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196 hodin v pasti
Třetí pokus o prvovýstup
Holeček a Petreček

Technika
do přírody

Focení
na cestách

Mobily, drony, kamery, GPS

Jak na to

Jaké jsou možnosti

Tři fotografové radí
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KAŽDÝ BĚH
JE DOBRODRUŽSTVÍ
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.

X-SCREAM 3D GTX®
DOKONALÁ PODPORA A ZÁBĚR PRO LEPŠÍ
PŘILNAVOST V RŮZNORODÉM TERÉNU

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

| 13. 6. Dolní Morava | 27. 6. CITYTRAIL Praha | 18. 7. CITYTRAIL Ostrava |
| 8. 8. Špindlerův Mlýn | 23. 8. Lipno | 20. 9. Ještěd |
| 10. 10. Čeladná | 1. 11. Praha Motol |
| 19. 4. Cross – country Baba – Kamzík | 16. 5. Banská Bystrica |
| 30. 8. Tatranská Lomnica | 18. 10. CITYTRAIL Bratislava |

Více informací naleznete na www.strc.cz a www.amersports.cz.
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PŘIPRAVILA KATKA SMOLOVÁ

Vychytané akce
Co nesmíte minout

Snow film fest (19. 10. – 3. 12. 2015, víc než 200 českých a slovenských měst) – Celovečerní pásmo špičkových filmů
o extrémním lyžování, zimním lezení, expedicích, skialpinismu a dalších zimních šílenostech. www.snowfilm.cz

Festival bollywoodského filmu (23. – 24. 10. 2015, Brno) – Festival přináší do brněnského Kina Scala pořádnou porci
filmů indické produkce. O zábavu určitě nebude nouze. www.bollywood.cz

Klánovický 1/2maraton (25. 10. 2015, Praha) – Běžecký závod v krásném prostředí a mírném terénu, po nádherných
lesních stezkách, a přesto bez stoupání. www.klanovickypulmaraton.cz

Rock point Horská výzva 24 hodin (31. 10. 2015, Kouty nad Desnou) – Extrémní závod v horském běhu a trekingu
na 24 hodin jednotlivců, dvoučlenných a tříčlenných týmů. www.24.horskavyzva.cz

Uzavření chodníků ve Vysokých Tatrách (31. 10. 2015, Slovensko) – Tatranské chodníky jsou každoročně pro
veřejnost otevřeny od poloviny června do konce října. Pak do Tater smějí už jen horolezci organizovaní pod James, ČHS, Alpenverein nebo
jiným spolkem.
Závod o Vltavotýnskou kremroli (7. 11. 2015, Týn nad Vltavou) – Nultý ročník závodu na mořských kajacích v Týně
nad Vltavou. Hlavní cenou závodu je maxikremrole nadívaná malými kremrolemi. www.rk-tyn.cz
Festival Obzory (7. – 8. 11. 2015, Praha) – 9 sálů, 30 osobností, 25 přednášek, 10 filmů a 25 workshopů. Největší festival v ČR
o cestování a aktivitách v přírodě. Na své si přijdou outdooroví sportovci, horolezci, cestovatelé, ale i diváci, kteří se jen rádi kochají zážitky
jiných. www.festivalobzory.cz
Sport Life (6. – 8. 11. 2015, Brno) – Nejznámější outdoorový veletrh v Česku letos opět nabídne prezentaci sportovního vybavení
pro outdoor, indoor, zimní, letní, vodní, halové i adrenalinové sporty. Chybět nebudou ani setkání se sportovními hvězdami.
www.sport-life.cz
Velká kunratická (8. 11. 2015, Praha – Kunratice) – 82. ročník legendárního krosového závodu s polem nabitým běžeckými
a dalšími sportovními hvězdami všech kategorií. Trať má celkem 3,1 kilometru. www.velkakunraticka.cz

La Sportiva Moldavský půlmaraton (17. 11. 2015, Krušné hory) – Krásný trailový závod dlouhý 30, 21, 13 nebo 7 kilometrů, který se běží po trasách vedených po hřebeni Krušných hor. www.moldavsky-pulmaraton.webnode.cz
Seakajaková jízda z Prahy do Mělníka (17. 11. 2015, Praha) – Tradiční podzimní akce ve stálém termínu, která je spíš
pro trénované vodáky. Splutí je dlouhé 45 km a jede se za každého počasí.

Další outdoorové akce najdete na www.Pohora.cz a termínovku běhů všeho druhu na www.SvetBehu.cz.
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EDITORIAL
TEXT MATĚJ FRANĚK

Mohl bys nás prosím vyfotit?
Vedra letního období jsou zdá se už zcela za námi, bolavýma
utrekovanýma nohama jsme skočili do chladného podzimu. Pokud
se člověk s odstupem času podívá, co se dělo v letních měsících,
převažuje téma uprchlické krize. Tu mně ale z titulu našeho časopisu nenáleží hodnotit a vlastně, naši republiku zatím spíš obchází,
a doléhá tak na naše sousedy. Co se nás však mohlo během léta
dotknout, je to, i když se to týká spíš indooru, že došly přenosné
klimatizace. My outdooráci si s tím ale umíme poradit. Když je nám
hic, vyrazíme prostě do hor, tam je nám stejně nejlíp.

EXPLORER 75

ACTIVENT 55

Během července jsem však narazil na zpravodajských serverech
na titulek, který v dnešní přetechnizované společnosti mohl znamenat návrat do doby kamenné – Selfie tyče došly. Tragédie, že?
Kauza jak víno. Když jsem nad tím ale přemýšlel, uvědomil jsem si,
že to zase tak banální téma není a že jsme se vlastně kvůli nim ocitli
v jakési sociální krizi. Ono totiž s příchodem selfie tyčí naprosto
zmizela nutnost určité vzájemné komunikace v cestovatelských
skupinách nebo oslovování neznámých kolemjdoucích. Jistě,
chápu, někoho to otravovalo, jiní byli rádi za dobrý skutek nebo
za příležitost k seznámení, ale opravdu už málokde dnes slýcháme
ona slova doprovázená předáváním foťáku naprosto cizím lidem:
„Pardon, neruším? Mohl bys nás, prosím, vyfotit?“ Dneska prostě
natáhneme svou teleskopickou tyč, usmějeme se sami nebo
s kamarády do objektivu, zmáčkneme tlačítko na rukojeti a bez
poděkování kráčíme dál.
Můžeme selfie milovat, můžeme je nenávidět, k dnešní době ale
prostě patří, jsou jejím fenoménem. Ale pozor, chyba lávky, selfie
mají své kořeny hluboko v historii. Selfie je totiž autoportrét. A ten
malíři zachycují na svá plátna už po staletí. A selfie je samozřejmě
i fotoautoportrét s dálkovou nebo automatickou spouští, případně
portrét fotografujícího v zrcadle. A věřte nebo ne, první selfie fotky
byly pořízeny na začátku minulého století s představením prvního
přenosného fotoaparátu. A kdo že první zveřejnil svou selfie fotku
na „sociální síťi“? Myslíme-li s troškou nadsázky onou sítí jakýkoliv
masový komunikační kanál, pak to byla určitě 13letá ruská velkokněžna Anastázie Nikolajevna Romanovová, dcera posledního cara
Mikuláše II, která svoji selfie fotku v zrcadle „nasdílela“ v roce 1914
svému příteli poštou. Svou selfie přežila jen o čtyři roky, když byla
s celou carskou rodinou zavražděna bolševiky. Ale v tom už žádný
kontext nehledejme, to je jen pro úplnost.
To, že by selfie tyče, nebo jakékoliv jiné klacky na připevnění foťáku
či mobilu, jednou opravdu zcela zmizely, to nám asi nehrozí. Ale
podobné krátkodobé „krize“ přijít mohou, a my na ně musíme být
připraveni. Už víme, že musíme mezi sebou o krapánek víc komunikovat, jsme přeci jen tvorové sociální. Zkrátka, i bez krizí se na druhé
budeme usmívat a družit se a chválit se a děkovat si, snad nás to
neopustí. Určitě pak budeme mnohem šťastnější.
Matěj Franěk,
zástupce šéfredaktora Světa outdooru

RIDGE 40

ACE 27

www.PINGUIN.cz
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TÉMA ČÍSLA: TECHNIKA A FOCENÍ
TEXT REDAKCE, FOTO TOPI PIGULA

Technika
a focení
Téma čísla:
Focení na cestách
a technika v přírodě
Technika se prosazuje na cestách do přírody stále razantněji.
Focení jde skoro samo a roste i počet outdoorových elektronických
hraček. Jedni tento vývoj vítají, jiní nejsou příliš nadšeni,
ale málokdo se bez techniky obejde.
V podzimním čísle Světa outdooru jsme se proto zaměřili na techniku. Najdete
tady jednak články věnované novým možnostem focení na cestách, jak najít
kvalitní záběr a další tipy a nápady například kolem fotografické dokumentace.
Druhá skupina textů mapuje, kam míří svět outdoorové techniky. Dozvíte se
nejen o možnostech tradičních GPS přístrojů nebo odolných chytrých telefonů.
Představujeme také outdoorové akční kamery, rozebíráme žhavé téma dronů
a nabízíme webové mapové podklady (nechybí samozřejmě články s tipy na cestování, expedice a zajímavé osobnosti). Přesvědčte se, jestli ve vašem outdoorovém vybavení nechybí nějaká fešná technická novinka.

Jeden z momentů,
který vám pomůže
zvýraznit fotku, je
barevný kontrast. Stejně
jako v tomto případě.

TÉMA ČÍSLA: FOCENÍ V OUTDOORU

Svět Outdooru 3/2015
Vybavení, Cesty, Expedice, Osobnosti

TEXT A FOTO TOPI PIGULA

Kdo je připraven, není překvapen. Mrkněte na našich
deset bodů a nepříjemné překvapení se vám vyhne.
Nebo alespoň radikálně snížíte pravděpodobnost
setkání s ním.

1.

Víte, kam jedete? Říkáte si, co je to za pitomou otázku, když
máte nachystán pas, vyřízené vízum a cestu plánujete už půl
roku? Fajn. A víte, jaké tam mají zásuvky? Značná část světa má
zdířky a kolíky rozložené poněkud jinak než u nás. Stačí výlet
na britské ostrovy, dokonce ani EU nemá zásuvky sjednocené.
Mrkněte na web, zjistěte, jak je to je v cílové destinaci, a kupte si
redukci, jinak nedobijete ani mobil, ani baterky do foťáku.

2.

Redukce vám bude k ničemu, když si zapomenete nabíječku.
Respektive nabíječky. Na mobil, na foťák, na noťas. A možná
i nabíječku na solární nabíječku.

3.

Není nic horšího, než když uprostřed super focení nebo
ve chvíli, kdy se houpete na laně a máte bomba záměr
na záběr… dojde místo na kartě. Takže vysokorychlostní karty
s sebou (vysoká rychlost ukládání) a mít jich dostatek.

4.

Máme karty, nabíječky, stativ, redukci do zásuvky, náhradní
objektivy i baterky, notýsek na poznámky… sakra, není toho
nějak moc? Takže znova, lépe a radostněji. Co budu fotit?
Opravdu je potřeba stativ? A co blesk? Bude šance dobít
baterky, nebo musím vzít náhradní? Každé deko se počítá.
Vezměte jen to, co opravdu využijete! Přesně podle hesla:
co nemám, to nepotřebuju!

5.

V klídku, než se vydáte
do akce, zkontrolujte
nastavení parametrů
budoucího snímku.
Jeho kvalitu
(velikost snímku –
nejlépe RAW), ISO,
vyvážení bílé. Pokud
fotíte na automat, tak
je to jedno, protože vám
o opravdu dobrý záběr asi
tak moc nejde.
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6.

Mějte foťák po ruce. Ty nejbáječnější okamžiky k zachycení
přicházejí nenadále a bez varování. Hledat foťák v takové chvíli
někde na dně batohu je … no, však vy víte, na co.

7.

Když už se pustíte do focení, a je jedno, jestli visíte na hraně,
užíváte si šnorchlování nebo máte kvůli vysoké nadmořské
výšce málo kyslíku, vždycky myslete na kompozici! Foťte,
necvakejte!

8.

Mažte! Mazání nepovedených snímků sice žere baterky, ale
šetří místo na kartě, a hlavně později ušetří fůru drahocenného místa (na harddisku) při finálním probírání fotek doma.

9.

Pokud to jde, večer co večer si popište, kde jste co fotili. Pokud
to nestíháte, udělejte to doma co nejdřív. Nebo nakonec při
promítání budete muset trapně blekotat… „a tohle je taky
nějakej kopec“.

10. Pochlubte se jen tím nejlepším. Máte nafoceno, vrátili
jste se zdraví domů, fotky jsou zálohované… vyberte
pár těch fakt dobrých a pošlete je do světa. Ale
buďte soudní a nedělejte ze sebe fotografickou
Hvězdnou pěchotu. Ukažte, že jste dobří nejen
ve svém outdooroboru, ale umíte si poradit
i se vzpomínkami.

Desatero

před
zmáčknutím
spouště
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Bílé mraky v krajině hrozí přepalem
(nehezký bílý flek bez kresby), který může
vyřešit polarizační nebo půlený filtr.

Na krajinu s foťákem
Fotograf krajinář to nemá lehké, a to v tom pravém slova
smyslu. Vybavení je těžké (objektivy, filtry a festovní stativ),
světlo nestálé a počasí proměnlivé. Alespoň že se krajina jako
celek příliš nehýbe, neuteče a je šance se ke snímku vrátit.
Tedy pokud nejste zrovna na cestě.

Vybavení

vyšší šum a další nevýhody (nemožnost
výměny objektivu), ale díky malé hmotnosti
je začínají využívat nejen vysokohorští
turisté, ale třeba i cyklisté.

Co s příliš jasnou oblohou

Panorama hor je krásně osvětlené, vy máte
slunce za zády (což je skvělá výchozí situace)
a na obloze plavou nadýchané mraky,
jimž se lidově říká beránci. Leckomu v tu
chvíli ujede hláška: „To jsou panoramata!“

Pokud se chcete skutečně naplno věnovat krajinářské fotografii, nesmíte spěchat. Chce
to znát nejen krajinu, ale i její stav v roční době (dostanete se v zimě na vyhlédnuté
místo bez lyží?), světové strany (nebude večer slunce v záběru?) a v neposlední řadě se
pro „top“ záběr na místo vracet. Jenže pokud chcete za den
stihnout nejlépe několik vrcholů, jdete „na těžko“ a při balení
váháte nad každým gramem, tak se vám nechce přibalit přes
tři kila těžký stativ a velkou zrcadlovku s náhradními bateriemi
a „baterii“ objektivů. Zkrátka rychlý postup a krajinářská
fotografie jdou dost proti sobě. Existuje nějaké řešení? Možná
ano, ale chce to na něj myslet hodně dopředu a může být
finančně náročnější. Kvalitní stativ se dá pořídit i z uhlíkových
vláken, jenže není to zrovna laciná záležitost. Na objektivy se
dají pořídit neoprenové „návleky“, bránící nejen pronikání vlhkosti, ale i prachu, a navíc bývají v maskovacích barvách, což
je dobré z hlediska nenápadnosti jak pro lidi, tak pro zvířata.
Na jednotlivé typy zrcadlovek se dělají „návleky“ silikonové,
ideální do terénu, prašného (pouště) nebo vlhkého (monzunové oblasti). Existují i „nepromokavé“ outdoorové foťáky.
Jedná se o odolné kompakty s vyšší ochranou, které fungují až
Myslete na kompoziční pravidla. Lidi v záběru dodají snímku měřítko.
do hloubky několika metrů (prima na šnorchlování). Z pohledu Ale nesnažte se je mít za každou cenu uprostřed. Mnohem lépe vyzní
fotografa krajináře mají omezený rozsah zoomu, horší kresbu,
ve spodní třetině.
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TÉMA ČÍSLA: FOCENÍ V OUTDOORU
TEXT TOPI PIGULA, FOTO AUTOR A DAVID HAINALL

Jenže jak je vyfotit? Něco takového je „hřích nevyfotit“, ale výsledek často nesplňuje
očekávání. Je třeba férově přiznat, že příčiny, tedy ty nejčastější, jsou dvě. Jednak
ve vybavení (levným kompaktem prostě „kalendářovku“ vyfotíte víceméně náhodou)
a pak ve zkušenostech. Kdyby to bylo jednoduché, tak mají krásné fotky z hor všichni.
Co s tím? Základním pomocníkem krajináře je kromě stativu i polarizační filtr, a ten se
pro kompakty nevyrábí. Proto si, pokud jej nemáte, pohlídejte světlo. Se sluncem nebo
silně bílými mraky, ano, těmi krásnými kumulonimby (pokud tápete, zadejte to google
cumulonimbus a dejte vyhledat obrázky), bude v záběru problém. Světlo odražené
od mraků totiž oblohu „přepálí“, z mraků zbude bílý flek a z oblohy nevýrazná modř.
V jiném případě, to když jste zaostřili do světlých partií snímku, bude obloha akorát,
ale stinné partie budou tonout ve tmě. Právě v této situaci pomůže polarizační filtr.
Nemáte? A co filtr půlený, který není ničím jiným než kusem skla shora mírně zatmaveným? Ten taky ruší nepříjemné kontrasty. Lidské oko ve spojení s mozkem má mnohem
větší „expoziční pružnost“, než jakýkoli foťák. Nemáte žádný filtr? Tak nezbývá než
počkat, až scéna nebude tak světelně kontrastní. Není čas, protože se pospíchá na další
vrchol? V tom případě jste vysokohorský turista, a ne krajinářský fotograf. Není to špatně,
je to podobné, jako když rybář stráví v očekávání pořádného záběru u řeky celý večer
a netrvá na tom, že navštíví ještě další tři rybníky. Úlovek může, ale nemusí stát za to.

Brzce ranní světlo vytváří kouzelnou atmosféru, kterou nejlépe
zachytíte tak, že světelnost scény změříte v nejsvětlejším bodě.
Fotka bude tmavší, ale výrazná a nepřepálená.

Dálky jsou krásné

Autor: Topi Pigula (*1966)
Topi Pigula je vášnivým fotografem,
cestovatelem a publicistou. A životním
šťastlivcem, neboť
se mu jeho tři vášně
podařilo proměnit v zaměstnání,
během něhož může cestovat, fotit
(a učit fotit) a zážitky dále publikovat.
Fotografické kurzy, které vede u nás
i v zahraničí, najdete na jeho stránkách www.topi-photo.cz i na stránkách cestovní agentury Foto-trip,
kterou založil a s níž se spolu s klienty
a foťákem toulá světem.

prodala za 2 928 000 dolarů. Jistě má svou
historickou hodnotu, neboť byla exponována
roku 1904, ale nejen to. Jsou na ní dodržena
kompoziční pravidla a má nápad. Obrázek je
rozdělený na třetiny, vycházející či zapadající
měsíc je v jedné z nich, fotka je souměrná
a stromy odrážející se na vodní hladině
dodávají spolu s tmavým zabarvením
snímku mystickou atmosféru. Vy svůj snímek
vnímáte skrze pocity, které jste měli z celého
výletu, zažili jste i krajinu, jež na fotce není.
To chybí těm, jimž fotku představujete. Jak
lépe pochopit, které fotky mají úspěch? Je to
jednodušší, než se zdá. Snažte si uvědomit,
co se vám na cizích záběrech nejvíc líbí.
Choďte na výstavy, hledejte u pěkných
krajinářských fotek styčné body a dojdete
k několika výše popsaným kompozičním
pravidlům. Přeju hodně štěstí a trpělivosti.
A třeba se s vašimi snímky potkám i na stránkách Světa outdooru.

Když se řekne krajinářská fotografie, každý si představí – krajinu. Volný prostor, louku,
les, hory, rybník, pádící vodopád. Ale aby onen prostor vyzněl, myslete na nějaký dominantní prvek, umístěný v popředí. Může to být člověk, kámen obrostlý lišejníky nebo
jakákoli jiná dominanta včetně ovce či kostela. Z hlediska kompozice hodně pomůže,
když bude umístěna podle pravidel zlatého řezu, tedy zhruba v průsečíku myšlených čar,
které jak na šířku, tak na výšku protínají snímek ve třetinách. Pokud bude onen objekt
světlejší než jeho pozadí, tím lépe. Další jednoduchou pomůckou je obzor. Neumisťujte
jej doprostřed, ale zase do jedné třetiny. Někdy se víc hodí spodní, aby vynikly mraky,
jindy horní – to vždycky záleží na konkrétní situaci a neexistuje jedno vždy platné
pravidlo.

Vnímejte očima jiných

Pro úspěch vaší fotografie není důležité to, jestli se líbí vám, ale také někomu jinému.
Proto buďte kritičtí. Fotografie rybníka s názvem The Pond-Moonlight od Edwarda
Steichena s měsícem vycházejícím nad obzorem a hladinou rybníka v popředí se

Historický snímek The Pond Moonlight
je z dnešního pojetí "krásy" fotkou
nepovedenou. Ale kompoziční pravidla,
jako pravidlo třetin, v ní dodržené je.
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Vodopád na Rio Negro, Chile.
Kajakář je netypicky na okraji, nicméně
pořád má dostatek místa k dopadu.

TEXT A FOTO JAKUB “KAJMAN” ŠEDIVÝ

Na vodu s pádlem a foťákem
Focení na vodě je specifické hned několika faktory. Všudypřítomná
vlhkost nedělá technice dobře, a tak budete potřebovat stoprocentně
vodotěsný obal, kterému můžete věřit. Já za sebe mohu doporučit
suché vaky Watershed nebo obaly Pelicase. Do obou se vyrábí
vyměkčovací vložka na techniku. Kufřík Pelicase je samozřejmě
odolnější, ale Watershed je skladnější, lehčí a multifunkční, a proto je
mou první volbou. Ve chvíli, kdy máte obal, vyplatí se starat se o jeho
těsnění. Utopený foťák není žádná radost.

a pojedete rychle, nebo pojedete na pohodu
a budete fotit? Kolikrát se mi stalo, že jsem
s sebou tahal foťák celý den, ale kluci chtěli
prostě jet, a tak nebylo moc možností fotit.
Pokud se dohodnete předem a všichni jsou
na focení připraveni, přivezete lepší fotky.
Nikdo nechce mrznout dlouhé hodiny
na řece ani kvůli tomu nejlepšímu fotografovi, a tak musíte být rychlí. Je to docela

Místo v lodi si musí najít každý sám, já vozím foťák
v kajaku mezi nohama v kokpitu, kde je snadno
přístupný, tato varianta ale může bránit rychlému
vystoupení z lodi v případě nouze. Další z možností je
vozit fotoaparát za sedačkou, kde je hůř přístupný, ale
bezpečnější. Nezapomeňte techniku a obal každý den
vysušit. S mokrýma rukama se do obalu dostává vlhkost!
Je dobré mít ve vestě tenkou žínku na mytí nádobí,
kterou vyždímáte a pak zbavíte ruce největší vlhkosti.
V obalu pak ručník v plastovém zip-locku (plastový pytlík
s vodotěsným uzavíráním), do kterého si můžete ruce
vysušit. Při fotografování v dešti se hodí levný deštník.
Zasunete jej do vesty a můžete fotit. Zároveň může být
přichycený v lodi a není třeba, aby byl v suchu.

Jak na skupinu

Na vodě většinou nejezdíme sami a selfíčka si v peřejích
nepořídíme (s výjimkou GoPro a jim podobných kamer),
a tak je komunikace se skupinou klíčová. Opravdu záleží
na tom, proč na vodu jdete – jedete si pořádně zajezdit

Snímek kempu na cestě po Argentině zachycuje atmosféru. Foceno rybím
okem s typickou distorzí obrazu.
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výzva. Vyskočit, najít místo, nastavit foťák, připravit jištění, vyfotit, prohlédnout peřej,
sjet ji také a dohnat skupinu. Pokud jste na začátku skupiny, budete mít víc času. Já také
většinou nefotím celou skupinu, a tak mám čas všechno zabalit.

Pozice

Jedna rada – pokud možno, popojděte si. Pokud máte čas a možnosti – najděte si
lepší místo, než vedle lodi ve vracáku. Vylezte na skálu, nebo dokonce na okraj kaňonu,
pokud můžete. Dokonce i v rámci jedné skupiny zkuste změnit úhel, ohnisko či objektiv.
Vyplatí se to i za cenu, že někoho propásnete. Pokud všechno vysvětlíte předem a máte
dohodnutý „ready” signál, kluci počkají. Z jednoduchého místa fotí všichni a fotky jsou
pak jako přes kopírák. Některé z mých oblíbených fotek jsou na pevný objektiv. Byl jsem
v cizině, můj zoom byl rozbitý, a tak mi zbyl jen 50mm fixní objektiv, se kterým jsem se
musel daleko víc hýbat. Nejenže mě to víc bavilo, ale také jsem objevil více míst a úhlů
na řekách, na kterých jsem byl už mnohokrát. Mohu jen doporučit, třeba jen na zkoušku.

Expozice

Expozice na divoké vodě vám dá zabrat. Zvlášť pokud svítí sluníčko, je kontrast skoro
maximální. Já exponuju na vodu a mám zapnuté „highlights” nebo histogram, které mi
ukážou přeexponovaná místa. Většinou udělám několik test shotů a ve vztahu k nim
upravuju expozici, případně i kompozici. Zase záleží na vizi fotografie, některým pře-

Rio Cachabucco, Patagonie. Snažil jsem se dostat co nejblíže k linii, o které jsem věděl,
že Seppi pojede. Širokoúhlý pohled přidává na dynamice.

páleným místům se vyhnout nedá, ale kajakář ve vrstvě „ničeho” moc nepotěší a černý
„bubák” na vodě také ne. Pokud se vám nedaří expozice dosáhnout, změňte úhel, výřez
či vaši pozici, pokud je to možné. Často stačí jen dostat slunce do jiného úhlu. Někdy je
možné použít fill in (vyplňovací) blesk, ale já ho s sebou na vodu vozím málokdy. Polarizační filtr je skoro nezbytnost, odstraní odlesky od hladiny, zvýší kontrast a zvýrazní
jinak bledou oblohu.

snímku na třetiny tu platí stejně jako všude.
Zkuste najít křivky, kameny a diagonální
linky terénu, které budou směřovat napříč
vaším snímkem. Pokuste se najít atraktivní
popředí snímku a věnujte pozornost
rušivému pozadí. Stávalo se mi hlavně
v Nepálu, že jsem vyfotil snímek na vodě
a v pozadí byly třeba odpadky na břehu,
kterých jsem si při exponování na kajakáře
nevšiml. To často ani fotka Annapurny
v pozadí nezachrání.

Nezapomínejte na lifestyle

Kolikrát jsem přijel z tripu, probíral se
fotkami a zjistil, že tomu prostě něco chybí.
Lifestyle. Ta atmosféra s kámoši, kdy jsme
se unavení prodírali džunglí na Borneu,
strach ze sněhu v Himálajích, úzkost, jakou
cítíte při vjezdu do neznámého kaňonu,
ze kterého se nedá utéct, či nálada při
večeři, kdy si můžete konečně odpočinout,
vydechnout a v klidu si znovu připomenout
zážitky z celého dne. Snažte se fotit i mimo
vodu, zachytit zážitky a atmosféru. Vytvářejí
celkový obraz vašeho prožitku a dodávají
„lidskost”. Snažte se trip fotit jako příběh,
tak jak se odehrává. S detaily, atmosférou
i pádlováním.
Jakožto fotograf na divoké vodě zpravidla
musíte být také dobrý pádler. Často musíte
jet první, nebo naopak poslední, což
vyžaduje jistou dávku zručnosti. Fotky jsou
důležité, ale vaše lajna peřejí je důležitější;
nikdy nezapomeňte peřej prohlédnout také
pro sebe. Nezapomeňte, že zatímco vy se připravujete na focení, zbytek skupiny má čas
si peřej prohlédnout. Přeju mnoho zážitků
a pěkné fotky.

Kompozice

Na divoké vodě mám výhodu, že vím, kam kajakář pojede, a tak si můžu připravit kompozici. Vždycky je důležité, aby měl kajakář (nebo jakákoliv posádka jiných lodí) kam jet.
Ve směru jízdy musí být na snímku dost místa! Snímek s pádlerem na středu postrádá
dynamiku, protože podvědomě nás zajímá, kam pojede a co ho čeká.

Diagonály a třetiny

Tady máme na vodě výhodu. Krajina a prostředí řek tvoří mnoho diagonál, které
nádherně vedou divákovo oko. Pokuste se je najít. Např. zlaté pravidlo rozdělení
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Technika zabalená v obalu
Watershed v kajaku.
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TEXT A FOTO JAN PALA

Focení při aktivitách
v zimních horách

„Nejkrásnější hory jsou zimní hory s nízkým sluncem“ – a lyžař nebo
snowboardista, obklopený zvířeným prachovým sněhem. Fotit lidi,
pohybující se v letních horách, je výborné, ale ideálním zimním
podmínkám se léto nemůže vyrovnat. Výlety s focením ve sněhem
pokrytých horách jsou náročnější než v létě, ať už z hlediska nároků
na fototechniku, teploty pod bodem mrazu, horší povětrnostní podmínky
(sněžení, déšť) až po možné větší objektivní nebezpečí (laviny).

Fototechnika v horách

Zima se obvykle vyznačuje teplotami různě hluboko pod bodem mrazu – s výjimkou
pozdně jarních ledovcových túr. S tím je potřeba počítat a přizpůsobit množství baterek
předpokládané době pohybu v teplotách pod bodem mrazu. Fotoaparát pro zimní
hory by měl bezchybně pracovat
i při teplotách -20 °C a méně.
NA CO DÁT POZOR?
Samozřejmostí je dostatečná
mechanická odolnost, když
• Při focení lidí na sněhu vadí větší
vzdálenosti v kombinaci s použitím příliš
na lyžích nebo snowboardu se
krátkých ohniskových vzdáleností –
občas padá v duchu sloganu „Kdo
na výsledném obrázku je z lyžaře jenom
nepadá, jezdí pod své možnosti“.
malá skvrna na velké bílé ploše.
Pro převážně statické obrázky
• Nevhodné oblečení – pokud někdo
vyrazí lyžovat celý v bílém, nebo
je dostačující lepší kompakt, ale
naopak v černém, je jeho focení
pokud chcete fotit i pohyb, je
zbytečné, protože na bílém pozadí v bílé
zrcadlovka nezbytností. Podobně
dokonale zanikne, zatímco v černé
je to i s možnými ohniskovými
z něj bude jen tmavý flek. Ideální je
kombinace alespoň dvou barev u kalhot
vzdálenostmi objektivů, na staa bundy tak, aby se daly snadně odlišit
tické fotky stačí klasický setový
od sněhu. Chybou také bývá „svítící“
objektiv 18-55 mm. Pokud dáváte
čepice nebo přilba oproti zbytku oděvu.
přednost obrazovému záznamu

Dobré využití stínů
ranního slunce při
výstupu na kamčatský
vulkán Korjakskij –
chybou ale je u první
dvojice, že levý
z dvojice šlape přes
stín svého kolegy.

pohybu, je potřeba uvažovat o objektivech,
jejichž horní rozsah zoomu končí minimálně
hodnotou 135 mm (ještě lépe 200 mm).
Větší rozsah a delší ohniskové vzdálenosti
umožňují fotografovi lépe zachytit pohybující
se lidi na větší vzdálenosti a na rozsáhlejší
ploše. To si každý ověří při svém prvním
pokusu dobře zachytit lyžaře pohybujícího se
ve volném terénu.
K zrcadlovce je vhodné doplnit sluneční clonu
a filtry – alespoň UV/skylight a polarizační filtr.
První z nich je primárně myšlen jako ochrana
první čočky objektivu před mechanickým
poškozením a znečištěním, zatímco s polarizačním filtrem si můžete vyhrát za slunečných
dnů s občasnými mraky.

Lyžování a snowboarding
na fotkách

Za dobrých podmínek je u fotografa nutností
asertivní přístup ke členům skupiny, kteří
by nejraději jezdili libovolně bez omezení.
Nechtějí plnit příkazy fotografa k tomu, kde
mají jet, jak dlouhý má být oblouk, jak daleko
mají být jednotlivé stopy vedle sebe apod.
V případě jednoho nebo dvou lyžařů je to
snadné, navzájem si nepřekážejí a nejsou
současně v záběru. Horší je situace u vícečlenných skupin, kdy mají všichni tendenci sledovat právě jedoucího lyžaře/snowboardistu,
a tak se při focení vzhůru do svahu velmi často
dostávají do záběru.

Svět Outdooru 3/2015
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Focení přímo proti svahu 5671 metrů vysokého Damavándu ve výšce asi 3500 m,
kdy je vrchol krytý oblačnou čepicí, z fotky není poznat převýšení více než 2000 m.

•
•
•
•

•

Pro pohyb s foťákem se mi osvědčilo použití klasické brašny, kterou
přetahuju přes krk a popruh zkracuju tak, aby se brašna dotýkala
spodních žeber a nepřekážela při výstupu nebo sjezdu. Pokud je i přesto
volná, doplňuju další popruh kolem hrudníku.
Před vstupem do chaty nebo obecně do teplé místnosti je vhodné dát
fotoaparát do igelitového sáčku, aby se voda objevila zvenku na tašce,
a ne na všech plochách fotoaparátu.
Při focení na strmých svazích není vždycky možné udržet horizont
v ideální vodorovné poloze, a proto je ho potřeba při zpracování fotografií
opravit – vhodně ho srovnat.
Focení s velkým rozdílem světelných podmínek mezi stínem a přímým
sluncem obvykle ve stínu vyjde z lyžaře „čistá“ silueta, což se dá do jisté
míry kompenzovat přisvícením bleskem nebo použitím přechodového
filtru, který se ale uplatňuje jen u focení krajin.
Modrý až zašedlý sníh – spousta lidí, kteří asi nikdy nebyli v zimě
na horách, tvrdí, že sníh musí být vždycky bílý. Není to pravda, v reálném
světě má v brzkých ranních nebo podvečerních hodinách sníh ve stínech
různé odstíny modré až šedé barvy. Nekorigoval bych to. Možností je
převedení do stupňů šedi u fotografií, kde se to hodí.
Dobrá motivace k zimnímu focení lidí při pohybu na sněhu je prohlédnut
si fotografii v časopisech a na webu, a pak si zkusit představit, jak snímek
vznikl, co musel autor a vyfotografovaný udělat pro to, aby dopadla
takhle dobře.

Různé možnosti focení ve sjezdu

Široké svahy různého sklonu – fotograf jede jako první, zvolí si vhodné stanoviště
a vysílačkou nebo gestikulací upřesní, kudy mají jet ostatní. Ve správný okamžik – sjíždějící
je v oblouku v oblacích zvířeného sněhu, vhodný směr slunce
a dobré pozadí, stačí zmáčknout spoušť a je to.
Ve žlabu při sjezdu – na začátku žlabu může fotograf dobře
zachytit lyžaře s hloubkou pod ním a krásným panoramatem
okolních hor, načež by se měl rychle přesunout do dalšího
co možná vhodně exponovaného úseku pro další snímek
z nadhledu. Pak začíná focení ze strany nebo částečně
z podhledu. K tomu je potřeba jet jako první, a na vhodném
místě se přemístit mimo spádnici žlabu – ideálně pod skalní
blok či do rozvětvení žlabu, kde nehrozí smetení při pádu
sjezdaře nebo uvolnění sněhového splazu. Možnosti focení jsou
omezené, sjezdaře je možné fotit pouze na krátkém úseku při
průjezdu kolem stanoviště fotografa. Focení dále nahoru, nebo

naopak dolů, postrádá smysl, protože okolí
a pozadí metodicky dobře jedoucího sjezdaře
je nevypovídající. Při focení přímo vzhůru se
také může stát, že svah, který má reálně sklon
třeba 40 stupňů, vypadá na fotografii jako
cvičná loučka.
Focení do žlabu – stativ, teleobjektiv
a vysílačka jsou nepostradatelné. Fotograf si
nezalyžuje, protože čeká na to, jak pojedou
sjezdaři, a snaží se je co nejlíp zachytit z protilehlého hřebene, svahu nebo sedla. Sjíždí
se jeden po druhém, za malého lavinového
nebezpečí i ve více lidech. Fotograf se krčí
za stativem a fotí.

TIPY A TRIKY

•
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Při výstupu – fotograf jde vlastní stopou
a musí na tom být fyzicky líp než většina skupiny, aby se stíhal pohybovat do různých stran
a úhlů. Při pohybu na bezpečných svazích je
nejlepší, pokud postupuje souběžně se skupinou a podle jejího pohybu a pozadí za ní fotí.
Skoky a pády při sjezdu – povedené fotografie mají velký úspěch. Zatímco při skocích
je všechno předvídatelné a hodí se foťák
s vysokým počtem snímků za vteřinu, focení
pádů je do jisté míry náhodné. Na povel nikdo
nepadá dobrovolně, a proto povedených
fotografií pádu je oproti jiným zimním fotografiím minimum.
Autor:

Jan „Palič“ Pala

Skialpinista, publicista a šéfredaktor
webu TuleniPasy.cz lyžoval v mnoha
pohořích a zemích od severní Ameriky
až po Kamčatku. Má několik českých
prvosjezdů, přispěl do knihy Hory
a sníh (hlavní autor) a Horolezecká
abeceda (spoluautor).

Přeskakovaný oblouk na velmi strmém svahu focený z nejmenší
možné vdálenosti, rušivě působí na pozadí sluncem zalité svahy.
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ZÁVODY: RED BULL X-ALPS

S křídlem

přes Alpy

Každé dva roky od roku 2003 se koná náročný závod Red Bull X-Alps.
Více než tisícikilometrovou trasu přes Alpy ze Salzburgu do Monaka
musí účastníci zvládnout pěšky a na paraglidu. Od roku 2009 byl
vítězem vždycky švýcarský orel Christian Maurer, který pokaždé
svým pronásledovatelům uletěl s velkým náskokem. A stejného vítěze
mělo i letošní klání.
Ačkoli známými hvězdami jsou hlavně samotní letci, jde o týmovou soutěž, kdy je pilot
na svém podpůrném týmu v podstatě závislý. Na startu letos bylo i několik Čechů, mezi
piloty to byl Standa Mayer, jemuž dělal podporu Petr Kostrhun. Další zastoupení bylo
v podpůrných týmech – Italovi Aaronu Durogatimu pomáhal Ondřej Procházka a Čechoameričanovi Honzovi Rejmankovi Pavel Cibulka, který popsal, co práce v podpůrném
týmu obnáší.

Tak trochu jiná Tour de France

Žádný volný den. Žádný hotel ani sprcha. Každý jde svou vlastní cestou a nejde se schovat
v balíku. Program pro závodníky je nesmírně fyzicky náročný, proto je tu podpůrný tým,
který pomáhá s navigací, předává zprávy o počasí, vaří, doprovází při výstupech, nabíjí

Honza Rejmanek a Pavel Cibulka v cíli Red Bull X-Alps.

Piloti přelétavají
i vysoké alpské
hřebeny, často letí
přes 4000 m.

TEXT A FOTO PAVEL CIBULKA

veškerou elektroniku, a vytváří tak nutné
zázemí. Týmy tvoří většinou tři osoby včetně
pilota, ale např. Francouz Nelson de Freyman
měl letos dvě auta a pět pomocníků v týmu.
Dva z nich letí většinu času před ním. Vidí tak
dopředu, kde je dobrá termika – teplý stoupající proud vzduchu, který vynese piloty vzhůru.
Závod se po všech stránkách neskutečně
profesionalizuje.

jenom dlouhá řada
dobrých rozhodnutí
umožňuje dosažení
úspěchu
Klíčem k úspěchu je neudělat chybu. Je
nutné najít nejrychlejší cestu nahoru a letět
bezchybně a bezpečně. Sledovat počasí
a soupeře. A samozřejmě přijímat kvalitní
potravu a pravidelně pít. Každý náznak odřenin nebo puchýře může znamenat obrovské
komplikace.
Prací mou a Jesse Williamse je starat se
o Honzu Rejmanka, aby se mohl soustředit
na závod, po přistání být co nejdřív na místě,
večer uvařit jídlo, namíchat energetické
drinky, a hlavně Honzu psychicky podporovat při cestě k vytouženému cíli. To
vše za pochodu. Nezastavuje se, máme
zpoždění. Honza si po přistánípreventivně
ošetřuje citlivá místa mezi prsty na nohou
vazelínou a mění boty za pohodlnější. V autě
jich má dvanáct párů. Několik kotníkových,
goretexové a pak i různé velikosti od každého
typu. 22:15 je čas, kdy musíme odhadnout,
kam dojde a najít příhodné místo na spaní.

Svět Outdooru 3/2015
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ASCHAU - CHIEMSEE
(KAMPENWAND)
LERMOOS TIROLER
ZUGSPITZ ARENA

RAKOUSKO

SALZBURG
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GAISBERG

DACHSTEIN

ŠVÝCARSKO
SV. MOŘIC

BRENTA, CIMA TOSA
ANNECY
MONT BLANC

MATTERHORN

Oficiálním partnerem závodu byla
Salewa, při té příležitosti vybavila
všechny týmy botami Speed Ascent
a oblečením z kolekce Pedroc.

ITÁLIE

FRANCIE

PEILLE

MONAKO

Od půl jedenácté do pěti ráno je povinný
klid. Pokud tedy závodník nevyužije povolenku pro noční pochod, tu smí využít jen
jedenkrát za závod a její uplatnění je důležitou taktickou variantou. Připravujeme
snídani, a hlavně nesmíme zapomenout
nabít všechny telefony, GPS atd. Za řadicí
pákou máme v krabici místo pro víc než
25 různých elektronických zařízení, která
používáme.
V 5 ráno po rychlé snídani obouvám boty
Salewa Speed Ascent a vyrážíme do sedla
či k vrcholu, odkud může Honza odstartovat. Vynáška nápojů, oblečení, bot, baterií
a dalších rezervních věci na start je hlavní
náplní mé práce.

Denní porce únavy

Tři, čtyři, pět a šest. Dny nabité událostmi
běží v rychlém sledu. Postupem času
rezignuju na převlékání, na to není čas,
a tak v tom samém oblečení od Salewy
nejenže běhám, ale i spím, koupu se a jím.

Honza Rejmanek na trase závodu, kdy hledá ideální místo ke vzletu,
foto Harald Tauderer, Red Bull Content Pool.

Osobní hygiena se ztenčí na příležitostné koupání v řece nebo jezeře. Není čas. Šestý den
na mě přichází menší krize. Večer nemám sílu ani chuť rozkládat postel v obytném voze.
Zapomínáme přes noc nabít přístroj, signalizující aktuální polohu a nadmořskou výšku,
a ráno tím ztrácíme 45 minut. Nálada koresponduje se stavem baterie v onom přístroji. Je

osobní hygiena se ztenčí na příležitostné
koupání v řece nebo jezeře
nám jasné, že také naše baterie potřebují občas dobít. Další dny ráno vždycky jeden z nás
dospává i za cenu toho, že se pro něj pokaždé ten druhý musí vrátit autem. To se ovšem
netýká Honzy, který neúnavně drží tempo a Monako se pomalu blíží. Nakonec Honza pár
hodin před vypršením časového limitu přistává na 4×4 metry velkém plovoucím raftu
v Monackém zálivu na 15. místě.

Závod na hraně

X-Alps jsou opravdu extrémním závodem
– možná nejdrsnějším dobrodružstvím
na světě. Série slušných letů je základ, ale
jenom dlouhá řada dobrých rozhodnutí
umožňuje dosažení úspěchu. Skvělá fyzická
kondice, stovky nalétaných hodin v horách,
vytrvalost a odhodlání, schopnost udržet
maximální soustředění během letu a umění
rychle vyhodnotit a řešit danou situaci. Kdo
chce uspět, musí najít tu správnou míru
rizika. Uvidíme, kdo ji najde v roce 2017 při
dalším pokračování.

OSOBNOST: ROBIN KALETA
PŘIPRAVIL VOJTA LEJSEK, FOTO PIOTR SNIGORSKI

Robin Kaleta

Prašan je pro mě skoro posvátný
Robin Kaleta je jedním z nejlepších českých freeriderů.
Narodil se v Beskydech, takže hory ho obklopovaly od malička
a staly se jeho celoživotní vášní. Studium práv sice dokončil,
ale právnickou kariéru pověsil na hřebík a stal se profesionálním
freeriderem. Mezi nelyžařskou veřejností jsou známé hlavně
dvě akce, jichž se účastnil – sjezd Lomnického štítu v rámci sázky
s Tomášem Krausem a BASE seskok do propasti Macocha spolu
s Martinem Trdlou.
Rovněž je jedním z protagonistů filmu Few days režiséra Tomáše Galáska, který bude
k vidění na letošním Snow film festu. Rozhodli jsme se Robina vyzpovídat uprostřed
parného léta, kdy si freerideři dávají od ježdění spíš odpočinek.
Ahoj Robine, co vlastně dělá freerider v létě? Jak relaxuješ? Moře, cyklistika,
horolezení?

Řekl bych, že většina freeriderů dělá v létě na horách podobně dynamické sporty, jako dělají
v zimě. Tedy hlavně kolo, a to navíc spíš z kopce. Já dělám v podstatě totéž, akorát nejezdím
sjezdy, abych se moc nerakvil, ona ta zem je o hodně tvrdší, když na ní neleží sníh. Baví mě
spíš enduro. K tomu se snažíme lézt, hlavně písky. To je pro mě nejlepší odpočinek. Je to
sice pořád sport, ale tělo namáháš trochu jinak a současně je to skvělý relax od naší kancelářské práce – těch pár měsíců zimy totiž připravujeme celý zbytek roku.
Co jsi dělal před tím, než ses stal profesionálním freeriderem?

Studoval jsem práva v Olomouci. Sice mi to trvalo o rok déle, než mělo, ale nechtělo
se mi nikam spěchat. Radši jsem využil možnosti odjet na Erasmus do Anglie a poznat
kousek světa jinak, než jen z hlediska kvality sněhu (smích). Od ukončení studia jsem
na to ale nesáhl. Mám ze školy pár skvělých kamarádů, ale dokud to aspoň trochu
půjde, dává mi šíření pozitivní energie skrze zážitky v prašanu o dost větší smysl.

Taky jsem se sestrou asi deset let tancoval.
Hlavně standardní tance, což je teda úplně
něco jiného, ale dalo mi to skvělý základ co
do estetiky pohybu a vnímání svého těla.
A to se hodí vždycky, i na lyžích.
Kde všude jsi jezdil a kde je nejlepší
prašan? Nebo freeride terény obecně?

Jezdil jsem na mnoha místech celého světa
od Zélandu přes Kašmír a Uzbekistán až
po Severní Ameriku. Všude je jiný prašan,
ale mně se nejvíc líbí ten aljašský. Terény
jsou skvělé všude, hlavní je množství a kvalita
sněhu.
Aljaška není zrovna z nejlevnějších
destinací. Jak to je s prašanovými
podmínkami třeba v Evropě?

Jasně. Aljaška není levná záležitost ani
v té nejlevnější verzi – letenka, karavan,
nahoru po vlastních. S tím musím souhlasit.
Ale i v Evropě je možné si skvěle zajezdit.
Všechna střediska, která vybíráme pro naše
freeridové campy, mají svá specifika, ideální
dobu, kdy tam jet, jiné terény, a když tohle
všechno znáš, tak si můžeš skvěle užít. Musím
to zaklepat, ale loni jsme měli v každém středisku každý týden alespoň několik skvělých
sjezdů a super sníh.

Svět Outdooru 3/2015
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Organizuješ freeridové kempy; baví tě to
vůbec, zajezdíš si tak, jak bys rád?

Máš dvě děti. Už lyžují? Povedeš je ke sportu a budeš jako tatínek tolerantní
ke sportům, které jsou vnímány jako nebezpečné?

Přiznám se, že mě to baví hrozně moc. Až si
říkám, že jsem se v tom našel. Za těch pár let
jsme poskládali výborný tým lidí, s kterými
na kempech spolupracujeme – od našich
koučů, kteří opravdu žijí prašanem, umějí
lyžovat, a navíc tyhle nádherné zážitky skvěle
zprostředkovávají účastníkům, přes výborné
fotografy a našeho skvělého kameramana/ střihače. A to je potom samozřejmě
radost se na něčem takovém podílet.
Zprostředkováváme zážitky v prašanu, který
je pro nás skoro posvátný. Lidi se mě často
ptají, jestli si při tom lyžování s účastníky
dobře zajezdím – co myslíš? Celý život hledám
prašan a na tom se nic nezměnilo, jen je to
s tím sdílením a předáváním zkušeností dál
ještě lepší.

Ke sportu je myslím vedeme, ale nijak netlačíme na pilu. Je mi jedno, co budou dělat,
když budou šťastné a nezdrhnou z domu hned v patnácti (smích). Neprojektujeme
si do nich žádné naše nesplněné sny.

Jasně že bych dal, moc rád. Jenže v průběhu zimy jsem vždycky plně vytížený a všechno
mám naplánované předem. Proto jsme taky jeli s Ondrou Bankem do Švédska až tak
pozdě – dřív nikdo z nás nemohl. Ale i moje začátky byly docela punkové a mám to
pořád rád.
Jaké máš plány do budoucna?

To je zajímavá otázka. Dost se vnitřně potýkám s rozporem žít přítomností a současně být
schopen plánovat. Přiznám se, že to je občas dost těžké netěšit se, když vlastně řeším,
kolik prašanových dní a kde budu mít.
Momentálně je naším velkým projektem docela unikátní věc: souhrou řady náhod jsme
dospěli k tomu, že zakládáme ve Švédsku vlastní heliskiingovou společnost. Nějakou dobu
už tam jako heliguide pracuju, ale trochu mi vadilo, že nemohu spokojenost našich klientů
ovlivňovat v každém ohledu. A tak jsme se rozhodli jít vlastní cestou a vytvořit produkt,
kterému věříme a bude nás bavit. (pozn.redakce: Více informací na pureheliskiing.com)

SNOW FILM FEST 2015

lyžování

sníh
led

Ve filmu Few Days jsou postaveny do kontrastu dva způsoby jak pojmout
freeridovou dovolenou. Kluci stanovali na sněhu, zatímco ty jsi nocoval v chatě.
Dal bys to ještě? Začínali jste taky takhle?

expedice

adrenalin

Robine, díky za rozhovor, přejeme hodně štěstí do tvých projektů, a i když padáš
do sněhové peřiny, tak i toho zdraví.

freeride
lezení

Od 19. října do 3. prosince se ve více
než 200 českých a slovenských měst
budou promítat filmy o extrémním
lyžování, skialpinismu, zimních
expedicích a dalších extrémních
radovánkách.
Letos se mohou diváci těšit na celovečerní pásmo těch nejúspěšnějších
filmů, které byly oceněny na prestižních světových festivalech, ale
i zajímavé expediční filmy z české
kotliny.
Co udělají dva dobrodruzi z Čech,
když je smete lavina? Jak donutit
promrzlé tělo spolupracovat během
ultramaratónu v -48 °C? Kolik
prvovýstupů se podaří uskutečnit
Mikeovi Libeckimu v nezkrotné
Antarktidě? To vše se dozvíte od října
do prosince ve vašem kině!
Partnerem festivalu letos jsou Hudy
sport a.s., CK Kudrna, Heli skiing s.r.o.
Další informace najdete
na www.SnowFilm.cz.
Užijte si SNÍH, LED, ADRENALIN!

Pro Robina je prašan skoro posvátný, ale rád se o zážitky v něm dělí s ostatními.
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TIPY NA CESTY: PATAGONIE

Snažím se usnout. Jsme v tábořišti pod legendární skalními věžemi
Torres del Paine, které daly jméno i celému národnímu parku. Něco
jsem už nacestoval a v horách se taky netoulám poprvé, ale takový
silný vítr? Je to normální?
Vítr se opírá do stromů nad námi tak drasticky, že se to v mé mysli jeví jen jako otázka
času, než spadnou přesně na nás. Vítr do stanu naráží, jako kdyby do něj někdo bušil
pěstmi. A to jsme jej pečlivě stavěli v zátiší. Přemýšlím, co dělat. Kdyby bylo světlo, viděl
bych nejistotu i v očích vedle ležícího Davida. Pak se vše na chvíli utiší. „Tak to je v poho,“
vtipkuju směrem k němu… „to už asi bude klid.“ Prásk! Tropiko stanu se prohne a zaduní.
Jako by někdo na stan z metrové vzdálenosti vylil celý kýbl vody. „Co to ksakru bylo? To tady
jako tak prší?!“ Ano, opravdu tady tak prší a takhle fouká! Vítejte v Patagonii, zelenáči!
První noc v NP Torres del Paine byla pro nás malým očistcem. Počasí, které je tu v noci
běžné, se s takovým, jaké obvykle potkáváme v horách našich zeměpisných šířek, moc
srovnat nedá. Většina nocí je podobných. I tyčky od stanu nás kvůli síle větru a sklonu stanu
občas hladí ve spánku po tváři. Označení „spánek“ je však trochu troufalé. Máme zavřené oči,
hlavou lítá tisíc myšlenek, jen ta únava pořád ne a ne překonat dunění větru.
Ráno s trochou štěstí překvapí pěkné počasí. Cestou k řece pro vodu je možné postřehnout,
že některé další stany nebyly tak odolné. Pár polámaných tyček a roztrhaných plachet ještě
žádného trekaře nezabilo. Ale co, teď je krásný den a do večera ještě daleko. Sbalíme se
a vyrážíme za dalším dobrodružstvím, o které tady opravdu není nouze.

jako by někdo na stan vylil kýbl vody
Zní to jako klidná dovolená v Chorvatsku? Nezní. Trek v Patagonii totiž není jako dovolená
na pláži a před cestou je dobré vědět, proč ho chcete absolvovat. Na základě svých
zkušeností jsem přesvědčen, že ačkoliv putujeme v jednom z klimaticky nejdrsnějších
národních parků na světě, patří zároveň k těm nejkrásnějším. Kdo jej viděl alespoň v trochu „příznivém počasí“, dá mi za pravdu. A kdo jej neviděl a fotky jsou mu málo, měl by se
přesvědčit.
NP Torres del Paine se nachází v jižním cípu Chile a na západě na něj navazuje argentinský
NP Los Glaciares. Ledovcem je vlastně i spojen. Na argentinské straně je nejznámější Perito
Moreno, na té chilské pak ledovec Grey. Ten je neustále v pohybu a obrovitánské masy
ledu padají z výšky několikapatrové budovy do vody s patřičným hlomozem a majestátním
duněním. Kdo má chuť, může si půjčit kajak a vydat se na něm k ledovci.

ARGENT
INA

Trek na konci světa
Torres del Paine

CHILE

TEXT A FOTO JAN HARUDA

Věže Cuernos del Paine
nad jezerem Pehoé.

Národní park můžete projít za pět dní
ve známé trase „W“, která je kombinací
treku na těžko s odbočkami na konec tří
ledovcových údolí a zpět. Na konci treku
pak přeplujete na katamaránu jezero Pehoé
po hladině tak modré, že vám nikdo neuvěří,
že jste fotku neupravovali. Nezapomenutelná
kulisa masivu Paine Grande vás při plavbě
umlčí v němém úžasu.
Pokud máte víc času, je možné podniknout
7-8denní okružní trasu. Můžete plakat dojetím
nad nádherou, kterou příroda kolem vás
stvořila, pozorovat kondory, pít vodu jen tak
z řeky a prostě si užívat, že žijete ve svém snu.
A mimochodem, víte, co na ten noční vítr
platilo nejlíp? Odrůda červeného Carmenére
v krabici, spojená s únavou a pocitem štěstí. To
už pak se spánkem problém není. Ještě jsem
vás nenalákal?
DO PATAGONIE S CK KUDRNA
V minulém čísle Světa
outdooru jsme vám
představili více trekových
možností v Patagonii.
Torres del Paine jsou jen
jedním dílkem mozaiky, kterou
Patagonie trekařům nabízí. Kdybyste
se chtěli přesvědčit na vlastní kůži,
vydejte se v lednu s CK Kudrna
na cestu za dobrodružstvím
do Patagonie a Ohňové země. Ještě
mají pár míst volných. A pokud stále
váháte, přijďte si Honzu Harudu
poslechnout na festival Obzory
v Praze 7. – 8. 11. 2015.
www.kudrna.cz, cestovka s duší
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TIPY NA CESTY: ISLAND
TEXT A FOTO KATEŘINA SMOLOVÁ

Někdy můžete postavit
stan a po večeři se ještě
vydat na několikahodinovou
procházku.

Země ohně a ledu

Se stanem okolo Islandu
Island patří mezi nejméně zalidněné státy světa, na jeden čtvereční
kilometr tady připadají asi tři obyvatelé. Přitom víc než třetina
z tří set dvaceti tisíc obyvatel žije v Reykjavíku. Je tedy jasné, že se
jedná veskrze o pustý ostrov, kde se i velké množství turistů snadno
rozptýlí. Právě díky opuštěné krajině je nejlepší cestou za poznáním
stan, který tu můžete postavit téměř kdekoliv. Přinášíme několik
tipů, jak si Island užít co nejlépe.

Slunečné noci na Islandu

Naprosto zbytečnou zátěží v zavazadle je čelovka. V době turistické sezony, tedy od poloviny června do konce srpna, je totiž
ISLAND
na Islandu polární den. Na treku není
potřeba sledovat hodiny a zjišťovat, kolik
Rozloha: 103 125 km²
času zbývá do západu slunce, městečka
Hlavní město: Reykjavík
nemusíte prohlížet jen přes den a stan
Úřední jazyk: islandština
se dá postavit klidně v jednu hodinu
Vulkanicky aktivní ostrov
v noci. Nikdy nekončící světlo a sympatie
na hranici Atlantského a Severního
Islanďanů k táboření prakticky kdekoliv
ledového oceánu leží na styku
(s výjimkou soukromých pozemků) jsou
dvou litosférických desek. Najdete
tu nejen spoustu činných sopek,
hlavními důvody, proč je stan nejlepší
ale i největší evropský ledovec
volbou pro nocleh na ostrově. Navíc
Vatnajökull, po němž se nazývá
poptávka po ubytování velmi převyšuje
jeden ze tří národních parků. Další
nabídku, a pokud přece jen toužíte
dva nesou název Snæfellsjökull
po posteli, musíte si rezervovat pokoje
a Þingvellir. Poprvé byl ostrov
i měsíce před cestou a v neposlední řadě
osídlen koncem devátého století
si dost připlatíte. Nikoho proto nepřeseveřany z Norska a Švédska.
kvapí, že Island je jednou z mála zemí,

kde opravdu víc turistů stanuje, než využívá
penziony a hotýlky.

Ring Road – královna
islandských cest

Dlouhých 1340 kilometrů islandské silnice
s číslem 1 vede okolo celého ostrova. Snem
každého návštěvníka Islandu je obkroužit
celou trasu, a najít co nejvíc času na odbočky
vedoucí nejen k temně modrým vodám
fjordů, ale i do tajemného a prakticky neobydleného vnitrozemí. Silnice je dnes už pokrytá
asfaltem a její kvalita občas převyšuje kvalitu
českých dálnic. Nicméně po celé délce platí
maximální povolená rychlost 90 km v hodině
a islandští policisté na její dodržování dost
dbají. Ring Road má i několik sestřiček s označením F (fjall – islandsky „horský“), ty jsou
vhodné výhradně pro terénní vozy připravené
na brody, výmoly, balvany a prach. Ze silnice
1 samozřejmě můžete odbočit po vedlejších
cestách se zpevněným povrchem, na nichž
uspějete i s běžným osobním automobilem.

Bude pršet, a to na 100 %

Slunce, jasno, déšť, slunce, mlha, vítr, slunce,
bezvětří. To všechno se na ostrově vystřídá
klidně během hodiny. Naprosto výstižná je
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islandská hláška: „Pokud se ti nelíbí aktuální počasí,
počkej pět minut.“ Zeptáte-li se místních na předpověď počasí pro další den, jen se shovívavě pousmějí
a nechají vás, abyste sami pochopili, že na tohle se tu
nehraje. Není moc míst s tak proměnlivým a nepředvídatelným počasím a je nutné být na to pořád
připravený. I v létě se hodí péřová bunda, čepice
a pevné nepromokavé boty. Vítr dokáže být všudypřítomný, déšť umí padat snad i zdola a v horách může
mlha naprosto znemožnit orientaci. I kvalita stanu
by měla odpovídat případným silným nárazům větru
(určitě by se na něm měly tyče křížit) a kotvení musí
být každý večer provedeno poctivě.

Hornstrandir – křest ledem

Naprosto nejkouzelnější oblastí Islandu jsou
Západní fjordy v čele s poloostrovem Hornstrandir,
kde najdete opravdu divokou přírodu. V zátokách
vyfukují své vodotrysky velryby, v podvečer se
krajinou potulují polární lišky a kopce se zazelenají
jen na pár týdnů v roce. Trekování v odlehlé oblasti,
Zátoka Jokulsarlon plná ledových ker z ledovce Vatnajokull.
do níž se dostanete jenom předem zamluvenou
lodí z Ísafjorduru, je opravdovou zkouškou vašeho vybavení a znalosti orientace v terénu
kempů, kde je možné dát si sprchu nebo
i za ztížených podmínek. Mapa a kompas jsou základ, doporučuje se i kvalitní GPS, která
potkat další cestovatele; za noc zaplatíte
zaručí schopnost orientace i za úplné bílé mlhy. Poloostrov můžete zkoumat tři, ale i deset okolo 1200 ISK (1 CZK = 5 až 6 ISK). Čekat
dní a pořád budete objevovat nová místa. Pamatujte ale na to, že i zpátky musíte lodí.
luxus je ale bláhové, sprchy jsou často venku
Místo na palubě je potřeba si předem rezervovat, navíc je nutné upřesnit místo a čas, kde
jen za zástěnou, místa na stany zpravidla
máte být na konci treku vyzvednuti. Pokud se ztratíte (nebudete určitě první, ani poslední), nebývají ve zrovna zajímavých místech.
nepanikařte, v oblasti je několik nouzových chatek s vysílačkami.

Kde si ustlat v národním parku?

Stan se dá na Islandu postavit opravdu kdekoliv, jedinou výjimkou jsou chráněné oblasti,
kde je potřeba dodržovat určitá pravidla a stanovat pouze na vyhrazených tábořištích
(jsou vyznačena v mapách), na místě najdete volný plácek se značkou stanu a součástí je
občas i suchý záchod, aby krajina zůstávala čistá. Na Islandu je také spousta klasických

Tajný tip: nocleh na lávových
polích na poloostrově
Snaefellsnes

Jules Verne zasadil část děje svého fantastického románu Cesta do středu země do neuvěřitelně tvarovaných lávových polí na poloostrově Snaefellsnes. Jeho značnou část
pokrývá národní park plný ledu a lávových
soch, snad nejzajímavější je ale oblast zvaná
Bersekjahraunsvegur. Je ještě před parkem
na severu poloostrova nedaleko silnice Rte
58, která vede do přístaviště Stykkishólmur.
Návštěvníka tu ohromí extra špičaté lávové
útvary a mezi nimi skryté měkké mechové
bochánky, které přímo vyzývají k postavení
stanu. Kamenné útvary večer házejí dlouhé
tajemné stíny a vás jistě překvapí, že je s největší pravděpodobností budete pozorovat
úplně sami.

Papuchalk – symbol ostrova

Přístav Hesteyri, kde se zpravidla vychází na treky v oblasti Hornstrandir.

Měří až 29 centimetrů, nosí černý fráček,
má bílé bříško i tváře, a hlavně neuvěřitelně
výrazný trojúhelníkový zobák jasně oranžové,
modré a žluté barvy. To je papuchalk

bělobradý, příznačně též nazývaný mořský papoušek. Pokud jste
jej neviděli, ještě z Islandu určitě neodjíždějte, právě tady jsou
totiž jeho nejznámější hnízdiště. Svoje hnízda si tito neobratně
přistávající ptáci budují v norách na útesech. Zajímavé je, že
monogamní páry se každý rok snaží vracet do stejného obydlí.
Jejich kolonie jsou k vidění na Hornstrandirun, případně
na souostroví Vestmannaeyjar i na dalších místech. Osobně
bych doporučila severoislandskou vesničku Borgarfjordur Eystri,
kde najdete ostrůvek Hafnarhólmi. Právě ten je domovem
opravdu obří kolonie papuchalků, kteří se promenádují fotografům doslova na dosah ruky.

Trek Laugavegurinn je islandským
„must see“

Oblast Landmannalaugar milují místní i turisté a podle toho to
tu v sezoně občas i vypadá. V případě Duhových hor ale ani větší
koncentrace lidí nenaruší neopakovatelné dojmy. Nejpopulárnější

Počítejte s broděním řek a potoků. Jsou ledové
a proud může být silný.

trek na ostrově začíná na geotermálním poli nabízejícím přírodní
horké lázně, dokonalé výhledy na hory, pyšnící se tím nejširším
spektrem odstínů, i místa k jednodennímu toulání. Kolik času
na treku strávíte, bude jen a jen na vás, v každém případě nespěchejte! Drobnou komplikací může být cesta k výchozímu bodu,
vede po silnici kvality F pro terénní vozy a letos byla až do konce
června kvůli velkému množství sněhu neprůjezdná.

Ze spacáku rovnou do horké koupele

Spojencem v boji proti sychravému a chladnému islandskému
počasí jsou termální prameny, rozmístěné po celém ostrově.
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Někde se jedná o placené „vymazlené“ komplexy se skvělým servisem, jinde se koupete
v přírodním jezírku uprostřed ničeho. Opravdovou perličkou mezi horkými koupelemi je
řeka v geotermálním údolí Reykjadalur, ležící
nedaleko městečka Hveragerdi. Kolem břehů
vede dřevěný chodníček usnadňující vstup
do vody. Ideální je utábořit se hned u řeky
a večer i po ránu si užívat teplé koupele. Ještě
než rozbalíte stan, zkuste vodu na více místech, blíž k pramenu je řeka logicky teplejší,
níže chladnější. Každý si díky tomu najde tu
svou teplotu.
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Trekování na Hornstrandiru o půlnoci. Na tmu zapomeňte.

Zlatý trojúhelník nesmí chybět

Tři nejpopulárnější atrakce ale neleží v nedostupné divočině, naopak je najdete poblíž
hlavního města a klidně je zvládnete v jednodenním výletu. Vodopád Gullfoss je známý
svými dvěma kaskádami, gejzír Strokkur
každých pár minut chrlí horkou vodu do výšky
až 30 metrů a Národní pak Þingvellir, ležící
na hranici dvou tektonických desek, nabízí
návštěvníkům procházku v obrovské puklině,
kde také vznikl v roce 930 jeden z prvních
parlamentů na světě. Pokud ale budete chtít
na jednom z míst tohoto Zlatého trojúhelníku
pořídit fotky bez lidí, obrňte se trpělivostí.
Taková návštěvnost je naštěstí jen tady, jinde
na ostrově se s podobnými davy ani náhodou
nesetkáte.

pokud se ti nelíbí aktuální počasí,
počkej pět minut
Jak to všechno stihnout?

Existují dvě kritéria: čas a peníze. Pokud máte dost času a nižší rozpočet, můžete zkusit
Island procestovat stopem. Pamatujte ale, že za tři týdny stopování stihnete to, co
za deset dní autem. Vzdálenosti jsou poměrně velké a silnice mimo Ring Road málo
frekventované. Půjčení auta je finančně náročnější, ale mnohem pohodlnější a rychlejší.
Auto se navíc může stát i občasným úkrytem před nepřízní počasí. Většina půjčoven
vám bude nutit terénní vozidla, pokud se ale nechcete vydávat daleko mimo civilizaci,
není to nezbytně nutné.
Island je zemí pro milovníky divoké
přírody a dobrodružství. Můžete se
zde ztrácet v divočině a dlouhé dny
nepotkat živáčka, studovat geologickou historii planety Země i odpočívat
v teplých pramenech. Snad jsem vás
ale přesvědčila, že se stanem v batohu
to bude „to pravé ořechové“.
Autor:

Kateřina Smolová

Kateřina vystudovala novinařinu, a protože ze všeho
nejraději cestuje, sportuje
nebo píše, práce šéfredaktorky
portálu HedvabnaStezka.cz
jí docela vyhovuje. K tomu
stíhá ještě toulat se po horách,
jezdit na kole a občas vzít i lano
Temně modré moře je velmi ledové, ale postavit si stan nedaleko pláže, stojí za to.

a něco vylézt.
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Fotografická
hygiena
Třídění, úprava a archivace fotek
Znáte to. Přijedete z cest a čeká vás vybalování, praní, a hlavně
návrat do reality. S prádlem je to jednoduché, hodíte je do pračky,
která se o zbytek postará sama. Horší je to s fotografiemi. Ty za nás
nikdo neroztřídí a neupraví. Mnohdy se jich na paměťových kartách
nachází několik tisíc. Co s takovým množstvím fotek? Jak je nejlíp
roztřídit a pak upravit, aby jejich prezentace nebyla zdlouhavá
a nudná? Jak a kde je archivovat?

Důležitá je prevence

„Podívejte, krásný západ Slunce! To musím vyfotit, počkejte na mě,“ a než si vyndáme
fotoaparát, nastavíme ho a vyfotíme pro jistotu 10 fotek s různým nastavením, Slunce
zapadne. Nejenomže krásné chvíle v přírodě promarníme focením a samotnou skutečnost
si neužijeme, ale zároveň se připravujeme o čas při třídění fotek a výběru toho nejlepšího
záběru.
Proto se řiďte pravidlem, že méně je někdy
více. Vyfoťte záběr dvakrát, ujistěte se, že je
snímek ostrý, a užívejte si přírodu naživo.
Doma pak ušetříte čas oproti zdlouhavému
vybírání ze zdánlivě stejných záběrů.

Oddělit zrno od plev

Všechny snímky zkopírujeme do jedné
složky a začneme první fázi třídění. Pokud
si pamatujeme, že se některé snímky nepovedly a nevymazali jsme je už přímo ve fotoaparátu, rovnou je vyhledáme a smažeme.
Potom projíždíme každou fotku a smažeme
rozmazané a vysloveně špatně exponované
fotografie. Aby to šlo rychleji, neřešíme

Úpravy ve Photoshopu.

špatnou kompozici ani náklon, zkrátka to,
co se dá opravit. Tím redukujeme množství
asi o 10 % (záleží samozřejmě na šikovnosti
fotografa). Takhle vytříděné fotografie si raději
zálohujeme.
Druhým průchodem přesuneme do extra
složky fotografie, které budeme skládat
do panoramat. Ze záběrů, na kterých je
prakticky stejná scéna, vybereme ten nejlepší
a zbytek smažeme.
Teď máme balíček fotek, který slouží jako náš
archiv z cesty, ke kterému se můžeme sami
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TÉMA ČÍSLA: FOCENÍ V OUTDOORU
TEXT A FOTO MICHAL KROUŽEL

kdykoli vrátit a hledat v něm prožité vzpomínky. Pro prezentaci je pro velké množství fotek
nevhodný. Nyní je čas se rozmyslet, co s fotkami chceme dělat a kde a jakým způsobem je
chceme prezentovat.
Od toho se odvíjí množství vytříděných fotek, které pak upravíme. Pro rodinu a blízké
přátelé je maximální počet okolo stovky, pro širší okruh přátel už jen kolem padesáti.
Teď už nemusíte fotografie projíždět postupně, ale stačí, když na přeskáčku začnete
od těch nejlepších záběrů, které postupně přesouvejte (nikoli kopírujte) do extra složky.
Všimněte si, že díky několikátému prohlížení všech fotek je už znáte nazpaměť a víte, kde
se jaký záběr nachází, což třídění usnadní. Až jich budete mít sto, skončete. Dbejte na to,
abyste z každé zajímavé oblasti měli alespoň jeden záběr.

Jednodušší úpRAWy

Původní JPG bez úprav, na první
pohled podexponovaná fotografie.

Nyní máme balíček sta fotografií, které
budeme upravovat. Tady se dostávám
k obrovským výhodám formátu RAW. Pokud
umí váš přístroj ukládat snímky v RAW,
nebojte se toho a využijte tuto možnost.
RAW je soubor se surovými daty rovnou
z čipu fotoaparátu. Neprochází tak žádným
procesem úprav fotoaparátem, jakými jsou
nastavení jasu a kontrastu, barevnosti,

vyvážení bílé a dalších. Tyhle informace
k snímku jenom přiloží. Nastavení těchto
parametrů tak nemusíte řešit na místě, ale až
v klidu domova. Ušetříte tím množství času.
Navíc se z RAW dá vytáhnout mnohem víc
obrazových údajů než z hotového JPG, a to
bez ztráty obrazové kvality. V JPG zkažená
a nepoužitelná fotka může z RAW klidně
zdobit vaši zeď.
Můžete si vyhrát s každou fotkou a vyvolat je
(vytvořit fotografie v JPG) z RAW po jedné, jednodušší je ale nechat fotky vyvolat dávkově
speciálním softwarem a ruční vyvolání použít
jenom u fotek, u kterých je to potřebné.
Software na dávkové zpracování dostanete
ke svému fotoaparátu anebo je možné
využít komerčních produktů, jako je Adobe
Lightroom, Zoner Photo Studio a další.

Pojďme na úpravy

Základní úpravy spočívají v korekci jasů
a stínů, barevnosti, vyvážení bílé, v ořezu
a narovnání snímku.
Většina současných grafických editorů obsahuje nástroj na projasnění stínů a ztmavení
světel. Těmito nástroji vyvážíme snímek, aby
lahodil oku. Tuhle úpravu je vhodné dělat už
v RAW, dostaneme tak ze stínů a světel kresbu
i tam, kde by byla nenávratně ztracena.

Upravený JPG z původního JPG.

Upravený JPG z RAW.

Při ořezu se držme pravidel třetin, o kterých se naši autoři zmiňují i v dalších
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článcích o fotografování. Jednolitá plocha by
tedy neměla zabírat víc než jednu třetinu
(obloha, hladina vody, pole apod.) a horizont
by se měl nacházet buď v horní, anebo
ve spodní třetině snímku, ne přesně v půlce.
Vodní hladina by měla být při zachycení absolutně vodorovná, aby nevyvolávala dojem, že
každou chvíli z fotky vyteče.
Vyvážení bílé by se mělo dělat už v RAW, aby
se snímek nedegradoval. Barevnost odhadneme anebo využijeme přednastavených
voleb (jasno, zataženo, zářivka apod.)
Pamatujte si, že každým novým uložením fotografie ztrácíte významně její kvalitu. Pokaždé
je totiž aplikován algoritmus komprese a to degraduje ostrost detailů a barevnost.
Platí pravidlo, že čím méně dílčích úprav, tím lépe. Z toho plyne, že je nejlepší všechny
úpravy dělat najednou v jednom softwaru. To je celkem zásadní problém, protože ne
každý software umí všechno, co potřebujeme, a ne každý program všem vyhovuje.
Musíte si zkrátka najít svůj kompromis.
Před a po - FastStone Image Viewer.

Zálohujte, nebo o všechno přijdete!

Uživatelé počítače se dělí na dvě skupiny: na ty, kteří data zálohují, a na ty, co o ně přijdou. Totéž platí i pro fotografy; pokud nezálohujeme, nejspíš o fotky přijdeme. A co je to
vlastně záloha? V případě focení je nejjistější fotografii vytisknout a uložit do alba. To je
při dnešním počtu fotografií nereálné a za chvíli byste se pro samé fotky do svého bytu
nevešli. Většinou chceme s fotkami dál pracovat, a tak přistoupíme k lepším variantám.

Porovnání podobných fotek v programu
FastStone Image Viewer.

Pro zálohování dat máme několik možností. Nejjednodušší, nejrychlejší a nejspolehlivější je použití externího pevného disku, na který budeme pravidelně provádět
kopírování nových fotek. Disk pak uložíme na bezpečné místo, které by mělo být odlišné
od místa vašeho počítače. To je prevence proti požárům a záplavám.

V každém případě musíte počítat se zdlouhavým nahráváním a tím, že se vám tam všechno
nevejde. Fotky pak ale máte přístupné odkudkoli a riziko ztráty dat snížíte na minimum.

V dnešní on-line době se nabízí zálohování do tzv. cloudových uložišť. Na trhu je celá řada
placených i bezplatných služeb s různým uživatelským komfortem a různou kapacitou.

Pamatujte, že skutečnou zálohou se rozumí
mít data na dvou a více místech!

Autor:

Michal Kroužel (*1984)

Kmenový redaktor webu Pohora.cz.
Hodně cestuje a své zážitky rád
sdílí prostřednictvím textu a hlavně
fotografie. Do svých fotografií
se snaží uložit nejen pouhou
obrazovou informaci, ale i atmosféru
a emoce. Často experimentuje
s pokročilými technikami úprav
snímků i moderními technologiemi,
ale nevyhýbá se ani staré dobré
analogové fotografii. Kromě focení
se věnuje astronomii, rád čte, pěstuje
ovoce za účelem výroby marmelád
a poznává všechno nové.

Cloudové úložiště
One Drive
Google Drive
DropBox
iCloud
Spideroak
Adrive
Google Photos
OpenDrive
Copy.com
Mega.co.nz
Mediafire
Amazon Cloud Drive

Kapacita a ceny
15 GB, s bonusy přes 25 GB
S Office 365 1 TB za 270 Kč
15 GB
1 TB lze mít za 9,99 USD
2 GB až 16 GB zdarma
1 TB za 9,99 eur
5 GB zdarma
1 TB za 19,99 eur
2 GB
1 TB za 12 USD
50 GB
pro fotky neomezeně
5 GB
neomezeně za 12,95 USD
15 GB
50 GB
10 GB zdarma
1 TB za 2,49 USD
neomezeně za 59,99 USD ročně

Odkaz
ondrive.live.com
drive.google.com
www.getdropbox.com
www.icloud.com
spideroak.com
www.adrive.com
photos.google.com
www.opendrive.com
www.copy.com
meza.co.nz
www.mediafire.com
www.amazon.co.uk/clouddrive
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ZÁVODY: ALPSKÉ EXTRÉMY
TEXT NATÁLIE ŠÍROVÁ, FOTO ARCHIV REDAKCE

Od extrému

k extrému
Nejnáročnější outdoorové závody v Alpách
Lidská touha zdokonalovat se a překonat sám sebe je obdivuhodná. Snaha dosáhnout svých cílů stojí hodně
úsilí a dřiny, ať je tou pomyslnou metou maraton nebo třeba seriál horských běhů. Outdoorová klání nejsou
jen výsadou profíků, čím dál větší oblibě se těší i mezi amatéry a outdoorovými nadšenci.
Ať už trénujete na cokoli, své cíle je vždycky kam posouvat. Nejdelší, nejtěžší, nejextrémnější. Na samé hranici lidských mezí leží následující pětice outdoorových závodů. Do šestice bychom neměli opomenout proslulý závod Red Bull X-Alps, při němž závodníci po svých
nebo na paraglidu překonávají tisícikilometrovou vzdálenost přes Alpy. Na letošním ročníku se ukázalo i Česko, Standa Mayer si ze svého
premiérového startu odvezl výborné 12. místo. Závodu, častovanému přívlastkem nejtvrdší adventure závod světa, věnujeme v tomto
čísle dvojstranu 14 a 15.

Běh alpských obrů

Tor des Géants

Stále populárnější trailový běh má svou Tour de France v Itálii. Pro většinu běžců představuje
velkou výzvu, vrchol závodní sezony, a pro mnohé dokonce životní výkon. Závod Tor des
Géants patří k nejtěžším horským běhům na světě. Není divu, běží se nonstop a závodníci
urazí téměř osminásobnou vzdálenost maratonu v náročném horském terénu.

Délka: 336 km
Převýšení: 24 000 m
Termín: Září
Místo konání: Itálie, Courmayeur
Rekord trati: 70:04:15 muži,

Tor des Géants, foto Enrico Romanzi.

85:33:56 ženy
Trasa závodu Tor des
Počet závodníků: 700
Géants, přeloženo
z místního nářečí
Startovné: 500 EUR
„závod mezi obry“,
obíhá dokola italské údolí Valle d’Aosta a provede běžce pod
impozantními vrcholy alpských čtyřtisícových velikánů Mont
Blanc, Gran Paradiso, Monte Rosa a Matterhorn. Vydat se
na panoramatickou trasu, která se v některých úsecích šplhá
přes třítisícovou hranici, nemůže každý vyznavač dlouhých
běhů. Závodu se účastní špička mezi vytrvalci a není výjimkou, že i favority donutí vyčerpání a spánkový deficit v průběhu závodu odstoupit. Že vytrvalost není výsadou mládí,
dokazuje vítěz letošního 6. ročníku závodu, 51letý Francouz
Patrick Bohard, který trasu urazil v extrémně nepříznivém
počasí za 80 hodin a 20 minut.

Svět Outdooru 3/2015
Vybavení, Cesty, Expedice, Osobnosti

Sedm etap v sedle

Stovky kilometrů, tisíce výškových metrů stoupání, pot a špína
čekají nejotrlejší MTB jezdce v sedmi etapách přes tři alpské
země. Závod, který se pyšní titulem nejtěžší etapový závod horských kol v Alpách, spojuje strmé stoupání do horských sedel,
technicky náročné sjezdy a panoramatické výhledy s čistým
adrenalinem z jízdy. Ne že by jezdci měli čas příliš se kochat
výhledy, jede se nadoraz.
V silné konkurenci ostatních
Craft Bike Transalp
alpských extrémních MTB
Délka: 611 km
závodů zaujímá Craft Bike
Převýšení: 19 000 m
Transalp první příčku v délce
Termín: Červenec
trasy a láká špičku mezi
Místo konání: Německo,
MTB jezdci. Přesná trasa
Ruhpolding – Itálie, Riva del Garda
a délka tohoto MTB svátku
Rekord trati: 25:50:55 muži,
se každoročně mění, letošní
32:01:09 ženy
18. ročník zavedl dvoučlenné
Počet závodníků: 1200
týmy jezdců z více než 40
(600 týmů)
zemí světa z bavorského
Startovné: 695 EUR
Ruhpoldingu přes rakouské
Alpy až k italskému jezeru Lago di Garda. Pro vítězství si letos
dojela německá dvojice Markus Kaufmann a Jochen Käß, kteří
ovládli stupně vítězů už potřetí.

Bike Transalp, foto Marcus Gerber.
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Klání testosteronu na zemi, na vodě i ve vzduchu

Ryze mužskou záležitostí zůstává nejtěžší týmový závod světa, který prověří sportovce
v klasické čtveřici outdoorových disciplín. O titul Dolomitemann usilují ve štafetovém klání
v tyrolském Lienzu čtyřčlenné týmy, které musí prokázat svou vytrvalost a sílu v divokých
peřejích, nevypočitatelném větru a extrémním terénu.

Red Bull Dolomitenmann
Délka: 60 km
Převýšení: 3 800 m
Termín: Září
Místo konání: Rakousko, Lienz
Rekord trati: 3:52:23

Štafetu startuje běžec, který
Počet závodníků: 500 (125 týmů)
po téměř 12 kilometrech
Startovné: 150 EUR/závodník
stoupání předá pomyslný
štafetový kolík paraglidistovi.
Ten po střemhlavém letu mezi ostrými skalními štíty Dolomit přistává
v Lienzu, kde naskakuje do sedla biker. Špičatá křivka MTB trasy dá zabrat
jak jezdcovým stehnům ve stoupání, tak jeho odpružené vidlici během
strmého sjezdu. Finišman na kajaku si na divoké řece zaskáče, zapádluje
proti proudu a nakonec si ještě zasprintuje i s lodí na zádech do cíle.
Letošní 28. ročník má mezi svými vítězi i české jméno, zlato si odvezli
český biker Kristián Hynek, domácí závodníci kajakář Manuel Filzwieser,
paraglidista Lorenz Peer a eritrejský běžec Peter Mamu z týmu Kleine
Zeitung.

Dolomitenmann, foto archiv Red Bull.

Adrenalinová jízda s čelovkou
Skialpovému maratonu v italských Dolomitech přidávají
na atraktivitě světla čelovek a svit měsíce. Jede se v noci.
Vyhlášený 42kilometrový okruh sjezdových tras kolem mohutného třítisícového masivu Sella by přitom pro mnohé i ve dne
znamenal výzvu. Za denního světla zdobí tuhle trasu například
výhledy na čtyřtisícovku Marmolada, ty si však závodníci při
bloudění černočernou
Sella Ronda Skimarathon tmou přes pět údolí
a čtveřici horských
Délka: 42,5 km
sedel příliš neužijí.
Převýšení: 2 800 m
Termín: Březen
Místo konání: Itálie, Selva Valgardena
Rekord trati: 3:04:40 muži,
3:52:05 ženy
Počet závodníků: 1200 (600 týmů)
Startovné: 100 EUR/tým

Sella Ronda, foto Oberhauser-Eberhard a Corvara.

Dvoučlenné týmy musí
během Sella Ronda Skimaratonu prokázat kromě skialpových dovedností také výbornou
sehranost. K užitku přijde určitě i smysl pro humor, dvojice se totiž při výstupech a krkolomných sjezdech dělí o jednu společnou čelovku. Letošní 20. ročník ovládly už tradičně domácí
italské týmy, kterým se podařilo trumfnout dosavadní rekordy trati.

Svaly jako ze železa

Seriál outdoorového triatlonu Ironman objíždí celý svět, do Alp zavítá každoročně
jeho poloviční verze Ironman 70.3. Vynikat v jedné disciplíně je vám k ničemu, tady jde
o všestrannost. Sportovci z celého světa soupeří v rakouském letovisku Zell am See
o titul železného muže v plavání, cyklistice a běhu.
Ačkoli je poloviční, i tak dá Ironman 70.3 zabrat. Železné muže a ženy čekají necelé dva
kilometry plavání v jezeře Zell, 90kilometrový cyklookruh s víc než tisícovým stoupáním
na svahu hory Hochkönig a půlmaratonový běh kolem Zellského jezera s finišem
ve městečku Zell am See. Pro koho by tohle bylo málo, tomu se nabízí dvojitá nálož
pohybu v podobě dalších závodů ze světového seriálu Ironman, jenž se se svou více než
třicetiletou historií řadí k nejstarším vytrvalostním závodům planety.

Ironman 70.3
Délka: 113 km (70,3 mil)
Převýšení: 1 300 m
Termín: Srpen
Místo konání: Rakousko, Zell am See-Kaprun
Rekord trati: 3:46:06 muži,
4:13:24 ženy
Počet závodníků: 2200
Startovné: 225 EUR

SNOW

DÁREK KE
KAŽDÉMU
PŘEDPLATNÉMU
objednejte na
www.snow.cz/
mojepredplatne

SNOW.CZ
TESTY LYŽÍ
POČASÍ A SNÍH
NA HORÁCH
RECENZE VYBAVENÍ
A LYŽAŘSKÝCH
STŘEDISEK

MAT.CZ
SKIPASO

SKIPASY
SE SLEVOU
najdete na webu
s prvním sněhem

ARMA.CZ
SKIPAS-ZD

SKIPAS
ZDARMA
NORDIC

NORDIC

jediný časopis
pro lyžaře-běžce
www.bezky.net

v každém
časopise
SNOW
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OSOBNOST: ANTON KRUPIČKA

Svět Outdooru 3/2015
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PŘIPRAVIL KAREL VŮJTEK, FOTO ARCHIV BUFF

Anton Krupička
Běžecký volnomyšlenkář
Jeden z nejznámějších a nejlepších ultraběžců na světě s českým
jménem a kořeny, milovník hor, vyznavač minimalismu
a jednoduchého životního stylu. S Antonem jsme měli možnost
povídat si o jeho tréninku, výkonech v uplynulé sezoně a také
o jeho novém přístupu k horám.
Letošní sezona byla však pro Antona trochu smolná. Znovu se ozvalo jeho zranění
holenní kosti, kvůli kterému si musel zase dát od běhání trochu pauzu. Možná to
byl i důsledek toho, že Anton začal běhat v raném věku, už ve 12 letech uběhl svůj
první maraton. V pouhých 23 letech pak vyhrál závod Leadville 100, o rok později své
vítězství zopakoval. V té době běhal i 200 mil týdně.
Antone, jak se od doby prvního Leadville změnily tvoje tréninkové
metody? Jak velké objemy běháš teď?

Tehdy jsem se za naběhanými mílemi doslova bezhlavě honil. Dnes naběhám týdně
zhruba 100 – 120 mil, své tréninky už ale neměřím mílemi. Dnes při tréninku sleduju
celkový čas a převýšení, to má při běhání v horách větší vypovídací hodnotu. Když se
připravuju na závod, běhám přibližně 25 hodin týdně s celkovým převýšením 12 – 15
kilometrů.

dnes při tréninku sleduju hlavně celkový
čas a převýšení, nehoním se už za mílemi
Při tak extrémní tréninkové zátěži potřebuješ své tělo kvalitně zásobit
energií. V jednom rozhovoru jsi ale uvedl, že před dlouhými ranními
tréninky nesnídáš. Jaké máš obecně stravovací návyky? Jak se stravuješ
během tréninku a jak doplňuješ tekutiny?

Žádné speciální stravovací návyky nemám, jím docela normálně. Snažím se jíst
především jednoduché a zdravé jídlo. Během tréninku piju vodu, a pokud je delší než
čtyři hodiny, jím energetické gely.
A jak vypadá tvé stravování před závodem a po závodě, upravuješ v té době
nějak jídelníček? Je něco, co ti pomáhá s regenerací po těžkých závodech?

Má strava před a po závodech se nijak neliší od toho, jak se stravuju po celý rok.
Nemám žádné speciální tajemství.
Ale pokud vím, tak při závodech se spoléháš na energetické tyčinky
a kolu. Na UTMB 2014 jsi ale zažil první velký problém se žaludkem.
Plánuješ tedy upravit svou strategii výživy na závodech?

Ano, je to pravda. V dlouhých závodech hodlám jíst na občerstvovacích stanicích
víc jídla obsahujícího škrob, například chleba, koláčky, brambory nebo těstoviny,
a méně energetických gelů.

VYNUCENÁ PAUZA

Hlavní motivací jsou
pro mě hory a je jedno,
jakou aktivitu v nich
dělám, běh je jedna z nich.

Jak jsi na tom se strečinkem, protahuješ se pravidelně? A co regenerace,
máš nějaké oblíbené metody?

Ne, žádné oblíbené metody nemám. Občas si zajdu na sportovní masáž nebo na akupunkturu, když jsem zraněný. Denně ale posiluju kyčle a pracuju na tzv. core stabilitě (hluboké
svalstvo, zajišťující stabilní postoj, pozn. redakce).
V roce 2009 ses kvůli možnosti trénovat v prudších kopcích přestěhoval
do Boulderu v Coloradu, kde sis o dva roky později zlomil nohu. Paradoxně
díky tomu jsi poznal hory, a především pohyb v nich, z nové perspektivy, začal
jsi víc chodit a vrátil ses znovu k lezení. Jak se změnil tvůj přístup k horám
a k samotnému běhání? Naučilo tě to něco?

V době, kdy jsem si zlomil nohu, jsem byl hodně nešťastný. Uvědomil jsem si však, že mou
hlavní motivací jsou samotné hory, a ne pouze běhání po nich. Nechápejte mě špatně, pořád
miluju běhání, ale je to jenom jeden (a to velmi omezený) z mnoha způsobů jak poznat hory
a být k nim blízko. Tím, že jsem se začal věnovat extrémní horské turistice, lezení a nakonec
taky lyžování, se mi otevřel úplně nový svět. Svět terénů a podmínek, které jsem doposud
nezažil. Pokud bych se věnoval jenom běhání, nikdy bych tyhle věci nemohl poznat.

inzerce
1/3V
Outdoor Concept

HANNAH. V POHYBU OD ROKU 91.

Anton letos v březnu absolvoval zatím svůj poslední
těžký, 125 km dlouhý závod
Transgrandcanaria, který
dokončil na 6. místě. Už
krátce po závodě však měl
takové bolesti, že nemohl ani
chodit. Anton tak pro tuto
sezonu musel na běh zapomenout. Pustil se do silniční
cyklistiky, které se věnoval
už v mládí, nebo lezení, díky
kterému pro něj hory získaly
zase nový rozměr. Spoustu
času také Anton věnuje
stabilizačním cvikům, které
mu pomáhají zpevnit a posílit důležité svalové partie,
a také posilování.

mou hlavní motivací jsou samotné hory,
a ne pouze běhání po nich
Posledních několik let jsi trávil léto v Evropě, konkrétně v Chamonix. Nelákalo
tě někdy podívat se do České republiky, odkud pocházejí tví předkové? Znáš se
osobně s nějakým českým vytrvalcem?

Jednoho dne bych se určitě moc rád podíval do České republiky a do okolních evropských
zemí. Osobně žádného českého vytrvalce neznám. Když jsem ale vyrůstal, byl pro mě
velkou inspirací Emil Zátopek.
Jedním z nejlepších ultramaratonců České republiky je Robert Krupička. Znáš
ho? Nebo je to jenom shoda jmen?

Je to jenom náhoda. Znám jeho jméno, vím o jeho špičkových výkonech na kratších horských závodech v minulosti. Nikdy jsme se ale nepotkali.
Antone, moc ti děkujeme za rozhovor. Užívej si hor a jakéhokoliv pohybu v nich.
Přejeme ti hodně
TIP: Rozhovory s dalšími
štěstí!

Já děkuji
za váš zájem.

běžeckými osobnostmi naleznete
na www.SvetBehu.cz.

Outdoorový batoh vhodný
pro krátkodobé túry
nebo pobyty v přírodě.
∙ objem 28 l
∙ odvětraný zádový systém Air vent
∙ boční kompresní popruhy
∙ odjímatelný bederní popruh s kapsičkou
∙ úchyty na upevnění materiálu
∙ integrovaná pláštěnka s reﬂexními prvky
∙ vývod na vodní vak
∙ úchyt na blikačku

HANNAH.CZ
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TIPY NA CESTY: JIŽNÍ AFRIKA
TEXT KARINA BÍLKOVÁ, FOTO MARTIN SPILKA

Rocklands
The Rhino 7B+.
Dominik Dupalová
na jednom z nejznámnějších boulderů
v Rocklands.

Boulderové království
na jihu Afriky

Johannesburg

Rocklands
Kapské Město

PRAKTICKÉ INFORMACE

•
•

•
•
•
•

•

•

místní měna jsou randy
(1 rand = necelé 2 Kč)
v turistických oblastech je možné
platit kartou, ale jsou místa
a služby, za které musíte platit
v hotovosti
obchody a benzínové pumpy jsou
spíše jenom ve větších městech
a otevřené zhruba od 7:00 do 18:00
1 kg pomerančů stojí 1 rand, 1 kg
svíčkové nebo pštrosího masa 180
randů

Na začátku naší cesty do jihoafrické boulderové oblasti Rocklands
stálo přání zažít něco nového, jet někam, kde jsme nikdy nebyly
a kde se v současné době píše historie boulderingu. S Dominikou
Dupalovou, s níž jsme v adidas Outdoor týmu, jsme se proto rozhodly
koupit letenky do Kapského Města v Jihoafrické republice a zajistit
ubytování na pět týdnů. A také najít dost dalších kamarádů, abychom
se při tak dlouhé cestě vyhnuli ponorkové nemoci.
V konečném složení šest Čechů a šest Slováků přijíždíme do Rocklands v Cedrových
horách, 250 km severně od Kapského Města. Během prvního týdne poznáváme jednotlivé
části boulderového ráje a postupně se rozlézáme. Současný průvodce na Rocklands, který
vyšel v roce 2010, je rozdělený na šest oblastí, které dále dělí na 28 sektorů. Většinu z nich

boulder
The Rhino
připomíná
hlavu
nosorožce

alkohol je pouze
ve specializovaných obchodech,
které mají v neděli zavřeno
není potřeba podstupovat
žádné speciální očkování, stačí
dodržovat základní hygienické
návyky
z hlediska bezpečnosti je dobré být
standardně obezřetný a zbytečně
neriskovat (na své věci jsme byli
opatrní, při výletu do Kapského
Města jsme se vrátili do hostelu
před setměním a nechodili jsme
do žádných oblastí, kde by nám
hrozilo nebezpečí)
jezdí se vlevo

Karina Bílková v boulderu Stalker on
the Horizon 7C+, foto Tomaso Greksák.

stihneme aspoň jednou
navštívit a rozhodně všechny
stojí za vidění. Pokud bych
ale po měsíci lezení měla
doporučit pouze jeden
sektor, tak to je The Pass
s krásnými výhledy do údolí
a neuvěřitelnou rozmanitostí
boulderů.

V dalších týdnech postupně
ladíme formu a zkoušíme
těžší a těžší bouldery. Výhodou takto dlouhých výletů
je fakt, že člověk skutečně
zesílí, jeho forma jde nahoru
a zároveň má možnost
vybrat si boulder, který se
mu líbí, a pořádně se do něj
zakousnout. Postupně si
tedy skoro všichni posuneme
laťku obtížnosti. Nejlépe se to
podaří Martinu Spilkovi s boulderem Tai-Chi SD v obtížnosti
8B, my s Dominikou se držíme
v těsném závěsu s boulderem
Stalker on the Horizon 7C+.
Mezi bouldery, které nás
oslovily nejvíc, patří místní
nejznámější The Rhino 7B+,
který tvarem připomíná hlavu
nosorožce.

Karina v cestě Minki s obtížností 7B.

Kromě lezení nabízí okolí Rocklands
celou řadu aktivit, které stojí za vyzkoušení. Určitě bychom doporučili výlet
na safari za cenu 965 randů (cca 1700 Kč).
Uvidíte africkou velkou pětku – slona, lva,
nosorožce, buvola a levharta, tedy zvířata, jejichž spatření je mezi návštěvníky
nejvíce ceněné.

KARINA BÍLKOVÁ (*1988)
Boulderuje, závodí,
organizuje boulderové závody pro děti
i dospělé a je členkou adidas Outdoor
týmu, instruktorkou
na boulderové stěně Lokalblok,
reprezentantkou ČR v boulderingu,
mistryní České republiky v boulderingu 2014 a nadšenou propagátorkou tohoto stylu lezení.

Za návštěvu stojí také Kapské Město,
které nabízí velké množství výletů, ať už
do jednotlivých městských částí nebo
okolní přírody. Nám výběr cílů omezilo
špatné počasí, a tak jsme stihli pouze
výlet na mys Dobré naděje, ale při další návštěvě bychom určitě rádi navštívili také stolovou horu a Robben Island s věznicí, ve které byl mimo jiné vězněn Nelson Mandela.
FESTIVAL OBZORY
7. – 8. 11. 2015 v Praze
Pokud si chcete naživo poslechnout povídání Kariny Bílkové (nejen
o boulderování v Jižní Africe), můžete přijít na festival Obzory. Uvidíte také
Markétu Marvanovou, která zvládla 4418 km na kole napříč Amerikou, nebo
Máru Holečka a další pokus o Gasherbrum I.
Festival Obzory nastartuje vaši outdoorovou aktivitu. Čerstvé expedice, známé
osobnosti, důkladné know-how a praktické rady pro milovníky všelijakých
aktivit v přírodě, inspirace, exotické jídlo, večerní koncert, skvělá atmosféra,
místo, kde se potkávají fajn lidi, předvánoční market užitečných dárků – to vše
na Filozofické fakultě UK v Praze.
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BĚH: BĚŽECKÉ TRASY
TEXT MÍŠA KOFROVÁ, FOTO ARCHIV REDAKCE

Salomon běžecké trasy
S úplnou novinkou přišel běžecký web SvetBehu.cz, který v září představil Salomon běžecké trasy.
Jedná se o mapu těch nejlepších a nejhezčích nebo nejzajímavějších běžeckých tras po České republice. V tuto chvíli se jedná o 250
nejhezčích tras po celé České republice a počet se stále navyšuje. Nové trasy totiž vytváříte a vkládáte sami. Najdi, zaběhni, ohodnoť. A díky
spolupráci se Salomonem se nám tento projekt po půl roce podařilo dotáhnout do konce!

Jak si najít správnou trasu?
Trasy jsou rozdělené podle místa, délky, povrchu, převýšení a typu samotné trasy. Můžete je hodnotit a vkládat. Každá trasa projde schválením redakce a teprve potom vyjde mezi ostatními, protože chceme, aby se jednalo jen o ty nejhezčí a nejzajímavější trasy po celé České
republice.
Připravujete se na závod a potřebujete trénovat kopce? Nebo si chcete zaběhnout pěkný fartlek v přírodě? Výklus? Dlouhý rovinatý běh?
Nebo si snad chcete zaběhat v oboře s muflony? To vše najdete v Salomon běžeckých trasách!

Běhejte po hezkých trasách i tam, kde to vůbec neznáte

Každý běžec zná nebo už poznal stereotyp, který čas od času přijde. Má málo času,
je unavený a ještě ke všemu nemá náladu ani čas hledat novou trasu. Pak běhá
stále tu stejnou a upadá do stereotypu. Právě v tento moment vám pomohou Salomon běžecké trasy. Ukážou vám další alternativy, kudy běžet ve vašem okolí nebo
na dovolené, kde místní terén vůbec neznáte. Ukážou vám ty nejhezčí běžecké
trasy v okolí, ať jste kdekoliv po České republice.
TIP: Běžecké trasy i soutěž naleznete
na www.SvetBehu.cz.

SOUTĚŽ: VKLÁDEJTE TRASY
A VYHRÁVEJTE!
Se spuštěním jsme pro vás připravili
i nekonečnou soutěž o běžecký batoh
Salomon. Každý týden vybereme nejhezčí
trasu. Autora odměníme a výherní trasu
zveřejníme, aby si ji ostatní měli možnost
proběhnout.
Stačí vložit tu nejhezčí běžeckou trasu,
každý týden pak vyhlásíme výherce.
VYHRÁVEJTE!

CESTY: CO SE DĚJE
TEXT KATEŘINA SMOLOVÁ, FOTO IVAN BREZINA
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Cestovatelské
novinky a zajímavosti
O jeskyních na zemi,
pod zemí i nad zemí

se na to bude tvářit všudypřítomná policie. Interiér je velmi jednoduchý, v přízemí stoly,
v patře čtyři gauče, deskové hry, knihy a časopisy,“ vysvětluje Kelsang Lhamo, která žije
v Tibetu už od roku 2009 a kvůli bezpečnosti si nepřeje zveřejňovat své české jméno. Víc
údajů o místě najdete na www.facebook.com/CeskaOdpocivarnaLhasa.

V Moravském krasu najdete celkem pět veřejnosti přístupných
jeskyní. Aby návštěvníci porozuměli historii této geologicky zajímavé oblasti, mohou od poloviny
srpna tohoto roku navštívit nový Dům přírody
na Skalním mlýně, vybudovaný Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR (jeho výstavbu
jsme avizovali v čísle 1/2015). Návštěvnické
centrum ve své expozici nabízí cestu do podzemních hloubek, 3D film o místech, kam se
běžný člověk nedostane, i cestu do dob, kdy
byla ještě celá oblast Moravského krasu pod
hladinou devonského moře. Nové interaktivní
expozice najdete také přímo v jeskyních
Moravského krasu, a to v jeskyni Výpustek
a ve Sloupsko-šošůvských jeskyních. Zabývají
se nejen geologickým vývojem, ale hlavně
mapují příběh člověka ve vztahu k jeskyním.

HedvabnaStezka.cz: Aktualizováno
120 zemí on-line průvodce

TIP: Další informace o celkem
14 zpřístupněných jeskyních v České
republice najdete na www.caves.cz

Česká hospoda
ve Lhase nabízí slevu
pro Čechy a Slováky
Česká odpočívárna. Tak se jmenuje hospoda, kterou ve Lhase provozuje Češka se
svým tibetským manželem. „Chtěli jsme
vytvořit místo, kde by se scházeli především
mladí, četli knihy a hráli hry. V plánu jsou
i besedy pro veřejnost, není ale jistota, jak

Na cestovatelském portále HedvabnaStezka.cz najdete podrobné a užitečné informace
pro cestování do všech 196 států světa. Nechybí tipy na zajímavá místa, informace
o vízech, cenách či dopravě a diskuse návštěvníků webu. Momentálně navíc probíhá
aktualizace průvodců, u víc než 120 zemí už tak najdete ty nejaktuálnější informace.
Chcete se taky zapojit? Napište šéfredaktorce webu, kontakt najdete na www.HedvabnaStezka.cz/redakce.

Cestujte po celém světě s festivalem
Obzory: 7. – 8. 11. 2015 na FFUK v Praze
Pečlivě vybrané přednášky ze všech aktuálních cestovatelských TOP destinací, čerstvé
expedice, důkladné know-how pro cestovatele, exotické jídlo, večer koncert Létajícího
koberce, skvělá atmosféra, místo, kde se potkávají fajn lidi, předvánoční market užitečných dárků, to vše nabízí festival Obzory.
Tajemnou Barmou, zemí, kterou ještě neobléhají turisté, se projedete s Davidem Švejnohou. Ivan Brezina nás přes Turecko, Írán a Pákistán vezme do Indie. Dlouhou cestu vlaky
a autobusy absolvoval s figurkou Pepka Námořníka, na které ukáže, jak cestovatelova
duše vnímá neznámé krajiny, detaily a nové podněty. Jistě velkým zážitkem bude promítání stereografií od Matěje Boháče. Zcela ojedinělý 3D pohled na Arménii a premiérově
i na Kašmír si stoprocentně užijete. Navštívíme také Bolívii, Polynésii, Švýcarsko, Havaj,
Island, Austrálii, Ugandu, Írán a desítky dalších míst.
Na Obzorech uvidíte nejlepší snímky z Expediční kamery a dokumentární filmy z kanadské
přírody. K dispozici vám budou zkušení cestovatelé, kterých se můžete ptát při moderovaných diskusích o cestování s dětmi nebo putování po Jižní Americe, blízkém východu či
jižní a jihovýchodní Asii. Na workshopech se naučíte fotit, vařit hmyzí i indické speciality,
připravovat čaj, bubnovat, tancovat po „indicku“ či „africku“ a vyrobíte si vlastní kaligrafii
či mandalu. Více na www.FestivalObzory.cz.
TIP: 9 sálů, 30 osobností, 25 přednášek,
10 filmů a 25 workshopů
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Marek Holeček a Tomáš
Petreček před Gasherbrumem I.

192 hodin

v nebeské pasti
Návštěvy Marka Holečka v pákistánských horách mívají už lehce
otřepaný cíl – novou cestu v jihozápadní stěně Gasherbrumu I.
Po dvou pokusech v letech 2009 a 2013 spolu se Zdeňkem Hrubým,
kdy při druhém tehdejší předseda Českého horolezeckého svazu
tragicky zahynul, si tentokrát Marek vybral mladšího parťáka.
Tomáš Petreček, stejně jako Marek Holeček, už v minulosti na vrcholu
Gasherbrumu I stál, oba ho dosáhli běžnou výstupovou cestou.
Hlavním lákadlem expedice Wild Challenge tedy nebyl samotný
vrchol, ale způsob, jak ho dosáhnout. Prvovýstup alpským stylem
novou cestou v zatím neprostoupené jihozápadní stěně.
Předchozí dva výstupy v této stěně (Jerzy Kukuczka s Wojciechem Kurtykou v roce 1983
a Valerij Babanov s Viktorem Afanasievem v roce 2008) vrcholovou část obešly přes
hřeben do dalších, už existujících cest. Marek Holeček pro Svět outdooru sepsal, co se
na Gasherbrumu letos dělo.

ústupovou cestou se valila
bez přestání sněhová řeka
Ze základního tábora jsme vyrazili s batohy s jídlem na týden. Po dvou dnech tvrdého
lezení, dohromady po 30 hodinách nelidské dřiny, všechno běželo jako na drátkách
a s Tomášem jsme se dostali od ledovce vzhůru 1800 metrů, pod závěrečné vrcholové
partie. Stačil jeden další den lezení, pak bychom se dostali přes vrchol na protilehlou
stranu do klasické výstupové trasy a jí pak seběhli dolů. Přesně takový byl i plán.

Bohužel po těchto dvou dnech se počasí
rozhodlo ukázat svou odvrácenou tvář
a přišlo peklo.
Osm dní boje o život
Vysoko v oblacích, zhruba v 7300 metrech,
jsme byli odříznutí od možnosti pohybu
nahoru i dolů. Paradoxně bylo snazší dolézt
na vršek a seběhnout druhou stranou, než
slézat už prostoupenou stěnou. Proč? Stěna
pod nohama měla rozměry severní stěny
švýcarského Eigeru, jenomže o víc než tři
kilometry výš. První na řadě by bylo slanění
přes 300 metrů rozbité skály, kde jištění bylo
spíš iluzí, pak slezení 70° žlabem, pěkně

EXPEDICE: GASHERBRUM
PŘIPRAVILI MAREK HOLEČEK A VOJTA LEJSEK, FOTO TOMÁŠ GALÁSEK

čelem ke svahu, krůček po krůčku, téměř bez
jištění. I malá chyba by měla fatální následky.
Proto jsme první dny vyčkávali, jestli nám
počasí neumožní utéct přes vrchol. Modlili
jsme se ke všem bohům, vyhrožovali i prosili.
Zcela k ničemu.
Po čtyřech dnech už nebylo na co čekat,
museli jsme dolů. Jenže jedinou ústupovou
cestou se valila bez přestání sněhová řeka,
kterou živil vichr a drobný padající sníh.
Bylo jasné, že teď to nepůjde. Znovu jsme
postavili náš ministan na předchozím místě.
Další dny bylo venku pořád hnusně a my
jen marně doufali. I když skoro nebylo vidět
na krok a řezavý vítr šlehal do tváří ledovou
krupici, vyrazili jsme osmý den do takřka předem prohraného souboje. Lepší dát pokus,
než chcípnout vyčerpáním.
V rámci jednoho ze tří bivaků na sestupu
nám vedlejší rameno laviny s kusy ledu
vtrhlo bez pozvání do stanu. Pomalu jsme
slézali a kličkovali mezi padajícími lavinami.
Hladověli jsme, jen plyn do vařiče naštěstí

Natáčení filmu The Elements bylo jedním
z poslání expedice.

39

vydržel. Mokré spacáky a chlad nás donutily tulit se k sobě, víc než by nám běžně bylo
příjemné. Ve stěně jsme byli neskutečně dlouhých 12 dní.
Další pokus skončil. Vrátili jsme se zdraví, jen vyhublí a s lehce namrzlými konečky prstů.
Ale i tak to celé stálo za to a budu se dál vracet. Zkuste si jen představit, že by Edison
zanechal svého snu, než se mu poprvé rozsvítila žárovka. Nevím, jestli se příště zadaří,
ale víra snad někdy i vršky přináší.
ALCHYMIE, ČERNÁ MAGIE A KÁMEN MUDRCŮ
Že nevíte, o čem hovořím? Ááále víte, a znáte to moc dobře! Stojíte před
rozhodnutím, co na sebe. Nemluvím o špacíru do divadla nebo někam
na trajd po městě. Prostě mám zacíleno vypadnout tam, kde teplo domova
zůstane příjemnou vzpomínkou. Čím déle budu pryč a protivenství v podobě
vlhka a chladu se začnou stupňovat, tím poroste i touha vrátit se.
Možná se zdá, že bych měl být při častých výjezdech do hor rutinér a mít
všechno seřazené do hromádek, dřív než řeknete švec. Jenže je to nekončící
boj. Pořád je co vylepšovat a stavět na základě předchozích zkušeností.
Primární otázka, co na sebe, tudíž zůstává. Není zase tak důležité, kam
máme namířeno, jestli na skialp, trek, lezeckou túru nebo horolezeckou
expedici. Cíle jsou stejné. Oblečení mě musí uchovat v teple, a přitom se
nesmím přehřívat, odclonit vnější mokro, ale odvětrat i vnitřní vlhkost.
Musí být pohodlné, přitom odolné. Lehké, skladné, přizpůsobené pro danou
aktivitu a na pohled hezké. Ten poslední bod se zdá nepodstatný, ale není.
Hezké věci prostě nosíte s větší radostí, stejně jako pěkná krajina zesiluje
představy a touhy. Tak to je.
Sáhněte si do svědomí, znáte pokaždé ten správný recept? Takový, který
splní všechno žádané? Pokud ano, jste největší alchymisti a rozlouskli jste
kámen mudrců v rovině oblečení. Já se spokojím s tím, že pořád zkouším
a vylepšuju. Letos mi HUDYsport nabídl spolupráci se švýcarskou firmou
Mammut. Firma, která vyrostla pod alpskými velikány, byla pro mne
synonymem kvality a oblékala vždycky ty nejlepší alpinisty. Nedělal
jsem žádné velké cavyky a s radostí kývnul na nabídku. Kolekce oblečení
s chobotnatcem, kterou jsem si odvezl na expedici do Pákistánu, mi odvedla
službu podle očekávání. Měl jsem nejlepší vybavení, které
jsem kdy na sobě nosil. Pomohlo mi přečkat tvrdé chvilky,
které mi skotačící příroda přichystala, v místech, kde život
protéká mezi prsty, přitom při naprosto bezohledném
zacházení. Ano, Mammut obstál, a ke všemu se mi líbí.
Mára Holeček

Základní tábor expedice Wild Challenge.
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SVĚT OUTDOORU: CO SE DĚJE
TEXT VOJTA LEJSEK, FOTO JAKUB KYNČL WWW.JAKUBKYNCL.COM

Přijďte si pro svou
dávku adrenalinu
na festival Obzory

Nové muzeum
Reinholda Messnera
na vrcholu
Kronplatz.

7. – 8. 11. 2015, Filozofická fakulta UK, Praha

Střípky z outdooru
Nové muzeum Reinholda Messnera

Na jihotyrolském vrcholu Kronplatz bylo otevřeno šesté a poslední muzeum Reinholda
Messnera. V roce 2003 začal známý horolezec pracovat na unikátním projektu Messner
Mountain Museum – soustavě muzeí zaměřených na hory, přičemž každé z nich je zaměřeno na jinou oblast v soužití člověka a hor. Na Kronplatzu je ústředním tématem příběh
a historie tradičního alpinismu. Moderní budovu muzea v nadmořské výšce 2275 metrů
navrhla známá britská architektka iráckého původu Zaha Hadid. Předchozí muzea jsou
na hradech Firmian v Bolzanu, Juvel u Merana, Ripa v Brunecku, v podzemních prostorách
u Suldenu a v pevnosti Monte Rite nad Cortinou d´Ampezzo.

Muzeum vodáctví
V září se ve Zruči nad Sázavou otevřelo Muzeum vodáctví, které zachycuje bohatou
historii a tradice českých vodáků. V expozicích najdete lodě a další vodácké vybavení
užívané od počátku vodní turistiky až po nedávnou minulost.

Obnovení útulny na Malé Fatře
Malofatranský Grand hotel Partyzán doslova vstal z popela. Známá bouda na Horné
lúce zcela shořela loni v říjnu, během roku se díky internetové finanční sbírce, do níž
přispěla i redakce Pohora.cz, a práci desítek dobrovolníků podařilo chatu obnovit.
Bouda je volně přístupná návštěvníkům jako v předchozích letech.

Cesta vzhůru představuje Radka Jaroše
Celovečerních dokumentů o horolezcích, které se dostanou do distribuce, není u nás
mnoho. Jedním z nich je nový snímek Cesta vzhůru o Radkovi Jarošovi a o posledním výstupu, kterým jako patnáctý horolezec světa dovršil Korunu Himálaje (výstupy
na všechny osmitisícové vrcholy). Stalo se tak v srpnu 2014 a v kinech můžete zhlédnout
dokument, který tento úspěch českého horolezce připomíná.
TIP: Další outdoorové novinky včetně recenze filmu Cesta
vzhůru najdete na Pohora.cz.

-

-

Čerstvé expedice, důkladné know-how
pro oblíbené outdoorové sporty, pečlivě
vybrané přednášky, večerní koncert, skvělá
atmosféra, setkání s fajn lidmi, předvánoční
market užitečných dárků, dobré jídlo a pivo.
Poznáte lidi, kteří se nebojí přijímat výzvy.
Nejmladší účastnice Tour Divide, nejtěžšího
MTB závodu světa, Markéta Marvanová,
zvládla 4418 km na kole napříč Amerikou.
Zeptejte se jí, jak si sama poradila s nástrahami kanadských pouští a vysokých mrazivých hor. Extrémní bike&hiker Dan Polman
bude vyprávět o svých šílených výkonech.
Mára Holeček se znovu pokusil o novou
cestu na Gasherbrum I, tentokrát s Tomášem
Petrečkem. Poví vám, proč to ani tentokrát
nevyšlo a co je to za tajemnou sílu, která mu
ani potřetí nedovolila novou cestu vylézt.
Do horoucí Jižní Afriky za boulderingem vás
zavede skvělá česká lezkyně Karina Bílková.
Vše o lajnách, které jsou napnuté proklatě
vysoko – o highline, se máte šanci dozvědět
od přední české slacklinerky, Anče Kuchařové. Kde se chystá napnout lajnu začátkem
listopadu? Přímo před vašima očima na festivalu Obzory!
Budou vám také k dispozici zkušení horští
vůdci s praktickými workshopy a tématy,
jako je přežití v přírodě, canyoning, pohyb
na ledovci, freeride či kompletní zasvěcení
do problematiky ferat a trekování s dětmi.
Více na www.FestivalObzory.cz.

PR: VELETRH SPORT LIFE
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Festival sportu, tance a zábavy zaplní brněnské výstaviště
Ve dnech 6. až 8. listopadu proběhne veletrh pro všechny
sportovní nadšence a příznivce volnočasových aktivit SPORT
Life. Spolu se souběžnými akcemi Dance Life Expo a IN-JOY je
tak na brněnském výstavišti připraven ucelený Festival sportu, tance a zábavy.
Své expozice budou mít na výstavišti přední dodavatelé sportovního vybavení i oblečení. Velká
sekce bude tradičně určená cyklistům a také vyznavačům zdravého životního stylu. Nebudou
chybět ani populární běžecké závody. Vedle běhů Maminy Run a SPORT Life Run se poběží
ještě Universal Run, který je proložený dalšími disciplínami, jako jsou kliky, výpady apod.
Letošní novinkou jsou orientační běhy s buzolou a kompasem.
Po úspěšné premiéře v minulém roce si fanoušci adrenalinových a street sportů budou moci
opět vyzkoušet skimboarding, tedy jízdu na prkně po mělké vodě, nebo chůzi po slackline. Možnost odreagování pak nabídne
lanové centrum, kde bude k dispozici lezecká stěna, Tarzaní skok nebo Barmský most. Boulderingového závodu se můžou zúčastnit
i ti, kteří nemají s lezením zatím žádné velké zkušenosti. V laboratoři pro testování outdoorového oblečení budou probíhat zkoušky
materiálů za simulace větru, deště nebo vlhka.
Sekci cyklistiky doplní festival Cyklocestování s bohatým doprovodným programem. Jako každý rok se na festivalu představí cestovatelský festival Kolem světa s Rudou Švaříčkem. I když léto je už nenávratně pryč, své místo budou mít na festivalu i vodní sporty.
Vedle už zmiňovaného skimboardingu jsou přichystány zajímavé ukázky potápění nebo vystoupení akvabel. V hale si budou zájemci
moci vyzkoušet třeba tenisový trenažér, hokejbalovou střelnici nebo novinku pod názvem Headis, což je nový sport u pingpongového stolu.

ACTIVE EXTREME
Řada prádla s extrémní
účinností, která zahřeje
nebo ochladí podle
potřeby organismu.
Celoroční prádlo do
proměnlivých podmínek.

ACTIVE COMFORT

Josef

Dostá
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rychlo
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Oblékneme
každého.
www.craft.cz
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Seznamte se, toto je náš
spolehlivý hezoun.
Nováček v naší rodině funkčního
prádla. Ideální pro všechny, kteří
nehoní nejlepší časy, ale pohyb si
užívají. Rozhodně neurazí ani při
běžném volnočasovém nošení.

WARM/WARM WOOL
WARM - řada prádla do
velmi chladných podmínek
a pro aktivity s nízkou
intenzitou pohybu.
WARM WOOL - nejteplejší
prádlo v nabídce Craftu.
Unikátní kombinace merino
vlny a polyesteru vyvinutá
pro zimní aktivity.
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Krajina kolem řeky Baker v Patagonii.
Foceno ze stativu s polarizacním filtrem. Vyšší
clonové číslo zajistilo velkou hloubku ostrosti.

S prstem na spoušti
Přeprava a ochrana techniky
a umění outdoorové fotografie
Focení v outdooru má svá
specifična. V tomto článku bych rád
popsal své zkušenosti z různých
expedic, kdy jsem byl nejen
fotografem, ale zároveň aktivním
členem expedičního týmu.
V takovém případě máte spoustu
jiných povinností než jen fotit,
ale zároveň se musíte soustředit
na podmínky, okolí, náročnost
a expozici míst, ve kterých se
zrovna nalézáte.

které vystihne co nejlíp obtížnost a nádheru daného místa. Je toho relativně hodně, na co je
třeba myslet, a tím je expediční fotografie typická. Samotný výkon při expedici je vysilující
a nebezpečný, člověk se soustředí na to, aby neudělal chybu, a zároveň je třeba koncentrace, iniciativy, motivace a dost práce k tomu, abychom přivezli dobré fotografie. Nicméně
pokud se to podaří, tak to stojí za to!

Pro mě jako kajakáře na divoké vodě hraje roli
mnoho různých faktorů: dynamika skupiny,
nebezpečnost místa, potřeba zajištění a bezpečnosti mých parťáků, obtížnost nastávajícího úseku a zároveň hledání bezpečné lajny
sjezdu. K tomu navíc nejlepší místo na focení,
Norský pohár v downhill MTB. Zde máte výhodu, že si můžete kompozici připravit
dopředu. Na fotce je také použitý fill in blesk k rozjasnění jezdce.
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TÉMA ČÍSLA: FOCENÍ V OUTDOORU
TEXT A FOTO JAKUB „KAJMAN“ ŠEDIVÝ
David Ernst na vodopádu Middle Palguin
v Chile. Na pořízení fotky jsem byl zavěšený
na stromu nad vodopádem a doufal jsem, že mě
udrží. Kajakář v levém spodním rohu dodává
fotografii měřítko. Foceno na 10,5 mm objektiv.

Jindy se hodí ochrana proti dešti, sněhu a vlhkosti. Jedním z nejjednodušších a nejlevnějších pomocníků je obyčejný zip-lock bag (plastový pytlík s uzavíratelným okrajem). Já jich
s sebou beru vždycky víc – hodí se na hodně
věcí. Zabalíte do něj i foták, pokud prší,
velice „k ruce“ přijde ve vlhkých tropických
klimatech. Například na Borneu byla taková
vlhkost, že pokud jste opustili hotel, fotoaparát
a veškerá technika se orosila a nedala se
na delší dobu použít. Pokud techniku zavřete
neprodyšně do zip-locku a počkáte, než se
teploty vyrovnají, voda se bude kondenzovat
vně plastu. Já tak balím samostatně i baterie
a ve vlhkém a deštivém prostředí i objektivy
a většinu výbavy.
Baterie nemají rády extrémní výkyvy teplot,
a tak se vyplatí je nosit v kapse „na těle“,
nejlépe chráněné před vlhkem (zase zip-lock).
Stejně tak v zimních teplotách se některá
technika má tendenci zasekávat a vyplatí se
držet ji v teple. Pomoct můžou tzv. „heating
pads, hand warmers“. Jde o balíčky, které se
chemickou reakcí zahřívají a umožní vám udržet baterie, techniku a prsty v teple (vždycky
je nejdřív otestujte, jestli nejsou moc horké
a techniku nepoškodí).

Co s sebou, když se balím

Hodně záleží na tom, kam jedete a jaké tam budete mít podmínky. Budete mít auto,
ve kterém budete moci část techniky nechat? Je bezpečné nechat techniku v autě či v místě
ubytování? Pokud ne, kolik toho s sebou budete schopni nosit? Do jakého prostředí jedete
a jaké budete potřebovat objektivy? Budete mít možnost nabíjet baterie a zálohovat data?
V tomhle případě méně někdy znamená více a první moment, kdy mi to většinou dojde,
je ještě doma, když se balím a snažím se zabalit všechno do letadla. Pokud vaše sportovní
vybavení zabírá tolik místa, co můj kajak, tak s sebou můžete opravdu vzít jen to nejnutnější. Já obyčejně beru fotoaparát, základní objektiv (v mém případě 17-55 mm), teleobjektiv, blesk a rybí oko (10,5 mm). Pokud to možnosti dovolují, tak také stativ, případně solární
nabíječku. Samozřejmě se vyplatí domluva ve skupině, protože některé věci se dají velice
dobře sdílet. Na naší nejdelší himálajské expedici jsme byli víc než měsíc odkázáni sami
na sebe, bez přístupu k elektrickému proudu. Řešením pro nás byla lehká solární nabíječka
a univerzální nabíječka na baterie. Tenkrát jsme maximálně šetřili s váhou a vybavením.
Tohle řešení ve spojitosti s náhradními bateriemi, které jsme na noc brali do spacáku, nám
umožnilo natáčet a fotit až do konce expedice.
Minulý rok v Indii se mi zase velice hodila obyčejná powerbanka. V poslední době se přes
USB dá nabít skoro všechno, od mobilního telefonu přes GoPro až třeba po SteRipen
na dezinfekci pitné vody. Většina mobilních telefonů má relativně dobrý GPS přijímač,
svítilnu, čtečku dokumentů, foťák na momentky a spoustu dalších výhod, které se hodí
i v outdooru. Hlavni nevýhodou je krátká životnost baterie, ale právě v kombinaci s vodotěsným pouzdrem a powerbankou se mobil mění v multifunkční nástroj a zároveň plní i svou
základní funkci nouzového volání.

Dál se na cestách hodí věci na čištění fotoaparátu a objektivu, náhradní paměťové karty
a zálohovací médium.
V zimě si s sebou vezměte dvoje rukavice,
jedny tenké nebo bez konečků prstů a silnější
přes ně. Není nic horšího než čekat na snímek
s mrznoucími prsty nebo přijít o něj, protože
nedokážeme stisknout spoušť. Druhou vrstvu
rukavic se určitě vyplatí mít na poutku, protože
ji budete sundávat a nandávat velice často,
a pokud rukavice odložíte na sníh, můžete
CO S SEBOU

•
•
•
•
•
•
•
•
•

fotoaparát a objektivy
filtry
volitelný stativ
ochranu proti dešti, chladu, vlhku,
vysokým teplotám a prachu
vodu
čistění
náhradní baterie
náhradní karty a jejich ochrany

44

Svět Outdooru 3/2015
Vybavení, Cesty, Expedice, Osobnosti

si být jisti, že budou brzo mokré. Brýle noste
na šňůrce tak, aby vám nepřekážely.

Do čeho to všechno dám?

To zase záleží na tom, kam jedete a jak. Pokud
letíte letadlem, budete pravděpodobně batoh
používat nejen na focení, ale také jako
primární zavazadlo. Já s sebou beru buď
dostatečně velký fotografický batoh, do kterého se mi vejde i většina dalších věcí (tablet,
náhradní oblečení, voda atd.), nebo normální
batoh, ve kterém mám vložené polstrování
pro fotoaparát. Na cestování mi zatím druhá
možnost vyhovuje víc, protože je univerzálnější. Na druhou stranu, pokud jedu někam
primárně fotit, tak je fotografický batoh určitě
pohodlnější a ergonomicky o hodně lepší.
Zároveň se k technice snadno dostanete.
Mně se moc osvědčily fotografické batohy
na lyžování (snowboard). Nejenže dobře drží
na zádech, dostatečně chrání techniku, ale
zároveň mají přístup přes záda. Dá se tak
snadno položit na sníh čelem, takže nenavlhnou jeho záda, nebo může batoh zůstat viset
na bederním popruhu. Otočím jej na břicho
a mám přístup k většině vybavení. Všechno
je velice dobře přístupné a zároveň chráněno
před případnou krádeží při pohybu ve městě.
Navíc by se do něj měla vejít ještě lavinová
výbava, tulení pásy, jídlo a pití na den a další
potřebné vrstvy oblečení. Na divoké vodě
a při expedicích často používáme buď obaly

Watershed (voděodolné vaky), nebo kufříky Pelicase (skořepinové kufříky). Ty jsou
super jako ochrana proti vodě a nárazu, ale k technice se hůř dostává a třeba na treking
to moc není.

A teď k focení

Nejsem žádný fotografický guru a už vůbec se nechci míchat do debat, co je správně
či špatně. Všichni jsme v tom, protože nás to baví a chceme dobré fotky. Když jsem se
v Austrálii zeptal svého učitele dokumentární fotografie, co je nejdůležitější na dobré
fotce, jeho odpověď byla stručná: „Be there!“ Je to jako se vším a ve fotografii to platí
několikanásobně. Být ve správný čas na správném místě. Stejně tak u mě. Většina fotografií, kterých si vážím, vznikla na tomto principu. I ten nejlepší fotoaparát vám nebude moc
platný, pokud jej nemáte s sebou. A nejlepší fotky zkrátka nepočkají. Na druhou stranu
nemá cenu litovat toho, co jsme nevyfotili, ale soustředit se na to, co může přijít.

Předvolba clony

Můj fotoaparát je nastavený na aperture priority (clona). Proč? Je to jednoduché, mám
větší šanci zachytit nenadálou událost. Manuální mód je perfektní, pokud máte čas si přístroj nastavit. Pokud zrovna nefotíte, předvolba clony je připravena bleskurychle vypálit
snímek, když je třeba. Zároveň mívám nastavenou expozici na -0,3. Naše oko je citlivější
na přeexponovaná místa, a tak ztracený detail v přesvětleném sněhu je rušivější než body
tmavé. Většina moderních fotoaparátů má tzv. blikačky, snímek vám při přehrání ukáže
přeexponovaná místa.

Panning shots

Pokud se váš objekt pohybuje a vy chcete dosáhnout efektu rozmazaného pozadí, musíte
snížit čas závěrky (záleží na rychlosti pohybu, obyčejně mezi 1/30 s a 1/60 s) a sledovat
objekt stejnou rychlostí a ve stejné rovině, ve které se pohybuje. Jedním z triků je nacvičit
si pohyb předem a postavit se tak, že ve chvíli, kdy dokončíme snímek, stojíme neutrálně.
Začněte fotit v pozici, kdy jste „předtočení“ a vracejte se zpět do neutrální pozice.

Přidejte měřítko

Měřítko je důležité; jedním z nejlepších měřítek v krajině jsou lidé. Lidé v záběru nejen
oživí celou expozici, ale zároveň jí dodají měřítko
pochopitelné pro každého diváka.

Nastavení kompozice

Pokud máte možnost, nastavte si kompozici
dopředu. Přemýšlejte dopředu, odkud a kam se
bude objekt pravděpodobně pohybovat, co ještě
chcete mít v záběru, a co už ne, a také jakou clonu
a čas bude třeba zvolit. Vizualizací fotografie
budete mít šanci napravit možné chyby ještě
předtím, než stisknete spoušť.

Měňte často úhel pohledu a pozici

Matěj Sottner v Livignu (Itálie), napadlo nám přes noc spousty sněhu a přes den
se ukázalo sluníčko. Prostě paráda, až na mrznoucí prsty. Zde bylo nejtěžší nastavit
expozici tak, aby byl ve sněhu ještě vidět detail.

Všichni máme sklony tvořit snímky, na které jsme
zvyklí. Vymaňte se ze zajetých kolejí, zkuste maximum různých úhlů a míst k focení. Nezapomeňte
na detail. Pokuste se svými fotografiemi vyprávět
příběh, který se odehrává. Nejde jen o hezké akční
fotografie a krajiny. Zkuste zachytit emoce, detaily
a atmosféru. To vám pomůže poskládat ucelenou
sbírku snímků, která sdělí příběh i bez vašich slov.
Není to snadné, ale výsledek stojí za to.

Víceméně náhodná, ale pro mě cenná fotografie
vulkánu Villarrica v Chile. Foceno ze stativu pro
ostrost a s polarizačním filtrem pro "vytažení" barev.

Investujte do dobrého polarizačního filtru
Světelné (hlavně sluneční) odrazy dokážou zkazit nejeden snímek.
Polarizační filtr vám je pomůže neutralizovat a zároveň „vytáhne“
barvy. Jeho vlastností je však také celkové „ztmavení“ kompozice
(na senzor dopadá míň světla). Toho se dá částečně využít jako
náhrady za ND filtr (barevně neutrální filtr – pozn. redakce), pokud
potřebujete fotografovat s delším časem.

Stativ a jeho náhrady

Pokud fotíte krajinu a jakékoliv fotky s delším časem, potřebujete
stativ, nebo alespoň něco, co jej nahradí. Výhody dobrého stativu
jsou nesporné – můžete ho nastavit přesně tak, jak potřebujete, drží fotoaparát v perfektní poloze, je stabilní i v horších
podmínkách a dá se s ním dobře pohybovat. Proto pokud je
možnost, určitě je nejlepší volbou. Něco ale váží a zabírá místo.
Jednou z „obchodních“ alternativ může být tzv. Gorila Pod, malý
flexibilní stativ, který se dá připevnit např. na větev, dveře od auta
nebo na plot. Pokud si jej chystáte pořídit, dbejte na maximální
zatížení a mějte na paměti hmotnost vašeho přístroje. Naštěstí
jde stativy alespoň z části nahradit; můžete použít skoro všechno,
co je po ruce. Čím stabilnější, tím lepší; většinou jde o vyskládané
kameny, batoh, zídku atd. Jednou z možností je také vytvořit si tzv.
Bean bag., vak naplněný sypkou směsí, kterou pod fotoaparátem
vytvarujete do potřebného tvaru. Dají se použít třeba luštěniny
nebo rýže, která na sebe ve vašem batohu bude zároveň vázat
vlhkost.

Stane se perfektním
doplňkem vašeho
životního stylu – doma
i v divočině!

+
POUKAZ NA
FOTOSLUŽBY
DOPRAVA ZDARMA
8 290 Kč

Sluneční světlo

Slunce dělá nádherné fotografie, ale přímé sluneční světlo je velice
silné a vytvoří obrovské kontrasty a stíny. Je celkem pravidlem, že
nejlepší fotografie pořídíte ráno a večer, kdy je slunce ještě nízko
a nemá takovou sílu. V poledne z přímého slunce fotografiím
chybí hloubka a stíny jsou velice rušivé. Pokud je to možné, foťte
přes den mimo přímé slunce, dá se použít například odraz světla
od stěny domu či světlého kamene. Mraky za slunečného dne často
fungují jako přírodní softbox, stíny jsou jemnější a kontrasty nižší.

Zkuste plánovat dopředu

Předtím než vyrazíte, zamyslete se, o jaké snímky stojíte a co
chcete přivézt. Plánování vám umožní představit si, co chcete fotit,
jakou techniku bude třeba vzít a jaký přístup zvolit. I pouhých
10 minut doma na gauči před tripem může usnadnit hodiny dřiny
a pomoct přivézt hezké snímky.
Autor:
Autor:

Jakub „Kajman“ Šedivý

Přední český kajakář, vášnivý freeriderový lyžař a fotograf. Na první vodě stál
už v 9 letech a od té doby se stala voda
součástí jeho života. Posledních pár let
cestoval po nejlepších kajakářských
destinacích na celém světě – Nový
Zéland, Norsko, Nepál, severní Kanada a Patagonie.

S 16Mpx odolným kompaktem Nikon Coolpix AW130 se můžete bez obav vydat na ty nejnáročnější expedice. Je vybaven 24 mm širokoúhlým objektivem s 5× optickým zoomem,
tělem vodotěsným nyní až do hloubky 30 metrů, mrazuvzdorným do -10 °C a snese i pád z výšky dvou metrů.

www.JakubSedivy.com
Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1

www.fotoskoda.cz
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OSOBNOST: FREYA HOFFMEISTER
PŘIPRAVILA ALENA HRUBÁ, FOTO FREYA HOFFMEISTER

Čtyři roky v kajaku

Freya Hoffmeister

Freya Hoffmeister patří ke světové elitě v expedičních plavbách
na mořském kajaku. Obeplula například Island, Nový Zéland či
Austrálii. Letos v květnu dokončila čtyři roky trvající plavbu kolem
Jižní Ameriky. Je skoro neuvěřitelné, že urazila přes 27 000 kilometrů.
Cestu rozdělila na čtyři etapy, mezi kterými se vracela domů. Pádlovala sama bez doprovodného plavidla, druhou etapu s ní jel její partner Peter. Kromě části Panamského průplavu, kde kvůli velkým lodím nemohla na kajaku jet, obeplula celý kontinent. S Freyou
jsme měli možnost hovořit na letošním veletrhu Paddle Expo.

Co je zásadní pro prevenci před
zraněním a onemocněním?

Nejdůležitější je perfektní technika pádlování.
Když pádlujete technicky špatně, riskujete zranění. V oblastech teplého klimatu jsem trpěla
na kožní problémy a mykózy na nohách,
protože uvnitř v kajaku je vlhko a horko a to
se těmhle onemocněním špatně předchází.
A také s sebou na cestu vozím ovoce kvůli
vitamínům. Jak se říká: „An apple a day keeps
doctor away“.
Tvá loď váží naložená až 100 kilogramů,
trénuješ také eskymování?

Freyo, jak ses dostala k pádlování?

Když jsem byla v jiném stavu, nemohla jsem skákat z letadla s padákem, což byla do té
doby moje hlavní aktivita. Skákání s velkým břichem prostě není možné. Začít pádlovat
bylo jednoduché a přirozené, žiju na pobřeží v Husumu, a měla jsem tedy kde jezdit.
Ježdění na seakajaku v zálivu není nebezpečné a to jsem tou dobou hlavně potřebovala.
Po narození jsem syna vozila v prostoru pro zavazadla a dobře to fungovalo.

Eskymování mi šlo odjakživa dobře, umím
to i s grónským pádlem, takže v tom není
problém. S těžkou lodí je to dokonce ještě
jednodušší. Ale samozřejmě se mi několikrát
stalo, že jsem musela loď opustit, ale to spíš
výjimečně.

Proč ses rozhodla obeplout Jižní Ameriku?

Hned po cestě kolem Austrálie jsem hledala další cíl. Věděla jsem, že chci zvládnout obeplout další kontinent a popravdě, žádný menší na světě není.
OBEPLUTÍ JIŽNÍ AMERIKY V ČÍSLECH
Vzdálenost: 27 000 km
Trvání: 4 roky
Počet navštívených zemí: 13
Průměrná rychlost za den: 45 km
Celkem dnů na cestě: 850 ve čtyřech
etapách
Celkem dnů pádlování: 605
Počet nocí: stan 573, u místních 124,
policejní stanice 71, hotel 38, velká
loď 21, kajak 12, hamaka 11

Když jsi partnerovi a synovi řekla:
„Jedu na čtyři roky pryč!,“ jak
reagovali? Podporují tě?

Nebyla jsem pryč čtyři roky v kuse,
několikrát jsem se mezitím vrátila domů.
Synovi bylo na začátku skoro 15 let, souhlasil a byl během cesty se svým otcem.
Můj nynější partner Peter byl kdysi můj
učitel pádlování, a dokonce absolvoval
druhou etapu se mnou. Má tedy pro mou
vášeň pochopení.

Proč během pádlování nenosíš
záchrannou plovací vestu?

Jsem k lodi připoutaná smycí – kdyby mi loď
uplavala, cesta by pro mě skončila. Při pádlování na tak dlouhé vzdálenosti by mi vesta
poničila oblečení a poškrábala kůži. Vestu
mám samozřejmě s sebou, využívám ji, když
je zima, při přistávání na pobřeží nebo když
jedu nějaký obtížný úsek.
Když jsme u těžkých úseků, co bylo
hlavním nebezpečím?

Nebezpečí na takové cestě číhá spoustu.
Vzpomínám na přílivovou vlnu pororoca
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v amazonské deltě, která mě smetla, když
jsem čekala potmě na příliv. Z ničeho nic se
najednou ozval hrozný hluk a já v poslední
chvíli čapla pádlo. Pak jsem už byla unášena
vlnou třicetikilometrovou rychlostí a ve tmě
bojovala o život. Eskymovala jsem, ale
podruhé se mi to už nepodařilo, protože jsem
měla hlavu hluboko ve všem tom bordelu,
co s sebou vlna nese. Musela jsem ven z lodi
a díky bohu se mi pak povedlo vyškrábat se
na břeh. Ztratila jsem jen sandály, ale bláto
napěchované do lodi jsem pak musela ven
vyškrabovat lžící. Několikrát jsem také při
cestě prorazila loď, ale tu jsem buď sama,
nebo s pomocí místních opravila.
PŘÍLIVOVÁ VLNA POROROCA
Příliv může způsobit mohutnou
vlnu, která stoupá vzhůru zálivem
nebo řekou (zejména v oblastech
s přílivem nad šest metrů, kde není
hluboko a vodní plocha se zužuje).
Nejvyšší přílivová vlna na řece
Čchien-tchang v Číně dosahuje
výšky 9 m. Na Amazonce se
přílivová vlna nazývá pororoca, je
vysoká 4 – 5 m a je rozeznatelná až
800 km od ústí.
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Loď mám navrženou na míru od Point 65. Během expedice jsem ji měnila, protože předchozí
partner Epic se nijak nenamáhal vyjít vstříc mým požadavkům. Je to super pocit, pádlovat
na vlastní lodi, „Freye“. Jinak mám s sebou všechno, co můžu potřebovat. Věci na stanování,
vodotěsný foťák, laptop, baterie. Jídlo na tři týdny a vodu na deset dní. Úplně nejlepší vynález je čtečka knih, která mi pomohla překonat osamocené večery na pláži.

nikdy jsem nepřemýšlela
nad tím, že to vzdám
Jakou navigaci na kajaku používáš?

Je to jednoduché. Kolem Jižní Ameriky pořád hezky doprava (směje se). Mám GPS navigaci,
která mi ukazuje nejen, kde se právě nacházím, ale dokáže i vyhodnotit proudění vody. Když
rychlost pádlování klesne k nule, nebo dokonce do záporných hodnot, je čas zbystřit, jako
u Hornova mysu. Kdybych se včas neotočila, mohla jsem dnes být v Antarktidě. Dál mám
s sebou laptop, kde najdu večer ve stanu možnosti přistání na další den či nebezpečná místa
na trase. Občas také využívám papírové mapy, které mám samozřejmě s sebou také.
Co stravování, zastavuješ přes den na jídlo nebo na odpočinek?

Pokud není extrémně klidné moře nebo místo vyzývající k zastavení, tak ne. Ono těchto
míst stejně moc není. Vařím si ve stanu večer jídlo bohaté na karbohydráty, přes den v lodi
jím tyčinky, ovoce, pečivo, sýry nebo uzeniny.
Nedá mi se nezeptat, jak řešíš toaletu?

Pokud mám suchý oblek, využívám kalíšek s výlevkou, kterou poklopcem v obleku vystrčím ven – prostě jako chlap. Pro ostatní případy mám v lodi nádobu nebo houbu. Všechno
opláchnu mořskou vodou, člověk musí být trochu vynalézavý.
Máš top sponzory z oblasti vodních sportů. Dokážeš s jejich pomocí pokrýt náklady?

Prožila jsi těžké chvíle při obeplouvání
Hornova mysu. Co se přesně stalo?

Mys Horn má mezi námořníky reputaci
jednoho z nejnebezpečnějších míst na světě.
Vyčkávala jsem dlouho na dobré počasí,
protože spousta obřích lodí se v silných
bouřích v těchto místech potopila. Prvních 80
km k mysu bylo moře klidné, silnější vítr byl
předpovídán až na večer. Vydala jsem se tedy
na posledních 9 km k ostrovu Isla Hornos.
Zhruba kilometr před cílem se ale prudce zvedl
vítr a táhl mě na volné moře. Jedinou možností
bylo pádlovat k ostrovu Isla Deceit, pak už je
jen Antarktida. Představte si přistávání na strmém břehu plném kamenů ve větru o rychlosti
200 km/h. Vyvázla jsem s pár modřinami
a proraženou lodí. Ve stejné bouři ale zhruba
100 km severněji zahynul můj přítel Alejandro
Daniel Carranza, který tam pádloval se svým
průvodcem. Jakmile jsem se zprávu dozvěděla
přes satelitní telefon, šla jsem do malé kaple,
kde jsem děkovala Bohu za přežití.
Svět outdooru zajímá vybavení, co
všechno vozíš s sebou?

Základem mého rozpočtu je můj obchod Jenny´s Eisläden. Sponzoring je příjemná
pomoc, hlavně co se týká vybavení. Kokatat byl jedním z mých prvních sponzorů vybavení
na vodu. Dál spolupracuju s Nestlé, oblečení mi dodává také Haglöfs. Ve stanu Hilleberg
jsem strávila přes pět set nocí, karimatka Therm-a-Rest také báječně sloužila. Nesmím
také opomenout Thule. Všem jsem velmi vděčná.
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FREYA HOFFMEISTER (*1964)
Majitelka obchodů
se zmrzlinou žije
v Německu ve městě
Husum. Věnovala se
sportovní gymnastice, kulturistice,
a hlavně skoku
padákem. Na kontě má přes 1500
seskoků, je tandemovou instruktorkou a jako první seskočila v tandemu
nad severním pólem. S pádlováním
na mořském kajaku začala „bohyně
lásky k mořím“ (jak si sama říká)
po narození syna jménem Helge
v roce 1996.
V roce 2003 podnikla Freya první větší plavbu po moři kolem německého
a dánského pobřeží. V roce 2007 obeplula Island (1620 km, 25 pádlovacích
dní, průměrná rychlost 65 km/den)
a po něm Nový Zéland (2386 km, 48
dní, 50 km/den). V roce 2009 (synovi
bylo necelých 13 let) se vydala na cestu kolem Austrálie (13 790 km, 322
dní, 55 km/den). Jela bez doprovodného plavidla a byla o 28 dní rychlejší
než Paul Caffyn, který do té doby jediný Austrálii obeplul. O její cestě kolem
Austrálie vyšla kniha Fearless: One
Woman, One Kayak, One Continent.
Letos v květnu dokončila čtyřletou
cestu kolem Jižní Ameriky a za ni
také mimo jiné obdržela v Augsburgu
cenu World Paddle Award v kategorii
Sportovkyně roku.

TIP: Velký rozhovor s Freyou
Hoffmeister najdete ve čtvrtém čísle

Byl někdy během cesty moment, kdy
sis řekla, že to nezvládneš?

Ne. Pořád posouvám své limity. Před
mysem Horn jsem se musela otočit, ale
žádné „Už nemohu“ nebo „Už nechci“
u mě nebylo. Měla jsem cíl a neexistovala myšlenka, že bych ho nedosáhla.
vodáckého magazínu Hydro, které
vyjde koncem října.

Všimli jsme si, že s sebou vozíš stříbrný příbor a lak na nehty…

Ano, přeci jen jsem žena a i v těch těžkých podmínkách si alespoň takhle chci užít „luxusu“.
Jednou za čtyři týdny také chodím ke kadeřníkovi, mám dlouhé vlasy, o které se člověk
musí starat. A v mém věku i zakrývat šediny (úsměv).
Jaké byly tvé pocity při příjezdu do cíle?

Do Buenos Aires jsem přijela několik dní
před oficiálním návratem. Zapadalo slunce
a v hlavě mi zněla píseň Don´t Cry For Me
Argentina z muzikálu, který jsem viděla
v Hamburku krátce před expedicí. Na jednu
stranu se mi ulevilo, že to mám za sebou,
na druhou mi bylo trochu líto, že cesta
končí. Oficiální příjezd proběhl až za pár
dní nato, chtěla jsem si trochu odpočinout
a dobře vypadat.
A jaké máš další plány?

Pár kontinentů na mapě ještě je, ale zatím nemám žádné konkrétní plány. Na podzim
vyjde o cestě kolem Jižní Ameriky kniha. Věnuju se teď hodně přednášení o svých cestách,
poskytuju rozhovory. Nechte se překvapit.
Připravila: Alena Hrubá
Členka redakce časopisu a webu HYDROmagazín se ve volném čase věnuje
pádlování na kajaku na divoké vodě. Když zrovna voda neteče, ráda vyráží
ven z města na kolo či vandr. Můžete ji ale také vidět na pódiu zpívat se
sborem Cancioneta Praga.

ORIGINÁLNÍ
NORSKÉ
TERMOPRÁDLO
S TERMOSTATEM
NORSKÉ-TERMOPRÁDLO.CZ

www.HedvabnaStezka.cz
nejčtenější cestovatelský portál v ČR
Na webu
HedvabnaStezka.cz
najdete obrovské množství
aktuálních informací
ze všech kontinentů.

ONLINE PRŮVODCE všemi
zeměmi světa. 109 z nich bylo
již v tomto roce aktualizováno,
na dalších aktivně pracujeme.
Praktické informace, ceny,
doprava, bezpečnost, zdravotní
problematika. Cestopisy
a reportáže českých cestovatelů
z každé země.

VĚCNÉ DISKUSE o cestování
ve všech regionech světa. Co nenajdete v online průvodci, na to vám
v diskusi rychle odpoví někdo, kdo
dobře zná zemi, kam se chystáte,
nebo tam i žije. Diskuse jsou věcné,
urážky a spamy netolerujeme. Většina
diskusních fór věnovaných jednotlivým
zemím má své moderátory - zkušené
cestovatele, kteří hlídají, aby každý
dotaz měl odpověď. Nedávno jsme
také diskuse zpřehlednili.

NOVINKY Z CESTOVNÍCH
KANCELÁŘÍ
Divili byste se, co všechno dokážou
cestovky vymyslet a kam všude
se s nimi můžete podívat. Často
do míst a na aktivity, kam byste
se sami nedostali nebo by vás
to vyšlo pěkně draho. Cestovek
také stále přibývá, a proto
přinášíme nekomerční tipy na
to nejzajímavější, co nabízí.

KAŽDÝ DEN NOVÝ ČLÁNEK
Nebudete přece v práci pořád
pracovat ;) Když si přečtete
po ránu, po obědě nebo
odpoledne zajímavý článek
o nějakém krásném místě,
získáte novou energii a inspiraci
a vaše produktivita stoupne.
Proto HedvabnouStezku.cz
doporučuje 9 ze 10
zaměstnavatelů.

KVALITNÍ A PŮVODNÍ
ČLÁNKY pro inspiraci na cesty
Články pro nás připravují ti
nejlepší cestovatelé a
fotografové, dobrodruzi
a odborníci na konkrétní země.
Autory a články pečlivě
vybíráme, nepatříme mezi
weby, kam může každý
napsat cokoliv, a podle toho
to pak vypadá.

ROZHOVORY, SOUTĚŽE,
AKTUALITY, KALENDÁŘ
CESTOVATELSKÝCH AKCÍ
a mnoho dalšího...

SPOLUCESTUJÍCÍ A CESTOVATELSKÁ SEZNAMKA
Za těch 8 let, co HedvabnaStezka.cz existuje si už na ní přes
1000 lidí našlo nové, stejně naladěné kamarády či partnery.
Mnohým partnerství vydrželo a děti některých z nich slaví
letos 7. narozeniny.

Neprodáváme zájezdy,
letenky ani ubytování.
Proto u nás najdete
nezaujaté a nekomerční
informace.

POZNEJTE SVĚT, JAKÝ OPRAVDU JE!

VYBAVENÍ: OPENSTREETMAP
TEXT PAVEL ZBYTOVSKÝ, SCREENY ARCHIV AUTORA

(foto CC-BY-2.0, CDC Global)
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OpenStreetMap
(Turistická) mapa celého světa
Myslíte si, že dobrovolníci můžou vytvořit mapu světa? Každý jistě
zná Wikipedii, je to encyklopedie, kterou taky tvoří dobrovolníci.
Zezačátku trochu utopický projekt, a teď nejdostupnější zdroj
informací. Podobným způsobem vzniká i OpenStreetMap (OSM) –
mapa celého světa. Jak, proč a k čemu slouží, se pokusíme přiblížit
v tomto článku.
OpenStreetMap je stejně jako Wikipedie komunitní projekt, který může kdokoliv upravovat
a záleží na aktivní komunitě uživatelů, aby příspěvky kontrolovala a dbala na kvalitu
celého projektu. Tento přístup umožňuje komukoliv data tvořit i využívat. Má samozřejmě
také svá rizika – zejména různorodou kvalitu a možné vandalské útoky.
Když zadáme www.openstreetmap.org, vykoukne na nás klasická webová mapa, podobná
Google Maps. To je ale právě jeden z nejčastějších omylů, OSM není jen tahle jedna
webová stránka s poněkud ošklivou mapou, ale jedná se o mapovou databázi. Výhodou
databáze je možnost vytvořit bezpočet tematických map a podle potřeby je exportovat
pro rozličné použití do off-line navigací i mobilních telefonů. Tím je OSM unikátní, protože
komerční společnosti svou databázi zpravidla zveřejnit nemůžou.
Pro pokročilejší malá technická odbočka: mapová databáze ukládá čistě zdrojová (tzv.
vektorová) data – jsou to zeměpisné souřadnice, které jsou spojeny v úsečky, jako třeba silnice, nebo plochy, které tvoří třeba jezera. U webových map se kvůli omezení přenesených
dat nejčastěji používají předem generované mapové dlaždice, což jsou obyčejné PNG
obrázky tak 200×200 pixelů. Jak vás možná napadlo, pro každé přiblížení (zoom) jich musí
být velké množství, proto nejsou příliš vhodným formátem na stahování. Druhou nevýhodou takových dlaždic je nemožnost off-line vyhledávání adres či trasy. Různé programy

nabízejí různé možnosti stahování dat a je
na vás, abyste posoudili jejich vhodnost pro
konkrétní použití.

Využití OpenStreetMap

Teď se dostáváme k té praktičtější části, co
konkrétně můžeme používat. Díky otevřené
licenci je zdrojů mnoho, každý totiž může
data libovolně využít, stačí uvést, odkud
pocházejí. Pro cestovatele se nabízí mapa sice
různě přesná (podle aktivní místní komunity
přispěvatelů OSM), ale aktuální a neustále
doplňovaná. Je využitelná jak pro plánování
OPRAVTE CHYBY V MAPĚ
Všimli jste si chybičky
v podkladech
OpenStreetMap? Prošli
jste lesní pěšinu, která
v mapě není? Zkuste
ji upravit. Není to tak těžké, pro
technicky zdatnější uživatele stačí
otevřít osm.org, kliknout na Editovat
a nechat se vést mapovým editorem.
Pro začátečníky může být vhodné
školení na openstreetmap.cz/skoleni.
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MAPILLARY
Stejně jako
můžete přispívat
do OpenStreetMap, je tu
ještě jedna služba, která
je OSM nápomocna,
a přispívání je mnohokrát snazší.
Jedná se o streetview tvořené lidmi,
tedy o fotografie z uliční úrovně, jaké
najdete na Googlu a Mapy.cz. Pro
přispívání stačí stáhnout aplikaci
a pověsit mobil za přední sklo auta.
Více na mapillary.com

Navigační přístroje

Navigace do ruky a do auta obsahují off-line mapy od výrobce (jejich aktualizace se může
prodražit). Mnoho výrobců má bohužel své mapové formáty zašifrované, a tak pro ně OSM
podklady vyrobit nejde. Pro aktuální informace vyhledejte výrobce svého GPS přístroje
na stránce wiki.osm.org.
Opravdu dobře zpracovaný formát mají navigace Garmin. Pro ně si můžete vybrat předem
generované mapy celého světa a zvolit kombinaci vlastností (turistické trasy, vrstevnice,
navigace po silnicích apod.). Na wiki.osm.org/OSM_Map_On_Garmin/Download najdete
přehled připravených podkladů. Jednoduše a zdarma získáte mapu místa, kterou by se
pro jedno použití nevyplatilo kupovat.

Smartphony

cest předem na webu, tak pro cestování
a navigaci v GPS přístrojích (podle kompatibility), chytrých telefonech a dalších mobilních
přístrojích. Možností je opravdu hodně, tady
stručně představím několik z nich.

Webové mapové servery
a nástroje
Zpravidla se jedná o posuvné zobrazení
mapy s příznačným přepínačem vrstev – ten
umožňuje přepnout na jinou tematickou
mapu (většinou ho najdeme vpravo nahoře).
Jak už jsme uvedli, takovou mapu najdeme
na hlavní stránce osm.org. Jaké jsou další
možnosti?
• Například mapa OpenCycleMap.org
vykresluje národní i nadnárodní cyklistické
trasy a přidává zobrazení vrstevnic. Může
být dobrým průvodcem pro plánování
dovolené na kolech.
• Český projekt mtbmap.cz zobrazuje turistické trasy podle našich zvyklostí, kromě
toho přidává také cyklotrasy a speciální
značení trailů pro horská kola. Umí hledat
trasy speciálně pro horská kola a nabízí
další možnosti exportu.
• Turistické značení pro celý svět vykresluje
hikebikemap.de, i tady jsou přepínatelné
další vrstvy.
• Mimo Česko a Slovensko začal používat
OSM portál Mapy.cz. Užitečná je zejména
mobilní aplikace pro Android a iOS, kde si
nyní můžete stáhnout turistickou mapu pro
ČR a SR. Off-line stahování i pro zbytek světa
s OSM daty má být výhledově také k dispozici (první vlaštovka pro Android už v říjnu).
• Užitečný je nástroj pro zobrazení záznamu
GPS trasy (GPX soubor) na webové mapě.
Německý gpswandern.de/gpxviewer umí
přepínat OSM a Google mapy.
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Porovnání map OSM (nahoře) a Google (což samozřejmě není turistická mapa - dole), Plitvická jezera
v Chorvatsku (aplikace OsmAnd).

Chytré telefony dnes poskytují
podobné služby jako navigační
přístroje a navigační software
je na velmi dobré úrovni.
Nevýhodou je samozřejmě
menší výdrž baterie (tu je
možné značně prodloužit
powerbankou). Důležitá je také
otázka připojení k internetu.
Některé aplikace volbu stažení
off-line mapy umožňují, mnohé
využívají tzv. on-line mapové
dlaždice. Zejména při cestě
do zahraničí pozor na to,
abyste měli mapy stažené
už z domova. Tady je několik
tipů na aplikace, které pracují
s OpenStreetMap. Další najdete
na wiki.osm.org/Software.

• OsmAnd je aplikace pro Android a iOS. Umí přímo z telefonu stáhnout mapy zemí
a v nich vyhledávat (pro android také trasovat). Po chvilce nastavování je možné zvýraznit turistické a cyklistické trasy. Další funkce je možné zapnout přes několik modulů
(třeba záznam trasy a zobrazení vrstevnic či místních článků z wikipedie). Ovládání je
poněkud zmatené, chce to hodně trpělivosti.
• Maps.me je velmi podobná aplikace také pro Andoroid i iOS. Nemá turistické trasy, ale
zase naviguje auta i v iOS verzi. Ovládání tu zvládne opravdu každý.
• Oblíbené jsou také kompletní turistické průvodce postavené nad OSM. Aplikace
Triposo nabízí všechno od důležitých památek s fotkami a popisky přes okružní
cesty s itinerářem návštěv až po bookování hotelů či placených prohlídek. Mapy má
připravené off-line. Druhá je aplikace CityMaps 2Go, která zobrazuje zejména off-line
městské plány. Příjemné je i zvýraznění bodů zájmu z OSM databáze. Ty je možné
prohledávat, ukládat či prohlížet i s doplňujícími informacemi. Obě aplikace jsou pro
systémy iOS i Android.
• Locus Map je aplikace pouze pro Android, ovšem je to jeden z nejrozsáhlejších turistických navigátorů. Umožňuje zobrazovat off-line předem stažené dlaždicové mapy i ty
klasické vektorové s různými tématy. Kromě toho oplývá množstvím přidaných funkcí.
Ovládání je příjemné, od záznamu trasy přes vyhledávání na online službách až po propojení s geocachingem.
• Mapfactor navigator pro Android je jednoduchá off-line auto-navigace, data stahuje
na SD kartu.
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Mapy můžete tvořit i vy
Díky tomu, že OpenStreetMap tvoří lidé jako vy, se mapové podklady
stávají každým okamžikem lepší a lepší. To také motivuje vývojáře tvořit
množství vlastních aplikací. Ukázali jsme si on-line mapy pro plánování
výletů, off-line mapy, které využijeme právě při cestování, i několik
chytrých aplikací, které poslouží jako navigace, turistický průvodce či
pro geocaching. Na OSM navazují různorodé servery a aplikace, které
mají všechny svou cenu. Na uživateli pak zůstává relativně těžký úkol
všechno prozkoušet a najít si to, co mu vyhovuje nejvíc. A pokud byste
objevili neúplné nebo chybné detaily v OSM mapě, nezapomeňte, že se
můžete zařadit mezi tvůrce, třeba jen malými opravami.

Porovnání map OSM (mtbmap.cz nahoře) a Mapy.cz dole,
Příhrazské skalní město.

Autor: Pavel Zbytovský
Prvním zdrojem pro OSM byly záznamy GPS stop, které může nahrát
každý uživatel. Když jedno místo má víc stop, může to pomoci přesnosti
mapování. Mapa ukazuje intenzitu, s jakou jsou jednotlivá místa
navštívena (foto CC-BY-2.0, Eric Fischer).

Student FIT ČVUT Pavel Zbytovský má řadu sympatických a jen na první pohled nesourodých koníčků
a aktivit: ajťák, skautský vedoucí, a především obrovský mapový nadšenec.

I N S U L AT E D F R O M E V E R Y D AY L I F E

Men’s Bormio Jacket
Microadventures at your doorstep - not far and at any time. Our Bormio
Jacket provides the intelligent insulation you need in the perfect
companion for all adventures away from the daily grind. vaude.com
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI v outdoorové výbavě
Svět outdooru
pravidelně přináší
zprávy o novinkách
a zajímavostech
v outdoorové
výbavě, a to
formou krátkých
tipů na vybavení,
které můžete
nalézt ve vašich
oblíbených
obchodech.

Loap Leandros
Softshellová bunda s membránou
Svými vlastnostmi je pánská softshell bunda Leandros
s membránou Aqua Pro a hřejivou
podšívkou Techfleece+ určena
k funkčnímu vrstvení. Materiál
nepromokavé bundy s hodnotou
8000 mm vodního sloupce oceníte
nejen na podzim, ale i během
zimy. Stačí pod ni obléknout
termoprádlo a technický svetr
nebo flísovou mikinu. K dostání
v e-shopu české značky Loap.

Infocena: 1899 Kč
www.loap.cz

adidas Terrex Boost GTX

Merino Wool Thermal Hat Buff

Jednička pro špičkové výkony v náročném terénu

Čepice z ovce

Outdoorová obuv adidas, určená pro náročné běhání
v horách. Technologie Boost poskytuje nekonečnou
návratnost energie. Prodyšná membrána Gore-Tex udrží
nohy v suchu i za deštivého počasí. Lehký svršek z textilu
a odolné síťoviny odolává opotřebení a společně se
zpevněním klenby Pro-Moderator poskytuje fixaci nohy
a správný nášlap v náročném terénu.

Ve Španělsku vyrobená Merino Wool Thermal
Hat je pohodlná čepice z přírodního vlákna
s minimem švů. Je ideální pro používání
během aktivit, jakými jsou například
turistika, běh, cyklistika, horolezectví
apod., ale díky svému modernímu
designu ji můžete nosit i po městě.
Čepice ze 100% merino vlny poskytuje
dokonalou ochranu před chladem
a větrem. Tepelný komfort poskytuje
mezi 10 a -10 °C

Infocena: 4699 Kč
www.RockPoint.cz

Infocena: 798 Kč
www.buff.cz

Smartwoll Corbet 120 Jacket

The North Face Verto Prima Hoodie

Bunda se SmartLoftovou vlněnou izolací

Dámská zateplovací bunda

Bunda Corbet 120 je vhodná do chladného
počasí pro aktivity s nižší intenzitou.
Na předním panelu je vlněná izolace
SmartLoft, zajišťující termoregulaci
a poskytující teplo, i když budete
zpocení. Vrchní nylonová látka
předního panelu je s voděodolnou
úpravou DWR finish. Pro tepelný
komfort jsou rukávy a zadní panel
bundy ze směsi merina a nylonu
s elastanem. Pánská i dámská
varianta.

Zateplovací vrstva chrání peřím
hrudník a oblast kolem krku.
Boční panely, rukávy a kapuce
jsou zatepleny materiálem
Primaloft. Východoevropské
peří s plnivostí 800 cuin má
výbornou izolační schopnost
a je extrémně stlačitelné. Svrchní
Pertex je díky technologii ripstop
odolnější proti mechanickému
poškození. Bunda je sbalitelná
do vlastní kapsy.

Infocena: 4399 Kč

Infocena: 5390 Kč

www.RockPoint.cz

www.NeverStopExploring.cz

www.marmot.eu | facebook.com/marmot.mountain.europe
Marmot PRO: Benedikt Purner | Location: »Avalanche Pass«, Shuangqiao-Valley, Tibet
Elias Holzknecht

Protection in
all Conditions

Shell Collection
Engineered to outsmart the elements and
offer maximum protection in all conditions.
With their high-performance functional
membranes and sophisticated designs,
Marmot’s technical shells are the
go-to choice for all outdoor adventures.
< Alpinist Jacket
www.marmot.eu
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Hanibal Czech Outdoor Awards
Direct Alpine Cascade plus.

Dávno jsme v Hanibalu přijali za vlastní
poslání šíření slávy českých outdoorových
značek a výrobců. I proto přicházíme
s vyhlášením druhého ročníku Hanibal Czech Outdoor Awards,
v němž oceňujeme ty nejlepší produkty českých výrobců. Česko
je outdoorovou velmocí a máme na co být hrdí! A pokud chcete
spolurozhodnout o celkovém vítězi letošních cen a vyhrát 10 000 Kč
na nákup v Hanibalu, bedlivě sledujte www.hanibal.cz/awards2015.
Nominované výrobky jsou rozděleny do dvou základních kategorií.

High Point Road
Runner 2.0.

Tilak Trango.

Česká firma vyrábějící v Česku

Sensor Merino
Wool MS 330.
Kama 4082.

Sir Joseph
Paine 600.
Tendon
Lowe 8.4.
Equilibrium
Bandit FX.

Doldy Fitzroy.

Výrobcem je česká firma, sídlící a vyrábějící v Česku, oceněný výrobek je vyrobený v ČR.
Tilak Trango Hooded je model sledující trend prodyšných a univerzálně použitelných
softshellových bund. Kvalitní materiály podtrhuje už tradičně výborné zpracování a čistý
design. Direct Alpine Cascade Plus jsou technické kalhoty, které jsou nesmírně odolné,
a přitom o nich nevíte. Množství užitečných prvků a kombinace materiálů ukazuje, že je
navrhl někdo, kdo svému oboru skutečně rozumí. High Point Road Runner 2.0 je druhou
verzí populární ultralehké membránové bundy a posouvá využitelnost tohoto modelu
ještě dál. Nově umístěná kapsa a přepracovaný střih udělá radost i turistům a lezcům,
kteří rádi ušetří každý gram.
Teplá mikina z kombinace polypropylenu na vnitřní a merino vlny na vnější straně Sensor
Merino Wool MS 330 těží z výhod obou materiálů maximum, skvěle vypadá a dokazuje,
že Sensor patří ke špičce ve výrobě funkčních vrstev. Výroba svetru Kama 4082, který je ze
100% jemné merino vlny, splňuje přísné ekologické standardy Bluesign a je při ní aplikována vodoodpudivá úprava.
Kvalitní husí peří, anatomický střih a především nový materiál Softex Xilo tvoří dohromady
spacák Sir Joseph Paine 600. Vyzdvihnout je nutné střih kapuce, který brání úniku tepla,
a váhu kolem 1 kg, která je na třísezonní spacák parádní.
Lanem Lowe 8.4 se Tendon trefil do požadavků horolezců, kteří v horách požadují co
nejlehčí lano, které by zároveň mělo rozumný průměr, se kterým se dobře pracuje. Equilibrium Bandit FX je základem kotvicích prvků na slackline. Sympaticky kompaktní kotvítko,
které se vejde do dlaně, neváží víc než jablko a zároveň má dostatečnou pevnost, aby
„ustálo“ i lajny okolo 100 m.
Batoh Fitzroy od Doldy je zástupcem opomíjené kategorie jednoduchých batohů
určených pro pohyb v horách. Jedna komora, robustní materiál, pevná očka pro připnutí
čehokoliv.

Česká firma vyrábějící v zahraničí

Ocún Condor.

Pinguin Ace 27.

Warmpeace Viking 1200.
Boll Ranger 38 – 52.

Výrobcem je česká firma sídlící v Česku, oceněný výrobek je vyrobený v zahraničí.
Osvědčený koncept, na kterém Warmpeace se svou řadou spacáků Viking staví, byl pro
nový nejteplejší model ještě vylepšen. Kapuce výborně kryje hlavu a díky chytrému výběru
materiálů vznikl plnohodnotný zimní spacák za výbornou cenu. Kvalitních dětských
batohů není na trhu mnoho. Pozornost si zaslouží Boll Ranger 38-52, který má všechno,
co mají dospělé ekvivalenty: kvalitní zádový systém a dvoukomorové uspořádání doplňují
bezpečnostní reflexní prvky. Batoh Pinguin Ace 27, určený na zimní sporty, zaujme
na první pohled pestrými barvami, které mají i bezpečnostní funkci. Úzký profil, možnost
připevnění helmy, lyží nebo snowboardu a rychlý přístup k potřebnému vybavení ocení
nejen vyznavači freeridu.
Ocún dokázal rychle vybudovat víc než konkurenceschopné portfolio lezeckého železa.
HMS karabina Condor výborně padne do ruky a chytře vymyšlená pojistka brání přetočení.
Povedená helma Penta od Singing Rocku patří mezi nejlehčí kousky na trhu. Kromě
výborné konstrukce a množství odvětrávacích otvorů je třeba ocenit systém upínacích
pásků, díky kterým helma skvěle sedí.

Singing
Rock Penta.
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Jaký máš signál?

Mobily v outdooru

Už od začátku mobilní revoluce bylo jasné, jaký význam může
mít mobil v outdooru. Myslím tím nejen trekaře, horolezce, lyžaře
či cyklisty, ale třeba i jejich potřebu při různých pracích v terénu,
v lese a pro záchranáře v náročných podmínkách. V tomhle textu
se zaměřím na parametry při výběru odolného outdoorového mobilu,
srovnání vlastností mobilů s GPS najdete v jiném článku tohoto čísla.
Jakmile měl mobil rozumnou velikost, začal jsem ho nosit na své toulky a výpravy,
i když pokrytí signálem a roaming v zahraničí byl často problém. Slabý, či téměř
neexistující signál jsem získával prodloužením antény (která tehdy nebývala
skrytá) drátem asi 10 m dlouhým. První odolné mobily byly např. Ericsson R310
či Siemens ME65, 45. V současnosti je velký výběr odolných mobilů a jejich technická úroveň se neliší od těch běžných.

Dobře si vybrat

Při výběru mobilu do outdooru je potřeba zvážit, co si pod tím slovem představujeme. Jestli sjezdovku v Alpách, trek se stanem po evropských horách nebo
toulky skutečnou pustinou, stačí i hory Balkánu či tundra Skandinávie. Největší
nabídka uživatelům je v oblastech s dobrým až velmi dobrým signálem. Můžeme
využít možnosti 4G/LTE, NFC a WiFi na horských boudách i v hotelech po světě,
můžeme odtud posílat fotky, videa a uskutečnit i videohovor.

které je dostatečně odolné pro hrubší
zacházení. Ovládání mobilu je tlačítky nebo
dotykové. Obojí má své výhody a nevýhody,
dost také záleží na tom, na co jste zvyklí. Já
preferuju tlačítkové ovládání, to mě zatím
nikdy nezklamalo. Většina odolných mobilů
zaručuje odolnost vůči prachu, otřesům
a vodě v dostatečné míře, snad jen vodáci
v divokých vodách a na moři by měli hledat
alespoň odolnost IP68 (nepřetržité potopení
do vody).
Hmotnost je (kromě
minimodelů) kolem
250 g, což je poměrně
dost, a s ohledem
na velikost (bývá daná
displejem, často přes
4“) se mobil stěží vejde
do kapsy. Většina
outdoorových telefonů

Podle použití je třeba zvážit, co budeme při výběru mobilu sledovat. Určitě je
to vedle váhy a rozměrů i doba výdrže akumulátoru a možnosti jeho dobití. Dál
nás bude zajímat snadná ovladatelnost (včetně mokré ruky nebo i v rukavicích),
čitelnost displeje na slunci a také v mraze a samozřejmě i citlivost na slabý
signál vzdálené BTS (vysílač a přijímač signálu, Base Transceiver Station).

Displej. Co vidíš? Tak vidíš!

Kvalita displejů se stále zlepšuje. Dobře viditelné jsou dotykové displeje IPS
(široký pozorovací úhel) a krycí sklo se používá snad už jen Gorilla Glass (3),

Zpevněný rám dává outdoorovému mobilu
mechanickou pevnost, pryž zabraňuje vyklouznutí
a chrání tělo před poškozením v případě pádu.
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má také pogumované okraje, které tělo chrání
před poškozením v případě pádu. To má
samozřejmě za následek větší hmotnost, než
je tomu u běžných „městských“ telefonů.

Fotit a navigovat

Fotoaparát a možnost videa je pořád hitem,
sám ho používám jako nouzový způsob jak
něco zachytit tam, kde nemám kvalitní fotoaparát (což v outdooru většinou mám). Mobilem fotím jen na sjezdovce, na vodě a prostě
tam, kde i horší snímek je lepší než nic a fotoaparát by mi překážel. Neoslní mě rozlišení
v Mpx, vím, že optika a velikost čipu je pro kvalitu snímků rozhodující. Automatické ostření,
nastavení bílé a podobné možnosti jsou jako
u kompaktů, většině lidí tak umožní udělat
použitelný obrázek, ale rozhodně ne moc kvalitní. Možnost posvítit si led „bleskem“ se hodí
spíš u běžných mobilů v civilizaci, kdy baterku
nebo čelovku obvykle s sebou nemáme, ale
v nouzi poslouží (zejména, má-li tlačítko on/
off rychle přístupné).
GPS je sice žrout energie, ale nemáme-li jej
jako samostatný přístroj (což je rozhodně
lepší), může být užitečný. Je také vhodné zjistit, jsou-li k nahrání dostupné i mapy, cyklonebo turistické. S automapou v terénu moc
neuspějeme, jenom jde občas určit, kterým
směrem je nějaká silnice či osada.

Internet kdykoliv a kdekoliv?

Moderní doba si žádá rychlá data, internet
kdykoliv, stahování aplikací či sledování
filmů, živou TV, posílání mnoha fotek, videí,
SMS a MMS, komunikaci na sociálních sítích,

maily příchozí i odchozí – lepší
a výkonnější mobily to dovolí.
Podmínkou je samozřejmě
kvalitní síť a operátor, který
to umožňuje. Ne všude je 4G,
mnohdy ani 3G, o NFC nemluvě.
Častěji najdeme alespoň GPRS/
Edge, jinde člověk musí vystačit
jen s hovory a SMS. Jsou ale
i místa (a není jich ani u nás
málo), kde je problém odeslat
SMS, a i ta přijde adresátovi
často se značným zpožděním.
S tím je nutné vždycky počítat, operátoři ani doručení
nezaručují!
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Voda ani vlhkost se do odolného mobilu nedostanou,
což ocení nejen vodáci.

Operační systémy chytrých mobilů mohou být různé, nejčastěji je to Google Android, nejlépe jeho poslední varianta, 4.4, 5, nebo už i 6. Můžeme si vybrat i podle velikosti pamětí
RAM, ROM a možné velikosti externí paměťové karty. Jejich kapacity v GB pořád rostou,
tak jako u ostatní výpočetní techniky. Ne vždy je ale nejnovější karta s největší kapacitou
kompatibilní s daným zařízením.

je potřeba zvážit, co si pod slovem
outdoor představujeme
Dvě SIM karty je poměrně zajímavá možnost jak zlepšit využití mobilu. V tuzemsku
například v místech, kde jeden operátor nemá pokrytí, můžeme použít druhou SIM kartu
operátora který tam signál má. Při cestách do zahraničí je zase výhodné koupit si SIM kartu
místního operátora a ušetřit za volání domů (hlavně v zemích mimo EU), případně levně
uskutečnit místní hovory.

Aby bylo dost šťávy

Výdrž akumulátoru jde těžko poznat jen podle kapacity v mAh, velký vliv má procesor
a jeho možnost úsporného běhu a taky zapnuté funkce (GPS, focení, poslech hudby, WiFi,
Bluetooth apod.). Také použité LiPol akumulátory jsou citlivé na extrémnější teploty, kdy
ztrácejí kapacitu, a mrazem se mohou i nevratně zničit.
Možnosti dobíjení akumulátoru v mobilu mimo elektrickou síť
a třeba akumulátor automobilu usnadní tzv. powerbanky s dostatečnou kapacitou a konektivitou k vašemu mobilu. Standardem
bývá mikro usb, ale jsou i jiné konektory, na to je nutné dávat
pozor. Na cestách civilizací mívám s sebou jen jednoduché dobíjení
na jednu baterii AA s měničem a výstupem usb. Do outdooru mám
zmíněnou powerbanku s kapacitou asi 10 Ah, kterou jsem zatím
nikdy úplně nevyčerpal (nemám mobil pořád v ruce, v přírodě mám
prostě jiné zájmy).

Možnost fotografovat v dešti, při koupání, na lodi i pod vodou
je příjemným bonusem odolného mobilu.

Jsme-li víc vzdáleni od komunikačních věží s BTS, mobil na spojení
s nimi musí vydávat plný výkon, takže se akumulátor vybíjí rychleji,
než jsme zvyklí. I powerbanku musíme samozřejmě chránit
před vlhkem či vodou, velkým teplem a větším mrazem, třeba
je-li nesena pod víkem v batohu. Dobíjet mobily, ale i ostatní
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Xcover, Sony Xperia, Aligator eXtremo, či
Sencor Destroyer. Další výrobci jsou obvykle
zastoupeni jedním modelem.
Myslím si ale, že na běžnou turistiku, lyžování
na sjezdovce a běžeckých trasách, pro jízdu
na cyklotrasách a na sjíždění našich rekreačních řek postačí běžný mobil, jen ukrytý
v dostatečně kvalitním vodo- a prachotěsném
pouzdře, a také dobře chráněný před nárazy
a extrémní teplotou. A ve skutečném extrému,
při expedicích v pustých oblastech, zase
funguje jenom telefon satelitní, což by byla
jiná kapitola.

Výdrž akumulátoru ovlivňují zapnuté funkce (GPS, stahování dat, focení, poslech
hudby, WiFi, Bluetooth apod.).

elektroniku v teplotách pod 0 °C a nad 40 °C se nedoporučuje, akumulátory to poškozuje
a nesprávně pracuje i automatika dobíjení.

Autor: Pavel Krupka

Výběr z nabídky

vším o vybavení z oblasti techniky,

Pavel Krupka je stálý spolupracovník
Světa outdooru, zajímá se přede-

Na závěr alespoň vyjmenuju v současnosti u nás dostupné výrobce opravdu outdoorových mobilů a samozřejmě je na každém, co považuje za životní nezbytnost, aby jeho
mobil v outdooru uměl. Jsou to řady Evolveo StrongPhone, Caterpillar CAT, Samsung

vaření, orientace, backcountry
a zimního vybavení. Je také členem
testovacího týmu.

NOVÝ CAT S40
®

ODOLNOST PROTI PÁDU DO 1,8 M
ODOLNOST PROTI VODĚ, PRACHU
A OTŘESŮM
*
SUPERJASNÝ DISPLEJ 4.7” IPS
VELKOKAPACITNÍ BATERIE
OBRAZOVKA SE SKLEM GORILLA® GLASS 4
TECHNOLOGIE PRO PRÁCI V RUKAVICÍCH
PODPORA PRÁCE S MOKRÝMI PRSTY
S CERITIFIKACÍ IP68 A VOJENSKOU NORMOU 810G

RUGGED, REFINED
© 2015 Caterpillar. Všechna práva vyhrazena. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, příslušná loga, „Caterpillar Yellow“, chráněný vzhled „Power Edge“ a také korporátní
a produktová identita použitá v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Caterpillar a nesmějí být použity bez povolení. Společnost Bullitt Mobile Ltd. je
držitel licence společnosti Caterpillar Inc. Další uvedené nebo vyobrazené názvy značek jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky příslušných vlastníků.
*Konektory pro kartu SIM a SD jsou důkladně utěsněny. Vodotěsné do 1 m po dobu 60 minut.

www.catphones.com
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI v outdoorové výbavě
Canon PowerShot G3 X

The North Face Thermoball Hoodie

Všestranně kreativní ultrazoom

Pánská zateplovací bunda

S pestrou paletou profesionálních funkcí a ovládacích
prvků popustíte uzdu své kreativitě. Precizní 24mm
ultraširokoúhlý objektiv se 25× zoomem a snímačem typu
1,0" vám umožní zachytit
jakýkoli blízký či vzdálený
objekt do nejmenšího
detailu. Ať už fotíte nebo
natáčíte, PowerShot
G3 X zachytí jak krásně
rozostřené pozadí, tak
ostré snímky za slabého
osvětlení.

Bunda s kapucí, zateplená
materiálem Thermoball.
Speciální materiál, který
vykazuje stejné zateplovací
schopnosti jako peří, ale
mnohem snadněji si poradí
s vlhkem. Bunda je snadno
sbalitelná do vlastní kapsy.

Infocena: 4490 Kč
www.NeverStopExploring.cz

Infocena: 24 790 Kč
www.FotoSkoda.cz

Direct Alpine Summit

Garmont Ventura GTX a Hero GTX

Bunda testovaná horskými vůdci

Poctivé trekovky

Potřebuješ odolnou a zároveň
prodyšnou bundu na skialpy, běžky
nebo do hor do stěny? Zkus model
Directalpine Summit. Přední díl,
záda a ramena jsou z větruodolné
tkaniny. Ostatní části z funkčních,
vysoce prodyšných a elastických
materiálů. Perfektně padnoucí střih
– nikde nic „neplandá“. Vyvinuto
ve spolupráci s českými horskými
vůdci (člen UIAGM), kteří bundu
Summit používají při svých túrách.

Treková obuv klasické konstrukce
od italského výrobce Garmont v pánské
verzi Hero a dámské Ventura. Boty
jsou velmi robustní, ale přitom
pohodlné na nošení. Jsou
opatřeny protiskluzovou
pevnou a odolnou podrážkou
Vibram pro maximální
přilnavost na každém povrchu.
O nepromokavost a prodyšnost se stará
Gore-Tex membrána. Špička je
chráněna gumovou obsázkou.

Infocena: 3590 Kč

Infocena: 2299 Kč

www.DirectAlpine.cz

www.hervis.cz

Loap Umberto

Suunto Core Alu Deep Black

Funkční softshellová bunda bez membrány

Multifunkční
outdoorové hodinky

Lehká softshellová bunda bez membrány
Umberto s rychleschnoucí podšívkou je
ideálním oblečením pro náročnější
fyzické aktivity. Pohodlný materiál
odvádí pot a je odolný proti
oděru a ušpinění. Propracovaný
střih skvěle padne a neomezuje
v pohybu. Bunda je ideální
v kombinaci s funkčním prádlem
a flísovou vrstvou. K dostání
v e-shopu české značky Loap.

Outdoorový přístroj Suunto
Core kombinuje výškoměr,
barometr a kompas
s informacemi o počasí
a poskytuje klíčová data pro
aktivity v přírodě. Robustní
konstrukce dovoluje
bezpečné a snadné využití
všech outdoorových funkcí.

Infocena: 1399 Kč

www.suunto.cz

www.loap.cz

Infocena: 10 750 Kč
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TÉMA ČÍSLA: DRONY
TEXT JAKUB HAVEL, FOTO ARI WALKER A SHUTTERSTOCK

Z ptačí
perspektivy
S dronem v outdooru
Jedno z nejskloňovanějších slov poslední doby – drony.
Technika kráčí mílovými kroky kupředu, a tak drony pátrají,
kontrolují, nosí zásilky…, jejich využití je velmi široké. Najdou
své uplatnění i v outdoooru?
Jednou z oblastí, která nás může zajímat, je letecká fotografie a natáčení videa. Donedávna byla tato oblast dostupná jen malým letadlům či helikoptérám s živým pilotem
a pochopitelně s astronomickými náklady, z pohledu běžného privátního uživatele mimo
realitu. Snad jen hrstka nadšených modelářských hračičků možná před příchodem dronů
experimentovala se snímáním z RC modelů letadel a vrtulníků. Ale až masivnější nástup
cenově dostupných dronů otevřel možnosti fotografování a natáčení z ptačího pohledu
skoro každému. Finančně dostupné drony (cca od 15 tis. Kč), dodávané jako letuschopné
takřka po vybalení z krabice, s relativně jednoduchým ovládáním, otevřely leteckou
fotografii široké skupině zájemců, kteří nemusí být zrovna mimořádně
technicky zdatnými kutily a modeláři. A mnohým z nás úplně nový úhel
pohledu na svět kolem nás doslova učaroval.
DRON
Bezpilotní letadlo (UAV – Unmanned
Aerial Vehicle nebo také dron
z anglického drone) je letadlo bez
posádky, které může být řízeno
na dálku, nebo létat samostatně
pomocí předem naprogramovaných
letových plánů nebo dynamických
autonomních systémů.

Uplatnění najdou
drony v cestovatelské
fotografii nebo při natáčení
a fotografování nejrůznějších
sportovních a outdoorových
aktivit. Možností jak je využít je
bezpočet, nápadům a kreativitě
se meze nekladou. Bude už jen
na vás, jestli se zaměříte především
na snímkování ze vzduchu nebo

těmito záběry jen okořeníte své výsledné
autorské vizuální dílko. Věřte, že i jen pár
záběrů shůry dá vašemu výslednému dílku
(reportáži, videu, promítání) profesionální
punc a zajisté vyvolá dotazy, jak jste tohle
vyfotili…?

Čím víc vrtulí, tím víc … výkonu

Z technického pohledu je dron velmi široký
pojem (viz box). Od rozměrných létajících
klamných cílů pro vojenské účely až po létající

Nejprodávanější dron současnosti DJI
Phantom. S ním už pořídíte slušné fotografie nebo
videa z ptačí perspektivy.
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hračky pro pokojové použití. Zaměřme se tedy především na malé stroje, které je možné
ještě rozumným způsobem transportovat někam do terénu a které jsou zároveň schopné
unést záznamové zařízení v podobě malé sportovní kamery, případně kompaktního
fotoaparátu. Za tímto účelem se používají především malé koptéry, neboli vícerotorové
vrtulníky. Jejich výhodou je dobrá stabilita ve vzduchu, potřebná pro natáčení nebo
snímkování, a dobrá ovladatelnost všemi směry. Podle počtu rotorů se nejčastěji setkáme
s kvadrokoptérami, hexakoptérami a oktakoptérami. Víc rotorů znamená většinou lepší
manévrovatelnost, vyšší vzletovou hmotnost a ne nepodstatná je i větší šance úspěšného
nouzového přistání při selhání jednoho z rotorů.

Číňané hrají prim

K masovějšímu rozšíření dronů významně přispěla čínská firma DJI se svou dostupnou
kvadrokoptérou Phantom (postupně v provedení 1, 2 a 3), určenou právě pro hobby
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jedince s určitou znalostí elektroniky.
Další úroveň létání s drony představuje
bezdrátový přenos živého náhledu z kamery
„pilotovi“ na zem. To otvírá možnost tzv. FPV
létání (First Person View), tedy zjednodušeně
řečeno létání „na oči“, na základě pohledu
z dronu, bez nutné přímé viditelnosti dronu
a pilota. To se už ale asi dostáváme mimo
reálné využití na poli cestovatelského a outdoor reportážního videa.

S dronem na cesty

Vraťme se tedy do reality využití multikoptéry
v outdooru. Šíři sofistikovaného příslušenství
se meze téměř nekladou, ale limitujícím faktorem bude skladnost dronu. Sestavený dron
je předmět krajně neskladný, nějaké to místo
zabere a do batohu ho tak snadno nezabalíme. Výhodu tedy budou mít modely, které je
možné alespoň do určité míry rozložit, snadno
sejmout vrtule a pak už snadněji připevnit
na batoh, případně i do batohu. Pokud počítáte s dopravou dronu na místo startu vlastní
silou a máte plány na velkolepé natáčení

Drony v outdooru své uplatnění určitě mají, minimálně získáte fotky z jiné
perspektivy, foto Ari Walker.

leteckou fotografii a video. DJI zabodovali kromě dostupné ceny i svou jednoduchostí
a uživatelskou nenáročností. Velkých i menších výrobců malých multikoptér je celá řada
a úspěšně se mezi ně přiřadili i ty z tuzemska, jmenujme třeba plzeňský Flyrecord. Také
dominantní hráč na poli akčních sportovních kamer společnost GoPro nedávno oznámila,
že vyvíjí vlastní dron, jako příslušenství svých kamer Hero. Jak prozradil výkonný ředitel
Nick Woodman: "Dron se na trhu objeví v první polovině příštího roku a jeho cena bude
někde mezi pěti sty a jedním tisícem amerických dolarů." Cena obecně u dronů pochopitelně závisí na tom, zda jde o stavebnici nebo už sestavený „all in one“ dron, na počtu
rotorů, velikosti, výkonu a dalším příslušenství. Běžně jsou drony vybaveny GPS
modulem, který ho umožňuje stabilizovat na místě i v silném větru, eventuálně zajistí
jeho automatický návrat na místo startu v případě ztráty řídícího signálu. Nemusíte se
tedy bát, že vám vaše nová hračka uletí a už ji nenajdete. Pokročilejší zařízení umožňují
GPS předem naprogramovat pro let po dané dráze. Důležitými součástkami jsou ty,
které mají za úkol utlumit vibrace od rotorů, aby se nepřenášely na kameru. Pro větší
možnosti záznamu a stabilní obraz je možné dron vybavit podvěsným stabilizačním
zařízením se servomotory – gimbalem. Technicky není velkým problémem ani sklápěcí
podvozek, který nepřekáží v zorném úhlu kamery. Aniž bych chtěl kohokoli odradit –
pravda je, že sofistikovanější multikoptéry jsou zatím stále spíš pro technicky zdatné

Dnes už se sportovní akce bez dronů
takřka neobejdou. Záběry z nich jsme mohli
vidět i na ZOH v Soči.
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S vrtulí za katr – něco málo
legislativy

Mohutný rozmach civilního používání dronů
vede k zavádění různých limitujících omezení a nové legislativy. Správa amerických
národních parků nedávno zavedla plošný
zákaz používání civilních dronů na území
všech národních parků v USA. Zákaz je reakcí
na množící se havárie i obav z rušení divokých
zvířat. Značný mediální ohlas vzbudilo několik
vysokých pokut, které za porušení tohoto
zákazu už tamní rangeři stihli rozdat. Evropská
komise se zase bojí narušování soukromí
a šmírování. Ráda by proto sjednotila národní
legislativy, které ještě v mnoha zemích provoz
dronů nijak neupravují.

Větší drony s profesionální fototechnikou si vyžadují dvoučlenou obsluhu.
Jeden řídí dron a druhý držák s kamerou nebo foťákem.

v terénu, bude veledůležitým parametrem také výdrž baterií, tedy doba letu na jedno nabití.
Pak budete muset řešit několik dalších záložních baterií nebo jejich dobíjení přímo v terénu
(o možnostech nabíjení elektronických zařízení mimo dosah běžné zásuvky jsme psali
v SO3/2014).
Nepočítejte s tím, že si koupíte multikoptéru a hned začnete natáčet dokonalá videa
přesně podle svých představ. Naučit se dron spolehlivě a pohotově ovládat, aby ho bylo
možné využít při natáčení nějakého akčního videa, to bude vyžadovat dlouhé desítky
minut resp. hodin tréPŘÍKLADY ČESKÝCH AUTORŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH DRONY
ninkových letů. Možná
se nevyhnete pár
Bikový kameraman a fotograf Petr Slavík (traildrobnějším karambo-busters.cz), fotograf námořního jachtingu Pavel
lům, v lepším případě
Nesvadba (photonesvadba.com), Vojtěch Duchose tréninkové létání
slav – fotograf výpravy žlutými trabanty Austrálií
obejde bez krvavých
a Indonésií.
šrámů od vrtulí.

U nás není právní situace kolem dronů zcela
jednoznačná. Někdo považuje dron za RC
model na dálkové ovládání, podle jiných jde
o bezpilotní letadlo. Z hlediska leteckých
předpisů je možné bez licence od Úřadu pro
civilní letectví létat s dronem do hmotnosti
20 kilogramů, nesmíte ho ztratit z dohledu
a nesmíte získané záběry využívat komerčně.
Musíte dodržovat maximální výšku, ochrannou vzdálenost od letišť a nelétat nad lidmi.
Při strhujícím vývoji civilních dronů je těžké
předvídat, kam se dostanou v průběhu několika příštích let. Módní obliba selfie fotografií
napovídá, že malé osobní a plně automatizované drony mohou mít slibnou budoucnost.
Takže se možná za pár let budeme potkávat
na horách s batohem na zádech, kolem
každého z nás bude s tichým vrčením kroužit
nenápadná mašinka a už nám to přijde
normální…
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TRENDY

•
•

•
•

Možnost kontroly záznamu „živého“ přenosu bez dodatečných nákladných zařízení jen prostřednictvím WiFi rozhraní
a mobilního telefonu nebo tabletu coby displeje.
Snaha o lepší kvalitu záznamu. DJI nedávno představil
model Zenmuse X5 s integrovanou kamerou formátu Micro
4/3 a výměnnými objektivy, která už dokáže nabídnout
záznam v profesionální kvalitě, a přitom zachovává přijatelné rozměry dronu.
Pořád se zdokonalují parametry gimbal závěsů pro co
nejlepší stabilizaci, a tím ostré a neroztřesené video.
Další automatizace ovládání. Budete moci dron naučit, aby
vás ve vzduchu sledoval (tzv. režim „follow me“) například
při jízdě na lyžích nebo na kole. Dron v nastavené vzdálenosti následuje uživatelův letový ovladač nebo chytrý
telefon. V režimu „point of interest“ bude ve zvolené výšce
a vzdálenosti pořizovat kruhové záběry kolem konkrétního
místa. Nebo bude možné v režimu Waypoint vyznačit body,
kterými musí proletět.

Osobní dron

Velmi malá a kompaktní kvadrokoptéra kalifornského konstruktéra Antoina Balaresque jménem Lily se začíná právě prodávat.
Stojí 500 dolarů a nepotřebuje vůbec pilotovat. Jednoduše ji
vyhodíte do vzduchu, a pak už bude létat sama. Orientovat se
bude podle dálkového ovladače v podobě běžných náramkových
hodinek. Umí automaticky udržovat osobu s ovladačem v záběru
a zároveň udržet bezpečnou vzdálenost od lidí i od země. Na ovladači můžete zvolit jeden z režimů, a Lily vás pak bude sledovat,
natáčet zezadu, zepředu, ze strany nebo bude kroužit kolem vás.
Natočí každý váš krok, skok či sjezd. Vestavěná baterie ale stačí
jen na 20 minut letu a záznamu. To je asi slabé místo, jinak je Lily
vodotěsná, odolná a relativně skladná.

Mutant je super lehký, exibilní

Dron Lily jednoduše vybalíte, vyhodíte do vzduchu
a on už vás sleduje a natáčí sám.

Autor: Jakub Havel
Stálý spolupracovník a zkušený outdoorový publicista

lezecký batoh a spolehlivý
společník při každém zimním
dobrodružství. Možnost odepnout
víko či bederák, poutka
na zavěšení do stěny, úchyty
na cepíny, poutko na lano, přezky
pro manipulaci v palčácích.
V nabídce velikosti
o objemu 28 l, 38 l.

má široké pole působnosti. Vedle odborných
i cestovatelských článků také testuje a rád vymýšlí
neobvyklé výlety, výpravy a expedice.

produkty Osprey hledejte v prodejnách
a na webu rockpoint.cz
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TÉMA ČÍSLA: AKČNÍ KAMERY
TEXT JAKUB HAVEL, FOTO AUTOR A SHUTTERSTOCK

Víte co je

POV?

Zvěčněte své adrenalinové zážitky
Popularita malých sportovních, nebo chcete-li akčních kamer
v posledních letech neklesá, spíš naopak. Touha zvěčnit jednoduchým
způsobem své zážitky dříme pochopitelně v mnohém z nás. K tomu
móda selfie fotek, rostoucí kvalita záznamu, jednoduché ovládání,
minimální rozměry… Komu by se taková šikovná krabička nehodila?
Když surfař Nick Woodman, který svou firmu založil prakticky v dodávce, prodal v roce
2004 svou první kamerku GoPro, asi těžko mohl čekat boom, jenž tím odstartoval. Přitom
ty nejlepší akční kamerky o velikosti jen o málo větší než krabička sirek dosáhly v poslední
době už takové kvality výstupu, že se staly nezbytnou součástí výbavy i mnoha profesionálních filmařských týmů.

dokážu sledovat výjimečně dlouhé záběry
i opakovaně. Třeba některé wingsuite seskoky
nebo „lety“ jsou z pohledu aktéra (tedy ono
POV, neboli Point of View) skutečně fascinující. Ovšem sledovat desetiminutový záběr
běžného bikového sjezdu bez jakéhokoli
střihu, to už chce skutečně diváckou výdrž. Byť
záběry POV patří k těm nejčastějším, je dobré
si uvědomit, že čeho je moc, toho může být
někdy příliš. Vyplatí se experimentovat a zkoušet záběry obměňovat a experimentovat.

Kreativita na prvním místě

Minimální rozměry a odolnost umožňují akční kamerky umístit
prakticky kamkoli a objevovat při natáčení videa zcela nové
a neotřelé úhly záběru. K tomu připočtěme mimořádně širokoúhlý objektiv, umožňující zachytit „akci“ i v kontextu s okolním
prostředím, a dostáváme mimořádně poutavou hračku pro každého, koho alespoň občas láká zaznamenat své zážitky. Ostatně
reklamní slogan GoPro „Be a Hero“ je dostatečně přímočarý. Ale
jak už bylo řečeno, jako doplněk se kvalitní sportovní kamery
využívají běžně i při profesionálních produkcích.
Používání sportovních kamer je povětšinou velmi jednoduché
a veškerou kreativitu je tak možné věnovat tomu, kam kameru
připevnit a z jakého pohledu natáčet. Kreativitě a nápadům
se meze nekladou. Obligátní záběry z kamerky umístěné
na přilbě nebo řídítkách jsou už poněkud okoukané. Pokud se
jedná o záznam skutečně unikátního adrenalinového počinu,

U výrobce těchto kamer to všechno začalo. Dnes si naše
dobrodružství bez akčních kamer dokážeme představit jen stěží.
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Třeba na kole můžeme mít kameru nejen na helmě, na hrudním pásu nebo na řídítkách,
ale můžeme ji zkusit připevnit třeba na některou rámovou trubku a získat atraktivní
záběry na odletující prach a štěrk od pneumatiky nebo „pracující“ odpruženou vidlici. Při
upevnění kamery na sedlovku můžeme natáčet za jízdy kolegu bikera, jedoucího těsně
za námi. A naopak – kamera nemusí být vždycky v pohybu spolu s námi. Stačí ji postavit
na ministativ na zem a pak na kole projet těsně kolem ní, případně ji přeskočit, přejet
nad ní autem apod. To už samozřejmě představuje drobné zdržení a nutnost alespoň
v minimální míře se přizpůsobit natáčení. Je věc individuální volby, jestli chceme získání
atraktivnějších a pestřejších záběrů něco obětovat, nebo jen v nejzajímavějších okamžicích zapneme záznam kamery na helmě. Díky vodotěsným krytům se otevírá i cesta
k záběrům překonávání brodů, kdy kameru umístíme těsně pod hladinu, vděčné jsou
i vodácké záběry s objektivem zčásti pod a zčásti nad hladinou. Opakem takového žabího
pohledu pak bude ptačí pohled, kdy jsou sportovní kamery vhodným záznamovým
zařízením i pro relativně malé drony, o kterých píšeme jinde v tomto čísle. Ovšem pohledu
z ptačí perspektivy můžeme snadno dosáhnout i v poslední době často ironizovanými
selfie tyčemi, které najdou své uplatnění i s outdoorovými kamerami. Díky širokému úhlu
záběru stačí jen malé oddálení nebo vyvýšení kamery a získáte zcela novou perspektivu
a zajímavé snímky z nadhledu.

Přichytit a točit

Alfou a omegou pro získání pestrých a různorodých záběrů je široký sortiment příslušenství v podobě nejrůznějších úchytů a držáků, které si můžeme vybrat podle svých oblí-
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Kdo chce snímat svou tvář, bude potřebovat
prodlužovací nástavec pro držák na přilbě.
Atraktivní záběry se dají získat pomocí
otočného ramene, tzv. swivel mount, jehož
střed je upevněn na přilbě. Na jednom konci
je kamera a na druhém protizávaží, případně
druhá kamera. Celé rameno se pak při akci
volně otáčí kolem středu. Pro vážněji pojaté
natáčení je možné uvažovat o stabilizátoru
(jednoduchém steadicamu), případně slideru
pro plynulý pohyb kamery. Pohyb kamery
nejen se samotným aktérem/kameramanem,
ale pohyb kamery samotné při snímání
statického objektu dá videu občerstvující
dynamiku. Kdo by rád natáčel i v horších
světelných podmínkách, ocení malé přídavné
světlo s LED diodami. Dobrá zpráva na závěr:
Drtivá většina výrobců převzala úchyt, který
používá GoPro, takže veškeré držáky a příslušenství se dají bez omezení používat pro
různé kamery.
Příslušenství je na trhu nepřeberně, jen se
musíme rozhodnout, co skutečně využijeme.
Navíc můžeme volit i v různých cenových
úrovních mezi značkovými výrobky a třeba
několikrát levnějšími noname držáky a adaptéry asijské provenience. U jednoduchých
držáků, které navíc použijeme jen jednou
za čas, může cenová úspora dávat smysl.
Dlužno podotknout, že leckdo už se nespokojí
se záběry jen z jedné kamery, ale zvlášť těžko
opakovatelné akce snímá souběžně na dvě,
tři nebo víc kamer současně. Vzpomínám si
na video extrémního freeridového sjezdu,

Akční kamera na hrudním postroji zachytí scénu mnohem dynamičtěji,
než když je přichycena na helmě jezdce.

bených aktivit a sportovního náčiní, ale i preferovaných typů záběrů. Nalepovací držáky
na rovný nebo zaoblený povrch se dají použít na přilby, surfová prkna, kajaky, lyže a další
předměty s odpovídající plochou. Pro upevnění na tělo se používají hrudní popruhy,
popruhy na hlavu nebo zápěstí, klipsy na hrudní popruhy batohu… O teleskopických
selfie tyčích už jsme mluvili, ale pro snadnější natáčení z ruky jsou vhodné i nejrůznější
pistolové držáky, případně držáky v plovoucí podobě, které zajistí, že kameru neutopíte.
Ochranné vodotěsné pouzdro patří ke sportovním kamerám tak nějak samozřejmě
a většinou je součástí základního prodejního balení kamery, ale pozor: nemusí to tak
být vždycky. Dokonce si můžete pořídit i speciální potápěčské brýle s už integrovaným
držákem na kameru. Nejen pro upevnění na kolo využijete svorky a objímky na trubky
různých průměrů. Ve výbavě by rozhodně neměl chybět ministativ, ideálně typu gorillapod
s tvarovatelnýma nohama. Na hladkých plochách najde uplatnění podtlaková přísavka.

Kamerku lze díky přilepovacím
prohlým držákům připevnit i na
oblé předměty, jako zde např. na
horolezeckou helmu.
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kdy měl aktér kameru na helmě pro tradiční POV záběr, druhou kamerou z nástavce
na helmě snímal svůj obličej, třetí měl připevněnou na špičce lyže a otočenou dozadu
a čtvrtou pak na zápěstí.
Dominantní postavení na trhu sportovních kamer si stále drží značka GoPro. Ať už je to
kvalitou jejích produktů nebo prostředky vkládanými do marketingu, stále platí, že je určitým synonymem pro malé akční kamery. Přes snažení konkurence se její nejlepší modely
v nejrůznějších srovnávacích testech umisťují většinou na prvním místě. Aktuálním top
modelem, který umí zaznamenávat video i v rozlišení 4K, je model Hero4 Black Edition.
Jednou z nejmenších kamer je pak nedávno představená GoPro Hero Session. Málo
platné GoPro je stále považováno za určitý etalon, se kterým je většina konkurenčních
kamer chtě nechtě poměřována, který se snaží co nejvíc napodobit, nebo se naopak
něčím od něj odlišit.
Rostoucí trh sportovních kamer láká pořád víc značek, které by si z tržního koláče rády
ukrojily svůj díl. Patří mezi ně giganti Sony, Panasonic a JVC, „navigační“ značky Garmin
a TomTom, cyklistické Shimano, fotografické značky Polaroid, Ricoh, Rollei nebo Kodak.
Svůj dílek na trhu urvaly i značky Contour, Drift či AEG a o slovo se hlásí i progresivní čínské
značky SJCAM, Xiaomi a řada dalších „noname“ asijských výrobců. Dominantním postavením GoPro však zatím nikdo zásadně neotřásl.

Honba za rozlišením

Kritérií pro výběr té správné sportovní kamery může být celá řada. Jedním z hlavních by
měly být parametry videovýstupu. Rozlišení FullHD, nebo chcete-li 1080p, by už dnes
mělo být standardem, 4K (případně
2,7K) zatím ještě samozřejmostí není.
Pravda je, že 4K televize jsou zatím stále
spíš popelkou, o projektorech s tímto
rozlišením ani nemluvě. Je možné, že
za pár let budou LCD obrazovky s UHD
(4K) rozlišením běžným standardem
a „obyčejné“ FullHD video nám bude
připadat ohavné, stejně jako dnes
záznamy na starých VHS kazetách. Je
tedy na úvaze každého kameramana,
jestli je pro něj vysoké rozlišení vklad
do budoucnosti a jestli video bude mít
Technologie jdou dopředu,
pro něj i za delší dobu stejnou hodnotu.
a tak se kamerky stále zmenšují.

Datový tok 4K videa je pochopitelně násobně
větší, což s sebou nese zvýšené nároky
na kapacitu paměťových karet, na výpočetní
výkon počítače při zpracování a na prostor
na disku pro archivaci.
Spojenou nádobou rozlišení, tedy počtu
obrazových bodů, je snímkovací frekvence.
Čím větší, tím máme větší záruku, že i ty
nejakčnější scény budeme sledovat plynule
bez trhání obrazu. Nebo naopak – vyšší
snímkovací frekvence nám umožní video
zpomalit (tzv. slow motion). Připomeňme, že
televizní norma PAL, běžná v našich končinách, používá snímkovací frekvenci 25 snímků
za sekundu. Za solidní standard u sportovních
kamer se dnes považuje rozlišení 1080p při
maximální frekvenci 60 snímků za sekundu.
S nastavením nižšího rozlišení pak jde většinou dosáhnout snímkovací frekvenci vyšší.
Tyto parametry ale nejsou zdaleka všechno.
Na kvalitu obrazu bude mít zásadní vliv i to,
jak si kamera poradí s velkými kontrasty,
protisvětlem, nebo naopak nízkou hladinou
osvětlení. Významnou roli má i spolehlivé
ostření, které nebude během záznamu „lovit“
a zaostřovat sem a tam.
U těchto kamer se nedá počítat s nijak kvalitním záznamem zvuku, ale je dobré vědět, že
v tomhle směru jsou mezi různými kamerami
značné rozdíly. Totéž platí i pro kvalitu
statických fotografií. Nabídka dalších funkcí,
jako je možnost pořizovat časosběrná videa
(tzv. time lapse), fotografie během záznamu
videa a řada dalších, je podle mého názoru už
druhořadá. V praxi spíš oceníme co nejdelší
dobu záznamu na jednu baterii a podporu
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paměťových karet s co největší kapacitou. Za víc než vhodný doplněk považuju
bezdrátové dálkové ovládání (většinou přes
WiFi). Za zvážení stojí, zda vyžadovat u kamery
displej. Barevný náhledový displej není
rozhodně samozřejmostí. Při nastavení kompozice záběru a případně při jeho kontrole
je to určitě dobrý pomocník, ale přidá něco
na celkových rozměrech kamery a při hojném
používání rychle vyčerpává kapacitu baterie.
Běžně jsou sportovní kamery vybaveny
malým monochromatickým stavovým displejem, pro nastavení parametrů snímání a jejich
rychlou kontrolu. Excentrikem je v tomto
směru třeba kamera Xiaomi Yi, která postrádá
jakýkoli displej a veškeré nastavení stejně jako
živý náhled snímané scény je dostupné pouze
přes chytrý telefon nebo tablet spárovaný
s kamerou přes WiFi.

Scénář, dramaturgie, režie, střih
Ruku na srdce: kdo z nás skutečně pravidelně podniká takové extrémní kousky,
aby obligátní POV záběry (tradičně z přilby)
byly zajímavé i pro někoho jiného než jejich
autora? A i pro něj tak maximálně jednou
či dvakrát? Pokud vám takové záběry jako
vzpomínka dostačují a nemáte s nimi žádné
další úmysly, fajn, netřeba číst dál. Ale pokud
máte s výsledným videodílkem přece jen vážnější úmysly, i když pořád ve zcela amatérské
rovině, určitému režijnímu či dramaturgickému uvažování se nevyhnete, stejně jako

trochu promyšlenému střihu. Pokud
chceme vizuálně vyprávět ucelený příběh, a je jedno jestli o týdenní dovolené,
měsíčním treku, víkendové vodě, nebo
jen čtvrthodinovém downhillu na MTB,
je potřeba přemýšlet trochu dopředu:
natočit jak samotné aktéry, záběry POV,
ale i okolní prostředí, detaily, celky, polodetaily… Je vhodné mít při následném
střihu možnost střídat pohyblivé záběry
se statickými atd.
Ideální je brát malé sportovní kamerky
jako doplněk k jiným záznamovým
zařízením, ať jsou to standardní videokamery jakékoli kvalitativní úrovně,
zrcadlové nebo bezzrcadlové fotoaparáty, které poskytují skvělou kvalitu videa
i bohaté kreativní možnosti, nebo lepší
kompakty či mobilní telefony. Extrémně
širokoúhlý záběr se sférickým zkreslením
diváka časem rychle omrzí a je nanejvýš
vhodné je při střihu proložit i záběry
s jinou perspektivou, malou hloubkou
ostrosti…, tedy typy záběrů, které nejsou
zcela doménou malých sportovních
kamer. Použití videosekvencí z více různých zdrojů samozřejmě zvyšuje nároky
při následné postprodukci a finálním
zpracování videa, při kterém už nemusíme vystačit s jednoduchými střihovými
programy, jež ke kamerám přikládají
někteří výrobci.

Na klasickou distorzi obrazu je třeba si u akčních kamer zvyknout.
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PR: KOLEKCE SALOMON S-LAB
TEXT A FOTO VOJTA BOŘIL A SALOMON

Salomon S-LAB

Trailová inovace bez hranic

Poslední roky zažívá trailové běhání ve světě neuvěřitelný boom. Lidé
si postupně uvědomují přirozenost pohybu v horách a začínají trávit
v přírodě čím dál víc času. Ruku v ruce s rostoucí popularitou trailového běhání jde i vývoj nových produktů a vybavení pro nejrůznější
horské disciplíny. Hnacím motorem právě v trailu je bezesporu firma
Salomon, která prostřednictvím inovativní závodní série S-LAB už
několik let udává směr, jakým se trailové produkty vyvíjejí.

S-LAB = závodní vybavení vynikající funkčností i váhou

Co se tedy pod záhadným označením ukrývá? Jedná se o kolekci značky Salomon, která
doslova posouvá hranice funkčnosti trailového závodního vybavení. Nejdůležitějším
faktorem úspěchu série S-LAB je velmi úzká spolupráce inženýrů a návrhářů
s profesionálními atlety ze Salomonu.
Poslední roky se na podobě a revoluci mnoha produktů podepsal především dnes už
legendární Kilian Jornet. Už od roku 2010 se Kilian začal objevovat prakticky na každém
závodě v jiném oblečení, prototypy testoval na základě různých povrchů i klimatu. Když
ho na věhlasném americkém ultramaratonu Western States překvapily vysoké teploty
a horko, hned o rok později se na tento závod vrátil ve zbrusu novém S-LAB vybavení.
I v tom je vidět schopnost návrhářů S-LAB zareagovat rychle a vyslyšet prosby atletů.
Charakteristickým rysem všech výrobků řady S-LAB je extrémně nízká váha, což jen
podtrhuje závodní určení těchto produktů. Každý rok jsme tak svědky dalšího vylepšení
u běžeckých S-LAB batohů, lahví, oblečení, a zejména obuvi.

Každoroční setkání atletů na Salomon Advance Week vede
k těm nejlepším produktům
Jak moc Salomon spolupracuje při vývoji svého vybavení s profesionálními atlety,
dokazuje také Salomon Advanced Week, každoroční setkání těchto atletů v horách. Toto

„soustředění“ se tradičně koná v začátku
jarní sezony, letos například na ostrově
Mallorca. Na jedno místo se sjedou ti nejlepší
horští běžci světa, jako jsou Emelie Forsberg,
Jonnathan Waytt, Anna Frost, Rickey Gates,
Dakota Jones či už zmíněný Kilian Jornet.
Celý týden mají možnost testovat novinky
a prototypy, přičemž se jejich požadavky
projeví ve finální podobě produktů.

Převratný model běžeckých bot
S-LAB Sense
Jedním z přelomových okamžiků vývoje
trailových běžeckých bot bylo uvedení dnes
už proslulého modelu Salomon S-LAB Sense
na jaře roku 2012. Za jeho vývojem stojí
kromě samotných designérů především už
několikrát uvedený Jornet.
Kilianovými požadavky byly zejména
extrémně nízká váha, dokonalý cit pro
povrch a odpovídající ochrana chodidla,
a to v kombinaci s dostatečným gripem
podrážky. Před designéry tak stál nelehký
úkol, který ovšem nakonec vedl ke zrození
právě S-LAB Sense. A bylo to opět na závodě
Western States v roce 2011, kdy Kilian první
prototyp „Sensů“ testoval, tenkrát už ho
ovšem donesly k vítězství. A takto boty ohodnotil Kilian Jornet: „ Kromě všech technických
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Emelie Forsberg a Kilian Jornet
při testování prototypů S-LAB.

vlastností si cením zejména rychleschnoucího
materiálu. Během minuty bota uschne a já
tak mohu pokračovat ve špičkovém výkonu.“

S-LAB také v oblečení, především díky unikátní technologii
komprese s názvem Exo. Ta je
speciálně navržena s ohledem
na práci svalů tak, aby při
výkonu pracovaly efektivněji.
Zároveň Exo pomáhá běžcům
s rychlou regenerací. Skvělým
tipem může být například
závodní triko S-LAB Exo Zip Tee
v kombinaci s kompresními
kraťasy Exo Twinskin Short, které
kromě komprese díky své konstrukci zabraňují zbytečnému oděru v oblasti stehen.
Za zmínku stojí také fakt, že S-LAB není koncept zaměřující se pouze na trailové běhání. Tyto
špičkové výrobky vyrábí Salomon také pro běžecké lyžování, skialpinismus a další sporty.

Model S-LAB Sense je v dnešní době
k dostání už ve své čtvrté generaci. S-LAB
Sense 4 Ultra nabízí delší výdrž materiálu
a nepatrně více podpory chodidla než
dřívější modely. Běžci toužící po „Kilianových“ botách si mohou také u obou modelů
vybrat verzi Softground, jež vyniká výrazným
gripem, který je speciálně navržen do bláta
a extrémního terénu.
Popularitu řady S-LAB Sense podtrhují další
modely vycházející z tohoto převratného
modelu. Těmi jsou zejména už spíš tréninkově laděné modely Sense Pro a Sense
Mantra.

Součásná série S-LAB
opět vyniká funkčností
a nízkou váhou
Kromě zmiňovaného modelu Sense je možné
v aktuální sérii S-LAB najít i další modely
běžeckých bot. Mezi ty nejúspěšnější patří
model S-LAB Wings do technicky náročných
terénů a S-LAB Wings Softground. Řada
Sense, vynikající extrémně nízkou váhou,
pronikla v letošní S-LAB sérii i mezi batohy.
Model S-LAB Sense Set, vážící neuvěřitelných
80 gramů, běžci při závodě skutečně necítí.
Vlajkovou lodí mezi trailovými batohy je už
dlouhá léta další produkt z řady S-LAB, a to
S-LAB Advanced Skin 3.

S-LAB oblečení vyniká unikátní
kompresní technologií Exo
Ovšem Salomon S-LAB nezahrnuje jenom
obuv, ale také všechny další produkty spojené se závody v horách. Kromě bot vyniká

KDE SEŽENETE S-LAB KOLEKCI
V České republice je S-LAB k dostání exkluzivně jen ve špičkových
sportovních obchodech, které dokážou poskytnout prvotřídní konzultaci
při výběru správného produktu:
• Benešov: Sport Hobby (www.sporthobby.cz)
• Frýdek - Místek: Salomon-run (www.salomon-run.cz, Salomon-run.cz
podporuje některé z našich nejlepších běžců, jako je Jan Zemaník nebo
Tomáš Lichý, kteří na webu obchodu zveřejňují také recenze nových
produktů)
• Choceň: Runsport (www.runsport.cz)
• Jilemnice: Intersport (www.sporthenych.cz)
• Karlovy Vary: HUDY sport (www.hudy.cz/karlovyvary)
• Liberec: Kerda sport (www.kerdasport.cz)
• Pardubice: Fitness & Vitamin's (www.vitaminshop.cz)
• Pec pod Sněžkou: Intersport (www.sportpec.cz)
• Praha: Běhshop (www.behshop.cz), HUDY sport Na Perštýně
(www.hudy.cz), Trailpoint (www.trailpoint.cz)
• Přerov: Best4run (www.best4run.cz)
• Strakonice: Salomonshop (www.salomonshop.cz)
• Vrchlabí: Qsport (www.qsport.cz)
• Zlín: MůjBěh (www.mujbeh.cz)
A samozřejmě také ve značkových prodejných Salomon Brand Stores:
• Brno: OC Olympia
• Ostrava: OC Nová Karolína
• Plzeň: OC Plaza
• Praha: OC Chodov, OC Nový Smíchov
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VYBAVENÍ: NAVIGACE
TEXT MIROSLAV BACHTÍK A REDAKCE, FOTO REDAKCE A GARMIN

GPS versus
smartphone

Jak se uplatní
v outdooru?

Outdoorové GPS navigace mají při cestách mimo civilizaci stále
zdatnějšího soupeře v chytrých mobilních telefonech (smartphone),
v lepším případě v jejich odolných „outdoorových“ verzích. Nabízené
služby se aktuálně příliš neliší. Otázka zní, jestli má smysl pořizovat
si pro účely navigace v přírodě speciální přístroj GPS, nebo jestli
je výhodnější chytrý telefon. Pokusili jsme se porovnat výhody
a nevýhody GPS a dnešních mobilů při využití v terénu.
Navigace v outdooru má jiné preference než navigace v autě. V tuzemsku jsou k dispozici turistické značky, u kterých (na rozdíl od navigace) nehrozí uvíznutí v oplocené
chatařské kolonii nebo v bahnisku. Není tedy většinou potřeba navigovat po trase
a GPS oceníme především při aktivitách mimo značené cesty (sporty, houbaření,
geocaching atd.) nebo v případě, že na turistické značky nevidíme (tma, mlha, sněhová
bouře). Nesmíme zapomenout na stav nouze, kdy se po ztrátě orientace či po zranění
potřebujeme dostat do civilizace nebo rychle zajistit pomoc. V zahraničí budou důvody
využití navigace v přírodě podobné, jen značených cest bude méně (málokde jsou tak
dobře značené, jako u nás) a GPS častěji využijeme i pro navigaci po zvolené trase.
Kritéria, která porovnáváme v jednotlivých odstavcích, jsme pro názornost obodovali
v závěrečné tabulce.

Příprava trasy a její záznam

Při přípravě trasy je možné si předem nahrát potřebná data do obou typů přístrojů, tady
se služby nijak významně neliší. Přínosem pro archivaci tras výprav, přechodů a expedic
je záznam trasy. S tím souvisí vykreslení na mapě, lokalizace fotografií, výškový profil atd.
(souřadnice fotografií jsou samostatná kapitola s řadou možností využití, proto i některé
foťáky a kamery mají zabudovaný GPS čip). Vzhledem k tomu, že smartphone je vlastně
malý počítač, nabízí všechno s pomocí příslušných aplikací. Data z outodoorové gépéesky
(některé jsou vybavené fotoaparátem a ukládají snímky i se souřadnicemi) se musí zpracovat na počítači. Rozdíl v tomhle ohledu není zásadní a obě skupiny je možné hodnotit
jako úspěšné.

Start, funkčnost a přesnost navigace

Zpracování signálu satelitů je u GPS a chytrého mobilu stejné a podobné jsou i výsledky.
Přesnost navigace závisí na kvalitě a vybavení přístroje a GPS čipu. Může být o něco lepší
na jedné i na druhé straně (např. větší přesnost při využití signálu satelitů GPS i Glonass),
i když v případě chytrých mobilů mohou být značné rozdíly v dosažené přesnosti a je
vhodné si vybraný model prověřit.

Rozdíl mezi mobilem a GPS navigací je při tzv.
studeném startu (zapnutí po delší době), kdy
každý přístroj musí nejprve najít (lokalizovat)
svou polohu. K tomu musí mít aktuální informace o satelitech (mají omezenou platnost
a po několika dnech se musí obnovit). Mobilní
telefon pro prvotní lokalizaci s výhodou získá
informace z asistenčního centra mobilního
operátora. Tato A-GPS služba (Assisted GPS)
může zkrátit čas lokalizace i o desítky vteřin.
Gépéeska musí načíst informace o satelitech
z jejich signálu (pokud platnost dat už vypršela), což nějakou chvíli trvá. Další možností
mobilu je hybridní lokalizační služba (např.
přibližné určení polohy podle základnových
stanic mobilního operátora), proto se mobil
přibližně chytne i v místech s horším nebo
nulovým příjmem signálu satelitů (zakrytý
výhled, budova atd.). Pokud je služba A-GPS
v mobilu vypnutá, funguje úplně stejně jako
klasická GPS navigace. Pro naše porovnání
je tedy ve startovních blocích a na místech
s horším příjmem satelitů pohotovější
smartphone.

Mechanická odolnost, odolnost
proti prachu, vodě a vlhkosti
Civilizací hýčkaný smartphone, kterému může
vadit i zvýšená vzdušná vlhkost, tady na GPS
navigace nestačí, protože ty si většinou
s běžnými pády, s vodou i s prachem bez
problému poradí. Srovnání outdoorové GPS
a běžného chytrého mobilu ale není úplně
férové, protože odolné verze chytrých mobilů
zvládnou totéž co gépéeska. Nevýhodu běžného mobilu můžete eliminovat ochranným
vodotěsným pouzdrem. Bez něj má GPS

Svět Outdooru 3/2015
Vybavení, Cesty, Expedice, Osobnosti

oproti mobilu navrch; pokud máte odolný
smartphone, je to zhruba fifty fifty (kromě
problémů kapacitního displeje v dešti, viz
další odstavec).

Čitelnost a funkčnost displeje
na slunci a v dešti
Na přímém slunci je čitelnost kapacitního
displeje chytrých mobilů i přes výrazný
pokrok stále dost mizerná. Rezistivní dotykové
displeje GPS mají transreflexní (nebo také
transflektivní) vrstvu, která počítá s vnějším
osvětlením. Při ztlumení podsvícení na nulu je
možné číst údaje na přímém sluníčku (a ještě
se ušetří energie). Z hlediska čitelnosti jsou
nejlepší transreflexní bezdotykové displeje
starších navigací.
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oblečení. Výhodou gépéesky je, že když baterie vlivem mrazu skomírají, můžete je vyměnit
za zahřáté z teplé kapsy. Kromě baterií trpí extrémním chladem elektronika obecně.
Displeje z tekutých krystalů hůř zobrazují, přístroj nedokáže přijmout signál navigačních
družic. Výhodou rezistivních displejů GPS v zimě je také lepší ovladatelnost v rukavicích
(viz předchozí odstavec).

Navigace off-line
mimo signál
vysílačů mobilní sítě
V tomto bodě není ve fungování
obou skupin rozdíl. Outdoorová
GPS pracuje off-line stále, musí jen
mít nahranou příslušnou mapu,
popřípadě předpřipravenou
trasu a body zájmu. Ani mobilu
nevadí navigovat off-line, pokud
má všechna data (mapu, trasu
a trasové body) předem stažená
a uložená. K samotnému navigování stačí satelity, mobilní síť není
potřeba. Hodnocení je vyrovnané.

Extrémní zima vadí navigacím i mobilům
a především jejich bateriím.

Výdrž baterií a možnost jejich výměny

Displeje s transreflexní vrstvou jsou čitelné
i na přímém slunci bez podsvícení displeje.

Jinou výhodou displejů outdoorových GPS
je, že se dají se ovládat i v rukavicích a nevadí
jim déšť. Naopak neumožňují víc dotyků
a např. zoom mapy je nutné řešit pomocí
tlačítek + / –, místo známého roztažení prsty
(existují ale i GPS s kapacitním vícedotykovým
displejem s transreflexní vrstvou). Citlivější
a lépe ovladatelná kapacitní dotyková vrstva
displeje mobilního telefonu má naproti tomu
problémy v dešti i s rukavicemi (bez kontaktu
s tělem jsou potřeba speciální rukavice).
V tomto bodě má technologie outdoorové
GPS navrch.

Největší a také nejzásadnější výhodou outdoorových přístrojů GPS je výdrž baterií a jejich
snadná výměna. Zapnutá navigace (funkce „GPS“, nebo „Poloha“) chytrému mobilu
výrazně „upíjí“ energii (příjem GPS družic, aplikace pro záznam trasy, rozsvícený displej,
stahování on-line mapy a případně něco dalších dat). Mobil při zapnuté navigaci vydrží jen
pár hodin, mimo dosah síťové zásuvky je dnes nejčastějším řešením dobíjení powerbanka.
Outdoorová GPS navigace si vystačí se sledováním satelitů, jde i stáhnout podsvícení a tím
šetřit další energii. Ve výsledku se dá (zase podle typu konkrétního přístroje) hovořit o 5x
i vícekrát delší výdrži baterií outdoorové GPS oproti mobilu. Výhodou GPS je jednoduchá
výměna baterií (většinou tužkové AA baterie) za náhradní a v případě nouze bývá možnost
je dokoupit. U chytrého telefonu není náhradní baterie běžná a některé přístroje výměnu
vůbec neumožňují. Plusem je naopak možnost dobíjení mobilu "za pochodu" při navigování (powerbanka, v autě), což u gépéesky spíše nejde (nebo v té době nenaviguje).

Nouzové situace

V případě nouze je z mobilního telefonu možné zavolat pomoc a existují aplikace, které
zmáčknutím jediného tlačítka dokážou odeslat záchranářům nouzovou sms s údajem

Extrémní zima

Zima je zavilým nepřítelem všech baterií,
které v mrazu rychle ztrácejí kapacitu. Jak
outdoorovou GPS, tak chytrý mobil je třeba
schovat do tepla, nejlépe do kapsy vnitřního

Z pohledu přípravy a záznamu trasy není mezi GPS a mobilem významný rozdíl.
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Autor: Miroslav Bachtík
Grafik a letitý spolupracovník Světa
outdooru je velkým fandou využití
GPS jak při cestách v outdooru,
tak při jízdách na své oblíbené
motorce.

Výhodou outdoorových GPS navigací je delší výdrž a možnost výměny baterií, mobily
dokážou zavolat pomoc a jsou univerzálnější.

o vaší poloze. V případě zabloudění, vyčerpání, úrazu a při
dalších „emergency“ situacích je taková možnost k nezaplacení. Outdoorová GPS bez GSM modulu takovou zprávu
poslat neumí a musíte mít nějaký komunikační prostředek,
abyste nahlásili své souřadnice a přivolali pomoc. V tomto
případě boduje chytrý telefon (pokud se nevybije).

Cena

Pohybujeme se na hodně rozsáhlém poli, ale při jistém
zprůměrování jsou smartphony a outdoorové navigace plus
mínus podobně finančně náročné. Odolné chytré mobily se
pohybují většinou nad cenou gépéesky. Je samozřejmé, že
chytrý mobil má širší využití a většinou je při ruce.

Výsledkem našeho porovnání je tabulka,
kde jsou vyznačeny přednosti obou variant
navigace v outdooru. Základní předností
gépéesky je delší výdrž baterií a snadná
možnost jejich výměny. Čím víc a čím dál
jsme v terénu a mimo civilizaci, tím se GPS
jeví zajímavější. Všechny výhody a nevýhody
mohou měnit svou váhu podle osobních
preferencí. Právě na nich bude nejvíc záležet,
pro kterou variantu se rozhodne konkrétní
uživatel.

POROVNÁNÍ VÝHOD GPS NAVIGACE A CHYTRÉHO MOBILU
GPS
smartphone
odolný 		
			smartphone
Příprava a záznam trasy
***
***
***
Lokalizace po startu
**
***
***
Přesnost navigace
**
**
**
Odolnost
***
*
***
Čitelnost displeje
***
**
**
Extrémní zima
**
*
*
Navigace off-line
**
**
**
Výdrž a výměna baterií
***
*
**
Nouzové situace
*
***
***
Cena
**
**
*

Posilovna za pochodu
Máte rádi výlety v přírodě, třeba i v těžším terénu? Chcete se dostat zpátky do formy přirozenou
cestou, aniž byste museli chodit do posilovny? Nejjednodušší je prostě začít chodit. A třeba s holemi. Možná si říkáte, že takzvaní „nordici“, kteří používají hole, jsou trochu k smíchu. Ale když si
uvědomíte, že člověk s hmotností 90 kg vydá při rychlejší chůzi za hodinu zhruba 1600 kilojoulů
a při chůzi s hůlkami ještě až o 40% víc, tak se téměř dostáváte na hodnoty energetického výdeje při
joggingu, nebo jízdě na kole po rovině.
Jenže oproti běhání, nebo posilovně si v podstatě velmi jednoduše udržujete stabilní tepovou frekvenci,
při které spalujete zásobní tuky. Pokud se vrhnete rovnou na náročnější výkony, začnou svaly spalovat
místo tuků sacharidy. Takže jestli se chcete zbavit přebytečných kil a nabrat fyzičku, potřebujete hlavně
správnou techniku a odhodlání.
Když se vyhnete chybám, zapojíte tou nejpřirozenější cestou kromě svalů na nohou také paže, většinu svalů
na zádech, velký a malý prsní sval a částečně i břišní svaly. Vtip spočívá v tom, že všechny jsou v přirozeném
a neustálém pohybu, takže energetický výdej pokryje právě tuk ze zásob. Teď už zbývá jen vybrat kvalitní hole
na nordic walking.

KILIMANJARO INSTRUCTOR 2
výsuvné délky 100 - 135 cm, materiál ALU, průměr 16/14 mm, hrot korunka
Cena: 799,-
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EXPEDICE: CO SE DĚJE
TEXT REDAKCE, FOTO EXPEDICE NAMÁSLU

Svět expedic
Vtipná propagace
expedice Namáslu.

Má Namáslu
na Manáslu?

Na PET lahvích
přes Středozemní moře

Na devátou nejvyšší horu světa Manáslu
(8163 m) míří expedice Namáslu 2015 Honzy
Trávníčka a dalších horolezců. Hravé pojmenování expedice značí dobrou náladu, což
je sympatické, protože původně zamýšlený
(a také v minulém čísle avizovaný) výstup
na Čo Oju musel být o rok odložen. Číňané
totiž výstup na tuhle horu pro letošní podzim
nepovolili. Dobrá mysl je zásadní, a proto
věříme, že otazník v našem nadpise také
zůstane hříčkou a změní se na vykřičník!

Přes Středozemní moře s pomocí větru a na plavidle postaveném z PET lahví se poplaví
Albert Fikáček. Celkem 3000 PET lahví tvoří válce obalené síťovinou a zpevněné plastovou
deskou. Plavba by neměla trvat déle než měsíc, záleží na přízni počasí. Není to první
pokus, na menším plavidle to Albert
Itálie – Alžírsko 2015
Fikáček neúspěšně zkoušel už před pěti
lety. Teď má víc zkušeností s plachtěním Oblast: Středozemní moře
Účastníci: Albert Fikáček + tři další dobrodruzi
i stavbou lodi a věří, že se neobvyklá
Termín: říjen – listopad
plavba povede.

Expedice Namáslu 2015
Oblast: Himálaj
Účastníci: Honza „Tráva“ Trávníček,
Mirka Jirková, Fanda Dobrý a Pavel Michut
Termín: září – říjen
Info: www.honzatrava.cz

Také Expedice Shisha Pangma 2015, plánovaná původně na rok 2015, musela být kvůli
neudělení permitu čínskou vládou odložena o rok. Horolezci (stejně jako tým Honzy
Trávníčka) musí všechno přeorgaExpedice Shisa Pangma
nizovat a připravit se na rok 2016.
Účastníci: Pavel Wronka, Martin Kotas
Shisha Pangma (8027 m) je čtrnáctou
Termín: září 2016
nejvyšší horou světa a zároveň nejnižší
Info: www.shishapangma2015.cz
osmitisícovkou.

Shisha Pangma až za rok

DOWN FEATHER

KILPI NESTORE

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

PODZIMNÍ
MÁNIE
kilpisport
www.kilpisport.com
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PŘEHLED RECENZÍ VYBAVENÍ:

V magazínu Svět outdooru
pravidelně přinášíme krátká
představení outdoorového vybavení.
Najdete tu informace o horkých

Recenze

Světa outdooru
Přehled recenzí, celé znění
najdete na webu SvetOutdooru.cz

novinkách i o zajímavém vybavení,
které jsme měli možnost osobně
krátce vyzkoušet a které míří
do prodejen. Celé znění recenzí nebo
testů s detaily a fotografiemi zde
uveřejněných produktů najdete na
www.SvetOutdooru.cz. Stažitelná
PDF verze magazínu obsahuje
aktivní prolinky, které vás odkážou
přímo na danou recenzi.

CAT S40
Neutopitelné pádlo
Odolný chytrý telefon CAT S40 pokračuje ve směru, vytyčeném jeho předchůdcem S50.
Robustní tělo je oproti předchůdci nepatrně užší a tenčí, váha zůstala stejná. Silnější akumulátor je napevno zabudován v přístroji, který je tak téměř hermeticky uzavřen. Telefon navazuje
na předchozí modely také kovovo-gumovým povrchem. Zadní, pogumovaná strana, je doplněna prolisy. Ta má, kromě ochrany telefonu při pádu, za úkol pomáhat uživateli poměrně
velké zařízení udržet bezpečně v ruce i ve zhoršených klimatických podmínkách. Za deště
nebo třeba při focení z kajaku
potěší bezchybná funkčnost
4,7" (540 x 960 px) dotykového
displeje. Ten chrání zatím
nejodolnější ze skel Gorilla Glass
4. Roztržití jedinci jistě ocení, že
na nesprávné uzavření krytek
otvorů pro mikroUSB a prostoru
pro karty vás telefon sám upozorní. Caterpillar klade absolutní
důraz na odolnost a funkčnost
zařízení za jakýchkoliv (ne)myslitelných podmínek. Důkazem
toho je zvýšení normy odolnosti
na IP68. Proto snad uživatelé
svému CAT S40 odpustí, že
ačkoliv vnitřní paměť se oproti
předchůdci zdvojnásobila, RAM
je poloviční. Na praktické zkušenosti s tímto modelem se těšte
v rozsáhlejší recenzi, kterou
chystáme pro náš web.

Rychlá fakta
Hmotnost: 185 g
Rozměry: 144,9 × 74,1 × 12,5 mm
Displej: 4,7" s rozlišením 540 x 960 px
Procesor: 4jádrový Qualcomm 1.1 Ghz
RAM: 1 GB
Paměť: 16 GB
Paměťová karta: až 64 GB SDXC
OS: Android 5.1 Lollipop
Napájení: Li-Ion 3000 mAh
Rozlišení fotoaparátu: 8 Mpx s bleskem
Video: HD 720p, 30fps
GPS: GPS, GLONASS, aGPS
Limitní teploty: -25 až 55 °C
Doba volání: až 18 h (údaj výrobce)
Stand-by režim: až 39 dnů (údaj výrobce)
Infocena: 10 699 Kč
Dodává: Bullitt mobile
Více info na www.catphones.com
Tester: Vladimír „Břeh“ Fořt
Zaujalo mě
výdrž baterie
odolnost
vnitřní paměť

Recenze a testy vybavení na www.SvetOutdooru.cz/vybaveni

Keen Liberty Ridge

Lekhé trekovky do těžkého terénu
Pánské kožené vysoké boty, které jsou určené pro
vysokohorskou turistiku a náročnější treking. Na první
pohled zaujmou precizním zpracováním a bytelnou
konstrukcí, a přesto nízkou hmotností. Převážná část
svršku je tvořena leštěnou kůží, která je doplněna
gumovými výztuhami. Vrchní část boty vně i zevnitř
tvoří jemná kůže, díky které se bota pohodlně nazouvá.
Jazyk i okraj nad kotníkem je vyplněn měkkou pěnou,
při chůzi tak obuv nedře a netlačí. Bota je velmi stabilní
a při chůzi prakticky nepoznáte rozdíl mezi rovnou
zemí, štěrkem anebo kamenitou cestou. Při překonávání těžších terénů poskytuje jistou oporu
pro celou nohu. Nebojte se ani mokra, membrána Keen.Dry funguje bezvadně.

AKU Bellamont FG GTX
Pohodlné designové ekoboty
AKU Bellamont jsou ideální boty
na lehčí treking. U všech použitých
materiálů je brán zřetel na dopad
na životní prostředí, to ale botám
neubírá na funkčnosti. Svršek je
z kvalitní italské kůže, která není
nijak chemicky upravována, proto si
zachovává původní vzhled a kresbu,
každý pár je tak originálního designu.
Nechybí GTX membrána. Boty jsou
velmi pohodlné i díky vnitřní speciální vložce. Vibramová podrážka
i mezipodešev jsou kompletně
vyrobeny z recyklovaného materiálu, což dodává botě velmi netradiční vzhled. Boty Bellamont jsou ideální volbou na cestování, do města a lehčí treking pro ty, kteří se nechtějí vzdát
pohodlí a funkčnosti klasických outdoorových bot a zároveň chtějí líbivou módní obuv.

Inov8 Terraclaw 250
Běžecká bota pro dlouhé tratě
Model Terraclaw 250 je univerzální trialová bota,
jejíž podrážka ze dvou různě hustých materiálů
a 44 špuntů podrží vaše kroky prakticky na každém povrchu od kamenů po sníh. Navíc je
svršek boty z vysoce prodyšného materiálu,
který zamezuje nasáknutí vody. Stejně jako
u předchozího modelu 220 je zachována
kategorie standard fit a široký prostor pro prsty.
Svršek je bezešvý a absolutně bez vyztužení, což
dává prostor pro práci příčné klenby a celého
chodidla. Drop 8 mm a výška tlumení 16 mm
pod patou a 8 mm pod špičkou jsou dostatečné
na dlouhé běhy při zachování dobrého vnímání
povrchu. Terraclaw 250 je tak ideální botou pro střední až dlouhé běhy v terénních podmínkách.
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Rychlá fakta
Materiál: svršek – leštěná kůže
membrána – Keen.Dry
mezipodešev – polyuretan
Hmotnost: 1360 g (vel. UK 9)
Stabilizační systém: ano
Odpružení: ano
Dostupné velikosti: UK 8 – 14
Barevné varianty: hnědá a šedá
Infocena: 4999 Kč
Dodává: Outdoor Concept
Více info na www.KeenFootwear.cz
Tester: Michal Kroužel

Zaujalo mě
pohodlnost nošení
kvalitní zpracování materiálů
pevná obsázka kolem celého obvodu

Rychlá fakta
Materiál: svršek – 2mm useň
mezipodešev – vysekávaná EVA
s dvojí hustotou
podešev – Vibram Predator II
Ecostep
Membrána: Gore-Tex Performance
Comfort
Výztuha: 1,5 mm nylon
Stélka: mikroporézní
Hmotnost: 475 g (vel. EU 42)
Infocena: 4490 Kč
Dodává: Alpi Sport Centrum
Více info na www.AlpiSport.cz
Tester: Michal Kroužel
Zaujalo mě
designová funkční bota
pohodlná díky speciální stélce
minimální ekologický dopad

Rychlá fakta
Materiál: mezipodešev –
kompresovaná EVA pěna
podešev – TerraClaw
Hmotnost: 250 g (vel. UK 8)
Výztuha: DFB
Drop: 8 mm
Střih: standard fit
Infocena: 3590 Kč
Dodává: Vavrys
Více info na www.inov-8.cz
Testerka: Míša Kofrová
Zaujalo mě
široký prostor pro prsty
vysoce přilnavá podrážka
přední vyztužení jako ochrana prstů
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PŘEHLED RECENZÍ VYBAVENÍ:

Ternua Sunlight

Bunda pro zimní aktivity
Hybridní bunda Ternua Sunlight je určena na rychlé aktivity v zimě.
Na první pohled zaujme zcela odlišná konstrukce (a materiál) těla
a rukávů bundy. Zatímco tělo je z vnější strany kryto Pertexem
Quantum a zatepleno Polartecem Alpha, rukávy a boční části těla
jsou z Polartecu Power Stretch. Tato kombinace matriálů zaručuje
několik vlastností: tělo je díky pertexu chráněno před větrem a díky
vnitřnímu Polartecu v teple, rukávy hodně hřejí, ale zároveň jsou
velmi prodyšné a odvádějí pot, boční panely jsou pružné (záruka
pohyblivosti) a prodyšné (odvětrání). Samozřejmostí jsou YKK zipy,
ploché švy a celkové kvalitní zpracování.

Rychlá fakta
Materiál: Siberium DWR 100% nylon
Náplň: 90/10 prachové husí peří
Plnivost: 650 cuin
Hmotnost: 340 g (vel. M)
Barevné varianty: černo-šedá,
modro-zelená
Infocena: 5499 Kč
Dodává: Kilpi
Více info na www.KilpiSport.cz
Tester: Michal Kroužel
Zaujalo mě
perfektní izolační vlastnosti
povedený design
příjemný a funkční svrchní materiál

Rychlá fakta
Materiál: kombinace Pertex Quantum,
Polartec Alpha, Polartec Power
Stretch
Hmotnost: 379 g
Barevné varianty: černá, modrá
Infocena: 4999 Kč
Více info na www.RockPoint.cz
Tester: Petr „Snížák“ Snížek
Zaujalo mě
zpracování
kvalitní materiály
funkčnost

Kilpi Everett
Funkční péřovka
Everett je pánská lehká péřová bunda bez
kapuce. Vrchní materiál i podšívka jsou vyrobeny z na dotek velmi příjemného materiálu
Siberium DWR WB, který je nepromokavý,
a přesto prodyšný. Jako izolace je zde použito
vysoce kvalitní peří s poměrem husího prachového peří 90/10. Komory jsou v různých částech
bundy různě velké a opravdu nadýchané.
Na jezdcích všech zipů je šňůrka s plastovou
sponou, kterou jde snadno ovládat i v zateplených rukavicích, všechny zipy jsou nepromokavé. Prachové peří dělá divy a bunda výborně
izoluje i při velmi nízkých teplotách. Je vhodná
jak do města, tak na hory či na zimní výlety, a to
jako střední anebo vrchní vrstva.

adidas Terrex Skyclimb Insulation
Chytře zateplená bunda
Lehká pánská bunda, kombinující pohodlný
a elastický softshell Pertex Microlight a izolaci
Primaloft, která se nachází v nejpotřebnějších
oblastech (předek a límec). Toto chytré umístění
izolace z ní dělá velmi lehkou a praktickou
zateplovací vrstvu, kterou můžete nosit kdykoli
s sebou. Výborně je provedené stahování v pase,
kde je mechanismus stahování ukryt v tkanině
a nepřekáží tak při pohybu. Při své hmotnosti 198
gramů, vysoké odolnosti a pružnosti použitého
materiálu a chytrému minimalistickému zateplení
je bunda vhodná jako prostřední či vrchní vrstva
pro všechny pohybové aktivity v chladnějších
podmínkách.

Rychlá fakta
Materiál: tkanina – Pertex Microlight
izolace – PrimaLoft Gold
Hmotnost: 337 g (vel. 52)
Dostupné velikosti: 44-58
Dostupné barvy: modrá, černo-bílá
Infocena: 3699 Kč
Dodává: adidas
Více info na www.adidas.cz
Tester: Michal Kroužel
Zaujalo mě
volný pohyb
rafinované stahování v pase
chytře umístěná izolace
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Direct Alpine Summit
Hybridní univerzální bunda
Rychlá fakta
Materiál: kombinace PAD, PES a PUR
Hmotnost: 450g (vel. L)
Dostupné barvy: modro-černá, černá
Dodává: Direct Alpine
Infocena: 3590 Kč
Více info na www.DirectAlpine.cz
Testerka: Simona Bajgarová

Zaujalo mě
atletický střih
prodyšnost
kapsy pro použití se sedákem

Hybridní softshellka Summit potěší outdoorového sporťáka
promyšleným atletickým střihem. Celá bunda je elastická a prodyšná. Jasně modrý odlehčený softshell chrání před větrem,
případně slabým deštěm. Černé panely po bocích a na předloktí
ze zatepleného úpletu Thermolite spolehlivě udržují optimální
teplotu těla. Ramena pro použití batohu, lana či smyce vyztužuje
kevlar. Zadní prodloužený díl v bederní oblasti přiléhá díky všité
pružence. Spodní okraj a lem průkrčníku reguluje jednoruční
stahování. Konstrukce vnějších kapes umožňuje použití s úvazkem. Bunda Summit je výborným univerzálním základem outdoorového šatníku.

Marmot Headwall
Jacket
Membránovka s izolací
S touto bundou od Marmotu vás žádné rozmary počasí
nemají šanci překvapit. Headwall je totiž bunda, spojující
dvě vrstvy v jednu. Svršek tvoří dvouvrstvá membrána
NanoPro MemBrain, která je dostatečně voděodolná a zároveň velmi prodyšná. Mezi ní a podšívkou se pak ukrývá
Primaloft Silver, který vás naopak ochrání před nízkými
teplotami. Celek je pak díky použitým materiálům a své jednoduchosti neuvěřitelně lehký a poddajný, takže vám žádný
pohyb v ní nebude činit problém. Kapuce je nastavitelná
a vejde se pod ní i lyžařská helma. Bunda najde ideální
využití při sjíždění svahů, při podzimním trekingu si pod ní
vystačíte pouze s první vrstvou.

Rychlá fakta
Materiál: Nylon stretch ripstop
Membrána: NanoPro MemBrain
Izolace: Primaloft Silver
Vodní sloupec: 10 000 mm
Paropropustnost: 20 000 g H2O/m2/24 h
Hmotnost: 652 g (vel. L)
Dostupné barvy: žlutá, modrá, šedivá,
černá
Infocena: 8090 Kč
Dodává: Martin Rak
Více info na www.marmot.de
Tester: Matěj Franěk
Zaujalo mě
nízká váha
konzervativní design
spojení membrány a izolace

Dovážíme pro Vás nejkvalitnější outdoorové vybavení. Nejbližšího prodejce naleznete v našem katalogu zboží.

Výhradní distributor značek pro ČR a SR

®

www.vertical.cz

>> Kvalitní služby zákazníkům <<

®
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PŘEHLED RECENZÍ VYBAVENÍ:

adidas Terrex Trail Cross
Malý velký cyklobatoh

Praktický batoh pro všechny bikery. S objemem 15 l pobere díky
promyšlenému členění kapes všechny důležité věci. Poměrně úzká,
ale zato hluboká hlavní komora pojme všechny potřebné drobnosti,
do přední kapsy dáte nezbytné vybavení jako pumpičku, nářadí,
náhradní duši a další. Mezi kapsami je ideální prostor pro helmu
všech velikostí a tvarů (vč. integrálky). Speciální zádový systém,
který je plně propojen s ramenními popruhy, odvádí velmi dobře
přebytečné teplo a současně je příjemný i při delším nošení. Batoh
je stavěn tak, že hlavním nosným bodem je bederní popruh, který
sedí a neposouvá se ani při předklonu. Je k dispozici v černobílé
barevné kombinaci.

Materiál: 300D Nailhead

Lehký batoh
i pro nelehké výlety

Objem: 65-75 l
Hmotnost: 2280 g
Počet komor: 2
Zádový systém: Axiom 2
Barevné varianty: modrá, zelená,
černá
Infocena: 3980 Kč
Dodává: Sport Prima
Více info na www.LoweAlpine.cz

Zaujalo mě
zádový systém Axiom
nízká hmotnost
přední vstup

Zaujalo mě
velká hlavní komora
řešení zádového systému
prostor pro helmu

Lowe Alpine Axiom Diran 65:75

Rychlá fakta

Tester: Honza „Sojka“Laštůvka

Rychlá fakta
Materiál: Polyester
Objem: 15 l
Hmotnost: 725 g
Počet komor: 2
Barevné kombinace: černo-bílá
Infocena: 3399 Kč
Dodává: adidas
Více info na www.adidas.cz
Testerka: Míša Kofrová

Model batohu Diran 65:75 od Lowe Alpine nedává
svým nenápadným vzhledem nijak zvlášť najevo své
přednosti. Jeho speciální zádový systém Axiom 2
umožňuje nastavení výšky zad přímo na zádech, bez
nutnosti sundávat batoh. Tento skromně vyhlížející
batoh působí dojmem, že je zevnitř větší, než zvenku
– pojme téměř vše, co si s sebou na trek sbalíte. Navíc
má i přední vstup, který svým umístěním pokrývá téměř
celou výšku horní části až po stahovací komín, což
velmi usnadňuje přístup ke sbaleným věcem. Propracované a dobře umístěné kapsy, praktické přezky, kvalitní
zipy a vychytaný zádový systém dělají z tohoto batohu
ideálního společníka na krátké i dlouhé výlety.

Pinguin Explorer 75

Batoh do přírody na dlouhé výlety
Explorer je batoh předurčený na dlouhé a náročné
cesty do přírody, ale třeba i pro zimní a horolezecké
výpravy. Prázdný batoh váží 2350 g, což je průměr
mezi obdobnými velikostmi. Odpojitelné víko
s odnímatelným bederákem jdou spojit do větší
ledvinky, jdeme-li prozkoumat něco nalehko.
Batoh je vyroben z poctivých materiálů, odolný
Hicor a 3D, zipy jsou YKK, spony Duraflex Xlite Easy
Access. Výztuhy zádového systému jsou vyjímatelné
a dají se formovat podle tvaru zad. Nosný systém je
dobře větraný, typu ABS, s nastavitelnými ramenními
popruhy, a sedne tak asi většině lidí. Zajímavá je
i možnost vstupu do horní komory z obou stran
pomocí postranních zipů.

Rychlá fakta
Materiál: tkanina – Hicor a 3D
zipy – YKK
spony – Duraflex Xlite Easy
Access
Objem: 75 l
Hmotnost: 2350 g
Počet komor: 2
Barevné varianty: černá, modrá, zelená
Infocena: 3260 Kč
Dodává: Pinguin
Více info na www.pinguin.cz
Tester: Pavel Krupka
Zaujalo mě
možnost sestavení ledvinky
odolnost materiálů
vstupy do hlavní komory
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Rychlá fakta
Napájení: 2x Li-Pol baterie 7,4 V/1,1 Ah
Doba nabíjení: 4 hod.
Doba topení: 8 hod. (smíšený režim)
Životnost: 1000 nabíjecích cyklů
Infocena: 4160 Kč
Dodává: Prosport Praha
Více info na www.prosport.cz
Testerka: Lucka Hrozová
Zaujalo mě
vyjímatelná topná tělesa
plynulá regulace
nízká váha

30seven Merino
Set vyhřívaných podkolenek
Ledolezkyně Lucka Hrozová otestovala pro Svět outdooru set vyhřívaných podkolenek 30seven.

Na systému vyhřívaných podkolenek mi velmi vyhovuje praktičnost
celého provedení. Můžu si je vzít do všech druhů bot, ať už obyčejných zimních či těsných sportovních maček. Topné těleso je jednoduše vyjímatelné, není
problém podkolenky vyprat v pračce. Další velkou výhodu spatřuju ve velmi lehké
baterce, která je připevněna na lýtku a neomezuje mě při pohybu na skále či ledu.
Snadno ovladatelný třístupňový systém topení si každý může přizpůsobit svým potřebám. Já už
bez ponožek nedám na ledu ani ránu. Nejen proto, že jsem jako žena zmrzlík, ale i kvůli omrzlým
prstům na nohou, které jsou teď velmi náchylné k dalšímu omrznutí. Faktem je, že kdybych vyhřívané ponožky používala už tenkrát, mohla jsem být této nepříjemné zkušenosti ušetřena.

Led Lenser XEO 19R
Multifunkční nabíjecí čelovka
Vysoce výkonná svítilna představuje spolu s bohatým příslušenstvím systém osvětlení pro
celou škálu outdoorových aktivit. Dvoureflektorová konstrukce s LED diodami CREE poskytuje
úctyhodný světelný tok 2000 lumenů, což stačí na dosvit až 300 metrů. Výkon obou reflektorů
lze nezávisle regulovat. Manuální
nastavení intenzity světelného
toku doplňuje režim Opti-Sense,
který sám nastaví vhodnou
intenzitu světla. Šířku světelného
kuželu jde u obou reflektorů
plynule nastavit. Zdrojem energie
je nabíjecí Li-Ion akumulátor
o kapacitě 5200 mAh v odolném
plastovém pouzdru. Akumulátor
má i USB výstup, v případě
potřeby tak můžete s jeho pomocí
dobít i mobil nebo jiné zařízení.

Rychlá fakta
Materiál: plast
Hmotnost: 38 g/72 g (včetně baterií)
Světelný tok: 90 lm
Dosvit: 10 m, 20 m, 41 m, 55 m, 60 m
(podle modu)
Napájení: 3 x AAA
Výdrž: 20 až 100 hodin
Dodává: HUDYsport
Infocena: 1290 Kč
Více info na www.hudy.cz
Tester: Karel „Karlos“ Vidlák
Zaujalo mě
nízká hmotnost
kompaktní rozměry
mod pro alpský nouzový signál

Rychlá fakta
Materiál: plast
Použité LED diody: CREE
Světelný tok: 100 – 2000 lm
Doba svícení: 4 – 40 h
Dosvit: 50 – 300 m
Druh napájení: dobíjecí akumulátor
5200 mAh
Voděodolnost: IPX-6 (prudký déšť)
Infocena: 8223 Kč
Dodává: MORIS design s.r.o.
Více info na www.LedLenser.cz
Tester: Jakub Havel
Zaujalo mě
vysoký výkon
obsáhlé příslušenství v balení
široké možnosti nastavení

Mammut T-Peak
Kompaktní čelovka nejen do hor
Čelovka T-Peak od výrobce Mammut není žádný mamut. To je věc, která mě napadla, už když
jsem ji vzal do ruky. Ačkoli je nabitá funkcemi, její tělo je velmi kompaktní, přesto na mě působí
precizním dojmem. V podstatě jedinou
pohyblivou částí je naklápěcí reflektor
se třemi LED diodami. Kombinací
svitu prostřední, krajních nebo všech
se dá docílit pět různých intenzit
osvětlení, nouzového signálu i různých
vyzařovacích úhlů. Pomocí různých
délek a počtů stisků tlačítka, které jde
poměrně ztuha, je možné tyto světelné
režimy navolit. Osvojení ovládání
těchto módů ovšem vyžaduje trochu
cviku a dobrou paměť.
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PŘEHLED RECENZÍ VYBAVENÍ:

Sensor Merino Wool Active
Performance Tee
Triko pro každý den

Tradiční český výrobce Sensor dlouhodobě dbá na to, aby jeho
oblečení obstálo nejen z hlediska funkčnosti, ale aby také dobře
vypadalo. U prádla první vrstvy je pro mě vrcholem tohoto směřování
merino triko Performance Tee. Z hlediska funkčnosti splňuje všechno,
co od merina prádla očekávám – dobře izoluje, dostatečně odvádí
pot a pocitově méně studí, i když je mokré, odolává zápachu i při vícedenním nošení, a díky nízké gramáži materiálu je navíc až překvapivě
lehké. Volnější střih, zajímavé barvy a potisky s přírodními motivy
v dámském i pánském provedení vybízí k využití nejen při outdoorových aktivitách, ale i ke každodennímu nošení.

Rychlá fakta
Materiál: 100% merino vlna
Gramáž: 140 g / m2
Hmotnost: 196 g
(pánské dlouhý rukáv, vel. L)
Dostupné barvy: černá, červená, zelená
Infocena: pánské – DR 1299 Kč, KR 1199 Kč
dámské – DR 1199 Kč, KR 1199 Kč
Dodává: Zookee
Více info na www.sensor.cz
Tester: Ondra Müller
Zaujalo mě
univerzální využití
volnější střih a design
příjemný materiál

Brynje Wool Thermo Shirt W
síťované termotriko s merinem
Merino vlna je už v oblasti termoprádla zaběhlý materiál, který má perfektní
izolační vlastnosti. Nejlepším izolantem je však samotný vzduch. Triko Wool
Thermo kombinuje jak vlnu, tak vzduch a dělá to dobře. Triko nemá tradiční
formu pleteniny, ale je vyrobené
Rychlá fakta
z řídké síťoviny. Po obléknutí samotMateriál: 80 % merino vlna, 20 %
ného trika nejen že budete vypadat
polyamid
docela bizarně, ale neuvěříte, že
Pletenina: síťovina
vás tohle může zahřát. Divy se dějí,
Gramáž: 125 g/m2
až když přes tuhle výhradně spodní
Hmotnost: 140 g (velikost L)
vrstvu oblečete vrstvu další. Z děr
Teplotní určení: +10 až -30 °C
mezi jednotlivými vlákny síťoviny
Cena: 1890 Kč
se vytvoří kapsy vzduchu, které spolu s vlnou
Dodává: Norskysvetr.cz
výborně izolují. Řada Wool Thermo je určena
Více info na www.norske-termopradlo.cz
do velkých mrazů, ale i při chladném počasí nad
nulou funguje bezvadně.
Tester: Michal Kroužel

Zaujalo mě
netradiční forma termoprádla
dobře padnoucí střih
použití merino vlny

Vaude Minaki Shorts
Zateplené cyklokraťasy

Bikové krátké kalhoty Minaki od Vaude jsou
univerzálním společníkem pro chladné podzimní i zimní dny v závislosti na tom, jestli
pod kraťasy obléknete pouze lehčí návleky
či teplé čapáky. Vaude myslelo na každý
detail a díky tomu máte při jízdě pocit, jako
byste na sobě nic neměli, a to nejenom
díky váze, ale také kvalitnímu zpracování.
Pro izolaci je použit PrimaLoft Silver, mezi
další „vychytávky“ patří tvarování kolen,
vyšší pas vzadu, suchým zipem nastavitelný
obvod pasu a boční zipy s dvěma jezdci pro
ventilaci a rozšíření nohavic. Největším překvapením pro mě bylo bezchybné skloubení
větruodolnosti a prodyšnosti materiálu.

Rychlá fakta
Materiál: Polyamid, Elastane, Polyester
Hmotnost: 316 g
Dostupné barevnosti: modrá, černá,
pistáciová
Cena: 3549 Kč
Dodává: Vaude
Více info na www.VaudeCZ.cz
Tester: Petr „Péša“ Pešek
Zaujalo mě
větruodolnost a prodyšnost
absolutní volnost
kvalita zpracování
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Warmpeace Travers

Odolné kalhoty pro každodenní nošení
Rychlá fakta
Materiál: Smile Skin Strong
(66 % bavlna, 34 % nylon)
Hmotnost: 660 g (vel. L)
Barevné varianty: zelená, hnědá, šedá
Dostupné velikosti: S-XXXL
Infocena: 2750 Kč
Dodává: Warmpeace
Více info na www.warmpeace.cz
Tester: Vojta Lejsek

Pevné a odolné. Přesně to mě napadlo, když jsem dostal
do ruky kalhoty z materiálu Smile Skin Strong, který je díky
obsažené bavlně pohodlný a příjemný na omak a díky nylonu
působí nezničitelným dojmem. Silná látka je vodoodpudivá, pásek má kvalitní kovovou sponu, zapínání v pase je
řešeno knoflíkem, který jde v případě utržení snadno přišít,
v případě ztráty i nahradit knoflíkem stejného
Zaujalo mě
průměru z kapsy. Travers jsou vhodné jak do města
příjemný materiál
za podzimního větru a zimních plískanic, tak i jako
skrytá zapínací kapsička
univerzální kalhoty na výšlapy v horách nebo delší
univerzální použití
cesty, kdy prostě nechcete řešit, že se něco roztrhlo.

Beal Opera 8,5 unicore
Tenoučký všeuměl do hor
Na trhu jsou lana s tak malým průměrem, jaký byl
dříve nemyslitelný. Prvenství zřejmě drží model
Opera 8,5 mm, splňující normy pro jednoduchá,
poloviční i dvojitá lana. Zvlášť varianta s kompletní
impregnací golden dry je vhodná pro VHT, skialpinismus nebo horské lezení. Spojení jádra a opletu lana
– unicore – přispívá k vyšší míře bezpečnosti a zabraňuje posuvu opletu. Přestože lano působí poněkud
tužším dojmem, manipulace s ním je snadná. Při
použití v jednom prameni je třeba techniku jištění
přizpůsobit malému průměru. Jde tedy o lano pro
ostřílenější
Zaujalo mě
borce hledající
univerzálnost použití v horách
univerzální špamalý průměr a nízká hmotnost
gát pro horská
dobrodružství.
vzhled

Rychlá fakta
Hmotnost: 49 g/m
Dostupné v délkách: 50 m, 60 m, 70 m,
80 m, 100 m nebo
na metráž
Barva: modrá, zelená
Průměr: 8,5 mm
Počet pádů: 5 (jednoduché),
18 (poloviční), 25 (dvojité)
Dynamický průtah: 37 % (jednoduché),
32 % (poloviční),
29 % (dvojité)
Rázová síla: 7,4 kN (jednoduché), 5,5 kN
(poloviční), 8,8 kN (dvojité)
Posuv opletu: 0 %
Podíl opletu: 38 %
Infocena: 3490 – 7090 Kč
Dodává: TotalOutdoor
Více info na www.beal.cz
Tester: Karel „Karlos“ Vidlák

JAKO
HALUX VALGUS

HANWAG Tatra Bunion GTX®
Vysoce stabilní a přesto velmi lehká treková obuv pro lidi, kteří mají problém s Halux Valgus: Naše Tatra
Bunion GTX® nabízí více prostoru a tím i pohodlí pro zvětšený kloub vybočeného palce! Klasická treková
celokožená obuv s redukovaným množstvím švů a s odlehčenou, pevnou podrážkou Vibram®.
”ABECEDA” BAVORSKÝCH ŠEVCŮ

WWW.HANWAG.DE

PŘEHLED RECENZÍ VYBAVENÍ:
RECENZE A TESTY VYBAVENÍ NA WWW.SVETOUTDOORU.CZ/VYBAVENÍ

Fizan Compact
Nejlehčí teleskopické hole
na světě
Italská značka Fizan dokázala spojit hned tři nejdůležitější vlastnosti, které každý trekař či běžec od holí vyžaduje. Tento model totiž neohromí ani tolik designem,
jako skutečnými vlastnostmi. Skladnost ve smyslu
zabírání co nejmenšího prostoru při přenášení, nízká
váha (jedná se o nejlehčí hole na světě), a hlavně odolnost a výdrž materiálu i ve velmi náročných podmínkách – super tenký hliník je současně lehký i odolný.
Flexi Locking System pevně drží jednotlivé díly tak,
jak je nastavíte, takže se vám hole nebudou zkracovat.
Rukojeti z EVA pěny s nastavitelným poutkem se navíc
velmi příjemně drží.

Rychlá fakta
Materiál: 3dílná teleskopická hůl – hliník
AL 7001
rukojeť - EVA
hrot s karbidovou špičkou
Délka holí: 58 – 132 cm
Průměr trubek: 17 / 16 / 14 mm
Systém zasouvání: Flexy Locking System
Hmotnost jedné hole: 158 g
Infocena: 1590 Kč
Dodává: Alpi Sport Centrum
Více info na www.AlpiSport.cz
Testerka: Míša Kofrová
Zaujalo mě
váha
jednoduché a rychlé skládání
odolnost a stabilita

SVĚT OUTDOORU JE S NÁKLADEM 15 000 KUSŮ
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SVĚT OUTDOORU?
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MEDIÁLNÍ
PARTNERSTVÍ
Svět outdooru je
mediálním partnerem
České asociace horských
vůdců, která zastupuje
horské vůdce s mezinárodní licencí (UIAGM)
a mediálním partnerem
Českého spolku horských průvodců.

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.

ZAHŘEJTE SE S NOVOU
KOLEKCÍ
Brýle: Trek Spectron
JULBO
2 199 Kč

Triko: Oasis LS Crewe Equalizer
ICEBREAKER
2 199 Kč

25 LET S VÁMI

www.hudy.cz
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Bunda: Flexidown Jacket
MAMMUT
4 490 Kč

KATALOG
2015 - 16 PODZIM - ZIMA

www.hudy.cz

Nová zimní kolekce
Nový e-shop
www.loap.cz

