nejhorší bylo nošení kola do prudkých kopců
uprostřed hustých porostů, kdy do vás navíc neustále praží slunce. Přiznávám, že mi
mnohdy bylo na omdlení, ale celkový prožitek převyšuje celé to utrpení,“ dodává.
Žádné problémy, překážky, nepřízně ani nedostatky při závodu Baise Outdoor Quest
ale nezabránily české čtveřici vybojovat ze všech svých sil zmiňovanou sedmou pozici
mezi naprostou světovou špičkou. Sáhli si opravdu na dno. Čtyřicet tři hodin na trati pět
set kilometrů dlouhé je úctyhodný výkon, gratulujeme! „Mám pocit, že nás už špičkové
světové týmy vzaly za sobě rovné, zdraví nás, vyptávají se, upřímně nám gratulují a mají
z nás také obavy. To, jak jsme „přejeli“ poslední den druhý tým světového žebříčku AR
Columbia Vidaraid v boji o sedmé místo, byl úžasný zážitek. Tedy jenom pro nás,“ loučí se
s úsměvem Roman Šinkovský.

URBANO

jediné sandály s nevytrhnutelnými pásky
a MONOWRAP podešví, tolik osvědčenou
u trekové obuvi LOWA... simply more...
PUERTO

Jaroslav Krajník, Zuzana Wernerová,
Tomáš Petreček a Roman Šinkovský.

Prodávají všechny významné
outdoorové prodejny a . . .

www.prosportshop.cz

OD ROKU 1966 UDÁVÁME TEMPO
Je tomu už téměř 50 let co se Vango dostalo na světlo světa.
Za celou dobu se snažíme přenést všechny naše zkušenosti
na produkty, které hrdě nosí naše logo. Od prvních Force
Ten stanů z roku 1967, až po nafukovací rodinné stany řady
Airbeam od roku 2011, s kterými posouváme hranice ještě dál.

BEZ TYČKOVÁ
NAFUKOVACÍ
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• POSTAVENO ZA 5 - 10 MINUT
• ROBUSTNÍ A STABILNÍ
• PROVĚŘENÁ TECHNOLOGIE

PŘIDEJTE SE K
AirBeam®
REVOLUCI

CAPTURE
THE MOMENT.

vango.cz

TIPY NA CESTY: LOFOTY
TEXT MICHAL KROUŽEL, FOTO ARCHIV KILPI
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Za nejsevernějším

freeridem na Lofoty
Ostré štíty, zvedající se z moře až do výšky 1000 m. Poloha 200 km
severně od polárního kruhu, průměrné teploty u mořského pobřeží
se ale přesto drží nad bodem mrazu. Ideální srážkové úhrny. To jsou
Lofoty – ráj freeridingu a skialpinismu na severu Norska.

Kudy do ráje?

Pro většinu lyžařů, kteří se sem vydají za freeridem, je vstupním místem oblast města
Svolvær. Hory jsou dostatečně vysoké a teplý Golfský proud už tolik neohřívá vzduch,
takže jsou tu velmi přívětivé sněhové podmínky. Letecky se dá snadno dostat na letiště
Harstad/Narvik a pak po silnici E10 do Svolværu. Silnice pokračuje mnoha mosty
a tunely skrz celé souostroví Lofoty. K množství kopců získáte pohodlný přístup z parkovišť podél této hlavní silnice.

Vybere si každý

Lofoty nabízejí hory a svahy všech úrovní obtížnosti pro zájemce od začátečníků až po profesionální sportovce. Některé svahy byly v minulosti kvůli stavbám lodí totálně odlesněné
a skýtají krásný výhled do okolní krajiny. V prosinci a lednu jsou dny velmi krátké, takže
se nehodí pro příliš dlouhé výpravy a není tu obvykle zrovna ideální počasí. Oproti
tomu v sezoně od února do května se den výrazně prodlužuje, denní teploty i sněhové
podmínky jsou ideální a v červnu můžete díky zeměpisné poloze lyžovat i za doprovodu
půlnočního slunce. Kromě freeridu poskytují Lofoty skvělé prostředí pro další náročné
a extrémní sporty včetně horolezectví, vysokohorské turistiky či lezení v ledu.

Cesta vzhůru

Jedna z nejkrásnějších túr v této oblasti je výstup na vrchol Geitgaljen, vysoký 1085 m.
Začíná doslova od moře a vede severním úbočím až do sedla pod vrcholem, kde se
KILPI
V rámci výpravy KILPI teamu na Lofoty probíhalo testování oblečení
značky KILPI – od teplého spodního prádla přes flísové a péřové bundy
až po freeridové bundy Hastar, Akemol a modely pro nadcházející sezonu.
V nehostinných a specifických severských podmínkách
oblečení splnilo všechna očekávání a obstálo i při
dlouhodobém používání. www.kilpisport.com

TIP: Nebojte se přibalit s sebou
rybářský prut nebo surf, pro obojí tam
najdete patřičné využití. Po náročném
dni na svahu není nad vlastnoručně
ulovenou pečenou tresku k večeři.

dají odložit lyže a posledních pár metrů
na samotný vrchol vylézt nalehko. Pokud
budete mít dobré počasí, čeká vás úchvatný
pohled na celé souostroví, nekonečný oceán,
do pevniny se zařezávající fjordy a hluboká
údolí s rybářskými městečky. Pro sjezd s víc
než kilometrovým převýšením si můžete
vybrat ze tří tras (severní, jižní nebo západní
úbočí) a jak je tady pravidlem, všechny končí
až v moři.
Pokud vás už omrzelo lyžování v Alpách
a toužíte po troše té lyžařské exotiky, Lofoty
na severu Norska jsou ideální volbou.
Objevíte tam jedinečnou krásu zasněžených
hor, zvedajících se přímo z oceánu a vašemu
sportovnímu výkonu budou dělat společnost
dlouhé fjordy ozdobené typicky norskými
červenými rybářskými domečky.

Přechod
(ne)zamrzlého
Bajkalu

EXPEDICE: BAJKAL

TEXT JAN HARÁČ, FOTO AUTOR A DAN KOLEK

Polárníci budou hodně drsní chlapi
Naším náboženstvím jsou
v každém ohledu hory a vše kolem
nich, ale zkusit se má všechno.
Proto jsme se rozhodli, že zkusíme
co „nejčistším způsobem“ přejít
zamrzlé jezero Bajkal na Sibiři,
které ale letos nebylo tak úplně
zamrzlé.

Když jsem se po horách ještě spíš procházel, zrodila se při prohlížení mapy myšlenka.
Co takhle přejít Bajkal? To by mohlo být drsné… Jenže časem tenhle nápad uvízl pod
nánosem desítek horolezeckých akcí.

Od vertikál k „placce“

Opravdu, takhle profesorský přístup jsme měli. Za sebe netvrdím, že se v nejbližší
době chystám na podobnou akci. Mnohokrát jsem si řekl: „Tohle jednou stačilo!“ Ale
lhal bych, kdybych říkal, že jsem na Bajkale nezažil chvíle absolutní všezaplavující
euforie či momenty, kdy bylo prozkoumáno dno mých sil. Po delší době jsem si zase
hodil pokec sám se sebou, vlastně velmi jednoduchý dialog: „Kašlu na to! Ne, musíš
makat dál!“.

Nikdy jsem si v žádných extrémních přechodech nebo trecích neliboval, takže se nabízí
otázka: „700 kilometrů přes zamrzlý Bajkal,
vážně?“ Tenhle nápad má ale hluboké kořeny.

Zpátky se prodral až tuhle zimu, kdy jsme si řekli: „Na Jižní Ameriku prachy nemáme,
na skalky se dá jet víceméně kdykoliv. Pojďme zkusit fungovat a hýbat se v extrémní
zimě tři týdny v kuse, kdy půjdeme jen po svých, bez jakékoliv pomoci zvenčí
(v Khuzhiru jsme nakonec museli doplnit jídlo na tři dny). Tahle zkušenost se nám
v horách později může hodit.“

Spacáky jsme museli neustále sušit, protože
vlhké peří nehřeje a to je na Bajkale problém.

Expedice tak trochu
„na pankáče“
Jak už jsem naznačil, s akcí tohoto druhu jsme neměli
žádnou zkušenost. Jeli jsme tam úplně bez zkušeností
a specializovaného vybavení. Sáně jsme si vyrobili,
protože ty originální jsou moc drahé. Po expedici by nám
navíc byly dobré tak maximálně na tahání dřeva. Další
výhodou na vlastnoručně vyrobených sáňkách, sestavených z běžek, železných šroubů a smrkových příček,
bylo jejich rozložení. Tenhle bezmála desetikilový balíček
dřeva pak vypadal jako lyžařská výbava, což u aerolinek,
se kterými jsme letěli, znamenalo zavazadlo gratis. Další
plus pro naši „lowcostovou“ expedici.

Svět Outdooru 2/2015
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Jinak jsme si vzali výbavu, která byla zhruba stejná jako do vysokých hor, jen bez věcí
na lezení. Tedy až na pár výjimek. S sebou jsme měli expresky a sedák, z čehož jsme si
sestavili tažný systém. Originální tažný set byl nejen mimo naše možnosti, ale i zdravý
rozum nám velel, že se jedná jen o sedák s kšandama.

55

Tarosy nám často úplně
zavíraly cestu.

Šrouby do ledu tentokrát nesloužily k jištění našich dušiček, ale k ukotvení stanu na ledě.
No, a posledním kouskem z lezecké výbavy byl jumar. Ten měl po případném propadnutí
se do ledu sloužit k vytažení, ale nakonec se ukázalo, že šlo stejně jen o pársetgramovou
činku pro naše nohy. V reálu jsme si uvědomili, že než bychom zavrtali šroub a natáhli
šňůru, tak by dotyčný dávno zmodral až po zadek. Takže výbava byla hodně skromná. Víc
než polovinu z šedesátikilogramové váhy sání představovalo jídlo a palivo.

teploty se v noci pohybovaly
v rozmezí -30 až -35 stupňů

bych doma vzpíral sáně, protože jsme je
museli neustále přenášet.

Snídaně byly ve znamení müsli a vloček, přes den jsme fungovali na sladkostech, sucharech, slaných tyčinkách, čipsech, no a večer začínaly hody v podobě nudlových polívek,
instantního jídla, sušeného masa, teplého proteinového koktejlu a zlatým hřebem
večerního menu byl puding.
Ale nemyslete si, že jsme si v prosinci řekli „Tak pojedeme třeba na Bajkal“. Organizace
a shánění informací probíhaly už v první půlce minulého roku. Samozřejmě jsme se
na přechod také fyzicky připravovali a pro užitečné rady jsme šli za zkušenými matadory
Daliborem Benešem a Pavlem Blažkem. Za jejich pomoc jim posíláme velký dík.
Přechod jsme si představovali jako cestu po nekonečné ledové rovině, hladké jako sklo,
s tím, že prvních a posledních sto kilometrů bude jezero pokryto sněhem. Realita byla
úplně jiná kvůli tomu, že Bajkal snad poprvé v novodobé historii kompletně nezamrzl.
Aspoň tak nám to říkali místní rybáři, jejichž hluboké vrásky napovídaly, že tohle není
jejich první, desátá ani třicátá zimní „rybalka“.

Dost jsme se nadřeli…
Špatný rok měl za následek, že od 100. po zhruba 270. kilometr jsme se doslova topili
v tarosech, což jsou ledové kry, které leží všelijak, jen ne „naplacato“. Středem jezera
nebo kilometr od břehu jít nešlo. Jedinou možností bylo postupovat podél břehu, kde
jakýsi led byl. Ten ale v těchhle místech naráží na břeh a vznikají rozsáhlá tarosová pole
a to je místo, na kterém s šedesátikilovými sáněmi, sedícími na lyžích, být nechcete.
Tahle hrůza nejde slušnými slovy ani popsat. Kdybych věděl, co nás čeká, mnohem víc
Nižněangarsk

Irkutsk
Den začínal budíkem v 6:00 a nekončil
západem slunce v 18:30 a stavěním stanu,
ale až po vaření a opravách kolem 22:30.

Sludjanka

Co se týče našich romantických večerů, tak
bych vypíchnul především ten třetí z celého
přechodu. Stan jsme postavili ve špatném
počasí asi 15 km před vesnicí Listvjanka. To, že
něco není úplně v pořádku, jsme zjistili už při
vrtání šroubů, kdy jsme se několikrát provrtali
skrz led a místo nocoviště se muselo několikrát měnit. Jenže to nejzajímavější přišlo
až večer, kdy tenký led začal vlivem razantní
změny teploty pracovat. Nejdříve jsme si mysleli, že zvuky podobající se soubojům na meče
ve Star Wars jsou jen zdáním. Ale postupem
času sílily a to už nám nezbývalo nic jiného,
než si z toho dělat srandu, označovat to
za „tulení Star Wars bitvy pod ledem“, nahodit
špunty do uší a jít spát.
Některé úseky jsme v těchto dnech šli i natřikrát, protože sáně s nákladem nebylo možné
ve špatném terénu vzít ani ve dvou. Často už
byla únava tak velká, že jsme se ze zoufalství
plížili, a to doslova, těsně za hranicí tarosů,
kde byl úzký „chodníček“ ledu, který zprava
ohraničovala voda. Háček byl v tom, že byl
silný jen několik centimetrů, takže když se
v některých místech rozezněla zvonkohra,
kterou hrál praskající led, skákal jsem
placáka a plížil se pryč. Na tomhle úseku
jsme ztratili minimálně tři dny, nazvedali
tuny naší výbavy, párkrát si cvrnkli do trenek
a ušetřili baterie v empétrojkách, protože
bylo potřeba slyšet, kdy a jak led praská,
o zemětřeseních nemluvě. Co kdyby se
propadl parťák a volal o pomoc?
Když se na tuhle část podívám zpětně, tak zlomovým dnem celé expedice byl ten první,
mezi tarosy. Vítr foukal zhruba šedesátkou při
minus 15 °C, takže jsme šli celý den s hlavami
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skloněnými a každý krok byl ohromně
vydřený. Večer bylo v kolonce ušlých kilometrů hrozně slabé číslo, ale věděli jsme, že to
byly kilometry opravdu vybojované. Byli jsme
neskutečně unavení a do hlav se nám vkradla
myšlenka, že se přechod taky nemusí podařit.

další zpáteční letenky a řešit nová víza, musíme po následujících jedenáct dnů urazit vždy
minimálně 34 kiláků, a to v jakémkoliv počasí, rozpoložení či teplotách.

Ale dali jsme si slib, že budeme makat. Prostě
půjdeme den po dni, kilometr po kilometru,
a uvidíme, kam až nás jezero pustí. Hlavně
musíme přijet domů a říct si, že jsme pro to
udělali všechno. Jedině v takovém případě
bychom se s neúspěchem smířili. Ještě teď to
nechápu, ale i ze zoufalých míst jsme vždycky
našli nějakou cestičku, skulinku, nebo si ji
prostě vytvořili a postupovali dál.

Zhruba 50 kilometrů za Olchonem nám radost do žil navíc hojně dávkovaly okolní
horské pásy, které nás po obou stranách doprovázely téměř až do Nižněangarsku.
Vrcholy tu sice mají „jen“ kolem 2500 metrů, ale od hladiny jezera v nadmořské výšce
kolem 400 metrů jejich stěny stoupají pod neskutečnými úhly, takže stěny kilometr a půl
vysoké tady nejsou nedostatkovým zbožím. Zdůrazňuju, že jsme viděli jen první bariéru
těchto horských oblastí. Další tisíce kilometrů hřebenů, stěn a vrcholků tam čekají
na objevení. Ve zkratce, je tam toho na několik horolezeckých životů.

Od Olchonu už jsme
běželi na vlak
Abyste to dobře pochopili. Nešlo o dvě nebo
tři hodiny, kdy jsme se sáněmi běželi, protože
nám chyběl čas. Ostrov Olchon je zhruba
v polovině 700kilometrové cesty, takže jsme
přijali výzvu, že pokud nechceme kupovat
Autor:

Jan Haráč

Cestovatel a horolezec Honza Haráč
spolupracuje jako redaktor
Pohora.cz se Světem outodoru
pravidelně. V roce 2013 vylezl spolu
s Martinem Ksandrem na nejvyšší
horu Afghánistánu Noshaq, tentokrát
vyměnil vertikální dobrodružství
za horizontální.

To nás dostalo do transu a nám se tenhle „běh na vlak“ prostě líbil. Věděli jsme, že
jezero už přejdeme, protože po tarosovém pekle a neustálém strachu z propadnutí se
nemohlo přihodit nic horšího.

Bajkal poprvé v novodobé historii
kompletně nezamrzl
S přehoupnutím se do severní půlky jezera však nepřišly jen záchvaty euforie, způsobené horským šílenstvím. Razantně poklesly také teploty, které se v noci pohybovaly
v rozmezí -30 až -35 stupňů. To se pak hodně snažíte vyhrát kámen/nůžky/papír, když
se musí ven. I ve dne a v absolutním bezvětří se dalo bez rukavic vydržet jen nějakých
45 sekund, potom se dostavila bolest a záplava nadávek v kombinaci s výčitkami
ve smyslu „Stojí mi to za tuhle fotku?“. Teď, když holýma nohama šoupu o podlahu,
na židli potažené koženkou se mi potí pozadí a při pohledu do podpaží si říkám, že bych
měl možná otevřít okno, s nekonečnou jistotou říkám „ANO!“.
Celých 22 dnů a 22 hodin jsem se snažil náš pochod porovnávat předešlou akci, kdy
jsme se úspěšně pokoušeli o afghánský vrchol Noshaq (7492 m). Došel jsem k závěru, že
tyhle přechody a horská dobrodružství jsou dvě úplně rozdílné věci, a to jak ve způsobu
fyzické námahy, tak co do druhu psychické zátěže či nároků na odolnost. Prostě se
nedají srovnávat, ale zkušenosti z nich můžete samozřejmě zúročit kdekoliv. Jedno však
vím jistě, a to, že chlapi, kteří běhají po pólech, budou ohromní drsňáci, kteří si v utrpení
musí snad libovat. Před nimi tedy klobouk dolů a ať se jim daří! S Danem už se zase
těšíme do hor a skal!

PR: VYBAVENÍ SALOMON
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Vyladěná výbava od Salomonu
Máte při výběru své outdoorové výbavy
dilema? Věčně řešíte, jak zkombinovat
jednotlivé vrstvy oblečení tak, aby byly
co nejvíce funkční a zároveň abyste
dobře vypadali? Salomon se vám snažil
ulehčit výběr. Na vybraných prodejnách
se můžou ženy i muži kompletně a hlavně
stylově a funkčně obléci do vyladěných
outdoorových kolekcí.

MUŽI
softshellová bunda
RANGER
Nová softshellová bunda
s příjemným fleecem
uvnitř a lepenou kapsou
na zip na hrudi.
Cena: 3490 Kč

tričko MINIM EVAC TEE
Rychleschnoucí triko,
které odolává zápachu
a redukuje oděr v oblasti
ramen.

Vyobrazenou kolekci Salomon naleznete v těchto prodejnách:
ČR
HAVÍŘOV
CHRUDIM
JIČÍN
KARLOVY VARY
KOLÍN
LIBEREC
LITOMYŠL
LITVÍNOV
PARDUBICE
PARDUBICE
PRAHA
RUMBURK
TŘINEC
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VRCHLABÍ
VRCHLABÍ
ZNOJMO

SANTI SPORT
BIKE SPORT
VESPO
HUDY SPORT
OUTDOOR & DIVING CENTRUM
KERDA SPORT
DŮM SPORTU STRATÍLEK
PARANAL
FITNESS & VITAMIN´S
YETTI SPORT
MALL
RINA SPORT
BLACKCOMB
SPORT BART
QSPORT
SPORTY
TOP SPORT

SR
DUBNICA NAD VÁHOM
BRATISLAVA
MARTIN
SMOKOVEC
ZUBEREC
ŽILINA

KLINGO ŠPORT
SANSPORT
MAX ŠPORT
TATRY MOUNTAIN RESORTS
WHITE STAR
2JS ŠPORT

ŽENY
bunda CORNERSTONE2
Stylová nepromokavá
a neprofoukavá bunda jako
svrchní vrstva nesmí chybět.
Cena: 3990 Kč

košile RADIANT SS
Zapínání na cvoky, odvětrání
na zádech a kombinace
bavlny se syntetikou – košile
na cesty jak dělaná!
Cena: 1490 Kč

Cena: 1090 Kč

batoh SKY 30
Lehký a technický batoh
pro celodenní výlety.
Cena: 2690 Kč

batoh CONTOUR 20
Čistý design, moderní materiály
a ideální velikost. Batoh
na jednodenní túru i do města.
Cena: 1890 Kč

kraťasy WAYFARER
Velmi pohodlné softshellové kraťasy, které jsou
ideální na aktivní túru
i na volný čas a cestování.
Cena: 1890 Kč

obuv X ULTRA 2
Outdoorové boty, které
využívají osvědčené
technologie z runningu,
kladou důraz na lehkost
a stabilitu díky podešvi
Contagrip. Pohodlí
přispívá šněrování
Quicklace.
Cena: 3190 Kč

kalhoty WAYFARER CAPRI
Kratší verze našich
nejprodávanějších kalhot
Wayfarer, které si všechny
ženy ihned zamilují pro jejich
komfortní nošení.
Cena: 1990 Kč

obuv X ULTRA PRIME
Ještě prodyšnější materiál
a klasické šněrování – ideální
dámská bota pro rychlý hiking.
Podrážka Contagrip zaručuje
optimální záběr a stabilitu.
Cena: 2690 Kč
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EXPEDICE: MADAGASKAR
TEXT BEN RUECK, FOTO ADIDAS.CZ/OUTDOOR

Madagaskar
Antananarivo

Mayan a Ben
relaxují ve stěně.

Masiv
Tsaranoro

Mayan Smith-Gobat
a Ben Rueck na žulové
stěně Tsaranoro

Mě i Mayan Smith-Gobat probouzel východ slunce a ozvěna křiku
opic odrážející se od stěny. To byl náš budíček posledních tří dnů.
Jakmile se slunko začalo prodírat přes vrcholky hor, zalilo nás
příjemné teplo.
Mayan se zavrtěla ve spacáku v marné snaze uniknout horku, které nás zasáhlo o chvíli
později. Rezignovaně vystrčila hlavu přes okraj na stěně zavěšeného stanu a pozorovala, jak se tři sta metrů pod námi mraky líně valí údolím. Po třech dnech příprav
našeho výstupu, tahání vybavení, bičování deštěm spolu se silnými bouřkami jsme se
po dvou nocích strávených zavěšeni ve stěně konečně přiblížili ke klíčovému úseku
našeho výstupu. Chtěli jsme jako první vylézt volně na madagaskarský masiv Tsaranoro.
S posledními slunečními paprsky předešlého dne jsme natáhli lano a započali náš výstup.
Madagaskarský masiv Tsaranoro.

Během snídaně, kterou tvořily rozmáčené
ovesné vločky, okoralý chleba a studená
káva, jsme s Mayan naplánovali, jak bude
vypadat celý náš den. „Jak se cítíš?“ zeptala se
Mayan. Prohlédl jsem si prsty – byly sedřené
a pohmožděné od třistametrové stěny plné
drobné krystalické žuly, kterou jsme nechali
pod sebou. „Uvidíme, jak to půjde,“ povzdechl
jsem si.
Ranní paprsky dopadaly na východní stěnu
masivu Tsaranoro, a začaly tak postupně
odhalovat krásu Madagaskaru.
Mé ztuhlé a bolavé prsty plné drobných
prasklin se stěží dokázaly udržet na malých
chytech, ostrých jako žiletky. Malé černé opálené krystalky mi s každým pohybem odíraly
kůži na těle a deformovaly prsty na nohou.
Kvůli drsnému žulovému povrchu stěny jsem
se šklebil bolestí, ale ze všech sil jsem se ten
pocit snažil dostat z hlavy. Nemyslet na to.
Postupně se výstup stal strmějším, a tak se
celá cesta propadla do obřího oblouku pod
námi. Bylo to mnohem horší než na jiných
stěnách, které mám za sebou, ale kupodivu
jsem se cítil dobře. Podíval jsem se pět set
metrů dolů na zem a sebevědomě (pro
jednou) jsem si pomyslel: „Paráda… tohle
zvládám.“

Svět Outdooru 2/2015
CESTY, EXPEDICE, OSOBNOSTI, VYBAVENÍ

Abych líp dosáhl levou rukou na chyt o šířce běžné kreditní karty, vyhoupl jsem se na malý
stup. Tři metry nad posledním nýtem jsem se rychle přesunul na další, skoro neexistující
chyt. Ve chvíli, kdy jsem se dotkl skály, se moje noha prudce vymrštila do volného prostoru
a celá váha těla rázem visela jen na mých rukou. Vykřikl jsem překvapením, ale jako zázrakem jsem se udržel a posunul nohu na vyšší stup na skále. „Utrh se stup?“ zeptal jsem se.
„Jo, utrh! Pokračuj!“ povzbuzovala mě Mayan.

AKTIVNÍ
DOVOLENÁ

V EVROPĚ I VE SVĚTĚ

držím se něčeho, kam stěží
dostanu svoje nehty!
Třesoucí se a se zbytky sil jsem zkoušel každý další chyt. Bojoval jsem s velkou únavou
a na nejobtížnější místo výstupu jsem dorazil vyčerpaný, ale odhodlaný. Dal jsem
do toho všechno, konečky prstů jsem vklínil do drobných chytů a získal místo pro další
jištění. Nadšený a povzbuzený dobrým začátkem jsem pustil Mayan dopředu. „Dneska
to zvládneme,“ řekla Mayan, když ke mně dolezla. Vyrazila do neznáma. Během jejího
obezřetného postupu vzhůru začal kolem stěny zlehka vát vítr. Byl jsem ohromen Mayaninou schopností postupovat po miniaturních chytech. Její nohy se držely na neuvěřitelně
malých výstupcích skály, a aby dosáhla dalšího chytu, odrážela se od stěny, jako by snad
byla na největší římse světa. Děsil jsem se, protože jsem věděl, že se jí může každou chvíli
noha smeknout. Jen jediná chyba, a nebude cesty zpět.
„To je absurdní!“ křičela
Mayan. „Co?“ křičel jsem
já. „Držím se místa, kam
stěží dostanu nehty!“
Mayan lezla déle než
hodinu. Klíčem k jejímu
úspěchu byla trpělivost
a vyvarování se chyb. Ze
stěny padaly uvolněné
kusy skály, takže jí v jednu
chvíli noha trochu podklouzla, ale vzpamatovala
se a znovu získala stabilitu. Za malým převisem
jsem ji ztratil z dohledu
a neměl ponětí, co v tu
chvíli můžu očekávat.
Po dalších deseti minutách stěnou zaznělo vítězné „Jo-hó!“ Zvládla to až k dalšímu štandu
a já ji následoval.
Mayan Smith-Gobat a Ben Rueck
v cestě Solar Fusion.

Čekala nás další lanová délka. K našemu překvapení byla poslední. Povedlo se mi ji zdolat
napoprvé, ale když mě následovala Mayan, divil jsem se, jak se mi to povedlo. Během
jejího hledání správné cesty se jí stěna doslova rozsypávala pod rukama. Často tam nebyly
vůbec žádné chyty a Mayan musela využít tření svých dlaní o skálu. Jen tak se mohla
posunout výš. Když hledala jakýkoli výstupek, na který by mohla umístit ruce nebo nohy,
skoro to vypadalo, jak kdyby lezla po skleněné stěně. Zvládla to, udržela se a vylezla celou
délku čistě. Mayan se ke mně přidala a společně jsme pozorovali údolí, zbarvené zapadajícím sluncem a ozářené sytými odstíny oranžové a červené barvy. Barevné plameny
zažehly zem pod námi, dodávaly okolním vrcholům pestrou škálu barev, ale zároveň nás
upozorňovaly na blížící se tmu. Vyčerpaní, ale nadšení jsme si užili pár vzácných chvilek
pozorováním postupně mizejícího světla. Pak jsme slanili. „Musíme jít,“ řekl jsem, když
se zešeřilo. Země jsme se dotkli ve chvíli, kdy začaly svítit první hvězdy. Vydali jsme se
společně do tábora. Svůj cíl jsme zdolali za šest dní. Uskutečnili jsme první volný výstup
čtrnáctidélkové cesty, kterou jsme pojmenovali Solar Fusion (8a).

• DOVOLENÁ

NA KOLE

• POZNÁVÁNÍ

S TURISTIKOU
• HORSKÁ TURISTIKA
• EXOTIKA

www.poznani.cz
www.ucastnici.cz
www.facebook.com/poznani.cz

centrála
CK POZNÁNÍ
Palackého třída 2744
530 02 PARDUBICE
Tel.: 466 535 401, tel.:/fax: 466 535 777
poznani@poznani.cz
pobočky
PRAHA 3 • Bořivojova 23
Tel.: 222 211 756
BRNO • nám. Svobody 10
Tel.: 542 213 676
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TEXT JAN HARÁČ, FOTO MICHAL BRUNNER/HUDY.CZ
Jindra Hudeček na vrcholu Aguja Poincenot.

60

Fitz Roy
Aguja
Poincenot

Prvovýstup na patagonský Poincenot
Přitom stačí jen zabrat
V posledních letech se v zimě
většina pozornosti upírá k lezcům
na pákistánských osmitisícovkách.
Elegantní technické výstupy,
které s podobným úsilím na druhé
straně planety provádějí horolezci
v Patagonii, je tak snadné
přehlédnout. Čas od času se však
někteří z nich přihlásí o pozornost
krásným prvovýstupem, podobně
jako letos v únoru Jindřich Hudeček
a Michal Brunner na skalní jehle
Aguja Poincenot.
Jindra s Michalem se o prvovýstup, který
nazvali Invisible Line, snažili už při dvou
předešlých výjezdech. V lednu roku 2014 jejich
snažení 50 metrů pod vrcholem ukončilo
INVISIBLE LINE
Vrchol: Aguja Poincenot (3002 m)
Prvovýstup: 2. února 2015
Lezci: Jindřich Hudeček
a Michal Brunner
Obtížnost: 7a A1, 400 m, 9 délek,
stejný nástup jako Potter-Davis
Potřebné vybavení: 2× sada friendů
velikosti od 0,5 až 3, 1× 6, 1× sada
vklíněnců
Jištění: V pěti délkách v headwallu
vždy dva nýty pro slanění, ve čtvrté
délce přírodní štand za skalní hrot,
v osmé délce jeden nýt.

špatné počasí v podobě vichřice o rychlosti 80 km/h v kombinaci s teplotami kolem -10 °C
a podruhé, ve stejném roce na podzim, zranění spolulezce Standy Štěpána, kterého zasáhl
padající kámen. Ono patagonské počasí je tvor dost rozmarný, který si z nějakých předpovědí a nejrůznějších modelů hlavu moc nedělá. Když se mu zachce, tak to prostě zatáhne,
zafouká – a horolezci, bojte se!
Na základě rozmaru počasí, předešlých zkušeností a času stráveného ve stěně při předešlých
pokusech se tentokrát Jindra s Michalem domluvili, že vyrazí pouze za ideálního počasí.
Termín se tedy rozhodli svěřit do péče zmiňovaných meteorologických modelů, i když už je
jednou vypekly. Tabulky a grafy hlásily pěkné počasí na 1. – 5. února, takže 27. ledna nabalili
bágly a vyrazili směr vesnice El Chaltén v Argentině, Patagonii, kde mají místní lezci svou
základnu.

devět délek plných obtížného spárového
a komínového lezení
Odtud to pod stěnu trvá zhruba půl dne. První délky cesty už měla dvojice dobře nacvičené,
protože předešlé dva výjezdy neznamenají stejný počet pokusů. Takže prvními šesti délkami
proběhli velmi rychle. Pak přišly na řadu technicky obtížnější pasáže, a především neprobádaný terén, který zase zaručoval dobrodružné pocity, jaké zažívají pouze prvovýstupci.
Linie Invisible Line nakonec vyšla na devět délek plných obtížného spárového a komínového
lezení s těmi nejvyššími nároky na morál, což je pro lezení v horách typické. Když k tomu
připočtete neustále hrozící nebezpečí v podobě padající skály a spáry vylité ledem, tak máte
zaděláno na zážitek z kategorie „životních“.
Klíčovou délkou cesty je osmá, tedy předposlední délka: „Je to těžké komínové a dlouhé
lezení bez možnosti pořádného zajištění,“ popsal Jindra Hudeček délku za 7a. Tu musel
osadit jedním postupovým nýtem: „Ta opravdu nešla jinak zajistit a pád do komína by byl
hodně ošklivý, proto jsem tam dal jeden nýt“.
Minimálně od Jindry Hudečka můžeme v nejbližší době a asi i v příštích letech čekat několik
návratů do divokého počasí a strmých skalních jehel Patagonie: „Jedná se tady o horské
lezení se vším všudy, a to mám rád,“ popsal, co ho na Patagonii táhne.
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI v outdoorové výbavě
Mammut Trion Tour 35

adidas Boat Lace DLX

Turistický batoh

Komfortní volnočasovka do přírody

Model Trion od firmy Mammut je
klasický turistický batoh, který se
stane výborným společníkem
na vašich cestách. Batoh nabízí
množství kapes, poutek a různých
dalších pomůcek pro pohodlné
nošení výbavy při cestování.
Polstrované ramenní popruhy
a bederní pás přidají na komofortu
a zajistí velmi pohodlné nošení i při
plné zátěži.

Volnočasová obuv z kolekce adidas Outdoor má svršek
vyrobený z jedinečného materiálu Cordura, který je známý
vysokou odolností vůči oděru a protrhnutí.
Jazyk z EVA pěny je anatomicky tvarovaný pro
maximální pohodlí. Podešev Traxion poskytuje
skvělou kombinaci stability a záběru při
outdoorových aktivitách. Najdete ve vybraných
prodejnách sítě Rock Point.

Infocena: 2 399 Kč
www.RockPoint.cz

Infocena: 2 790 Kč
www.hudy.cz

Keen Durand Mid WP

The North Face W Kyoshi Full Zip Jacket

Trekovky zkoušené milionem kroků

Technická celorozepínací mikina

Odolné membránové trekovky Durand Mid WP
pro mimořádný komfort a výkon. Mezipodešev
z polyuretanu (elastičnost testována simulací
milionu kroků) místo standardně používané
EVA. Běžná mezipodešev ztratí po milionu
kroků přes polovinu svého objemu,
polyuretanová přijde o pouhá 3 %.
K dostání v dámském a pánském
provedení v prodejnách Keen
Concept Store, Rock Point
a Hannah a na e-shopu Keen.

Oblíbená technická
celorozepínací mikina z rychle
schnoucí Polartec Power Dry
tkaniny z top kolekce Summit
Series. Ideální na víkendová
dobrodružství a horské expedice.
Sportovní střih, strečový materiál
pro snadnější pohyb, praktická
kapsička na levé paži, kapsy
na ruce zabezpečené zipem,
v rukávu otvor pro palec.

Infocena: 4 299 Kč

Infocena: 2 290 Kč

www.KeenFootwear.cz

www.TheNorthFace.cz

Loap Chitre 32

Vango Kella II

Batoh do města i do přírody

Předstan
s nafukovací
konstrukcí
pro připojení
k vozidlům

Lehký batoh, zvyklý zdolávat i těžké
cesty. Ideální na turistiku, ale
i pro každodenní cesty do práce.
Elastické stahování zmenší
i plný batoh do minimálních
rozměrů. Nastavitelné stahování
ramenních popruhů a prsní
spojka optimalizují rozložení
váhy batohu na zádech.
Sportovní kompaktní batoh
ve dvou sebevědomých barvách,
které se v davu jen tak neztratí.

Náš nejprodávanější předstan
pokračuje v nové verzi pro
všechny majitele obytných vozů nebo dodávek. Kela II,
jako všechny naše předstany, může stát i samostatně jen
za pomoci kolíků, takže zatímco váš stan stojí v kempu, vy
můžete bez obav vyrazit na výlet a při návratu jednoduše
vozidlo znovu připojit k předstanu a využít ho například
jako ložnici, obývák či skladiště.

Infocena: 1 599 Kč

Infocena: 18 990 Kč

www.loap.cz

www.vango.cz

VYBAVENÍ: MAPY ALPENVEREIN
TEXT MARIE KLEMENTOVÁ, FOTO ARCHIV AUTORKY

Příběh horské mapy
Mapy Alpenverein
Hlavní rozmach alpinismu začíná v Evropě na přelomu 18. a 19. století.
V roce 1862 je založen první alpský spolek na území Evropy – Österreichischer Alpenverein, OeAV, Rakouský alpský svaz. Velmi záhy, o tři
roky později, se začíná psát historie jeho vlastního kartografického
ústavu a jeho prvních vlastních map.
Obor kartografie prošel od té doby značnými změnami a pokroky, do hor nosíme chytré
telefony s aplikacemi, navigace v hodinkách i samostatné přístroje GPS. Přesto není troufalé tvrzení, že i v budoucnosti bude papírová mapa důležitá pro orientaci v horách.

Počátky mapování
První mapou, kterou Alpenverein vydal, byla v roce 1865 oblast Ankogel od Franze Kaila.
V počátečních letech vycházela nová mapa další oblasti téměř každý rok. Nejproduktivnější období nových, podrobných a velmi přesných map bylo v letech 1900 – 1970. Mapovaly se zejména ty oblasti, kde se stavěly alpské chaty, aby se podpořila jejich návštěvnost
a obecně turistický ruch. Od sedmdesátých let se pak kladl důraz zejména na aktualizaci
a zlepšování v detailech, nové listy se dnes sice vydávají, ale jenom zřídka. V roce 1969 si
zakládá vlastní kartografické oddělení také německý alpský svaz (DAV – Deutscher Alpenverein), finančně ale i v současnosti podporuje mapování OeAV. Oddělená pracoviště sídlí
v Innsbrucku a Mnichově.

Mapy AV v současnosti
V nabídce rakouského Alpenvereinu je aktuálně 54 topografických map Východních Alp
a dva mapové listy jsou věnovány italskému území – masivu Brenty (zmapován byl poprvé

už v roce 1908) a dolomitské skupině Sella.
Část map zobrazuje pouze letní turistické trasy,
část trasy zimní (ideální pro skialpinismus nebo
túry na sněžnicích) a řada map je tzv. „kombi“,
obsahují tedy trasy letní i zimní. Mapy od sebe
rozlišíte snadno podle barevného obdélníku
s protěží na titulní stránce i hřbetu mapy. Letní
jsou červené, zimní modré a kombinované
obsahují barvy obě. Drtivá většina map má
pro jakýkoli pohyb v horách velmi atraktivní
měřítko 1:25 000, které je pro turistiku ve velehorách ideální. Dalších 32 mapových listů se
prodává pod hlavičkou Rakouského alpského
ALPENVEREIN ON-LINE
Nechybí ve vašich plánech
skialpinismus, freeride, ledovcové
túry, lezení, pohyb po zajištěných
cestách nebo parádní túry VHT u nás
i v zahraničí? Mohlo by vás zajímat
členství v rakouském alpském svazu
– Alpenvereinu – s řadou výhod. Více
informací na stránkách oeav.cz, kde je
možné také uzavřít členství on-line.
www.oeav.cz
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PŘEDNOSTI MAP ALPENVEREIN
• vysoká přesnost zobrazení
(obvykle v měřítku 1:25 000)
• pro vysokohorský terén nezvykle
podrobné detaily
• jednotlivé sklady listů se dobře
překrývají
• pokrývají nejatraktivnější horské
oblasti rakouských Alp
• zobrazují také zimní trasy,
nabízejí se v kombinované
letní/zimní variantě, případně
speciálně mapy zimní

svazu na základě licence se Zemským úřadem
pro měření a geoinformace v Mnichově. Ty
pokrývají oblast od Allgäuerských Alp až
po Hochschwab. V neposlední řadě je potřeba
se zmínit o 18 mapách mimoalpských oblastí,
jako je např. Pamír, Karákóram, Himálaj nebo
jihoamerické Kordillery. Celkově tak můžete
svou knihovnu obohatit více než stovkou
mapových listů.
Díky pečlivému zobrazení detailů a kvalitnímu
zpracování mají mapy OeAV mezinárodní
věhlas a patří k tomu nejlepšímu, co si můžete
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při výpravách do rakouských Alp přibalit do batohu, ať už budete provozovat jakoukoli aktivitu. Velmi snadno se dá podle nich orientovat i ve volném terénu, mimo značené cesty, při
nástupu k lezeckým cestám nebo při výstupu na turisticky neznačené vrcholy. Cílem kartografického oddělení Alpenvereinu je v současné době nadále vydávat v tomto měřítku také
mapy expediční, zejména oblasti And a Himálaje, ale hlavně doplnit sortiment map pro
celou oblast rakouských Alp za dodržení podrobného měřítka 1:25 000. To platí zejména
u těch částí Alp, kde se doposud žádná mapa v tomto podrobném měřítku nevydala.
Mapy bývají v průměru každých šest až sedm let revidovány, každý rok je tedy aktualizováno přibližně sedm různých oblastí. Rok vydání mapy je patrný už z obálky. Jediným
zádrhelem může být u map pouze stav ledovců – některé mapy, ačkoli prošly aktualizací,
mají zobrazen stav ledovců např. z roku 1991. Při rapidním tání může být stav ledovce
v roce 2015 už zcela neaktuální, nicméně informaci je možné snadno najít v legendě
mapy, pod heslem „Gletscherstand“. U map Bavorska z edice „Bayerische Alpen“ probíhá
aktualizace častěji, přibližně co 4 – 5 let. Vzhledem k velmi vysokým nákladům jsou pouze
zřídka aktualizovány mapy nealpských oblastí (Jižní Amerika, Asie), přes jejich stáří se ale
stále jedná o jedny z nejkvalitnějších mapových podkladů daných oblastí.

Digitální budoucnost map
Kartografický ústav rakouského Alpenvereinu jde s dobou. Papírové mapy už dávno mnohým nestačí, a tak přišel v roce 2004 s digitální verzí map, která se dá nahrát do počítače,
a mapy si tak můžete tisknout doma podle oblasti, kam směřujete. Můžete si prohlédnout
i model terénu ve 3D, změřit sklony svahu, pozorovat chod slunce během různých částí
dne nebo také túry plánovat a nahrávat je do GPS. Ne úplnou novinkou je taky soubor
map na SD kartě do přístrojů Garmin. Digitální zpracování se přitom stále drží vlastních
kvalitních mapových podkladů.

Autorka: Marie Klementová
Instruktorka rakouského Alpenvereinu a mezinárodní horská průvodkyně
UIMLA věnuje horám a outdooru
svůj profesní i soukromý život. Ráda
se toulá s fotoaparátem na krku
a s batohem na zádech po horách,
pokud možno ve vertikálním směru.

Ukázka kombinované letní a zimní mapy Alpenverein.

PR: OBLEČENÍ BRYNJE

Ostrov Ona, kraj Møre og Romsdal, západní Norsko.

TEXT MICHAL HOLÝ, FOTO BRYNJE A NORGE.CZ

Jak se obléknout do Norska

Síťovina Brynje Wool Thermo.

Ideální je vlna

Počasí v Norsku dokáže divy. Chvíli
vás bičuje ostrý déšť se sněhem, chvíli
se můžete opalovat na břehu fjordu.
Pokud se dobře obléknete, jste pány norského počasí vy. Oblečení by mělo mít
zejména v chladném počasí tři vrstvy.

Síťovina jako vnitřní vrstva

Počítejte s tím, že vzduch je nejlepší izolant. Vaše první vrstva by měla mít velké průduchy, síťovina vás
překvapí skvělými vlastnostmi. „Polapí“ totiž vzduch a vytvoří malý termostat, který v zimě hřeje a v létě
chladí. Musí být v těsném kontaktu s pokožkou a oka síťoviny by měla být tak velká, aby se neucpala,
rychle poslala vlhkost pryč od těla a současně ve vzduchových kapsách udržela ideální teplotu. Tenhle
princip znal už Sir Edmund Hillary. On i šerpa Tenzing
TIP: Nebojte se síťoviny
Norgay měli jako první vrstvu na těle vzduch, zachycený
Síť s velkými oky vás příjemně
v síti s velkými oky.

Brynje Lady Collection
z merino vlny.

překvapí. Když se hýbete, odvádí

od vás přebytečné teplo a vlhkost,

To, co si bez obav můžete pustit přímo k tělu, je merino
vlna. Je jemná, krásně hřeje a nepohlcuje pachy. Spev síťovině vás začne krásně zahřívat.
cialisté v Norsku doporučují spojit merino vlnu s 20 %
polyamidu, který vylepší odvod vlhkosti a zároveň je pak vlna mnohem pevnější a odolnější. Gramáž
merino vlny pro spodní vrstvu by měla být okolo 125 – 160 g/m2. V teplém počasí použijte odlehčená
umělá vlákna. Skvělé vlastnosti má polypropylen.
když se zastavíte, vzduch chycený

Střední vrstva

Vybírejte dobrou velikost, aby vnitřní a střední vrstva mohly spolupracovat. Hodí se merino vlna, flís, polypropylen i polyester, i tady ale sledujte kvalitu. U merino vlny je vhodná gramáž 190 g/m2 a hlídejte i sílu
vlákna, které by mělo být do 17,5 mikronu. Sledujte i detaily, oceníte oblečení s prodlouženou délkou,
které chrání i bederní páteř, rukáv s prostupem pro palec apod.

Vrchní vrstva

Vrchní vrstva by měla vážit minimálně a fungovat maximálně. Materiál musí dobře „dýchat“. Hodí se
silnější merino vlna, flís nebo softshell. Oblečení vyvinuté pro polárníky je velmi lehké a kopíruje pohyb,
takže o něm vlastně ani nevíte. Pokud je vybavené windstopperovou vrstvou, ochrání i před silným
norským větrem. Pokud použijete pro vrchní vrstvu merino vlnu, vlákno by mělo být silnější, optimálně
22,5 mikronů a gramáž 280 g/m2.
Určitě se hodí i odvětrávání v podpaží, stahovací kapuce či dlouhé zipy. Navíc každý Nor má v šatníku
několik vlněných svetrů, jeden z nich určitě po pradědečkovi. Na chladné severské večery jsou dokonalé.

Brynje Polar - testováno
expedicemi.

BRYNJE OF NORWAY
Jedinečné
a originální
norské
termoprádlo
značky Brynje of Norway
bylo vyvinuto za pomoci
norské armády a s přehledem
vyhrává náročné norské testy
funkčního oblečení.
Informace o oblečení
Brynje of Norway najdete na
www.norske-termopradlo.cz.
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NP Possets y Maladeta - průchod
centrálními Pyrenejemi po GR11.

SVĚT OUTDOORU: CO SE DĚJE
TEXT VOJTA LEJSEK, FOTO ONDRA NĚMEČEK

Střípky
z outdooru
Do Českého ráje
cesta příjemná je
V Chráněné krajinné oblasti Český ráj dojde
k otevření několika nových stezek, turisté
se tedy dostanou na doposud nepřístupná
místa. Nová naučná stezka Klokočskými
skalami je už otevřená, v průběhu letošního
roku přibude naučná stezky od Riegrovy chaty
přes Drábovnu na Prackov a dětská stezka ze
zříceniny hradu Valečov přes Příhrazské skály.
TIP: Společnost Respect the Mountains za podpory výrobce outdoorové
obuvi Keen pořádá 20. srpna na Malé
Skále v Českém ráji Envirotrek – organizovanou túru spojenou se sběrem
odpadků (a grilováním a dalším
zajímavým doprovodným programem
pro celou rodinu).

Kam až dolétne
sokol
Zdeněk Hrubý vystoupil na 8 osmitisícovek,
byl předsedou Českého horolezeckého
svazu a za prvovýstup na Talung byli spolu
s Markem Holečkem nominováni na prestižní
horolezecké ocenění Zlatý cepín. V roce
2013 zahynul při expedici na Gasherbrum I.
Kniha Kam až dolétne sokol, kterou sepsal
na základě zápisků ze Zdeňkových expedičních deníků novinář a spisovatel Boris
Hlaváček, bude mít křest 19. června.

Nejlepší dálkové treky světa
Milujete hory, trekování a máte měsíc, půl roku či několik let času? Na Pohora.cz jsme
pro vás vybrali nejlepších pět dálkových treků světa. Láká vás 4500 kilometrů dlouhý
Great Himalaya Trail, který protíná nejvyšší pohoří světa? V celé délce ho zatím nikdo
nepřešel, to je výzva! Naopak americký Pacific Crest Trail láká každé jaro velké množství
nadšenců, kteří se pokoušejí během léta projít 4200 kilometrů podél pobřeží Tichého
oceánu z mexických hranic až na kanadské. Te Araroa Trail spojuje nejsevernější a nejjižnější cíp Nového Zélandu, na 3000 kilometrech čeká více než 100 km převýšení. Z Česka
nejdostupnější variantou dálkové horské túry je GR11, která se táhne jižní stranou Pyrenejí od Středozemního moře k Atlantskému oceánu. A hned „nedaleko“ leží Santiago de
Compostela, cíl jedné z nejznámějších evropských náboženských poutí. Tras tam vede
nespočet, ať už vás k cestě lákají duchovní pohnutky nebo túra samotná, nedostatkem
kopců ve Španělsku trpět nebudete.
TIP: Článek o nejlepších dálkových trecích světa,
stejně jako mnoho dalších zajímavých tipů
najdete na Pohora.cz.

-

-

Běhání v horách a v přírodě
zažívá boom
Pokud byste si rádi vyzkoušeli běžecký závod v přírodě či v horách, nabízí se jich
doslova nepřeberné množství. Pro pořádek jsme vybrali ty nejhezčí. V červnu mezi
nejatraktivnější patří Krkonošský půlmaraton nebo Horský půlmaraton Krušné hory.
Pokud byste raději něco kratšího, lákavě zní Běh na Sokolí vrch v Jeseníkách (6,8 km)
nebo městský trailový běh City Trail Praha či Ostrava, kde je trať dlouhá kolem 12 km.
Zkušenějším doporučujeme Horskou výzvu v Krkonoších nebo Salomon Trail Running
Cup na Dolní Moravě.
TIP: Více závodů v terénu najdete
na www.SvetBehu.cz/Terminovka.

VYBAVENÍ: IZOLAČNÍ PODLOŽKY
TEXT JAN HOTMAR, FOTO AUTOR A ARCHIV REDAKCE

Nafukovací izolační podložky mají
aktuálně největší potenciál vývoje.
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Jak si kdo ustele, tak si lehne

Karimatky dnes

Nerozlučnou dvojicí pro spaní v přírodě je spacák a izolační podložka,
pro kterou se v našich končinách vžilo pojmenování karimatka.
Vzniklo v 70. letech podle podložky firmy Karrimor nazvané
Karrimate, která se u nás stala etalonem pro novinku pronikající přes
železnou oponu – pěnovou izolační podložku.
Proč mluvíme o dvojici spacák a karimatka? Sebelepší spacák si neporadí bez dobré
izolace od země. Izoluje a chrání sice svrchu i ze stran, ale mnohem víc tepla ztratíme
dotykem se zemí, když vahou těla stlačíme izolační vrstvu spacáku na minimum. Je
potřeba sladit spacák s podložkou, která izolaci zajistí. Je vcelku jedno, jestli jí budeme
říkat karimatka, izolační podložka či matrace.

Nejlíp izoluje nehybný vzduch

Pro výběr správné karimatky se hodí znát princip, na kterém funguje. U všech zajišťuje
tepelnou izolaci obyčejný vzduch, který je kvalitní a přitom nejsnadněji využitelný izolant.
Musí ovšem být uzavřený, ať už v malých pórech pěnových karimatek nebo ve vzduchových komorách nafukovacích matrací. Pokud vzduch nemůže proudit napříč izolační
vrstvou, platí zjednodušené pravidlo, že míra izolace se zvyšuje s tloušťkou podložky. Fyzikální zákony nelze obejít, takže neexistuje žádná karimatka, která by na sněhu vystačila
s tloušťkou 3 mm. Doporučení spát v zimě na něčem tenčím než 2 cm neberte příliš vážně.
VĚDĚT, CO CHCI
Před pořízením karimatky je třeba si
ujasnit požadavky na izolaci, pohodlí,
sbalitelnost, hmotnost, ale také
spolehlivost a riziko poškození. Stále
platí, že čím odlehčenější model,
tím vyšší riziko poškození a kratší
životnost. Není proto dobré zaměřit
se jen na hmotnost.

Stejně jako u spacáků řešíme i tady
trojúhelník nesplnitelnosti, tj. karimatka
nemůže být lehká a skladná, současně
dobře izolovat a k tomu ještě být i levná.
V poslední době pořád víc vstupuje
na scénu další úkol, zajistit pohodlí při
spánku. Čím silnější podložka, tím líp
vyrovnává nerovnosti terénu. Ale pozor,
ani tady to neplatí absolutně, vysoké
nafukovačky nemusí vyhovovat lidem,

kteří se ve spánku častěji otáčejí. Další problém může být u karimatek, které při pohybu
šustí a vržou. A nepříjemné je, když spacák
i s majitelem v noci sjede z hladké podložky
(stačí nepatrný sklon, proto je oblíbený
neklouzavý povrch). Vybrat si můžeme ze tří
základních typů – pěnové, samonafukovací
a nafukovací podložky. Při volbě je třeba vzít
do úvahy jejich výhody a nevýhody.

Pěnová klasika

Základním typem jsou pěnové podložky. Dělí
se na dvě kategorie. Jednoduché z pěnového
polyetylénu (PE) jsou levné, dostupné, používané třeba i jako podložky na cvičení. Vylepšením jsou podložky z etylenvinylacetátu (EVA,
Evazote), který je mechanicky trvanlivější, má
jemnější pórovitou strukturu a uzavřené póry.
Nevýhodou je horší skladnost zvlášť u silnějších modelů a omezený komfort. Významnou
výhodou všech pěnových podložek je, že
žádné poškození, propíchnutí či propálení
neznamená konec izolace. Další evolucí, ne
už materiálovou, ale konstrukční, jsou profilované karimatky, které dále zlepšují pohodlí,
izolaci a případně praktičnost při skládání.

Samonafukovací pohodlí
s rizikem

Pro pohodlí při spaní v přírodě byl přelomový
rok 1972, kdy byla vyrobena první samonafukovací podložka. Principem je lehký pěnový
materiál s otevřenými póry, uzavřený v nepropustném obalu. Pěna i obal jsou pevně
spojeny dohromady, takže po nafouknutí drží
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podložka tvar a neslehne se pod tělem. Část nafouknutí obstará při samovolné expanzi
pěnový plast (odtud samonafukovačka), zbytek je nutno dofouknout do požadované
tvrdosti. Pěnový materiál brání volnému pohybu vzduchu uvnitř, tím je snížena tepelná
vodivost a samonafukovačka dobře izoluje. Kombinací vnitřního materiálu, svrchního
materiálu či profilování vnitřní pěny mohou výrobci vyladit modely odlišné komfortem,
izolací a z toho vyplývající skladností a hmotností.
Výhodou oproti pěnovým karimatkám je lepší izolace a s narůstající tloušťkou výrazné
zlepšení komfortu zvlášť v nerovném terénu. Odlehčené modely jsou skladnější než pěnové
karimatky, ale hmotnost je větší a trvanlivost menší. Přesto je pohodlí při hmotnosti pod
půl kila dostatečně lákavou nabídkou. Dalším společným problémem samonafukovaček
je riziko delaminace, odtržení pěny od tkaniny (karimatka se vyboulí a je nepoužitelná), což
může být stárnutím materiálu nebo působením vyšší teploty (např. v autě na slunci). O nevýhodě možného propíchnutí nebo úniku vzduchu se podrobněji zmíníme níže.

Nafukovací návrat

Původní klasické nafukovací matrace byly při použití odlehčených materiálů sice
skladné a pohodlné, ale zmíněný problém volné cirkulace vzduchu způsobil, že izolační
vlastnosti nebyly dobré. Nafukovačky však teď slaví návrat, který nastartovaly dvě finty
zabraňující cirkulaci vzduchu - vnitřní izolace a několik vrstev menších komor.

nafukovačky slaví návrat díky fintám,
jež zabraňují cirkulaci vzduchu
Matrace s vnitřní izolací. Pomocí dovnitř přidaného izolačního materiálu se cirkulace
vzduchu omezí na minimum a izolační vlastnosti se zlepší. Narozdíl od samonafukovaček
není izolační materiál spojen s tkaninou a nemá nosnou funkci. Výhodou je, že díky tomu
nehrozí riziko delaminace jako u samonafukovaček.

Pokud nesete karimatku vně batohu,
měla by mít obal, který ji ochrání před
poškozením, ušpiněním a vlhkostí.

nafukovačka fatálně své izolační vlastnosti,
proto vyžaduje šetrnější zacházení a lepší kontrolu místa, kam ji pokládáte. Bez opravného
setu a možnosti opravy na místě si můžete
zadělat na bezesnou noc.

Co se děje ve světě karimatek?

V současnosti je populárním řešením koncept nafukovacích podložek s několika vrstvami
menších komor, případně i vložená reflexní fólie, která přispívá k odrážení tepla. Vrstvení
komor omezí cirkulaci vzduchu uvnitř a zlepší tepelnou izolaci. Navíc díky absenci vnitřní
izolace je matrace dostatečně skladná. Pokud má víc nezávislých nafukovacích prostor,
snižuje se riziko, že se při poškození stane nefunkční.

Jak už jsme se zmínili, posiluje trend vyššího
pohodlí. Výrobci se snaží najít kompromis mezi
uživatelským komfortem, hmotností a sbalitelností. To nahrává dalšímu rozšiřování
nafukovacích podložek s více komorami
nebo s vnitřní izolací, které kombinují výhody
požadovaných vlastností s dobrou tepelnou
izolací.

Výhody a nevýhody samonafukovacích i nafukovacích matrací jsou podobné. Výhodou je
široká nabídka a s tloušťkou rostoucí pohodlí i izolační vlastnosti. Skladnost je také na velmi
dobré úrovni. Horší je to při poškození neprodyšné tkaniny. Bez vzduchové vrstvy ztrácí

Jiné vylepšení řeší fakt, že u nafukovacích
karimatek je třeba dbát, aby se při nafukování
dostalo dovnitř minimum vlhkosti. Ta totiž

Speciální řešení nabízejí nafukovací podložky integrované ve spodní části spacáku
(vlevo) a rámové nafukovačky pro vložení do spacáku (vpravo).

nesvědčí vnitřnímu materiálu. Možností jsou
buď pumpy integrované v matraci, které
však poněkud zhoršují sbalitelnost, nebo
stále populárnější nafukování pomocí obalu.
Do obalu „chytíme“ vzduch a přes propojku
s ventilem ho natlačíme do matrace. Snadné,
rychlé, funkční a vždy při ruce.
V nabídce jsou i speciální řešení, jako jsou
rámové nafukovačky pro vložení do spacáku
Nafukování pomocí obalu je vždy
nebo nafukovací podložky integrované
při ruce, je snadné, rychlé a omezuje
ve spodní části spacáku apod. Před volbou
vlhkost uvnitř izolační podložky.
je vhodná trocha kritické skepse a proniknutí
do filozofie výrobce, protože použití je mnohdy dosti specifické a pro běžné spaní nemusí
plně vyhovovat.

Když všechno selže

JOSHUA / YUKA
Novinka! Osvědčený materiál,
nový cool design. Lehké lezecké kalhoty v pánské i dámské
variantě. Univerzální a velmi
pohodlné, nejen „lezecké“ kalhoty. Díky propracovanému
pohodlnému střihu jsou skvělé
jak pro lezení či bouldering, ale
i pro každodenní běžné nošení.
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Co tedy dělat, když dojde na nevýhodu všech nafukovacích podložek a vzduch začne
unikat? Jsou dva druhy poškození. Prvním je propíchnutí, prodření, proříznutí či propálení
– to jsou nástrahy používání: Takové závady je možné během akce řešit a pomocí záplaty
a kvalitního lepidla poškozenou podložku opravit (víc o tom níže).
K druhému typu poškození patří degradace vnitřního materiálu u samonafukovaček (má
za následek delaminaci nebo roztržení vnitřní pěny), a hlavně plošné poškození vnějšího
materiálu (ztráta vzduchotěsnosti). Obojí je neopravitelné. Vyrobit vzduchotěsný textilní
materiál není úplně jednoduché a degradace zátěru spojená se ztrátou vzduchotěsnosti
znamená konečnou pro používání. Vzduch neuniká jednou dírkou, ale v ploše. Jedinou
možností je prevence. Před sezonou či před větší akcí podložku vyzkoušet a při náznacích
postupné ztráty vzduchu začít šetřit na novou.

Jak na opravu

Základem je samozřejmě mít s sebou soupravu
na opravu. Ale to ještě neznamená, že máte
vyhráno. Při hledání unikajících bublinek pomůže
voda, problém ale může nastat u menších dírek.
Textilní materiál karimatky na sobě drží bublinky
a rozlišit při malých únicích poškozené místo
I nepatrný otvor najdete, když potřete
vyžaduje trpělivost a ne vždycky se povede. Také
karimatku vodou s jarem a stlačíte.
Unikající vzduch dělá v místě poškození
klidnou vodní plochu na ponoření karimatky
bubliny.
nemusíte mít po ruce. Při hledání místa poškození pomůže mycí prostředek. Karimatku potřete vodou s jarem a stlačte, unikající vzduch
dělá na povrchu bubliny a poškozené místo se lépe identifikuje. Následně potřebujete
pro lepení suchou karimatku, což je další zdržení. Může se stát, že se oprava nestihne
nebo nepovede; pak nezbývá než nouzově nastlat pod sebe chvojí či listí, prázdný batoh
i všechno zbývající oblečení a v prvním obchodě koupit levnou pěnovou karimatku.
Autor:

Jan Hotmar

Patří mezi zakladatele Světa outdooru
a je lektorem testovacího týmu. Volný
čas tráví na horách, na dalekých
cestách, na motorce, v Okřesanči

www.directalpine.cz

a v rodných Beskydech.

Karimatka je příkladem syndromu
postihujícího téměř všechno důležité.
Není to s ní jednoduché, ale bez ní je to
ještě horší. Za teplé letní noci se bez ní
ještě obejdeme, ale při nižších teplotách,
v horách a na sněhu je spaní bez izolace
od země víc než problematické. Stojí
za to věnovat karimatce pozornost.

Svět Outdooru 2/2015

TIPY NA VYBAVENÍ

Cesty, Expedice, Osobnosti, Vybavení

69

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
v outdoorové výbavě
Osprey Atmos AG / Aura AG
Batohy s odvětrávanými popruhy a bederákem
Nové batohy Atmos AG/Aura AG jsou vybaveny
unikátním odpruženým Anti-Gravity
zádovým systémem, který jako
první na světě zahrnuje plně
odvětrané ramenní popruhy
a bederní pás. Ať už se vydáte
kamkoliv, bezešvý síťovaný
zádový 3D panel zajistí
bezkonkurenční ventilaci
a pohodlí i při vysoké zátěži.
K dostání v prodejnách
a na e-shopu Rock Point.

Infocena: od 4 899 Kč
www.RockPoint.cz

The North Face BC Messenger
Odolná každodenní taška
Prakticky nezničitelná taška, ideální
na každodenní nošení knih, notebooků
a dokumentů. Je zhotovena z vysoce
odolných materiálů, ze kterých jsou
vyrobeny expediční tašky BASE CAMP
DUFFEL. Taška má vypolstrovanou
přihrádku pro laptop, organizér
s flísovou kapsou pro elektronické
přístroje, bezpečnou kapsu na zip
a vnitřní síťovanou kapsu na láhev
s vodou.

Infocena: 2 390 Kč
www.TheNorthFace.cz

Loap Ethan
Sandály pro každodenní nošení
Velmi pohodlné, a především stabilní sandály
s elastickým stahováním. Díky otevřeným
postranním panelům vynikají prodyšností, což
po celodenním chození oceníte nejen vy,
ale i vaše okolí. Vhodné na turistická
dobrodružství i procházky po městě.
V osvědčeném provedení se
syntetickým překrytím špičky,
které zabrání bolestivému
ukopnutí palce.

Infocena: 849 Kč
www.loap.cz

4G
ANDROID (4.4) KITKAT
™

VODOTĚSNOST* S PODPOROU
DOTYKŮ MOKRÝMI PRSTY
PRACHUVZDORNOST S CERTIFIKACÍ IP67
KAMERA 8 MPX S BLESKEM
LED A VIDEEM HD
SKLO CORNING® GORILLA® 3
ODOLNÉ POŠKRÁBÁNÍ
ARMÁDNÍ SPECIFIKACE 810G

Cat S50
®

Navrženo pro venkovní prostředí
catphones.com

N av i
ga
z dar ce
ma
www.cat.com / www.caterpillar.com
© 2015 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT a příslušné designové značky jsou
registrovanými obchodními značkami společnosti Caterpillar Inc. Bullitt Mobile Ltd je
držitelem licence od společnosti Caterpillar Inc. *Všechny porty musejí být správně utěsněné.
Vodotěsnost do hloubky 1 metr po dobu 30 minut.

70

VYBAVENÍ: SPACÍ PYTLE
TEXT JIŘÍ ČERVINKA, FOTO ARCHIV REDAKCE

Desatero
dobrého spacáku

Proč spacák nehřeje?
Spací pytel doprovází každého, kdo se vydá do přírody na noc,
a nezáleží příliš na tom, jestli je to vyznavač aktivit outdoorových,
adrenalinových nebo sportovních. Každý z uživatelů má specifické
požadavky, a každý proto také potřebuje trochu jiný výrobek.
Abychom si vybrali spacák přesně podle svých potřeb, je dobré projít
před volbou základní desatero spacího pytle. Naposled jsme stručně
psali o výběru spacího pytle před dvěma roky, nyní se k tématu
vracíme podrobněji.

1. Co říká teplotní určení

Teplotní určení je nejdůležitější informace o vlastnostech spacáku. Většinou se uvádějí
tři hodnoty, ze kterých zhruba poznáme, při jaké teplotě se ve spacáku ještě vyspíme
v pohodě. Ženy bude zajímat komfortní teplota, mužům je určen údaj nazvaný limitní
teplota. Stejný spacák totiž vzhledem k odlišnému metabolismu nabízí kvalitní spánek
při jiné teplotě něžnému pohlaví a při jiné mužům. Ovšem pozor, tahle hodnota je jen
orientační. Roli tu hrají i tělesné proporce, únava, psychická pohoda a další faktory,
které ovlivňují vnímání chladu a fungování těla, a tím i pohodu ve spacím pytli (více
prozradí rámeček o bazálním metabolismu). Většina spacáků má ještě údaj o extrémní
teplotě, při které ještě noc
přečkáte bez ohrožení života.
Ale bude to noc hodně dlouhá,
hodně chladná a spánek
ani odpočinek se nejspíš
nedostaví. Zjednodušené, ale
pro uživatele srozumitelné, je
dělení spacáků do kategorií
na letní, třísezonní a zimní. Tím
se rozumí použití z hlediska
středoevropského klimatu,
Teplotní určení, hodnota comfort je
určena ženám, limit mužům.
hranice kategorií se překrývají.

2. Hmotnost má svou cenu

Budete-li spacák nosit v batohu, bude vás
jeho hmotnost zajímat mnohem víc, než
hmotnost spacáku vezeného v kufru auta.
A pokud při nesení ještě navíc sportujete, či
dokonce soutěžíte, bude vás hmotnost zajímat dvojnásob. Na hmotnosti (a také ceně)
spacáku se hodně projeví kvalita izolační
náplně. Peří je z pohledu hmotnosti stále
nejvýhodnější izolační náplň. Například pro
spacáky do teploty kolem – 10 °C se hmotnosti spacáku se syntetickou náplní pohybují
mezi 2,3 až 1,8 kg a spacáky s péřovou náplní
od 1,8 kg až třeba do 1,1 kg, podle kvality
náplně. Hmotnost je možné snižovat použitím
nejkvalitnějších náplní a tkanin, ovšem čím
víc se blíží hranice limitovaná aktuálními
možnostmi materiálů, tím víc se zvyšuje cena
za každý posun.

3. Tvar a izolační vlastnosti

Tvar, komorové šití, tloušťka izolační vrstvy
a samozřejmě použité materiály rozhodují
o teplotním určení. Tvarem vyhrává mumie,
která lépe využívá prostor a víc brání úniku
tepla, pro letní použití může stačit i dekový
spacák. Komorové šití slouží u péřových
spacáků k udržení peří ve správných místech.
Při vybírání spacáku se vyvarujte „studených
švů“, kterými teplo snadno uniká ze spacáku
ven. Studené švy jsou ty, které vzniknou
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prošitím tkaniny i náplně „skrz naskrz“ (na kvalitních spacácích se nevyskytují). Obecně je
pro kvalitu tepelného komfortu rozhodující tloušťka izolační vrstvy rozbaleného spacáku.
S trochou zjednodušení platí, že čím silnější je izolační vrstva volně „nakynutého“ spacáku,
tím „teplejší“ je to spacák.

4. Syntetika vede ve vlhku

Mezi výhody syntetické náplně spacího pytle patří nenáročnost údržby, snadné praní
a vcelku dobrá odolnost proti vlhkosti. Převládají směsi mikrovláken, dutých vláken a vláken ve tvaru spirál (ty poslední lépe udrží velký objem vzduchu a také tloušťku izolační
vrstvy). Mezi náplněmi jsou značné rozdíly a jen nejlepší se dotahují na peří. Levnější pytle
postačí pro běžné letní podmínky a jsou dobrou volbou pro všechny, kteří se nechtějí
o svůj spacák příliš starat a zároveň nevyžadují špičkové parametry. S výhodou použijeme
syntetiku tam, kde je vyšší vzdušná vlhkost nebo kde je po delší dobu obtížné spacák
dostatečně větrat. Problémem může být malá trvanlivost „loftu“, tedy „nakynutí“ izolační
vrstvy, u levnějších náplní. Takový spacák přijde brzy o značnou část svých izolačních
vlastností.

5. Peří má dobrý patent

Peří je špičkový izolant, který sice v konkurenci nejlepších syntetických náplní ztratil
svou výlučnost, ale péřový spacák je stále při srovnatelných izolačních vlastnostech lehčí
a sbalitelnější. Nevýhodou peří je složitější údržba, absorpce vlhkosti (a tím zhoršení míry
izolace), pomalé schnutí a také komplikovanější výroba spacáku (a tím jeho vyšší cena).
Peří se lépe hodí do velkých mrazů (tedy suchého prostředí), jsou-li požadovány špičkové
vlastnosti spacáku a nevadí vyšší cena. Základním údajem popisujícím kvalitu peří je tzv.
plnivost. Vyjadřuje, kolik kubických palců (cuin) zaujme jedna unce (28,35 g) peří za přesně
daných podmínek. Nejlepší směsi používané ve spacácích dosahují přes 800 cuin, pro
dobrý by měla hodnota být minimálně 600 cuin. Dále se udává poměr prachového peří
a malých pírek (90:10, 80:20 apod.). Prachové peří by bylo z hlediska izolace nejlepší, ale
neudrželo by potřebný objem, proto se do směsi přidávají malá pírka.

6. Vlhkost je ošklivé kačátko

Vlhkost je nepřítel spacáků číslo jedna, snižuje izolační schopnosti i u syntetiky, ale ještě
mnohem víc u péřové náplně. Proto hlídáme, aby spacák zůstal pokud možno suchý,
větráme co nejvíc a sušíme, kdykoli se naskytne příležitost. Důležité je také důkladné
provětrání a prosušení po návratu z každé akce.

7. Nejlepší velikost je tak akorát

Uživatel by neměl ve spacáku mít ani příliš moc ani příliš málo místa. Pokud je spací pytel
příliš těsný, je izolační vrstva stlačená, a izolační vlastnosti se tím mohou výrazně zhoršit.
Pokud je spacák naopak moc
velký, bude obtížné vyhřát celý
prostor – tento problém je
typický u dětí, které spí ve spacáku pro dospělé.

8. I spacák má kapuci
a límec

Otvor stažené kapuce by měl být před ústy, aby
dech nezvlhčoval spacák.

Stejně jako bunda má i mumiový spacák kapuci a límec.
Slouží k mezení ztrát tepla,
které uniká otvorem pro hlavu
a pro dýchání. Kapuci je vhodné
vyzkoušet, aby byla pohodlná
a v případě stažení zůstal otvor

HRANICE TEPELNÉHO
KOMFORTU
Norma EN 13537 rozlišuje čtyři různé
teploty pro tepelný komfort
Tmax – horní extrémní teplota – při
vyšší teplotě je už nepříjemné
horko.
Tcomf – horní hranice tepelného
komfortu – při nižší teplotě
nastává pro průměrnou ženu
pocit chladu.
Tlim – dolní hranice tepelného
komfortu – při nižší teplotě
nastává pro průměrného
muže pocit chladu.
Text – dolní extrémní teplota –
uvažována průměrná žena,
oblečená jako při pobytu
venku (péřová bunda,
oteplováky), teplota pokožky
29 °C. Při nižší teplotě nastává
nebezpečí podchlazení
organismu.

pro dýchání před ústy. I tak je ale spaní
s hlavou uvnitř zatažené kapuce vhodné
spíš pro extrémní podmínky. Z hlediska vlhkosti uvnitř (vlhkost obsažená ve vydechovaném vzduchu) je výhodnější dobrá noční
čepice a hlava ven ze spacáku. V chladu
přijde vhod límec, který můžeme utáhnout
kolem ramen.

9. Zip je dobrý, když je dobrý

Díky zipu je možno spacák v noci lépe
odvětrávat a urychlovat jeho vysoušení přes
den. Pohodlněji se také leze dovnitř i ven.
Většina spacáků má obousměrný zip
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POCITOVÁ TEPLOTA
Působením větru se účinek zimy zvyšuje (efekt se nazývá Wind Chill, u nás
pocitová nebo efektivní teplota či větromrazový index). Polárníci vědí, že
například při ztrátě rukavice a při velmi silném větru a mrazu můžou být
omrzliny otázkou několika desítek vteřin. V některých severských oblastech
je pocitová teplota přímo součástí meteorologických předpovědí. V tabulce
najdete příklad rozdílu skutečné a pocitové teploty.
Teplota
nehybného
vzduchu
+10
+5
0
-5
-10

Léga pod zipem nesmí zadrhávat
jezdce zipu.

(dá se rozepnout z obou konců), což výrazně
zvýší komfort odvětrávání. Při spaní je
výhodnější odvětrávat trochu nahoře a trochu
dole, při větrání zipem hodně rozepnutým
jen od hlavy může na horní část těla být už
zima a na nohy pořád horko. Zip musí být
dostatečně překrytý izolující légou, jinak
do spacáku propouští zimu. Při otevírání
se zip nesmí „zakusovat“ do okolní tkaniny,
radíme dobře vyzkoušet. Spacáky bez zipu se
už téměř nevyrábějí.

Rychlost větru –> výsledná působící teplota
10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

+9
+3
-3
-9
-15

+7
+1
-5
-12
-18

+6
0
-6
-13
-20

+6
-1
-7
-14
-21

10. Balit do obalu?

Chrání spacák před špínou, poškozením a mokrem. Nepromokavý obal se občas hodí
(na vodě, možnost namočení batohu, transport vně batohu), ale pak je nutno hlídat,
aby se spacák nezapařil. Praktický je kompresní obal se stahovacími popruhy, nejprve
nacpete spacák volně do obalu a potom podle potřeby (na nezbytnou dobu) stáhnete
na minimální objem. Spacáku při balení lépe svědčí pěchování než stále stejné rolování.
Těsný obal je určen pouze pro transport, při skladování doma je nutné, aby byl spacák co
nejméně stlačený. Jenom tak si zachová své izolační vlastnosti po delší dobu. Měl by být
uložený buď zcela volně, nebo v prostorném skladovacím obalu.

Oblékneme každého.

I Tebe.

COOL MESH
SUPERLIGHT
Řada prádla s chladivým
efektem a s výjimečnými
parametry odvodu potu
do nejteplejších
podmínek

COOL
SEAMLESS
Řada komfortního bezešvého funkčního prádla
s propracovaným 3D bodymappingem do teplých
podmínek.

ACTIVE
EXTREME
Řada celoročního prádla
s extrémní účinností do
proměnlivých podmínek,
reagující na aktuální
potřeby organismu.

www.craft.cz
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Porovnání velikosti spacáku v obalu před a po kompresi.

Proč spacák nehřeje?

Prošli jsme desatero nejdůležitějších informací o spacím pytli a vracíme se k titulní otázce,
proč spacák nehřeje. Po přečtení článku už je nejspíš jasno. I když často slyšíme: „Ten spacák krásně hřeje!“, každý ví, že v něm nejsou žádná kamínka. Je ale důležité si uvědomit,
že jen nadýchaná a suchá vrstva izolace udrží uvnitř maximum tepla vyrobeného naším
vlastním tělem. Pokud je to účelné, můžeme teplo dodat i jinak, dát do spacáku nahřátý
kámen či láhev s horkou vodou, anebo se před ulehnutím chvíli proběhnout a zahřát.

Individuální bazální metabolismus posune tepelný komfort i o 10 °C.
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Fyzika říká, že nemůže existovat teplý
a tenký spacák. Tepelné určení je
do značné míry úměrné tomu, jak silná je
izolační vrstva (náplň současně také musí
zabránit proudění vzduchu uvnitř vrstvy).
Podstatně hůř budou izolovat místa, kde
bude izolační vrstva stlačená (pod tělem,
příliš malý spacák, spacák natlačený
na studenou stěnu stanu, věci ležící
na spacáku), nebo navlhlá, a ani kvalitní
náplň s tím mnoho nesvede. Naše tělo
vyrobí jen určité množství tepla, a jestli
to postačí pro kvalitní spánek, záleží
do značné míry na faktorech uvedených
v článku. Kdo je zná, může je využít, nebo
alespoň vzít v potaz a noci ve spacím pytli
budou mnohem příjemnější.
BAZÁLNÍ METABOLISMUS
Může se stát, že spacák konkrétnímu
uživateli nevyhoví, ačkoliv je určen
do teplot, které zrovna panují.
Tepelnou pohodu ovlivňuje bazální
metabolismus každého z nás (neboli
látková přeměna, běžně vzrostlý
jedinec má „výkon“ cca 80 W).
Schopnost vyrobit teplo závisí na
věku, výšce a hmotnosti (a také na
pohlaví, ale to už teplotní určení
spacáku zohledňuje). Hodnota
tepelného komfortu se může
posunout o 10 °C i víc, a to už je v noci
hodně znát!
Přepočet metabolismu
V článku Najdi si svůj spacák na
stránkách www.SvetOutdooru.cz
je možné přepočítat teplotní určení
konkrétního spacího pytle pro
konkrétního uživatele. Stačí zadat
potřebné údaje do formuláře a zadat
teplotní určení udané výrobcem.
Ještě před zakoupením spacího pytle
tak můžete zjistit, do jakých teplot
vyhoví vyhlédnutý spacák právě vaší
postavě. Podrobnější informace o
přepočtu včetně výpočtu BMI (Body
Mass Index) najdete na samostatné
stránce Světa outdooru, nazvané
Najdi svůj spacák. Pro přesné určení
bazálního metabolismu by bylo
třeba brát v úvahu ještě další faktory
(nedostatek tekutin, jídla, únava,
nemoci, problémy s krevním oběhem
a končetinami), ale do takových
detailů už se pouštět nebudeme.
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PŘEHLED RECENZÍ VYBAVENÍ:

Kilimanjaro Plus Privas
Pánská elastická celoroční bunda
Pánská softshellová bunda Kilimanjaro Plus Privas je vhodná
pro celoroční použití. Její největší předností je velmi příjemný
pružný materiál a dobře provedený střih. Bunda má prodloužená záda a i rukávy mají ideální délku. Můžete si ji s úspěchem obléct na chození po horách i na běhání v chladnějších
dnech. Díky použitému nemembránovému materiálu odvádí
dobře pot, ale proti dešti neochrání. V oblasti pasu má
reflexní prvky, kapuce a zipy jsou lemovány pruhy v kontrastních barvách. Kapuce nemá žádné stahování, přesto dobře
sedí na hlavě.

Rychlá fakta
Materiál: Pontetorto – 95 % polyester,
5 % spandex
Hmotnost: 375 g
Infocena: 2199 Kč
Dodává: Hervis
Více info na www.hervis.cz
Tester: Michal Kroužel
Zaujalo nás
vysoká prodyšnost
příjemný materiál
velmi strečová

Montane Minimus Grand Tour Jacket
Lehká treková bunda do nepohody
Rychlá fakta
Materiál: Pertex Shield+
Hmotnost: 216 g
Vodní sloupec: 20 000 mm
Prodyšnost: 25 000 g H2O/m2/24 h
Infocena: 5440 Kč
Dodává: Vertical Trade
Více info na www.vertical.cz
Tester: Honza „Béňa“ Beneš
Zaujalo nás
kvalita zpracování
prodyšnost
vyztužení na ramenou a zádech

Testovaná bunda z příjemně prodyšného
materiálu Pertex Shield+, který zajistí ochranu
před deštěm a v chladnějších podmínkách
slušně stíhá odvádět vlhkost, dobře kryje celou
vrchní část těla i s boky, takže voda nestéká
po nohách dolů. Límec je na běžné nošení
příliš vysoký (v chladu ho ale určitě oceníte).
Musím vyzdvihnout povedený střih, který
opravdu padne a nijak neomezuje v pohybu.
Také se mi líbí stahovací část rukávu, která je
v místě hřbetu bez gumy a vyztužena, což oceníte, pokud nosíte hodinky nebo sporttester.
Všechny detaily jsou precizně zpracované, zipy
a stahovací gumičky chodí hladce, švy jsou
podlepené.

Marmot Ether DriClime

Rychlá fakta

Propracovaná větrovka
s účinným větráním

Materiál: Nylon Ripstop DWR

Po čase se mi dostala do rukou další bunda Marmot a opět
mě potěšila svým vzhledem, a hlavně řadou povedených
detailů. Na první pohled jde o větrovku civilního vzhledu,
což je podle mě velká přednost pro univerzální použití.
Na rozdíl od lehkých větrovek je tahle uvnitř vybavena volně
vloženou pleteninovou podšívkou s prostorovou strukturou.
Ta je na těle příjemná a má za úkol odvádět přebytečnou
vlhkost na vnější stranu. O účinné větrání bundy se starají
stejnobarevné všité síťové díly v podpaží, které jsou přes
svou velikost na pohled nenápadné. Z užitečných detailů
bych pak uvedl vnitřní kapsu, do které se dá bunda sbalit,
a poutko držící složenou kapuci.

Dostupné velikosti: S – XXL

Hmotnost: 250 g (velikost M)
Barevné varianty: černá, žlutá, šedá,
modrá, oranžová
Infocena: 2990 Kč
Dodává: Martin Rak
Více info na www.marmot.de
Tester: Karel „Karlos“ Vidlák
Zaujalo nás
odolnost proti větru i mírnému dešti
větrání v podpaží ve stejné barvě
podšívka velmi příjemná na tělo
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Sea To Summit Comfort Plus Mat
Kvalitní spánek i na cestách
Rychlá fakta
Materiál: 40D ripstop nylon
Hmotnost: 875 g
Rozměry: 203 × 65 × 6,5 cm
Infocena: Small – 3400 Kč
Regular – 3500 Kč
Large – 3850 Kč
Dodává: Warmpeace
Více info na www.warmpeace.cz
Tester: Vojta Lejsek

Z nové řady karimatek Sea To Summit mě zaujala
především nejvyšší řada Comfort Plus, která nabízí dvě
nezávislé vzduchové komory nad sebou, ani v případě
propíchnutí tedy nespíte na zemi. Perfektní je i systém
nafukování, který jsem ocenil zvláště po náročném výstupu nebo ve vyšší nadmořské výšce
– s pomocí voděodolného vaku stejné firmy (v němž můžete mít spacák) nafouknete celou
karimatku na 4 „výdechy“. Její povrch je však nepříZaujalo nás
jemně kluzký, takže jsem po ní sjížděl už v mírném
snadné nafukování
svahu. Tloušťka karimatky naopak zajistila dobrou
dvě vzduchové komory
izolaci a pohodlný spánek i na hodně hrbolatém či
přizpůsobení se povrchu
kamenitém podkladu.

Nordisk Hjalmar
Letní noci v teple
Třísezonní dekový spacák dvouvrstvé šindelové konstrukce vyplňuje polyesterové duté vlákno
Northguard. Vnější stranu kryje nylonová ripstopová tkanina, která dobře chrání před povětrnostními vlivy, vnitřek tvoří příjemná počesaná podšívka. Oboustranný zip vedený po levé
a spodní straně izoluje zateplovací léga. Horní kapucová část se dá částečně stáhnout, ale
šňůrky v tunýlku nepohodlně drhnou. Pohodlí a mírnějšímu teplotnímu určení je obětován
např. i zateplovací límec. V „dekáči“ se vzhledem k jeho prostornosti dobře spí. Ve sbaleném
stavu je dost objemný a ani vlastní obalová komprese příliš nepomůže. Velikost L je pohodlná
do výšky postavy 175 cm.

Rychlá fakta
Materiál: 40 D ripstop nylon (vnější)
Hmotnost: 1800 g (vel. L)
Výška postavy: M do 180 cm / L do 195 cm
/ XL do 210 cm
Rozměry v obalu: 25 × 37 cm
Náplň: PES duté vlákno Northguard
Teplotní parametry: komfort Ž +3 °C,
komfort M ‒2 °C,
extrém ‒19 °C
Infocena: 2190 Kč
Dodává: Prosport Praha
Více info na www.prosport.cz
Testerka: Simona Bajgarová
Zaujalo nás
prostor pro nohy
počesaná úprava podšívky
protisměrný jezdec zipu v nohách

Rychlá fakta
Kapacita: 2 osoby
Materiál: nylon
Hmotnost: 2 kg
Rozměr: 220 × 135 × 100 cm
Rozměr po sbalení: 17 × 45 cm
počet vchodů: 2
vodní sloupec: podlážky 7000 mm
tropika 5000 mm
Infocena: 5990 Kč
Dodává: Hannah Czech
Více info na www.hannah.cz
Testerka: Jitka Hrušková

Hannah Falcon 2
Pírko pro dvě hrdličky

Stan Falcon 2 od českého výrobce Hannah mě ihned
po převzetí mile překvapil svou velikostí v obalu
a lehkostí. Jeho hmotnost se pohybuje na hranici
2 kilogramů. Po vybalení jsem stan zvládla postavit
během pár minut, a to především díky detailům,
které stavbu usnadňují, např. to, že duralové konstrukční tyče jsou uprostřed spojené kloubem,
takže odpadá jejich spojování a zlehčuje to
manipulaci. Velmi lehké svrchní silikonizované
tropiko se k vnitřnímu stanu připojuje pomocí
klasických přezek. Vnitřní stan je díky kratším síťovaným
bokům velmi vzdušný. Stan je vybaven dvěma vchody,
a to z bočních stran, což je u takhle malého stanu
praktičtější řešení.

Zaujalo nás
hmotnost
snadnost postavení
vzdušnost
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PŘEHLED RECENZÍ VYBAVENÍ:

Asolo Trekker GV

Nenápadná bota do těžkého terénu
Značka Asolo přichází s nástupcem oblíbeného modelu
Sasslong. Nový model Trekker GV je pohodlnou botou pro VHT
a těžší trekking v libovolném terénu. Celokožený svršek, nízká
hmotnost, tvrdá podrážka s tlumicí vrstvou a gumová obsázka
kolem celé boty dělají z tohoto modelu velmi spolehlivého
společníka jak pro krátké výlety, tak pro dlouhé treky v náročném terénu či při použití na via feratách. Bota sedí
na noze perfektně, díky dostatečnému počtu
oček a háčků dobře obepne libovolný tvar nohy.
Ani po celodenním nošení několik dní po sobě
nedělá otlaky a nepůsobí žádné nepohodlí.

Rychlá fakta
Materiál: svršek – síťovina, Nano-Cell
podšívka – Gore-Tex Surround
mezipodešev – EVA s TPU vložkou
podešev – Vibram
Hmotnost: 800 g (pár vel. EU 39)
Barva: Ice Blue
Infocena: 4890 Kč
Dodává: HUDY
Více info na www.hudy.cz
Testerka: Simona Bajgarová
Zaujalo nás
odpružení podešve
celková prodyšnost
snadné zavazování

Rychlá fakta
Materiál: svršek – 2,4 mm nubuk
membrána – Gore-Tex
podrážka – Vibram Ascent
Hmotnost: 1600 g (pár vel. UK 9)
Infocena: 5690 Kč
Dodává: SPORT prima
Více info na www.asolo.cz
Tester: Honza „Sojka“ Laštůvka
Zaujalo nás
robustní gumová obsázka kolem
celé boty
varianta „Wide fit“ pro širší chodidlo
pohodlí i při delším nošení

La Sportiva Core High GTX Women
S nohama v suchu
Core High GTX je příjemně padnoucí lehká kotníková
trekovka, která nezklame svou majitelku na horských
túrách v teplejších částech roku. Svršek se síťovanými panely, opatřený goretexovou membránou
v technologickém provedení Surround (uzpůsobeno i k odvodu vlhkosti z pod chodidla), udržuje
nohy v suchu, vlhkost odvětrá a nepropustí vodu
dovnitř. Pohodlně měkká podešev s dostatečným
prostorem pro prsty je anatomicky klenutá,
s lehoučkým supinačním nášlapem. Kotníková
konstrukce modelu podrží nohu i v nestabilním terénu. Profilovaná podešev zabírá
spolehlivě na suti, písku i na mokré trávě.
Povedený model není třeba rozšlapávat,
můžete hned vyrazit za dobrodružstvím.

adidas Terrex Fast R GTX
Nízké trekovky pro rychlý pohyb v terénu
Trekovky adidas Fast R GTX z outdoorové řady Terrex působí na první pohled poněkud
sportovním dojmem, ale to jim neubírá nic na jejich využití pro horský treking v rychlejším
podání. Úzká bota velmi dobře padne na nohu,
které se ihned přizpůsobí a drží ji na svém
místě. Spojení adidasu s výrobcem pneumatik
Continental byl strategicky dobrý krok, výrazně
profilovaná podrážka má v terénu až nečekaný
grip. Odolnosti boty pomáhá i gumová obsázka
na špičce, která při mé těžko ovladatelné
velikosti 47+ dostává opravdu zabrat. Díky
zpevněné horní části jazyku z EVA pěny se
do úzkých bot i pěkně „vplouvá“, jazyk dobře
sedí, neshrnuje se a výrazně také pomáhá při
povolování bot.

Rychlá fakta
Materiál: svršek – síťovina se syntetickým
krytím
membrána – Gore-Tex
jazyk – EVA
podrážka – Continental
Hmotnost: 1008 g (pár vel. UK 12)
Šněrování: Speed lace system
Infocena: 3999 Kč
Dodává: adidas
Více info na www.RockPoint.cz
Tester: Matěj Franěk
Zaujalo nás
přilnavost podrážky
přizpůsobivost noze
zpevněná svrchní část jazyku
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Osprey Atmos AG 65
Batoh ověnčený řadou cen
Rychlá fakta
Materiál: nylon
Hmotnost: 2100 g
Objem: 65 l
Počet komor: 2
Zádový systém: AntiGravity
Infocena: 5499 Kč
Dodává: Outdoor Concept
Více info na www.RockPoint.cz
Tester: Honza „Palič“ Pala

Zaujalo nás
zádový systém, výborně odvětratelný a dobře sedící na zádech
oddělitelný sedací vrchlík s možností použití jako ledvinka
množství kapes a komor

Nový batoh Osprey Atmos AG 65 vyniká svým nestandardním
vzhledem a povedeným zádovým systémem AntiGravity. Z vnějšku
je na batohu na první pohled spousta kapes a komor. Odnímatelné
víko je k batohu připevněno přezkami a dostatečně dlouhými
bočními popruhy, takže pak může sloužit samostatně jako
ledvinka. Zádový systém AntiGravity působí už při prvním prvním
kontaktu „odlehčeně“, protože klasické polstrování je nahrazeno
síťovinou zajišťující velmi dobré odvětrávání. Bederní pás s dvojitou
konstrukcí je neoddělitelný, a u těla tak přechází plynule v zádový
systém, takže s ním tvoří kompaktní vzdušný celek.

Hannah Element 30
V jednoduchosti je síla
Jsem zastánkyní hesla, že v jednoduchosti je síla.
A batoh Hannah Element tohle motto naprosto vystihuje. Element je 30litrový jednokomorový batoh, určený
převážně na VHT a treking, dá se však použít celoročně na kteroukoliv outdoorovou aktivitu. Zádový
systém Air lite poskytuje batohu jak dostatečnou
oporu, tak i účinné odvětrávání. Mám ráda, když
na batohu nejsou zbytečné serepetičky, které
mohou přijít k úhoně. Jeden příklad za všechny
– přední uchycení vrchlíku je řešeno jednou
nerozbitnou hliníkovou sponou, kterou se
batoh lehce rozepíná a zapíná. Materiál působí
odolným dojmem, který snese odírání i o ostré
výběžky skal.

Rychlá fakta
Materiál: 100% nylon,
N/210 ripstop
Objem: 30 l
Hmotnost: 950 g
Zádový systém: Air lite
Barva: modrá, zelená
Infocena: 2790 Kč
Dodává: Hannah Czech
Více info na www.hannah.cz
Testerka: Jitka Hrušková
Zaujalo nás
jednoduché a funkční zpracování
odolnost materiálu
stabilní a vzdušný zádový systém
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PŘEHLED RECENZÍ VYBAVENÍ:

Edelrid Wing

Slušivý sedák nejen do Alp
Sedák Wing je určený především na lezení v horách, ledolezení a VHT. Na první pohled zaujme výraznou oranžovou
barvou. Vnější materiál nohaviček i pásu vypadá velmi
odolně a nepostřehl jsem žádnou známku jeho opotřebení. Tato vnější tkanina je spojena s vnitřním 3D mesh
polstrováním. Vyměkčení je jen velmi decentní, díky čemuž
je sedák příjemně skladný. Podobně minimalistické jsou
i další detaily jako poutka na nosiče materiálu a celkem
čtyři kovové přezky široké pouhých 15 mm. Že je počítáno
s nošením batohu ukazují měkká zadní poutka na materiál,
zatímco dvě přední jsou tvarovaná a vyztužená.

Rychlá fakta
Hmotnost: 360 g (velikost M)
Počet poutek: 4
Barva: oranžovo-šedá
Dostupné velikosti: S, M, L
Infocena: 1990 Kč
Dodává: Vaude
Více info na www.edelrid.de
Tester: Karel „Karlos“ Vidlák
Zaujalo nás
odolný vnější materiál
skladnost
menší poutka a přezky

Cat B15Q
Extrémní androidí buldozer
Rychlá fakta
Hmotnost: 170 g
Rozměry: 125 × 69,5 × 15 mm
Displej: 4" s rozlišením 480 × 800 px
Procesor: 4jádrový Mediatek 1,3 GHz
RAM: 1 GB
Paměť: 4 GB
OS: Google Android 4.4 KitKat
Napájení: Li-Ion 2000 mAh
Rozlišení fotoaparátu: 5 Mpx s bleskem
Infocena: 8499 Kč
Dodává: Bullit mobile
Více info na www.catphones.com
Tester: Petr „Snížák“ Snížek

Telefon Cat B15Q je vzhledově velmi podobný
svému předchůdci B15. Označení Q, které
v názvu přibylo, značí 4 jádrový procesor, který
je v telefonu nově osazen. Jak jsme u firmy Cat
zvyklí, doménou telefonu není jeho výkon (i když
ten je také slušný a oproti konkurenci výrazně
nezaostává), ale jeho odolnost. Norma IP 67,
zaručující voděodolnost a prachotěsnost, plus
armádní standard 810G dávají jistotu, že telefonu
jen tak neublížíte ani při drsných outdoorových
sportech. Během prvních testů nás zaujal displej,
dobře čitelný i na ostrém slunci, neuvěřitelná
odolnost telefonu a funkční design, který telefon
nejen činí nepřehlédnutelným, ale také chrání
(gumové okraje apod.).

Gumotex Framura

Nafukovací kajak pro každou příležitost
Jednomístnou Framuru je možné použít až do obtížnosti řek WWI, pravým domovem
této lodi jsou však jezera, mořská pobřeží a pomalé vodní toky. Před a za jezdcem vznikly
v neoddělitelné palubě poměrně rozlehlé prostory na bagáž. Do „nákladových“ prostorů
je umožněn přístup zipem na jejich horních částech, které jsou navíc osazeny síťkami
na upevňování nákladu, což je na jednu stranu užitečné, na druhou
stranu se ochotně a důkladně zadrhávají do vstupního zipu.
Trup tvoří namísto velkých válců několik
menších, na sebe poskládaných
komor, jejichž vzájemná pozice
umožňuje dosáhnout
potřebné tuhosti.
Framura působí
a chová se jako
rychlejší loď, která
výtečně vede stopu.

Zaujalo nás
odolnost
čitelnost displeje

Rychlá fakta
Materiál: Nitrilon (trup), PES tkanina
s PU zátěrem (paluba)
Délka: 410 cm
Hmotnost: 16 kg
Nosnost: max. 180 kg
Rozměr při sbalení: 68 × 40 × 30 cm
Infocena: 19 490 Kč
Dodává: Gumotex
Více info na www. nafukovacilode.cz
Tester: Honza „Šťovík“ Šťovíček
Zaujalo nás
ovladatelnost
tuhost ve všech směrech
všestranné použití
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Recenze a testy vybavení na www.SvetOutdooru.cz/vybaveni

Craft Trail Bike
Kraťasy pro MTB cyklistu
Rychlá fakta
Materiál: kombinace polyamidu
a elastanu
Hmotnost: 270 g (375 g s boxerkami)
Síla cyklovložky: 10 mm
Infocena: 2690 Kč
Dodává: Vavrys
Více info na www.craft.cz
Tester: Matěj Franěk

Zaujalo nás
volnost pohybu
prodyšnost a větruodolnost
střih a barevné varianty

Ne každý cyklista rád jezdí v elasťákách a staví na odiv svá vyrýsovaná
stehna. Právě pro takové jsou tu volné cyklokalhoty Craft Trail Bike,
které se snaží jízdu na kole co nejvíc zpříjemnit. Při pohybu jsem
ocenil vsazené elastické zóny na přední horní části stehen
a vzadu pod pasem. V pase navíc neškrtí žádná celoobvodová
guma, ale velikost se dá regulovat pomocí postranních
elastických pásků. Prodyšnost funguje velice dobře, takže
se při vysoké zátěži zbytečně nepotíte víc, než je nutné.
Kraťasy zároveň plně odolávají větru, takže se nemusíte
bát prochladnutí důležitých partií. Samozřejmostí jsou
odnímatelné elastické boxerky s cyklovložkou.

adidas XT5
Závodní bota pro horské běhy bez kompromisů
Jeden z našich nejlepších vytrvalostních běžců Pavel Brýdl recenzoval pro Svět
outdooru boty adidas XT5.
Materiál vrchní části boty, který zaručuje pro nohu komfort bez puchýřů i při
prvním výběhu, je zesílen o stabilizační prvky, takže i v sebězích dobře drží
nohu a minimalizuje podvrtnutí koníku. Podešev je dostatečně odpružená.
Ani po dlouhém závodě se seběhy jsem neměl omlácené nohy, jak tomu
bývá zvykem u některých závodních modelů. Dostatečná vrstva podešve
umožňuje i extrémní běhy v Dolomitech bez nepříjemného
vnímání každé špičky kamene při dopadu. Spodní část
podrážky tvoří drobnější špunty, vhodně umístěné
i po obvodu. Tento tvar zaručuje
dobrou přilnavost v sebězích nejen
po trávě, v bahně, ale i na mokrých
kamenech (na rozdíl od podrážek
s vysokými špunty).

LOVE NATURE

love performance

Simony 30+8

Pro přírodu: univerzální batoh pro celoroční alpské aktivity, horolezectví
a lyžování. Primárně z bluesign® certiﬁkovaných materiálů. Bluesign® je
nejpřísnější ekologická norma na světě ve výrobě textilií. Vhodné jsou jenom
ty materiály, které neohrožují lidské zdraví nebo životní prostředí. vaude.com

Rychlá fakta
Materiál: svršek – síťovina se syntetickým
krytím
jazyk – EVA
podešev – Continental
Hmotnost: 274 g (vel. 8 UK)
Odpružení: adiPRENE
Zpevnění klenby: Torsion System
Infocena: 2079 Kč
Dodává: adidas
Více info na www.adidas.cz
Tester: Pavel Brýdl
Zaujalo nás
drží v terénu za každého počasí
rychlá závodní bota bez kompromisu
komfort pro nohy včetně achilovek
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PR: VÝSTAVA STANŮ
TEXT A FOTO VÝSTAVA STANŮ

Výstava stanů v Letňanech
Největší nabídka outdoorového
zboží v ČR za výhodné ceny

Stany, kempinkový nábytek, spacáky, vařiče,
oblečení, obuv, batohy a další vybavení
do přírody: víc než 115 outdoorových značek
najdete na největší středoevropské prodejní
Výstavě stanů a vybavení do přírody, která se
koná od 30. května do 9. srpna 2015 na Výstavišti v Praze Letňanech. Na 10 000 m² uvidíte
více než 320 postavených stanů a nebude
chybět ani populární spacákové ležení.
„Na Výstavě stanů se kompletně vybaví jak
běžný turista, který tráví dovolenou v Jizerkách, tak i ten, kdo jede na trek do Nepálu.
Cenové rozpětí je neskutečně široké, a to jak
u stanů či spacáků, tak i u veškerého dalšího
outdoorového zboží. Letos jsme velmi posílili
nabídku batohů, oblečení, a zejména obuvi.
Na výstavě tak budou mít návštěvníci vůbec
největší výběr v Česku,“ říká pořadatel akce
Jaroslav Skalka.

115 značek a skvělá soutěž

„Návštěvníci si tady mohou všechno vyzkoušet, přičemž v normální prodejně si stan
asi nepostavíte, a přitom je to tak důležité.
Stejně jako to, abyste si mohli dost dlouho
poležet na karimatce nebo ve spacáku, který

vybíráte. Tady je prostoru i času vždycky dostatek,“ podotýká Jaroslav Skalka. V unikátním spacákovém ležení procházíte mezi desítkami spacáků a karimatek a všechny si
můžete vyzkoušet, stejně jako více než tři stovky postavených stanů.
Mezi největší lákadla výstavy patří kromě výhodných cen také zastoupení 115 značek,
mezi kterými jsou Deuter, Tilak, MSR, Meindl, Petzl, Salewa, Leki, Keen, Therm-a-Rest,
Devold, AKU, Osprey, Warmpeace, Boll, Leatherman, Nalgene, Millet nebo Wild Country.
Na své si přijdou i běžní turisté, kteří tu najdou tradiční značky jako Pinguin, Coleman,
Hannah, Husky, Outwell, Lowa, The North Face, Loap a další.
Nákupem na prodejní Výstavě stanů a vybavení do přírody se navíc můžete zařadit
do hry o skvělé ceny v hodnotě přes 500 000 Kč. Na rok zdarma můžete získat nový vůz
Seat Leon ST kombi, vyhrát zájezd na Kubu pro 2 osoby, 10 tabletů Lenovo, 5× pivo na
rok, nový model horského kola Kellys Thorx 50, klubové členství v síti luxusních fitness
a wellness klubů Holmes Place či dovolenou pro 2 na 100 let staré plachetnici.
VÝSTAVA STANŮ
Z čeho můžete vybírat?
436 modelů turistické, sportovní a volnočasové obuvi 22 značek
2430 modelů outdoorového oblečení 46 značek
160 modelů rodinných stanů 12 značek v ceně od 1790 do 62 039 Kč
254 modelů turistických a expedičních stanů 18 značek v ceně od 599 do 39 471 Kč
783 modelů spacáků 23 značek v ceně od 508 do 13 221 Kč
311 modelů karimatek 17 značek v ceně od 64 do 6 369 Kč
612 modelů batohů 19 značek v ceně od 299 do 5 211 Kč
489 modelů kempinkového nábytku 12 značek v ceně od 249 do 8 490 Kč
Více na www.VystavaStanu.cz. A ti, kdo to mají do Prahy daleko, najdou
identický sortiment na www.4camping.cz.

EXPEDICE: CO SE DĚJE
TEXT A FOTO REDAKCE
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Hranická propast se může
letos stát nejhlubší zatopenou
jeskyní světa.

Svět expedic
Do hlubin Hranické propasti
Průzkum Hranické propasti 2015
Oblast: Hranice na Moravě
Účastníci: Krzysztof Starnawski a expedice Neuron
Termín: 2015
Za podpory National Geographic Society chystá polský potápěč
Krzysztof Starnawski další expedici do hlubin Hranické propasti
a vědecká expedice Neuron provede výzkum pod vedením hydrogeoložky Heleny Vysoké. Propast obklopují mnohá tajemství, v roce
2014 byla hloubka zatopené části nově stanovena na 384 m, a propast je tak (zatím!) druhou nejhlubší zatopenou jeskyní na světě.

Třetí pokus

Osmitisícovka pro Honzu Říhu
Expedice Čo Oju 2015
Oblast: Himálaj
Účastníci: Honza „Tráva“ Trávníček, Petr „Miska“ Mašek,
Honza Říha, David Knill a další
Termín: září – říjen
Čo Oju (8201 m) je šestá nejvyšší hora světa. Je poblíž hlavní
obchodní cesty z Tibetu asi 20 km západně od Mount Everestu. K ní
zamíří lezecká expedice složená z členů výpravy, se kterou vloni
Radek Jaroš završil cestu za korunou Himálaje. Namísto Radka v ní
bude David Knill a nevidomý horolezec Honza Říha, který usiluje
o splnění velkého snu, pokoření své první osmitisícovky.

Na vrchol Manáslu (8163 m)
Czech Expedition Manaslu
Oblast: Himálaj

Expedice Wild Challenge

Účastníci: devět horolezců pod vedením Pavla Burdy

Oblast: Karákóram

Termín: září – říjen 2015

Účastníci: Marek Holeček, Tomáš Petreček

Informace: www.manaslu2015.cz

Termín: červenec – srpen 2015

Skupina devíti českých horolezců pod vedením Pavla Burdy vyrazí
30. srpna na 7 týdnů do Nepálu s cílem zdolat osmitisícovou horu
Manáslu (patrně klasickou japonskou cestou SV úbočím) bez
pomoci nosičů a přídavného kyslíku. Zemětřesení zdevastovalo
cestu do základního tábora, ale cíle zůstávají nezměněny. Tým
horolezců dále tvoří zkušený Tomáš Kučera, Vašek Novotný, Martin
Ksandr, Jan Polášek, Lukáš Krejčí a Marek Lejsek. V Káthmándú se
připojí extrémní lyžaři Martin Štourač a Karel Svoboda.

Informace: www.marekholecek.cz a www.tomaspetrecek.cz
Magická jihozápadní stěna osmitisícovky Gasherbrum I (8068 m)
láká Marka Holečka. Už dvakrát se tu pokoušel o prvovýstup alpským stylem a pevně věří, že napotřetí se mu to s novým parťákem
Tomášem Petrečkem podaří. O expedici jsme informovali v minulém čísle Světa outdooru.

Láká vás

aktivní dovoLená
ve světě?

Kyrgyzstán MTB
Trek na Bajkalu
Patagonie a Ohňová země
Maroko Vysoký atlas a Sahara
Čína – Xinjiang
Treky na Kanárech
Mexiko

Kompletní pestrou škálu cest na hory, kolo, vodu nebo za poznáním
do celé Evropy a světa naleznete na

www.kudrna.cz
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TEXT REDAKCE

Svět outdooru je s nákladem 15 000 kusů
největším outdoorovým časopisem u nás.
KDE NAJDETE SVĚT
OUTDOORU?
•	
více než 185 odběrných míst,
z toho cca 100 vlastních stojanů
v outdoorových obchodech
• 44 lezeckých stěn
• 40 vysokých škol a kolejí

Rodinný stan Capri 500
s nafukovací konstrukcí Vás
přesvědčí, že i stavba velkého
rodinného stanu dokáže být
zábava jak pro vás, tak
i Vaše děti.

• 70 ks pro horské průvodce ČSHP
• 170 ks odebírá Klub českých turistů
• 500 ks odebírá Horská služba
pro své spolupracovníky
• 1000 ks jde profesionálům
v oblasti outdooru přímo poštou
• 3000 ks pro členy Alpenvereinu
sekce Edelweis / V-Tour
• na outdoorových veletrzích,
festivalech a vybraných setkáních

CHCETE DISTRIBUOVAT
NEBO DOSTÁVAT SVĚT
OUTDOORU?
Napište Dáše Jursové,
jursova@svetoutdooru.cz

Mohutná skládací židle Kraken
s nosností až 180 kg zaručí, i těm
největším, příjemné posezení
u ohně nebo dobrého jídla.

Maximální pohodlí pro všechny,
to je Aurora. Vrchní materiál je
kombinace bavlny a polyesteru
a uvnitř 100% bavlněný flanel.

CAPTURE
THE MOMENT.

vango.cz
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HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY
DO OBCHODNÍHO TÝMU
Hledáme další spolupracovníky pro prodej
inzerce jak pro Svět outdooru, tak pro sesterské projekty Pohora.cz, HedvabnaStezka.cz,
SvetBehu.cz, HYDRO, Expediční kamera
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SVĚT OUTDOORU POŠTOU DOMŮ JEN ZA 79 KČ ZA ROK!
Nechejte si posílat Svět outdooru domů za symbolickou částku. Čtyři čísla jen
za 79 Kč. Vyplňte jednoduchý formulář na www.svetoutdooru.cz/predplatne.

XA PRO 3D

iconic For a reaSon

Vroce 2005, Salomon představil model obuvi XA PRO určené
pro závody typu Adventure Race. Pečlivě tvarovaná platforma
mezi podrážkou a mezipodešví, takzvané 3D šasí, poskytuje
obuvi XA PRO optimální patní stabilitu a zároveň pružnost
vpřední části obuvi. Od té doby XA PRO 3D upevňuje svoji pověst
nejpokročilejší multi-sportovní boty na světě a stává se tak
synonymem pro horskou sportovní komunitu.

2005

2008

2015
Limitovaná edice
k 10-ti Letému výročí

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:
AMER SPORTS Czech Republic s. r. o., www.amersports.cz

2009

NOVINKA! Otestujte tyto nové
běžecké přístroje Suunto Ambit3
Sport a Run na závodech Salomon
Trail Running Cup 2015.
Více informací na www.strc.cz
a www.amersports.cz.

2010

2011

2014

